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ییابطابط نیسحدمحم  دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :

باتک تاصخشم 

.1360  - 1281 نیسحدمحم ، یئابطابط ، هسانشرس : 
میظنت تشاددای و  هیهت ، / ] ییابطابط نیسحدمحم  دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش : روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[ . ییوجهاش نیمادمحم  يراتساریو  نیودت و  [ ؛] یهاشورسخ يداه  یجنایميدمحا ، یلع  زا 
[. تساریو 2  : ] تساریو تیعضو 

.1382 ناریا ، هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
264ص. هس ،  يرهاظ :  تاصخشم 

 : مشش 7-07-8036-964-978 پاچ  لایر :  25000 مجنپ ؛ ) پاچ   ) لایر  20000 لایر 964-8036-07-1 ؛ :  13000 کباش : 
( مراهچ پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

Shiah: Les entretiens et les correspondances de professeuer Henry هسنارف : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 
.Corbin avec Allamah Tabatabai

نیـسحدمحم مود  دـلج  ناونعهب  راثآ  هعومجم  زا  زورما " يایند  رد  عیـشت  تلاسر   " ناونع تحت  رـضاح  باتک  یلبق  شیاریو  تشاددای : 
 . تسا هدش  رشتنم  لاس 1370  رد  یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  طسوت  ییابطابط 

. مراهچ پاچ  تشاددای : 
 . 1385 مجنپ :  پاچ  تشاددای : 
.1388 مشش : پاچ  تشاددای : 

 . سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
.1360  - 1281 نیسحدمحمدیس ، یئابطابط ، عوضوم : 

1978م.  - 1903 يرناه ، نبروک ، عوضوم : 
Corbin, Henry عوضوم : 

.1379  - 1304 یلع ، یجنایم ، يدمحا  هدوزفا :  هسانش 
 - 1317 يداه ، یهاشورسخ ، هدوزفا :  هسانش 

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 
BP212/5/ط18ش9 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/417 ییوید :  يدنب  هدر 
م26972-82 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

یلاعت  همسب 
، فوسلیف ود  يوگتفگ  ینعی  رـضاح ، نرق  رد  مالـسا  ناـهج  یگنهرف  ياهدادـیور  نیرتمهم  زا  یکی  رادومن  دـیراد ، ور  شیپ  هک  یباـتک 

يرناه روسفرپ  موحرم  یبرغ ، سانـشمالسا  فوسلیف و  وگتفگ ، نیا  یبرغ  فرط  تسا . مالـسا  ناـهج  زا  يرگید  برغ و  ناـهج  زا  یکی 

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط
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نیتا هیرب ، لیما  رریـساک ، تسنرا  لرـسوه ، دـنومدا  نوچ  يرومان  گرزب و  ناداتـسا  نافوسلیف و  درگاش  هک  نآ  زا  سپ  يو  تسا . َنبرُک 
ییانـشآ رتراس ، لپ  ناژ   ) دوب هسنارف  نابز  هب  رگدـیاه  نیترام  راثآ  مجرتم  نیتسخن  نارگید و  نوینیـسام و  ییول  رتیر و  تومله  نوسلیژ ،

هّصاخ مالسا ، يونعم  تمکح  رد  ار  شیوخ  هدشمگ  دروآ و  يور  یسانشمالسا  هب  تسنادیم ) اههمجرت  نیا  نویدم  رگدیاه ، اب  ار  دوخ 
رد درک و  يرپس  لوبناتسا  رهش  ياههناخباتک  رد  ار  مود  یناهج  گنج  اب  نراقم  لاس  جنپ  تّدم  تفای و  يدرورهس  قارشا  خیـش  راثآ  رد 

. تخادرپ اهنآ  هعلاطم  هب  زور  بش و  هتخوسلد ، یقشاع  نوچ  دروآ و  گنچارف  ار  يدنمجرا  ياههنیجنگ  اجنآ 
هاگیاجو هاگتـساخ  اهنت  ناریا ، هک  دوب  هتفایرد  تسارف  اب  يو  ًالّوا  دـمآ . ناریا  هب  مود  یناهج  گـنج  ناـیاپ  زا  سپ  نبرک  روسفرپ  موحرم 

مالسا ناهج  فوسلیف  نیرخآ  ار  دشر  نبا  ناسانشقرش ، هک  یلاح  رد  تسا و  یمالسا  تمکح 
2 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تمکح هک  دوب  دـقتعم  وا  ًایناث  تسا . یمالـسا  تمکح  یقیقح  زاغآرـس  دـشر ، نبا  گرم  هک  درک  مالعا  تحارـص  اـب  يو  دنتـسنادیم ،
ّتیصخش مهدزاود ، ماما  هب  داقتعا  اب  دنایقیقح و  مالسا  هدنهدهمادا  هعیش ، ناماما  دراد و  کیدزن  دنویپ  طابترا و  عّیشت  اب  مالـسا ، يونعم 

عّیـشت خیرات  هب  یئرمان ، ياهتـشر  نانوچ  تماما ، تیالو و  لصا  دراد و  روهظ  زورب و  نایعیـش ، هّرمزور  یگدـنز  عّیـشت و  گنهرف  رد  ماما 
، زابرید زا  هکلب  تسین ، هتـشذگ  هب  ّقلعتم  یخیرات و  يرما  ناریا ، نیمزرـس  رد  تمکح  هک  دوب  هتفاـی  هّجوت  يو  ًاـثلاث  دـشخبیم . تدـحو 
. دراد مّسجت  رولبت و  ناـگرزب  رگید  ییاـبطابط و  هماـّلع  داتـسا  موحرم  نوچ  ناریا ، رـصاعم  ياـمکح  یگدـنز  رد  هتـشاد ، رمتـسم  یتاـیح 

رظن هب  هک  مییوگب  رگا  دشابن  فازگ  دیاش  دوب . هتفای  زاب  ناریا  يونعم  تمکح  رد  ار  دوخ  نیرید  هدـشمگ  نبرک ، موحرم  هک  نآ  هصالخ 
دهم ناریا ، طقف  اجنآ  درک ، وجتسج  نیمز  هرک  زا  ییاج  رد  ار  یهلا  تمکح  ناوتب  رگا  مسینردم  هرطیس  رصع  رصاعم و  ناهج  رد  نبرک ،

. دشیم یشان  رما  نیمه  زا  زین  عّیشت  ناهج  ناریا و  هب  وا  طرفم  هقالعو  تسا ، عّیشت 
ياـضتقم هب  هک  تسا  ییاـبطابط  نیـسح  دّـمحم  دّیـس  هماـّلع  موحرم  نآرق ، ریبک  رّـسفم  نأـشلامیظع و  فوسلیف  وگتفگ ، نیا  رگید  فرط 

ار نبرک  روسفورپ  اـب  وگتفگ  تسنادیم و  هضیرف  دوـخ  رب  ار  نسحا  لوـق  عاـّبتا  لاوـقا و  عامتـسا  ینآرق ، همیرک  ياّدؤـم  یهلا و  تمکح 
دیتاسا نادنمشناد و  الضف ، زا  یضعب  رضحم  رد  هک  وگتفگ  نیا  تفاییم . رصاعم  ناهج  هّصاخ  برغ و  ناهج  هب  ینارون  ياهنزور  نانوچ 

ثحب تاسلج  لیکـشت  تساهگنهرف . نیب  یقیقح  مهافت  یلدـمه و  هکلب  ینابزمه ، زا  يزراب  هنومن  هدـشیم ، رازگرب  هاگـشناد  هزوح و 
نید تقیقح  هب  يو  عفترم و  عّیـشت ، مالـسا و  هرابرد  نبرک  روسفورپ  تالکـشم  تالـضعم و  هک  دـش  ثعاب  ییابطابط  هماـّلع  رـضحم  رد 

دیدرگ و ییابطابط  هماّلع  بناج  زا  گنـسنارگ  نیزو و  باتک  نیا  شراگن  ثعاب  رگید ، فرط  زا  و  ددرگ ، انـشآ  عّیـشت  بهذم  مالـسا و 
. دنوش دنمهرهب  راّخز  رحب  نیا  زا  زین  نارگید  هک  دش  ببس 

لاس 1338 رد  ییابطابط  نیسح  دّمحم  دّیـس  هماّلع  اب  َنبرُک  يرناه  روسفورپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعومجم  رب  لمتـشم  هک  رـضاح  باتک 
يارب دشابیم ،

3 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ناونع اب  لاس 1355  رد  مود  راب  يارب  دیدرگ و  رـشتنم  پاچ و  لّقتـسم  تروص  هب  عّیـشت  بتکم  ناونع  تحت  لاس 1339  رد  راب  نیـسخن 

، كرادـم تاحیـضوت و  ياهراپ  ندوزفا  هلمج  زا  دوب ، اـهنآ  دـقاف  لّوا  پاـچ  هک  ییاـهیگژیو  اـیازم و  اـب  یّلک ، رظندـیدجت  زا  سپ  هعیش 
لاس رد  راب  نیتسخن  هتفای ، ماجنا  لاس 1340  رد  هک  گرتس  رّکفتم  ود  نیا  تارکاذم  هلابند  تفای . راشتنا  مالسا  ياهیـسررب  زکرم  طّسوت 

. تسا هدش  رشتنم  یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  فرط  زا  یلیمکت ، تاحیضوت  اب  زورما  يایند  رد  عّیشت  تلاسر  ناونع  تحت   1370
دناهتشاد موقرم  نتم ، تارقف  زا  یخرب  لیذ  رد  ًاصخش  ییابطابط  هماّلع  هک  یتاحیضوت  مامضنا  هب  هدش ، دای  تارکاذم  لصا  تبون ، نیا  رد 

. دوشیم هدرپس  راشتنا  پاچ و  تسد  هب  دیدج ، شیاری  ینیچفورح و  اب  تسا ، هدمآ  یقرواپ  رد  و 
. میامن يرازگساپس  یمالسا  داشرا  گنهرف و  مرتحم  ریزو  یعماجدجسم  ياقآ  بانج  ياهتدضاعم  زا  هک  تساجب  هتسیاش و  اجنیا  رد 
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ییابطابط
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. منکیم رّکشت  دنتشاد ، هدهع  هب  ار  باتک  نیا  يراتساریو  نیودت و  تمحز  هک  ییوجهاش  نیمادّمحم  ياقآ  زا  همتاخ  رد 
یناوعا اضرمالغ  رتکد 

ناریا هفسلف  تمکح و  یشهوژپ  هسّسؤم  سیئر 
ش هامنابآ 1382 ه .-

4 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
رکشت

زا هبحاصم  نیا  رد  هک  مارگ  نادنمشناد  زا  یعمج  شناد  تحاس  هب  تبسن  ار  دوخ  يرازگ  ساپـس  بتارم  هک  منادیم  فّظوم  ار  دوخ  اًلبق 
نیعم و رتکد  ياقآ  بانج  ناگرزاب و  سدـنهم  ياقآ  باـنج  يریازج و  رتکد  ياـقآ  باـنج  هژیو  هب  مدرکیم ، هدافتـسا  ناـشیملع  ماـقم 

. میامن میدقت  هاگشناد ، مرتحم  ناداتسا  رصن ، رتکد  ياقآ  بانج 
میظنت تشاددای و  هّیهت و  رد  هک  یهاشورـسخ  يداه  دّیـس  ياقآ  بانج  يدـمحا و  یلع  ياقآ  باـنج  دوخ ، دنمـشناد  ياـقفر  زا  نینچمه 

رخآ رد  ار  ییاهبنارگ  تاعالّطا  هدرک و  راومه  دوخ  هب  ناوارف  جـنر  باتک ، نیا  ثاحبا  هب  طوبرم  یتیاور  یخیراـت و  رداـصم  كرادـم و 
. منک رّکشت  هنامیمص  دناهدروآ ، تاحیضوت  ناونع  هب  باتک 

ییابطابط نیسح  دمحم 
یسمش  1338 مق :

10 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

همّدقم

تـصرف زا  ًانمـض  مدوب و  نارهت  رد  دـنچ  يزور  يرورـض ، ياهراک  ياهراـپ  ندادماـجنا  روظنم  هب  یـسمش  هتـشذگ 1337  لاس  زییاـپ  رد 
. مدرکیم هزات  دوخ  يزکرم  ناتسود  زا  يرادید  هدرک ، هدافتسا 

رتکد ياقا  بانج  هک  دـندومن  هرکاذـم  گنهرف  قبـسا  ریزو  هاگـشناد و  مرتحم  داتـسا  يریازج ، رتکد  ياقآ  بانج  مّظعم  دنمـشناد  يزور 
زا یکی  هـک  ناریا  هـسنارف و  وتیتـسنا  سیئر  نارهت و  هاگـشناد  و  هـسنارف )  ) نبروـس هاگـشناد  رد  هفــسلف  داتــسا  يوـسنارف ، نـبرُک  يرناـه 

. دنروآ لمع  هب  یتاقالم  امش  زا  هک  دندرکیم  يدنمهقالع  راهظا  دشابیم ، سانشناریا  هسنارف و  یمان  نیقرشتسم 
هب ناوارف  قاـیتشا  مدوب ، هدینـش  هلمّظعم  زا  هک  یملع  ریظنمک  ّتیلاـعف  یقـالخا و  لـیاضف  هطـساو  هب  زین  مدوـخ  هدـنب  نیا  هک  نیا  تقیقح 
رد یمرگ ، هنامیمص و  رایسب  طیحم  رد  تاقالم  دعب ، بش  هس  ود  دش و  هتشاذگ  تاقالم  يانب  مدومن و  تباجا  اذل  متـشاد ، یتاقالم  نینچ 

. دمآ لمع  هب  يریازج  رتکد  ياقآ  لزنم 
هب تعجارم  مزاع  تکرح و  حاـنج  رد  نبرُک  رتکد  ياـقآ  دـمآ و  لـمع  هب  گـنت  یتقو  مک و  تصرف  اـب  اًلجعتـسم و  هچرگا  تاـقالم  نیا 

هدولاش یلو  دوب ، سیراپ 
11 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. داد تسدهب  ار  هلمّظعم  هلاس  دنچ  ریذپانیگتسخ  ياهّتیلاعف  یلمع و  یملع و  تامحز  جیاتن  زا  یلامجا  تاعالّطا  هتخیر و  ار  یتسود 
: هک دنتشادیم  راهظا  نبرُک  رتکد  ياقآ 

هک یسامت  دناهداد و  ماجنا  یمالسا  راثآ  بتک و  رد  هک  یتاعلاطم  دناهدروآ و  تسدهب  مالسا  زا  هک  یملع  تاعالّطا  نیقرـشتسم ، نونکات 
زواجت اهنآ  راثآ  تافیلأت و  ّتنـس و  لها  ياملع  دـیاقع  راظنا و  زا  هدوب و  نّنـست  طیحم  رد  اـهنآ  همه  دـناهتفرگ ، مالـسا  یملع  لاـجر  اـب 

هدومن و هعجارم  نانآ  راثآ  نّنـست و  لاجر  هب  اهنآ ، ینابم  لوصا و  حیـضوت  یمالـسا و  هفلتخم  بهاذم  صیخـشت  رد  یّتح  تسا و  هدرکن 
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هب ییانتعا  نارگید ، ياـههدروآرف  هب  داـمتعا  رثا  رد  هدـمآ ، ناریا  هب  اًـلثم  یقرـشتسم  ًاـنایحا  رگا  دـناهدرک و  يروآعمج  ار  اـهنآ  تاـّیرظن 
ای هدیزرو و  تعانق  تسا ، سکعنم  مدرم  هّماع  زا  هک  بهذم  یعامتجا  یمومع و  عضو  رد  قیقحت  هب  اهنت  هدومنن و  عّیـشت  بهذـم  قیاقح 

. تسا هدرک  بسک  یتاعالّطا  دراوریغ ، دارفا  زا 
یفرعم دـناهتخود ، ناشدوخ  نیقرـشتسم  ناهد  هب  مشچ  هک  برغ  ياـیند  هب  دـیاب ، دـیاش و  هک  هنوگ  نآ  عّیـشت  بهذـم  تقیقح  هجیتن  رد 

. تسا هدشن 
هعماج رد  رگا  و  دراد ، نّنـست  بهذـم  هک  تسا  نامه  دـشاب ، هتـشاد  ّتیعقاو  زا  یمهـس  مالـسا  رگا  ییاپورا ، ثاحب  دنمـشناد  کـی  شیپ 
نامه یمالـسا  هفـسلف  هدرک و  ادـیپ  ّتنـس  لها  ياملع  تدـهاجم  یعاسم و  رثا  رد  هک  تسا  نامه  هدروآ ، تسدهب  یتیعقوم  رـشب ، یملع 

. تسا هتشاذگ  یسلدنا  دشر  نبا  ار  نآ  تّمت " هک " تسا 
ياراد تسا و  اجرباپ  لیـصا و  یقیقح  بهذم  کی  عّیـشت  بهذـم  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  هتـشذگ ، نیقرـشتسم  همه  داقتعا  فالخرب  اّما 

. دناهدرک یفرعم  برغ  يایند  هب  هتشذگ  نیقرشتسم  هک  تسا  یگنهرفیب  هیاپیب و  نآ ، زا  ریغ  هدوب و  یقیقح  بهذم  کی  تاصخشم 
12 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

قیاقح و هب  هک  تسا  نیا  هدش ، ریگتسد  مشابیم  ناتستورپ  یحیسم  قرشتسم  کی  هک  نم  يارب  یملع  ياهییوجیپ  تاعلاطم و  زا  هچنآ 
نداد قوس  يارب  هک  ار  یلکشم  هنوگ  ره  درک و  هاگن  دیاب  دراد ، ینیبعقاو  هبنج  مالسا  هب  تبسن  هک  هعیش  مشچ  هچیرد  زا  مالسا  تایونعم 
ینابم لوصا و  اب  دیامن ، لح  هک  تسا  مالـسا  هدهع  هب  یعقاو ، نید  کی  یقیقح  كاپ و  فدـه  هب  ندیـسر  تایونعم و  يوس  هب  ّتیناسنا 

. درک لح  دیاب  هفیاط  نیا  رّکفت  زرط  هعیش و 
تیعقاو روخ  رد  هک  هنوگ  نآ  دیاب و  دیاش و  هک  يوحن  هب  ار  عّیشت  بهذم  هک  ماهدومن  شـشوک  شالت و  ماهتـسناوت  هچنآ  نم  ور ، نیا  زا 

نادنمـشناد یملع و  لاجر  اب  هک  مدنمهقالع  رایـسب  درک و  مهاوخ  شـشوک  شالت و  زین  منک و  یفرعم  برغ  ناهج  هب  تسا ، بهذـم  نیا 
، نآ تایونعم  حاضیتسا  و  بهذم ، نیا  ینابم  لوصا و  یسررب  رد  هدش و  انـشآ  اهنآ  رکف  زرط  هب  هتفرگ و  سامت  کیدزن  زا  هعیـش  یبهذم 

. موش رتنشور  دوخ  فده  هب  تبسن  و  هتفرگ ، يرکف  کمک  اهنآ  زا 
و مالـسا ، رد  قارـشا  سّـسؤم  يدرورهـس ، خیـش  بتک  رـشن  حـیقنت و  رد  هک  یتاـمحز  یلاـمجا  ناـیب  هب  نآ ، زا  سپ  نـبرُک  رتـکد  ياـقآ 
زا هژیو  هب  تخادرپ و  دوب ، هداد  يزاریش  نیّهلأتملاردص  یفسلف  بتکم  دامادریم و  یفـسلف  بتکم  فارطا  رد  هاگـشناد  رد  هک  یـسنارفنک 

. درک ادیپ  همتاخ  قوف ، لیاسم  فارطا  رد  هک  دوب  لّوا  تاقالم  نایرج  هصالخ  نیا  درک . شیاتـس  ریدقت و  نیّهلأتملاردص ، یفـسلف  بتکم 
يزور دنچ  مق ، هب  تعجارم  عقوم  دـنوامد ، فارطا  تاقالیی  زا  یکی  رد  یناتـسبات ، لیطعت  ماّیا  ندـینارذگ  زا  سپ  هدنـسیون  هک  زین  لاسما 

، سلجم نیا  رد  دمآ . لمع  هب  هناتسود  مرگ و  طیحم  رد  مود  تاقالم  یلبق ، هدعاوم  قبط  هامرهم 1338  بش 16  متشاد ، فّقوت  نارهت  رد 
هداد و همادا  ار  هرکاذم  نبرُک  رتکد  ياقآ 

13 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
: هک دنتفگ  ًانمض 

نادنمـشناد يارب  بلطم  نیا  مداد و  هعیـش  هدـیقع  قبط  رَظتنم ، ماـما  عوضوم  رد  یـسنارفنک  وـنژ ، رد  مدوـب ، اـپورا  رد  هک  یعقوـم  لاـسما 
. تشاد یگزات  اًلماک  دنتشاد ، روضح  هک  ییاپورا 

: هک درک  هفاضا  سپس  نبرُک  رتکد  ياقآ 
رارمتـسا و روط  هب  هتـشادهگن و  هشیمه  يارب  قلخ  ادخ و  نایم  ار  هّیهلا  تیاده  هطبار  هک  تسا  یبهذـم  اهنت  عّیـشت  بهذـم  نم ، هدـیقع  هب 

. درادیم اجرباپ  هدنز و  ار  تیالو  یگتسویپ ،
ترـضح تّوبن  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  متخ  میلک  ترـضح  رد  تسا ، یناسنا  ملاع  ادخ و  نایم  یعقاو  ياهطبار  هک  ار  تّوبن  دوهی ، بهذـم 
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لها و  هدش ، فّقوتم  حیسم  ترـضح  رد  يراصن  نینچمه  دنکیم و  عطق  ار  روبزم  هطبار  هدومنن و  ناعذا  ص )  ) دّمحم ترـضح  حیـسم و 
دوـجوم قـلخ  قلاـخ و  ناـیم  يا  هطبار  رگید  ناـشیا ، رد  تّوـبن  متخ  اـب  هدرک و  فوـقو  ص )  ) دّـمحم ترـضح  رد  زین  نیملـسم  زا  ّتنس 

تیاده و هطبار  نامه  هک  ار  تیالو  یلو  دنادیم ، هدـش  متخ  ص )  ) دّـمحم ترـضح  اب  ار  تّوبن  هک  تسا  عّیـشت  بهذـم  اهنت  دـننادیمن ،
. دنادیم هدنز  هشیمه  يارب  ترضح و  نآ  زا  دعب  دشابیم ، لیمکت 

یـسوم و ینید  توعد  یـسوم و  زا  لبق  ینید  ياهتوعد  هطـساو  هب  دـیامن ، فشک  یهولا  ملاع  هب  یناـسنا  ملاـع  لاـصّتا  زا  هک  ياهطبار 
وا دوب ، دهاوخ  تسه و  هدوب و  هدنز  هعیش ) هدیقع  هب   ) يو نانیـشناج  تیالو  هطـساو  هب  دّمحم ، ترـضح  زا  دعب  و  ص )  ) دّمحم یـسیع و 

. دیامن فذح  قیاقحتسیل  زا  هدرمش و  تافارخ  زا  ار  وا  دناوتیمن  یملع  رظن  زگره  هک  هدنز  تسا  یتقیقح 
لابند ار  ياهدنز  تقیقح  کی  هدوب و  قح  نایدا  همه  نم ، هدیقع  هب 

14 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
، تقیقح نیا  یگدنز  هب  هک  تسا  عّیـشت  بهذم  اهنت  يرآ  دـناكرتشم . هدـنز ، تقیقح  نیا  دوجو  لصا  تابثا  رد  نایدا  همه  دـننکیم و 

نم رظن  نیا  تسا . اجرباپ  یقاب و  هشیمه  يارب  یهولا  یناسنا و  ملاع  نایم  تقیقح  نیا  هک  تسا  دقتعم  هدـیناشوپ و  رارمتـسا  ماود و  سابل 
؟ تسا نیمه  باب  نیا  رد  ناترظن  زین  امش  ایآ  تسا .

: متفگ هدنسیون 
یلو تسا ، هیف  ٌكرتشم  هتشذگ  نایدا  همه  نایم  هک  تسا  یّقح  هّیرظن  عناص  تابثا  هّیرظن  هک  تسا  نآ  تفگ  ناوتیم  مالسا  رظن  زا  هچنآ 

شتـسرپ هناگی  يادـخ  اهنت  يو  رد  هک  تسا  ینید  تشاذـگ ، نآ  رب  ینامـسآ  نید  ماـن  ناوتیم  هتـشاد و  ار  یقیقح  نید  شزرا  هک  ینید 
ّتیدوهی و هناگراهچ  نایدا  نامه  نیا  و  داعم ) تّوبن ، دـیحوت ، هناـگهس  لوصا   ) دوش لـئاق  يداـعم  هدرک و  تاـبثا  ار  تّوبن  هطبار  دوش و 

. تسا مالسا  ّتیسوجم و  ّتینارصن و 
ماقم هتشاد و  اور  ّتینارـصن  ّتیدوهی و  نید  ّقح  رد  مالـسا  تشاد ، اور  یعقاو  نید  کی  ّقح  رد  ناوتیم  میظعت ، مارتحا و  مزاول  زا  هچنآ 
هدرک قیدصت  ار  اهنآ  تعیرش  باتک و  نید و  هدومن و  هیزنت  سیدقت و  ار  حیـسم  ترـضح  تدالو  تّوبن و  ماقم  و  میلک ، ترـضح  تّوبن 

. تسا
يادخ هیحان  زا  ًاجیردت  هک  دنادیم  قح  ییادخ  نییآ  کی  طارص  رد  ار  همه  و  هتسیرگن ، مارتحا  هدید  اب  سوجم  نید  هب  تبـسن  نینچمه 

، نایدا هیقب  هب  تبسن  دشابیم و  موزل  ترورض و  لّوا  هجرد  رد  رشب ، يارب  زا  اهنآ  لاحتنا  هتفای و  لیمکت  هدش و  هداتسرف  رشب  يارب  هناگی ،
، تسین لئاق  دیامن  نیمأت  ظفح و  ار  تیرشب  ملاع  يورخا  يویند و  عفانم  هدرک و  نیمضت  ار  یناسنا  تداعس  هک  یعقاو  نید  شزرا  مالـسا 

. دنراد قیدصت  لباق  ِتایونعم  تایقالخا و  زا  ياهراپ  عناص و  تابثا  دننام  يرادتیعقاو ، هّقح و  تایرظن  هچرگا 
15 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تسا اجنیا  زا  و  [ 1] يروص باستنا  يراذـگمان و  هن  تسا ، وکین  لمع  كاپ و  داقتعا  ِنآ  زا  مالـسا ، رظن  هب  رابتعا  شزرا و  لاح ، نیع  رد 
هتشاد و اور  ار  هحماسم  لامک  دنا ، هدیمهفن  هدش و  نایب  ای  هدشن و  نایب  اهنآ  يارب  ینید  داوم  هّقح و  دیاقع  هک  یناسک  ّقح  رد  مالـسا  هک 

[2 .] دمانیم نیفعضتسم  ار  اهنآ 
زاب رس  اهنآ  زا  ینید ، فراعم  ندش  نایب  قح و  ندش  نشور  زا  سپ  هک  هدش  هتـشاد  اور  یناسک  ّقح  رد  تسا ، دیدشت  هچ  ره  مالـسا ، رد 

. دننز
رارق هرکاذـم  دروم  هتفای ، شراگن  هک  يروط  هب  هدـنیآ  بلاـطم  رگید ، هسلج  نیدـنچ  رد  تفاـی و  ناـیاپ  اـم  مود  سلجم  نانخـس ، نیا  اـب 

. تفرگ
ییابطابط نیسح  دمحم  مق :

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


یسمش  1338
17 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

عّیشت بتکم 

؟ دمآ دوجو  هب  هنوگچ  هعیش 

هراشا

تایوتحم هک  مالسا  سّدقم  نید  يدابم  لوصا و  رد  هتشاد ، دوخ  لباقم  رد  هک  یتّیرثکا  اب  هک  درک  ضرف  یتّیلقا  مالسا ، رد  ار  هعیـش  دیابن 
ماـقم هب  تیرثـکا  اـب  اذـل  تساهتفریذـپیمن ، ار  اـهنآ  زا  ياهراـپ  هتـشاد و  رظن  فـالتخا  تسا ، هدوـب  هیعطق  ّتنـس  و  میرک ) نآرق   ) باـتک

، ینید ياهماقتنا  ای  یّلم  ای  یموق  تابّـصعت  ای  یـسایس  للع  هب  ای  تسا و  هدومن  سیـسأت  يداینبون  بهذم  هدمآ و  رد  هرجاشم  همـصاخم و 
هدرک و ادـج  نیملـسم  تعاـمج  زا  ار  یهّجوت  لـباق  هورگ  هجیتن ، رد  هتفرگ و  رارق  ناـگناگیب  تسد  هچیزاـب  نارگید و  لاـیما  شوختـسد 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  هملک  فالتخا  هدز و  مهب  ار  یمالسا  تدحو 
ّتنـس باتک و  تاملـسم  هب  تبـسن  ّتیرثکا ، زا  هک  ییاهتفلاخم  هطـساو  هب  هک  نیملـسم  زا  تسا  ياهفیاـط  هعیـش  هک  تسا  نیا  تقیقح 

ياهفیاط هّتبلا  تسا و  هدرک  توعد  هتـساخرب و  ّتنـس  باتک و  تاملـسم  تمزالم  هب  هدمآ و  رب  داقتنا  ضارتعا و  ماقم  رد  هدرک ، هدهاشم 
تـسد زا  ار  رّوصت  لباق  هجنکـش  رازآ و  ره  تبیـصم و  الب و  ره  يدامتم ، ياهنرق  خـیرات و  لوطرد  یـسّدقم  روظنم  نینچ  هار  رد  هک  ار 

تناید و هملسم  لوصا  فلاخم  دیابن  تسا ، هدیشک  دوخ  نیفلاخم 
18 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دیمان نیملسم  تعامج  ّتنس و  هدننک  مده 

هعیش شیادیپ  هرابرد  نیفلاخم  تارظن 

: دنیوگیم هعیش  نیفلاخم 
رد نافع ، نب  نامثع  موس ، هفیلخ  نامز  رد  هدش و  سّبلتم  مالسا  سابل  هب  رهاظ  رد  هک  تسا  يدوهی  يابس  نبا  راکفا  دولوم  عّیـشت ، بهذم 
زا یتشم  اب  ار  ّتیدوهی  دـیاقع  هلـسلس  کی  يو  دومنیم ، بیغرت  ضیرحت و  لتق  هب  هدـیناروش و  تفـالخ  هیلع  ار  مدرم  تاـماش ، قارع و 

هعیـش مان  هب  ًادـعب  هک  داد  جاور  یعمج  ناـیم  رد  ع )  ) بلاـط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ّقح  رد  ّولغ  عاعـش  رد  هتخیمآ و  یمالـسا  فراـعم 
. دندش فورعم  يولع 

: دنیوگیم نیفلاخم 
ار ناریا  هک  باطخلا  نب  رمع  مود ، هفیلخ  زا  اهیناریا  هک  تسا  یلد  غاد  رثا  رد  هدش و  هتشاذگ  ماقتنا  تسایس  ساسا  يور  عّیـشت ، بهذم 
، رگید يوس  زا  دنتشاد . دومن  نکهشیر  ار  یتسرپشتآ  ّتیسوجم و  و  هداد ، داب  هب  ار  هرـساکا  نایک و  لاس  نهک  تخت  جات و  هدرک و  حتف 

تیب لها  عابتا  سابل  رد  ار  عیـشت  بهذـم  سوجم  دنتـشاد ، يرـسک  اب  ترهاصم ، هار  زا  هعیـش  موس  مود و  ماما  هک  يدـنواشیوخ  ساپ  هب 
. دنتخادنا نیملسم  نایم  رد  هملک  فالتخا  هدروآ و  دوجو  هب  ص )  ) مالسا ربمغیپ 

: دنیوگیم نینچمه 
، یمومع ّتیناحور  ماقم  لاغشا  روظنم  هب  هک  دشابیم  هّیماما  هعیش  مشش  مجنپ و  ماما  هژیو  هب  و  تیب ، لها  هّمئا  یعاسم  هجیتن  عّیشت  بهذم 
هک ساـبع  ینب  هّیماینب و  ياـفلخ  مارگ و  هباحـص  نیدـشار و  ياـفلخ  هیلع  یثیداـحا  و  هدرک ، يربـهر  ناـشدوخ  ّقح  رد  ّوـلغ  هب  ار  مدرم 

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


. دندروآ دوجو  هب  ار  يرگهعیش  هدرک و  عضو  دناهدوب ، مالسا  نارادمامز 
19 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

: دنیوگیم زاب 
. دندرک ینارمکح  يدنچ  يرجه ، مراهچ  نرق  رد  هک  هدوب  هیوب  لآ  كولم  هتخاس  عّیشت ، بهذم 

: دنیوگیم ای  و 
شیاورد زا  ياهّدع  يرایتسد  هب  تنطلس  ياوه  هب  يرجه  مهد  نرق  لیاوا  رد  هک  دشابیم  هّیوفص  نیطالس  تسایس  هدیرفآ  عّیـشت ، بهذم 

زیمآّولغ هناشیورد و  يدیاقع  هک  دندوب  هّیوفـص  نیمه  دندیگنج و  اهکبزوا  ینامثع و  يافلخ  اب  يدامتم  ياهلاس  هدرک و  مایق  يوفص ،
. دنداد نآ  هب  ار  یمالسا  بهذم  کی  تروص  رس و  و  هتفاب ، مه  هب  عّیشت  کسام  اب 

. تسا نیا  زا  ریغ  بلطم ، تقیقح  هک  یتروص  رد  دننزیم  عّیشت  بهذم  هب  هک  تسا  ییاهتمهت  اهنیا ، ریاظن  اهنیا و 

عّیشت بهذم  هعیش و  یعقاو  یفّرعم 

ینعی دناهدرک . ادیپ  ّزیمت  نّیعت و  شور ، نیا  اب  یتعامج  هدرک و  عولط  ص )  ) مالسا ربمغیپ  تلحر  زور  زا  عّیشت  هقیرط  خیرات ، تداهـش  هب 
يراوگوس و مزاول  مرگرـس  هباحـص ، رایخ  زا  ياهّدع  تیب و  لها  دوب و  هدشن  نفد  مالـسا  ربمغیپ  سّدقم  دسج  زونه  هک  یعقوم  نامه  رد 

يارب هدرک و  عّمجت  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  یگچاپتسد  لامک  اب  دندرب  ار  تیرثکا  ًادعب  هک  يرگید  هّدع  دـندوب ، شفیرـش  هزانج  زیهجت 
نیرتمک یّتح  ناـیرج ، نیا  لـالخ  رد  دـندرک و  نییعت  ربمغیپ  نیـشناج  هفیلخ و  یهاوخریخ ، ییوجتحلـصم و  هفاـیق  رد  نیملـسم ، هّماـع 

هرود مامت  رد  يراکادف ، عاونا  یمالسا و  لیاضف  رد  هک  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  هب  هژیو  هب  مالسا و  ربمغیپ  هداوناخ  تیب و  لها  هب  یعالّطا 
. دندادن دوب ، هتفای  صاصتخا  تیالو  ّصن  هب  هدوب و  نیملسم  همه  زاتشیپ  تثعب ،

20 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ماقم هب  هفیلخ ، باـختنا  ناـیرج  زا  عـالّطا  زا  سپ  اـهنآ ، ریغ  دادـقم و  رذوبا ، ناملـس ، دـننام  وا  ناراـی  زا  یعمج  و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما 

هک یباوج  هّتبلا  دـنتخادرپ . جاجتحا  هب  هدرک و  ضارتعا  هفیلخ  باختنا  هقیرط  هب  تیالو ، ّصن و  هب  دانتـسا  اب  هدـمآ و  رب  داـقتنا  ضارتعا و 
. دندید حالص  نینچ  نیملسم  دوب و  نیا  رد  تحلصم  هک  دوب  نیمه  دندینش ،

زا لّوا  هرود  نیملـسم  زا  و  ص )  ) مرکا لوسر  مارگ  هباحـص  زا  یعمج  دـندوب ، هقیرط  نیا  ناراذـگهیاپ  هعیـش و  دارفا  نیلّوا  هک  نیـضرتعم 
يراکادـف و مرکا و  ّیبن  تریـس  زا  يوریپ  ّتنـس و  باـتک و  عاـبّتا  مالـسا و  ربمغیپ  تمزـالم  رد  هک  دـندوب  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  ناراـی 

مامت رد  دـندوب و  هدرکن  راذـگورف  یـششوک  شالت و  هنوگ  چـیه  زا  و  هدادـن ، جرخ  هب  یتفلاـخم  نیرتمک  ینید ، توعد  هار  رد  هدـهاجم 
نیا نیزگیاج  ار  يرگید  داینبون  فده  دنتـساوخیمن  داقتنا  ضارتعا و  نیا  اب  و  دـندوب ، اهنآ  عمج  ءزج  نیملـسم و  ّفص  رد  تثعب ، هرود 

. دنیامن داینبون  نییآ 
نینمؤملاریما تسد  هب  نیملـسم  مومع  تیالو  اهنآ ، بجوم  هب  هک  دوب  ياهملـسم  صوصن  هتـشر  کی  زا  عاـفد  داـقتنا ، نیا  زا  اـهنآ  ضرغ 

مالـسا یلمع  یملع و  نوؤش  عیمج  عجرم  نید و  ناـیاوشیپ  ربـمغیپ ، تیب  لـها  اـهنآ  بجوم  هب  هک  یـصوصن  دوب ؛ هدـش  هدرپـس  ع )  ) یلع
. دشابیم دوجوم  هعیش  ّتنس و  لها  نیقیرف  تسد  رد  رتاوت  وحن  هب  زین  نونکامه  صوصن ، نیمه  دندوب و  هدش  یفرعم 

21 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

درکیم ینیبیشیپ  هعیش  هک  تالکشم 

هراشا
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همـشچرس صوصخم  هدیقع  کی  زا  " نیملـسم ، حالـص  هلأسم " هب  ندیبسچ  تیالو و  حیرـص  ّصن  ندرک  لامیاپ  هک  درکیم  سح  هعیش 
نیناوق ماکحا و  هک  تسا  نیا  نآ  و  دندیمهفیمن ) اهنآ  زا  يرایـسب  مه  دیاش  دندرکیمن و  رهاظت  هدیقع  نآ  هب  ّتیرثکا  هچرگا   ) دریگیم

دنکیم ادیپ  فالتخا  لماوع ، طیارش و  فالتخا  اب  هک  تسا  یحلاصم  عبات  تسین ، خسن  لباق  نآرق ، ّصن  هب  هک  مالسا  هتباث 
: دوش زاب  مالسا  يور  هب  رد  نیا  دنک و  زاب  ياج  دوخ  يارب  نیملسم  زغم  رد  هنادازآ  هدیقع ، نیا  رگا  هک  درکیم  رکف  هعیش 

طیحم هجیتن ، رد  دنـشاب و  هتـشادن  ییادـخ  ّتینوصم  هنوگچـیه  هک  داـتفا  دـهاوخ  یـصاخشا  تسد  هب  یمالـسا  تموکح  تیـالو و  اـًلّوا :
ملاع و  هداد ، تسد  زا  ار  یمالسا  يدازآ  يوقت و  حور  هک  دش  دهاوخ  راب  دنبیب و  دساف  طیحم  کی  هب  لیدبت  یمالـسا  دازآ  دصرددص 

هب هداد ، تسد  زا  ار  دوخ  ینید  يدازآ  هیامرس  همه  يرصیق ، ییارسک و  ياهمیژر  يدادبتسا و  ياهتموکح  هجنکـش  تحت  رد  یمالـسا 
یمان زج  مالسا  زا  هرخالاب  و  هتشگرب ، یبرع  موش  تیلهاج  نامه 

22 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دنام دهاوخن 

لد زا  ار  اهنآ  شقن  هتـسب و  ار  ربمغیپ  تیب  لها  هناخ  رد  ًاـعبط  درادرب ، دوخ  ياـپ  شیپ  زا  ار  عناوم  هک  نیا  يارب  عضو  نیا  تفرـشیپ  ًاـیناث :
زا هک  ینید  ماـکحا  نیناوق و  نینچمه  یمالـسا و  فراـعم  لوصا و  هجیتن ، رد  درک و  دـهاوخ  وحم  یتسه  دوجو و  هحفـص  زا  هکلب  مدرم ،

رییغت ًاجیردت  هداتفا و  امن  وشن و  زا  هدـنام و  تسرپرـسیب  دنـشابیم  اهنآ  رادـهگن  نابهگن و  تیب  لها  دـناهتفرگ و  همـشچرس  یهلا  یحو 
. داد دنهاوخ  ّتیهام 

یصاخشا زا  ياهّدع  دندیدیم  هک  دوب  نیا  درکیم ، شّحوتم  نارگن و  ار  هعیـش  نایرج ، نیا  رد  زیچ  ره  زا  شیب  تفگ  ناوتیم  هک  يزیچ 
. دننزیم هنیس  هب  ار  نیملسم  مالسا و  یهاوخریخ  گنس  همه ، زا  رتشیب  دنتشادن ، مالسا  رد  یشوخ  هقباس  هدوب و  نظءوس  دروم  هک 

هدـش یهّجوت  لباق  هّدـع  ص )  ) مرکا یّبن  دـهع  رخاوا  رد  هدرک و  ادـیپ  امن  وشن و  مالـسا  رد  ًاجیردـت  هک  نیقفاـنم  تیعمج  نیا ، رب  هوـالع 
رایسب هرامش  دندرکیمن و  رازگورف  مرکا  یّبن  هب  تبسن  دصقءوس  ینکشراک و  يزابهسیسد و  هنوگ  چیه  زا  تثعب  نامز  لوط  رد  دندوب و 
ندمآ نوریب  یباختنا و  تفالخ  داقعنا  مرکا و  ربمغیپ  تشذگرد  اب  دـندوب ، لوسر  صاوخ  هباحـص و  نایم  رد  هنیدـم و  رد  اهنآ  زا  يدایز 

نانآ ياهیتیاضران  هتفریذپ و  نایاپ  یلخاد  ياهینکشراک  همه  هدیباوخ و  نانآ  ياهادصورـس  همه  هبترم  کی  تیب ، لها  راصحنا  زا  نآ 
ناونع هب  هدیدرگ و  تیاضر  هب  لیدبت 
« هنع يور  یبّنلا و  يأر  نم  ّلک  »

تیاور لومشم  باحصا و  هگرج  لخاد  یگمه 
[3 «] موّجنلاک انباحصأ  »

. دندش
. داد میهاوخ  يرتشیب  حیضوت  درکیم ، ینیبشیپ  هعیش  هک  یتالکشم  هرابرد  همادا ، رد 

23 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

یمالسا تموکح  تیالو و  طوقس  لّوا : لکشم 

هراشا

ربمغیپ ربنم  يور  لّوا  هفیلخ  یمک ، رایـسب  هلـصاف  هب  فرط  کی  زا  دومن . دییأت  ًاجیردـت  دوب ، هدز  سدـح  هعیـش  ار  هچنآ  ثداوح ، نایرج 
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: تفگ دومن و  مالعا  ار  دوخ  تموکح  شور  هریس و  هتخاس ، بطاخم  ار  نیملسم  مومع  مرکا ،
دوخ داهتجا  اب  تسا ، هاتوک  يو  زا  نامتسد  هک  ام  یلو  دوب ، رهظتسم  ینامسآ  یحو  هب  دّیؤم و  ادخ  بناج  زا  دوخ  شور  رد  مرکا  لوسر 

. مینک اطخ  تسا  نکمم  دشاب و  بیصم  ام  يأر  ادخ  يرای  هب  تسا  نکمم  درک ؛ میهاوخ  ریس  نیملسم  روما  هرادا  رد 
و دیامن ؛ رظنفرـص  تقو ، تحلـصم  يارب  ماکحا ، زا  ياهراپ  يارجا  زا  دیدحالـص ، هک  يدراوم  رد  هک  دادیم  هزاجا  هفیلخ  هب  ینعم  نیا 
هک ياهعیجف  دروم  رد  نینچمه  دنتخاس و  دراو  تّوبن  نادناخ  هب  هک  يراشف  دروم  رد  اًلثم  درک . ادـیپ  قادـصم  زین  تّدـم  نیرتکیدزن  رد 
مود هفیلخ  تافو ، ماگنه  وا  دیدن . حالص  ار  یبیقعت  هنوگچیه  هفیلخ  دوب ، هدش  بکترم  شنز  هریون و  نب  کلام  هّیـضق  رد  دیلو  نب  دلاخ 

رد زین  مود  هفیلخ  درک و  نییعت  تفالخ  يارب  ّتیصو ، اب  ار 
24 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ار اهنآ  هدز و  زاب  رـس  ماکحا  زا  ياهراپ  زا  دوخ ، دـیدباوص  داهتجا و  بسح  هب  هدرک و  راتفر  شور  نامه  اـب  ًاـبیرقت  دوخ ، تفـالخ  ناـمز 
ار دـلو » ّما   » درک و ذاـفنا  ار  قـالط " هس  دومن و " نغدـق  ار  ناذا  رد  لـمعلاریخ » یلع  یّح   » نتفگ عّتمت و  حاـکن  عّتمت و  ّجـح  درک ، ءاـغلا 
اب دـمآیم ، لمع  هب  هّیوّسلاب  لّوا ، هفیلخ  تفالخ  نامز  مرکا و  ربمغیپ  نامز  رد  هک  ار  لاملاتیب  میـسقت  اـهنیا ...  ریغ  و  داد ، يدازآ  مکح 
. دروآ راب  هب  نیملسم  يارب  ار  جیاتن  نیرتخلت  اهدعب  هک  دوب  مالسا  رد  یتاقبط  فالتخا  هلئاغ  ثودح  لّوا  هیاپ  نیا  دومن و  یلمع  توافت 

کی زج  هک  یتموکح  درکیم ؛ تموکح  يرصیق " ییارـسک و  عضو " کی  اب  اهلاس  ماش ، رد  هیواعم  يو ، تموکح  ورملق  رد  هوالع ، هب 
ریزگان ياهّیور  نینچ  ذاّختا  زا  مور ، يروطارپما  اب  ترواـجم  هطـساو  هب  هک  دوب  نیا  هیواـعم  هناـهب  تشادـن . ياهفاـیق  يدادبتـسا ، تنطلس 

. دشیمن شلاح  ضّرعتم  رگید  هتفریذپ و  ار  يو  رذع  هفیلخ  تسا و 
اهنآ بجوم  هب  هک  دـشیم  لدـب  ّدر و  لقن و  نیثّدـحم ، نایم  رد  ص )  ) مرکا لوسر  زا  ییاهتیاور  لاوحا ، نیا  لالخ  رد  اهنیا ، رب  هوـالع 

هک یموهفم  دنروذعم . دنک ، اطخ  رگا  دنروجأم و  دـنک ، تباصا  روما  رد  ناشیأر  رگا  هک  دـندشیم  یفرعم  داهتجا  ياراد  لوسر  هباحص 
، دـندش بکترم  ار  یلمع  ره  هک  دـنراد  ینید  ّتینوصم  عون  کی  هباحـص ، هک  دوب  نیا  دروآیم ، دوجو  هب  مومع  ناـهذا  رد  تاـیاور  نیا 

هباحص رد  یبیجع  دادبتسا  حور  ینید ، زایتما  نیا  هّتبلا  تشاد . دهاوخن  یباحص  قح  رد  ار  هذخاؤم  ضارتعا و  نیرتمک  قح  یباحـص ، ریغ 
. دیرفآیم دوب  اهنآ  تسد  رد  ًابلاغ  مالسا ، نایرگشل  ياه  یهدنامرف  تایالو و  ياهتموکح  تفالخ ، رب  هفاضا  هک 

زا ياهراپ  رییغت  زاوج   » هّیرظن شیادیپ  رثا  رد  هک  دوب  يداسف  ّداوم  اهنیا 
25 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يورین اب  مالـسا  تشادن و  يرهاظ  رثا  يدنچ  ات  هّتبلا  دمآ و  دیدپ  یمالـسا  عامتجا  هرکیپ  لخاد  رد  تقو » تحلـصم  بسح  هب  ینید  ّداوم 
یباسح ّدح و  یب  ياهتورث  هطساو  هب  دشیم و  نیملسم  بیصن  ياهزات  تاحوتف  زور  ره  درکیم و  ادیپ  هعسوت  دوخ  ّتینارون  ّتیناّقح و 

وشن هب  ًاجیردت  هدربمان ، ینورد  ياهمخز  یلو  دندوب ، نیبشوخ  دوخ  عضو  هب  دونـشخ و  تموکح  زرط  زا  دندربیم ، تمینغ  ناونع  هب  هک 
. دادیم همادا  دوخ  يامن  و 

زین یباحـص  اـهنآ  زا  ياهّدـع  هک  تفـالخ  لاّـمع  هک  دوب  هدـشن  يرپس  ص )  ) مرکا ربـمغیپ  تلحر  زا  لاـس  تسیب  هتـشذگن و  يرید  زونه 
هدرک و بلـس  مدرم  لام  ضرِع و  ناج و  زا  ار  تینما  هتفرگ و  شیپ  رد  ار  يرگدادیب  شور  ًانلع  هتـشاذگ و  ار  يرابودنبیب  يانب  دـندوب ،
هب یهتنم  هرخـالاب  و  دـش ، ناـمثع  لـتق  تفـالخ و  هیلع  مدرم  ندـیروش  هبرجنم  هجیتن ، رد  دـیدرگ و  ینید  نیناوق  نیزگیاـج  ناـنآ ، سوه 
راک يور  دوب ، ریبدت  ره  هب  هیواعم  سپس  دیدرگ . ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تداهش  ناورهن و  نیّفـص و  لمج و  نینوخ  یلخاد و  ياهگنج 

. دومن لیدبت  هقلطم  تنطلس  هب  ار  تفالخ  دز و  هیّکت  تفالخ  دنسم  هب  دمآ و 
هدمع هدننادرگ  هک  دید  روآمرش  نیگنن و  عیجف و  ياههدرپ  نینوخ و  ياههنحص  اهرازه  اهدص و  یمالـسا  ملاع  تانایرج ، نیا  لالخ  رد 

، مکح نب  ناورم  هاطرا ، نب  رسب  بدنج ، نب  هرمس  صاعورمع ، هیدثلاوذ ،)  ) ریهز نب  صوقرح  دننام  هباحص  حالطصا  هب  زا  یتعامج  اهنآ 
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زا همه  هک  دندوب  هشیاع  نینمؤملاّما  ریبز و  هحلط و  هیواعم و  اهنآ  سأر  رد  مهریغ و  صاّقو و  دعس  يرعشا و  یـسوم  وبا  هبعـش ، نب  هریغم 
. دنشابیم هباحص 

هیجوـت و ار  اـهنآ  ناوـتیمن  یقطنم  چـیه  اـب  هک  تسا  ادـیوه  نشور و  يّدـح  هب  رامـشیب ، عیاـجف  نیا  زا  کـی  ره  ییاوـسر  تحاـضف و 
زج درک  یشوپهدرپ 

26 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هدـیزرمآ و ود  ره  مولظم ، ملاـظ و  لوتقم و  لـتاق و  و  روذـعم ، دوخ  ياـطخ  رد  دـندوب و  دـهتجم  مارک ، باحـصا  هک  دوش  هتفگ  هک  نیا 

! دنشابیم یتشهب 
لیبق زا  اهنآ  لاّمع  ماّکح و  ناورم و  لآ  يافلخ  هیواعم و  نب  دیزی  لیبق  زا  يرگید  هتـسد  اهنآ ، نارایتسد  هباحـص و  زا  هتـسد  نیا  لابند  هب 

هّیرظن ناـمه  ناـشردام  ردـپ و  تقیقح ، رد  هک  دـندمآ  دوـجو  هب  اـهنآ  ریاـظن  فـسوی و  نب  جاّـجح  داـیز و  نب  هللادـیبع  هیبا و  نـب  داـیز 
یقاب مالـسا  زا  یمان  زج  دیـشک  لوط  لاس  داتفه  ًابیرقت  هک  اـهنیا  تموکح  تّدـم  رد  دوب . ناـنعلاقلطم  يدادبتـسا  تنطلـس  رکذـلاقباس و 

هنارئاـج يروطارپـما  کـی  هب  لیدـبت  تشادـن ، لدـع  يوـقت و  زج  ياهیاریپ  مرکا  ربـمغیپ  ناـمز  رد  هک  ینید  یمالـسا  تموـکح  دـنامن و 
. دیدرگ یبرع  دصرددص 

ياهگنج زا  سپ  درک و  تضهن  نیّیوما  هیلع  ناریا ، روشک  زا  هدوسم  هّیماینب ، متـس  دادیب و  نتـشذگ  دـح  زا  رثا  رد  هچرگا  نآ ، زا  سپ 
ینب ندمآ  راک  يور  یلو  دندرپس ، سابعینب  تسد  هب  ار  نیملسم  روما  هرادا  مامز  هدرک و  نوگنرـس  ار  هّیما  ینب  نیگنن  تموکح  نینوخ ،

، يرجه متفه  نرق  طساوا  ات  و  داتفا ، يرتاوران  لاح  رتبولطمان و  تروص  هب  یمالـسا  عامتجا  یمومع  عضو  درکن و  اود  ار  يدرد  ساـبع 
زورما ات  مه  نآ  زا  سپ  دیدرگ . رترود  مدرم  زا  تعاس  هب  تعاس  یمالـسا  یمومع  تداعـس  و  دش ، رتدیدش  زور  هب  زور  ینید  تالکـشم 

. تسا هتشگ  رتکیدزن  طوقس  هب  و  طاطحنا ، رد  زور  هب  زور  یمالسا  عامتجا  یمومع  عضو  درذگیم ، ترجه  زا  نرق  هدراهچ  ًابیرقت  هک 
ياههرظانم طاسب  ای  و  میزادرپب ، نآ  ینرق  هدراهچ  یعامتجا  ریـس  مالـسا و  خـیرات  رکذ  هب  هک  تسا  نیا  هن  مالک ، هلاطا  زا  اـم  ضرغ  هّتبلا 

. مینک نهپ  ار  یّنس  هعیش و  یمالسا  گرزب  بهذم  ود  یمالک  ياههرجاشم  یبهذم و 
27 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

عامتجا نیا  یلخاد  عیاقو  ثداوح و  نایرج  و  دـنکیم ، رکف  نینچ  یمالـسا  عاضوا  یمومع  نایرج  هب  تبـسن  هعیـش  هک  تسا  نیا  دـصقم 
هّیرظن زا  هک  دـباییم  تیالو  ياغلا  عوضوم  نامه  ار  اهنآ  یلـصا  لماع  هتخاس و  طوبرم  رگیدـمه  هب  لـیلحت  هیزجت و  اـب  ار  سّدـقم  ینید 

هب ای  تسا  بیصم  رظن ، صیخشت و  نیا  رد  هعیـش  هک  نیا  اّما  و  تسا . هتفرگ  همـشچرس  تقو » تحلـصم  بسح  هب  ینید  داوم  رییغت  زاوج  »
. دنبایرد ار  تقیقح  هعلاطم ، یسررب و  زا  سپ  دنناوتیم  قیقحت  لها  دشابیم . نوریب  ام  ثحب  فده  زا  هتفر ، اطخ 

ثداوح و نَِتف و  همه  هب  تبـسن  هتـسیرگنیم ، داقتنا  رظن  هب  ص )  ) مرکا یبن  تلحر  زور  رد  تیرثکا ، لامعا  هب  تبـسن  هک  ناـنچمه  هعیش 
. دنکیم هدرکیم و  هاگن  داقتنا  رظن  هب  هدمآ ، دوجو  هب  نرق  هب  نرق  هثداح ، نامه  لسن  زا  هک  یعیاقو 

رامش و زا  نوریب  روآفسا  ثداوح  نیا  زا  کی  چیه  هک  تسین  رضاح  زگره  دراد ، عّیشت  بهذم  كرام  هک  ناملـسم  رفن  کی  ور  نیا  زا 
یمالـسا سّدقم  عامتجا  ياپ  هب  هجو  چیه  هب  دشابیم ، نرق  هدراهچ  هک  زورما  ات  مالـسا  ربمغیپ  تلحر  زور  زا  ار ، اهنآ  ِءوس  جـیاتن  راثآ و 

زا هک  ار  یلامعا  دـناوتیمن  زگره  دراد و  بوسحم  دوب ، مرکا  ربمغیپ  یتسرپرـس  اـب  ترجه ، زا  دـعب  لّوا  هلاـس  هد  عاـمتجا  نآ ، هنومن  هک 
نکهشیر ار  تلاسر  نادناخ  هک  یتّیرثکا  دیاشگن ؛ داقتنا  هب  نابز  هتـسناد و  ناشروذـعم  هدرک و  لمح  ّتین  نسح  هب  هدـش ، رداص  ّتیرثکا 

ناشياهرس دنتخاتیم ، ناشداسجا  يور  بسا  هتشک ، ار  ناشنادرم  دندومنیم و  ریسا  ار  ناشنانز  دندرکیم و  تراغ  ار  ناشلاوما  هدرک و 
. دندربیم راک  هب  اهنامتخاس  راوید  رد  رجآ  گنس و  ياج  هب  ار  اهنآ  ناناوج  و  دندربیم ، ناغمرا  ناونع  هب  يرهش  هب  يرهش  زا  ار 

نیرتمک دشیم و  بوسحم  ینید  ضیارف  ءزج  ع ،)  ) یلع نینمؤملاریما  هّصاخ  تیب و  لها  نعل  ّبس و  مالـسا ، ردص  رد  يدامتم  ياهلاس 
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لیامت
28 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

نیا رب  ّتیرثکا ، نیمه  نایم  رد  یمومع  داقتعا  هک  دیشک  ییاج  هب  راک  دادیم ، رده  هب  ار  ناسنا  نوخ  دوب ك  یمرج  تلاسر ، هداوناخ  هب 
! درادن یلام  یضرِع و  یسفن و  ّتینوصم  هنوگ  چیه  تسا و  جراخ  مالسا  بهذم  زا  هعیش ، ینعی  " یضفار ، هک " دش  رقتسم 

، یمالـسا دالب  رانک  هشوگ و  رد  ناوتیم  یتخـس  هب  و  هدش ، هتخیر  هانگیب  رازه  اهدص  نوخ  خیرات  لوط  رد  هناملاظ ، داقتعا  نیمه  رثا  رد 
زا یکی  تفالخ ، هلأسم  هک  هدشن  دقتعم  نیملسم  زا  یسک  نونکات  هک  یلاح  رد  دشاب ، هدشن  نیگنر  هعیش  نوخ  اب  هک  درک  غارس  ار  ییاج 

، یعطق خـیرات  بجوم  هب  هک  یلاح  رد  و  اهنآ ، ریغ  ّجـح و  هزور و  زامن و  دـننام  نید ، يرورـض  عورف  زا  یکی  ای  تسا  مالـسا  نید  لوصا 
هنیدم هّکم و  سّدقم  مرح  ود  رد  یّتح  دنتـسیزیم و  ّتینوصم  لاح  رد  تفالخ  دهم  رد  تّوبن ، دیحوت و  نیرکنم  هقدانز و  زا  يدایز  هّدع 

 ... هعیش یلو  دشیمن  ناشلاح  ضّرتعم  یسک  دندرکیم و  تماقا 
يادـخ هاگـشیپ  رد  ار  اهنآ  هدومن و  هابتـشا  وهـس و  رب  لمح  ار  یفلاـخم  ّتیرثکا  نینچ  لاـمعا  دـناوتیمن  زگره  هعیـش  هک  تسا  اـجنیا  زا 

. دنادب روذعم  سرداد ،

هعیش تّیقّفوم  هزادنا 

، دشکیم هدیشک و  دوخ  يداقتنا  هویش  نامه  رثا  رد  ار  هجنکش  راشف و  هنوگ  ره  هعیـش  هتـسویپ  فرط ، نیا  هب  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  هّتبلا 
، هعیـش نایاوشیپ  هار ، نیا  زا  و  هدوب ، ترجه  زا  دـعب  لّوا  نرق  هس  نامه  هتـشذگ ، هفیاط  نیا  هب  هک  يراگزور  نیرتخـلت  نیرتهایـس و  یلو 

. دندوب هدومن  هّیقت  هب  رما  ار  اهنآ  [ 4] ینآرق روتسد  قبط 
، هفیاط نیا  نادنمشناد  تاغیلبت  و  هعیش ، لاجر  ّتیلاعف  رثا  رد  نآ ، زا  سپ 

29 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هّیدیز تنطلس  دننام  دشیم ، ادیپ  اهنآ  يارب  یبسانم ، گرزب  ًاتبسن  ای  کچوک  ياهطیحم  یمالـسا ، هعماج  رانک  هشوگ و  رد  هاگیب  هاگ و 
يدازآ بهذم و  ّتیرح  ياهزادنا  ات  هعیـش  نانآ ، دـهع  رد  هک  رگید  ياهّدـع  هیوب و  لآ  تنطلـس  رـصم و  رد  نییمطاف  تنطلـس  نمی و  رد 

. دروآ تسدهب  لمع 
لاغـشا زور ، نآ  ناریا  لثم  ار  يروانهپ  روشک  و  دـش ، ادـیپ  هّیوفـص  نینوخ  ياههزرابم  رثا  رد  هک  دوب  نامه  بساـنم ، طـیحم  نیرتعیـسو 

ییارـسک و تموکح  میژر  هک  نیا  هب  رظن  یلو  ددرگیم ، رتراوتـسا  رتاجرب و  ياپ  زور  هب  زور  هک  دـشابیم  نرق  جـنپ  هب  کیدزن  و  درک ،
هدیناود هشیر  نانآ  یگدنز  رانک  هشوگ و  رد  هدش و  رقتسم  نیملسم  نایم  رد  یلاوتم  ياهنرق  ینید ، تموکح  تفالخ و  مان  هب  يرـصیق ،

دوب و نوریب  ّتیعمج  ییاناوت  زا  درکیم ، تیاده  نآ  يوس  هب  مالـسا  هک  ینید  تموکح  شور  ندینادرگرب  میژر و  نیا  رییغت  رگید  دوب ،
. دوب هتشذگ  راک  زا  راک 

: تفگ هتخاس و  بطاخم  ار  مدرم  ربنم  رد  دومن ، هضبق  ار  تفالخ  درک و  حلص  ع )  ) یلع نب  نسح  اب  هک  نیا  زا  سپ  هیواعم 
و متفای ، تسد  متساوخیم  هچنآ  هب  منک و  تراما  هتسج و  يرترب  امش  رب  متـساوخیم  هکلب  مدیگنجیمن ، هزور  زامن و  رـس  رب  امـش  اب  نم 

. متشاذگ دوخ  ياپ  ریز  رد  هکنیا  متسب ، نسح  اب  هک  يدهع  ره 
: دنتفگیم مدرم  هب  ًامسر  سابعینب  هّیماینب و  لاّمع  افلخ و  هتسویپ 

تسد زا  هچ  ره  دیامن ، یشکرس  رگا  و  درک ؛ میهاوخ  یبوخ  شّقح  رد  دهاوخیم  شلد  هچ  ره  دروآ ، دورف  میظعت  رس  ام  ربارب  رد  هک  ره 
. دومن میهاوخن  یهاتوک  وا  هرابرد  دیآیم ، ام 
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. دندیدیمن ندوب " ءاشیام  لاّعف  زج " ییانعم  تموکح ، يارب  مدرم  هجیتن  رد  و 
30 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هّیرظن کی  رد  دشاب ) هتشاد  تیلقا " كرام " هک  فصو  نیا  اب  هژیو  هب   ) بهذم کی  نادنمـشناد  هک  ياهدیقع  يارجا  هک  تسا  نشور  رپ 
يایند هک  یتروص  رد  هّصاخ  تسا . راوشد  یـسب  دنمهفیمن ، يزیچ  نآ  زج  مدرم  هّماع  هک  يزاکترا  هدیقع  کی  ربارب  رد  دنراد ، یبهذـم 

. دوش دنلب  نآ  قفاوم  گنهآ  راوید ، رد و  زا  هدومن و  تدعاسم  ار  هّماع  رظن  زین  نوریب 
: هیآ نآ  یمومع  همانرب  هک  ار  یمالسا  یقیقح  تموکح  تسناوتن  هعیش  هرخالاب 

ْنِإَف ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  »
[5 «] َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلَوَت 

: دومرف هک  مرکا  ربمغیپ  هملک  و 
[6 «] مهاوس نب  یلع  ةدحاو  دی  مه  مهاندأ و  مهتّمذب  یعسی  ةوخأ  نونمؤملا  »

. دنادرگرب دوخ  لّوا  ياج  هب  یشومارف ، یکورتم و  اهنرق  زا  سپ  دشاب ، هدوب 
زا یتمسق  ای  نآ  تقیقح  هدنام و  ناشنایم  رد  نآ  مان  اهنت  هتسب و  رب  تخر  یمالسا  قرف  ریاس  دننام  زین  هعیـش  زا  ینید ، تموکح  هجیتن  رد 

: دومرف هک  هعیش  لّوا  ياوشیپ  هملک  و  دش ، ارجا  نارگید  نایم  رد  نآ  تقیقح 
[7 «] مکریغ هب  لمعلا  یلإ  مکّنقبسی  نآرقلا ال  یف  هللا  هللا  »

ناـج و رگید  هک  دوب  نیا  دروآ ، تسد  هب  یبسک  لالقتـسا  یلمع و  شـالت  یملع و  داـقتنا  نیا  زا  هعیـش  هک  ياهجیتـن  اـهنت  تشگ . هدـنز 
مـسارم نداد  ماجنا  یبهذـم و  دـیاقع  هب  رهاظت  رد  و  تفریمن ، جارات  امغی و  هب  هدـیدرگن و  حابم  ندوب  یـضفار  مرج  هب  ناشلام  ضرِع و 

. دشیمن ناشلاح  ضّرعتم  یسک  ناشدوخ ، یصاصتخا  طیحم  رد  دادیم ، صیخشت  عّیشت  بهذم  هک  يوحن  هب  ینید 

31 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تیب لها  تّیعجرم  طوقس  مود : لکشم 

میلعت و هسردـم  لیطعت  و  تیب ، لها  یملع  ّتیعجرم  نتفر  نیب  زا  دـش ، مالـسا  ملاع  ریگنماد  تیالو ، ياغلا  هلأـسم  زا  هک  مود  لکـشم  اـّما 
ار اهنآ  مرکا  ربمغیپ  اهنآ ) ریغ  هنیفـس و  ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  دـننام   ) هرتاوتم ثیداحا  ینآرق و  تاـیآ  بجوم  هب  هک  دوب  اـهنآ  تیبرت 

. تسا هدوب  تسرد  هعیش  ینیبشیپ  زین  تمسق  نیا  رد  دوب ، هداد  رارق  یمومع  میلعت  تیبرت و  عجرم  یمالسا و  گنهرف  همشچرس 
رد دنتـسناوتیم  ات  رما ، نطاب  رد  دـندرکیم ، مارتحا  تیب  لها  زا  رهاـظ  رد  هک  لاـح  نیع  رد  تقو ، ياـفلخ  روما و  رداـصم  وس ، کـی  زا 

، نّیعت زایتمایب و  یگدنز  کی  ًاعبط  دندادیمن و  هلخادم  یساّسح  لغش  چیه  رد  ار  اهنآ  دندیشوکیم و  اهنآ  یعامتجا  ّتیعقوم  فیعـضت 
بارعا و هک  یخلت  ياههرطاخ  همه  نآ  اب  راـثآیب ، یگدـنز  نینچ  هک  تسا  ادـیپ  و  دـشیم ، نییعت  اـهنآ  يارب  هّماـع ، یگدـنز  گـنرمه 
هب تسد  هدـش و  رگیدـمه  هنیمـض  دنتـشاد ، ع )  ) بلاط یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  زا  هّصاخ  اهنآ و  زا  دوخ ، یلهاج  ّتیبصع  اـب  دـیدانص ،

، هداد مه  تسد 
32 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تیب لها  زایتما  مک  مک  تخاسیم . هریچ  اهنآ  رب  ار  نانمشد  هدومن و  قّرفتم  اهنآ  نوماریپ  زا  ار  ناتسود  هنوگچ  دادیم و  یخلت  هجیتن  هچ 
نیا زا  زین  نانآ  هّتبلا  دنداد . هعـسوت  يو  نانز  هب  تبـسن  یّتح  مرکا ، ربمغیپ  نادـنواشیوخ  همه  هب  ار  راختفا  نیا  هتفرگ و  ناشتـسد  زا  زین  ار 

. دندشیم هتخانش  مرکا  ربمغیپ  نانز  هّیماینب و  نامه  تیب ، لها  هّیماینب ، دهع  رد  هرخالاب  ات  دندوبن  یضاران  عضو 
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مدرم و  دشیم ، فعاضم  دنتشاد  ناشربمغیپ  نارای  هب  ًاعبط  مدرم  هک  یصالخا  و  دندوزفایم ، هباحص  مارتحا  رب  زور  هب  زور  رگید  يوس  زا 
هب مرکا  ربـمغیپ  ههفاـشم  زا  هک  یفراـعم  رـشن  رد  زین  هباحـص  هّتبلا  دـندشیم . قیوشت  نآرق  مولع  ناونع  هب  اـهنآ ، زا  ثیدـح  نتفرگ  ارف  رد 
رد يداقتنا  ثحب  تلاح  هدوبن و  اهنآ  رد  یملع  قیقحت  حور  هک  تسا  نیا  مّلـسم  ردـق  یلو  دـندرکیمن ، راذـگورف  دـندوب ، هدروآ  تسد 

هملک عاعش  رد  دوب و  نغدق  عونمم و  ناشنایم  رد  تباتک  فیلأت و  دوش . ادیپ  تشاذگیمن  يزومرم  ياهتسد  ای  تشادن ، دوجو  ناشنایم 
، خـیراوت زا  یـضعب  هتـشون  قبط  هملک ، نیمه  هب  دانتـسا  اب  هک  نانچ  دنتـسنادیم ، ینغتـسم  یملع  باتک  ره  زا  ار  دوخ  هللا » باتک  انبـسح  »

ثحب یّتح  دیدرگ و  اهمامّمح  نوت  همعط  هام  شـش  ات  نآ  يرکف  ریاخذ  یملع و  سیافن  دش و  هدز  شتآ  هّیردنکـسا  تمظع  اب  هناخباتک 
. دشیمن هدرمش  نیملسم  تعامج  ءزج  هدننکثحب ، و  دش ، هدرمش  تعدب  یمالسا  فراعم  لوصا و  فارطا  رد  یملع 

لیاوا ات  هدش و  ادیپ  مالسا  ردص  رد  دندرکیم ، ثحب  هنادازآ  هتشاد و  داقتنا  ِکلسم  يّدح  ات  یمالک  ثحابم  رد  هک  هلزتعم  تعامج  یلب 
، دندرکیم یگدنز  ّتلذم  ّتیروفنم و  لاح  رد  نآ  زا  سپ  و  دندش ، بوکنم  هک  دیشکن  یلوط  یلو  دنتـشاد ، یتفرـشیپ  يرجه  موس  نرق 

دوبان هتشذگ و  ریشمش  مد  زا  دندوب ، اج  ره  و  دش ، ریشمش  هب  لوکوم  اهنآ  باسح  هیفصت  بّویا  لآ  تنطلس  رد  ات 
33 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دنامن یقاب  اهنآ  زا  ییاههناسفا  زج  و  دندیدرگ ،
نانچ دندیناسر ، ّتیبوغرم  تّزع و  جوا  هب  ار  ثیدح  ملع  و  هتفرگ ، رارق  تیبرت  میلعت و  ردصم  دنتخادرپ و  ثیدح  رشن  هب  هباحص  هّصقلا ،
تبرغ جنر  اههام  اههتفه و  و  هدرک ، یط  زارد  ياههار  ثیدح ، کی  ذخا  ای  یباحص ، رفن  کی  كرد  يارب  مدرم  هک  داتفا  قافّتا  رایسب  هک 

. دندرکیم راومه  دوخ  رب  ار 
اب نیثّدـحم  تاور و  زا  هباحـص ، هقبط  یلات  هقبط  هب  ار  هباحـص  ماظعا  مارتحا و  هدرک و  ظفح  نانچمه  ار  دوخ  تهاجو  ثیدـح  ملع  هّتبلا 

فراعم رد  داقتنا  ثحب و  ندوب  عونمم  فرط و  کی  زا  هباحـص  هّماع  رد  قیقحت  حور  ندوبن  میداد ، رّکذت  هک  نانچ  یلو  دومن ، لقن  نّیعت 
ندش ادیپ  و  يوس ، رگید  زا  فیلأت  تباتک و  زا  دشیم ) هدرمـش  هعاّطلا  ضرتفم  هک   ) تفالخ ماقم  ندومن  نغدق  و  رگید ، فرط  زا  ینید 

زا دندرکیم ، لقن  تساوخیم  ناشلد  هک  روطنآ  ار  فلـس  يایبنا  فراعم  رابخا و  هک  یلیئارـسا  ياهمالـسالارهاظ  زا  یهّجوت  لباق  هّدـع 
ناتـسرپدوس نابلطهاج و  زا  یعمج  ًاعبط  هک  نآ  نیثّدحم  نیلقان و  ثیدح  هب  نیملـسم  مومع  هزادنا  ّدح و  زا  نوریب  لابقا  و  مراهچ ، فرط 

ای دننک ، هّیهت  ثیدح  دـشاب ، یموهفم  ره  هب  دـشاب و  يردـصم  ره  زا  هک  درکیم  راداو  هدومن و  عیمطت  یعامتجا  تازایتما  بسک  يارب  ار 
یلماوع هعومجم  اهنیا  مجنپ ، يوس  زا  دـننک ، مرگ  يرازاب  هدرک و  لعج  ثیدـح  تقو ، نیذّـفنتم  روما و  نارـس  دـصاقم  تالیامت و  قبط 

: اریز دنتخادنا ؛ یعقاو  شزرا  زا  ار  ثیدح  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  هک  دندوب 
یمالـسا قیاقح  فراعم و  لخاد  يرایـسب  تافارخ  و  دـش ، هدرمـش  لوبقم  ثیداحا  ءزج  فیعـض ، اـی  لوعجم  ثیداـحا  هتـشر  کـی  اـًلّوا :

ریسفت و شخب  رد  هژیو  هب  دوشیم ، تفای  ثیدح  هفلتخم  باوبا  رد  ثیداحا  هنوگنیا  دوب . هتخادرپ  اهنآ  حرش  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  دیدرگ 
هتشذگ و ياهتّما  ءایبنا و  خیراوت  شخب 

34 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
دناوتیمن یمیلس  لقع  چیه  هک  دوشیم  ادیپ  ثیداحا  نایم  رد  يرگید  بلاطم  اهناتساد و  یتسار  و  مالـسا ، ردص  عیاقو  تاوزغ و  شخب 

. دریذپب ار  اهنآ 
هک ار  یثیداحا  هک  دوب  هداد  روتسد  اذل  و  دش ، دهاوخ  مالسا  ملاع  ریگنماد  يراتفرگ  نیا  يدوز ، هب  هک  دوب  هدرک  ینیبشیپ  مالسا  ربمغیپ 

طیحم رد  ثیدح  ملع  روآتریح  تفرـشیپ  هک  ییاغوغ  یلو  [ 8] دنریذپب نآ  زا  سپ  هتـشاد و  هضرع  ادـخ  باتک  هب  دوشیم ، لقن  يو  زا 
. دنتشادن ار  راک  نیا  تصرف  مه  ثیدح  نیلقان  تاور و  و  دادیمن ، ار  يروتسد  نینچ  يارجا  هزاجا  زگره  دوب ، هدرک  اپ  رب  یمالسا 

دنراد هتشاد و  فارتعا  و  هدرک ، لقن  مالسا  ربمغیپ  زا  ار  روتسد  نیا  هضافتسا ، ای  رتاوت  روط  هب  نیملسم  مومع  هک  تسا  روآتفگش  رایـسب 
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نیا اب  درادـن . ار  ّتیجح  شزرا  باتک ، هب  ضرع  نودـب  نکیل  تسا ، ینید  تبحـص  نآرق ، شود  هب  شود  ثیدـح  هک  لاـح  نیع  رد  هک 
بوسحم قیاقح  ءزج  ربخ ، کی  تلالد  اب  دوب ، یفارخ  هچرگا  عوضوم ، ره  و  دناسریم ، توبث  هب  ار  ییاوعد  ره  ثیدـح ، کی  لقن  همه ،

. دشیم
دوخ رابتعا  شزرا و  یّلک  هب  ناملسم  دارفا  شیپ  ثیدح  داد ، ناشن  دوخ  زا  هک  یلمعلاسکع  رثا  رد  هرخالاب  ات  دوب  هنوگنیا  عضو  اهنرق 

. دش هدز  هلطاب  كرام  زین  حیحص  ثیدح  هب  دمآ و  باسح  هب  تافارخ  تسیل  رد  داد و  تسد  زا  ار 
. تسا هدرک  یگدنز  طیرفت  طارفا و  نایم  رد  هتسویپ  نونکات  ثیدح  هک : نیا  هصالخ 

ثیدح زا  یهّجوت  لباق  ّتیمک  فیلأت ، تباتک و  ندوب  عونمم  رثا  رد  ًایناث :

35 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هدومن و ناهنپ  ناج ، سرت  زا  نیثّدحم  دوبن ، تقو  ياه  تموکح  لایما  قفاوم  هک  زین  ار  يدایز  رادقم  و  هدـش ، هدرپس  یـشومارف  تسد  هب 

. تفر نایم  زا  بیترت  نیا  هب  دندرک و  يراددوخ  اهنآ  رشن  ءاشفا و  زا 
يرگید يارجم  هب  و  هدرک ، فرحنم  دوخ  یقیقح  يارجم  زا  ار  مالـسا  خـیرات  دـش ، رکذ  هک  یطیارـش  لماوع و  ریثأت  تحت  ثیدـح  ًاثلاث :

. داد نآ  هب  ار  یعامتجا  يداع  نامزاس  کی  تَمس  هتفرگ و  نآ  زا  ار  یهلا  نییآ  کی  هدنز  حور  هتخادنا و 
عیسو و يروطارپما  شناگدید ، ربارب  رد  دیدرتیب  دجنـسب ، قیقحت  نازیم  اب  هدومن و  هعجارم  مالـسا  خیرات  هب  هناقّقحم  يرظن  اب  هک  یـسک 

ینیناوق مکحم و  یمیژر  يور  نآ  هرکیپ  هدش و  نیودت  هنامیکح  رکف  کی  يورین  اب  نآ  یگدنز  همانرب  هک  دش  دـهاوخ  مّسجم  يردـتقم 
. تسا هدیدرگ  راوتسا  یتافیرشت 

هب ًاجیردت  نآ  هیراج  نیناوق  ذوفن  رارقتـسا  زا  سپ  و  هدشیم ، ارجا  ًاقیقد  تقو  حالـص  بسح  هب  نآ  یتافیرـشت  نیناوق  شیادـیپ ، ءدـب  رد 
روط هب  ینامز  و  ّتیصو ، ای  تثارو  اب  ینامز  و  ّتیروهمج ، ناونع  هب  ینامز  تموکح  دوخ  هتشگزاب و  دوخ  یفیرشت  هبنج  یقیقح و  عضو 

، یعامتجا ياهمیژر  ریاس  دـننام  یعاـمتجا ، میژر  نیا  رگید  تراـبع  هب  و  يروطارپما ، نیا  هرکیپ  و  هدـشیم ، هرادا  هبلغ  رهق و  دادبتـسا و 
ارف اـب  زورما  هدـینارذگ و  ار  دوخ  تلوهک  یناوج و  تیلوفط و  ناـمز  دوخ ، یگدـنز  ریـسم  رد  یعیبط ، نیناوق  سیماون و  تموکح  تحت 

. دهدیم لیوحت  ییاپورا  ياهمیژر  هب  ار  دوخ  ياج  ًاجیردت  و  هدیدرگ ! هدوسرف  هنهک و  يریپ ، راگزور  ندیسر 
ره نآ ، رثا  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  یمالسا  مولع  ریاس  رد  دومج  دوکر و  تلاح  کی  لماوع ، للع و  نیمه  يرایتسد  هب  ثیدح  ملع  ًاعبار :

ثحب هنوگ 
36 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

: هک نانچ  دش  یقیقح  يامن  وشن و  دقاف  داتفا و  يدازآ  زا  يداقتنا 
ّیبا و زا  هک  یبدا  ًابیرقت  هداس  راظنا  هدش و  تیاور  يروآعمج و  نیعبات  هباحـص و  زا  هک  یلاوقا  عومجم  زا  دوب  ترابع  ریـسفت  ملع  فلا )

تایآ رد  نانآ  دیاقع  ءارآ و  اهنرق  تسا . هدیدرگ  لقن  اهنآ  ریغ  يدـس و  دـهاجم و  هداتق و  لاثما  سابع و  نبا  سنا و  رمع و  نب  هللادـبع 
تحاصف نامه  ار  شزاجعا  هدوب و  یبدا  تاکن  نامه  نآرق  یملع  يایازم  و  دوب ، در  لباق  ریغ  هدـش و  بوسحم  نآرق  دوخ  یلاـت  ینآرق ،

. دشن هدوزفا  لّوا  تمسق  هب  یلدج ، ياههرجاشم  یمالک و  ياهثحب  هتشر  کی  زج  شکمشک ، اهنرق  زا  سپ  و  درمش ! تسیابیم  ظفل 
فراعم کی  کی  هک  تسا  راوتـسا  ساسا  نیا  يور  نآ  ياهثحب  دزادرپیم و  یمالـسا  فراعم  لوصا  ّتیناّقح  تابثا  هب  مالک  ملع  ب )

قیاقح زا  یتقیقح  ره  هک  درادـن  دـیدرت  یناملـسم  درف  چـیه  هّتبلا  و   ) دـیامن عافد  اـهنآ  ّتیناّـقح  زا  هداد و  رارق  ثحب  دروم  ار  ینید  هتباـث 
، فرط کـی  زا  نف  نیا  یلو  تسین ،) باوـص  ّقـح و  زج  تسا ، هدروآ  ناـهج  راگدـیرفآ  بناـج  زا  مالـسا  ربـمغیپ  هک  نید  نـیا  فراـعم 

هیلاع فراعم  قیاقح  دوشیم ، یّقلت  ّتنـس  باتک و  زا  هداس  ياهمهف  ای  هدوب و  هّماع  راـکفا  حطـس  مه  هک  ار  هناـیماع  دـیاقع  زا  ياهلـسلس 
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زا دـننکیم و  راختفا  میراد » یماوع  هداـس  داـقتعا  اـم   » هملک نیا  اـب  ياهّدـع  هکناـنچ  تخادرپ ، اـهنآ  زا  عاـفد  هب  هدرک و  ضرف  یمالـسا 
: دنیوگیم هفسلف  رب  مالک  حیجرت  یفسلف و  یمالک و  ثحب  نایم  قرف  نایب  ماقم  رد  نیمّلکتم  زا  يرایسب  مینیبیم  هک  تسا  اجنیمه 

دشاب و عرـش  قباطم  هاوخ  دـهدیم ، ماجنا  ار  ثحب  نیمه  مه  هفـسلف  و  عرـش ، قباطم  وحن  هب  دـنک  یم  ثحب  داعم  أدـبم و  لاوحا  زا  مالک 
. دشابن هاوخ 

هک لیلد  هجیتن  هلأسم ، رهرد  هک  تسا  نیا  شور ، نیا  ّکفنیال  مزال  هّتبلا 
37 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

رد دشاب ؛ هتشادن  لیلد  هب  یفّقوت  تقیقح ، رد  هتفرگ و  رارق  مّلسم  توبثلا و  ضورفم  لیلد ، هماقا  ثحب و  زا  لبق  تسا ، هلأسم  ناونع  نامه 
دهاوخن لیلد  رب  یفّقوت  هنوگچـیه  هدـننکثحب  داقتعا  اـّما  دوب ؛ دـهاوخ  یعّدـم  ندومن  هفخ  مصخ و  مازلا  اـهنت  ثحب  هدـیاف  تروص  نیا 

. تشاد
شزرو ای  یمرگرس ، عون  کی  لالدتـسا ، ثحب و  هدوب و  بهذم  لاجر  زا  دیلقت  هب  یکّتم  اهنت  هلأسم ، لصا  هب  داقتعا  رتنشور ، ترابع  هب 
تلالد ضورفم  ِلولدم  هب  هک  ار  یلیلد  نآ ، زا  سپ  هدومن و  ضرف  ار  لولدم  لّوا  هک  یثحب  شور  اریز  دـنریگیم ؛ رارق  هچیزاب  ای  يرکف ،

دننام یملع ، ياهثحب  رد  شور  نیا  نتسب  راک  هب  درادن . یناونع  قیاقح ، اب  يزاب  ای  يرکف  شزرو  یمرگرس و  زج  دیامن ، وجتسج  دنک ،
! دزادرپب هرواشم  هب  دوخ  ناتسود  اب  نآ  زا  سپ  دریگب و  میمصت  لّوا  يراک ، هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  نیا 

رد هتفرگ و  تّجح  تسا ، ریاد  ناشنایم  رد  هک  يداقتعا  هب  ار  بهذم  نآ  لها  عامجا  یمالسا ، بهاذم  زا  بهذم  ره  لها  رگید ، فرط  زا 
ندز مد  يارای  رگید  هداتفا و  لالقتسا  زا  یّلک  هب  دوب  مه  یهیدب  هچرگا  لقع  تّجح  بیترت ، نیا  هب  و  دنداد ، رارق  ّتنـس  باتک و  فیدر 

. تسا فّسأت  هیام  یسب  میلس ، لقع  دزن  رد  هک  میروخیم  رب  یلاوقا  تاّیرظن و  هب  یمالک ، بتک  رد  تهج  نیمه  هب  تشادن و 
يرورض ار  دوخ  بهذم  تاملـسم  تاعامجا و  بهذم ، ره  لها  هک  تسا  نیا  هدروآ ، راب  هب  یملع  هیور  نیا  هک  يراوگان  هجیتن  نیرتمک 

. دننکیم دادملق  عدتبم  يرورض و  رِکنم  دنوریمن ، اهنآ  مّلسم  هّیرظن  راب  ریز  هک  ار  نارگید  هدرک و  ضرف 
همه رامش و  زا  نوریب  لامعا  همه  مالسا  اریز  تسا ؛ یمالسا  مولع  نیرتعیـسو  لیاسم ، ترثک  ثحب و  عّونت  ثیح  زا  یمالـسا  هقف  ملع  ج )

تانکس تاکرح و 
38 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يارب یماکحا  نیناوق و  هدرک و  یسررب  دیآ ، دوجو  هب  هک  یطیارـش  هنوگ  ره  تحت  یطیحم و  نامز و  ره  رد  ار  رـشب  يدارفنا  یعامتجا و 
ترابع هب  تسا و  دنمزاین  يدایز  یملع  ّداوم  هب  يروانهپ ، تعسو و  نیا  هب  یّنف  رد  لماک ، یفوتـسم و  ثحب  هّتبلا  تسا و  هدومن  عضو  نآ 

طابنتـسا ار  هطوبرم  ماکحا  اهنآ  زا  هداد و  رارق  دوخ  یملع  ياهلالدتـسا  ّداوم  ار  اهنآ  هیقف  هک  دـهاوخیم  يداـیز  راـبخا  تاـیآ و  رگید ،
. دیامن

رایـسب و  دنکیمن ، زواجت  ثیدـح  دـص  دـنچ  زا  ینعی  زیچان ، رایـسب  هرامـش  زا  هقف ، باوبا  هیّلک  رد  هباحـص ، قرط  زا  روثأم  ربخ  هنافّـسأتم 
بیجع تفرشیپ  مالـسا و  عورف  لوصا و  زا  جیورت  همه  نیا  و  هدشیم ، نید  عفن  هب  مالـسا  ردص  رد  هک  رهاظت  همه  نیا  تسا  روآتفگش 

رشن و زج  یتمـس  هک  یلاح  رد  هدمآ ، رد  طبـض  هب  اهنآ  زا  رفن  رازه  هدزاود  دودح  ات  هک  هباحـص  همه  نیا  ثیدح و  ملع  مهم  ّتیعقوم  و 
ثیداحا و نیا ، دوجو  اب  دندوب ، ینید  تامدخ  مرگرـس  نرق  کی  ًابیرقت  و  هتـشادن ، دوخ  ياپ  شیپ  یعنام  چـیه  و  هتفرگن ، ماکحا  جـیورت 

ثیدح جنپ  ای  راهچ  یباحـص ، ره  زا  هتفر  مه  يور  و  دنکیمن ، زواجت  یهقف  تیاور  دـص  دـنچ  زا  هدـنام ، راگدای  هب  نانآ  زا  هک  یتایاور 
. تسین تسد  رد  رتشیب 

دندرکیم و هچ  تشاد ، ناشنایم  رد  یمالـسا  نیناوق  هک  یبیجع  تموکح  نآ  اب  مالـسا  لّوا  ردـص  مدرم  دوب ، هنوگنیا  عضو  رگا  یتسار 
یگنج ناریـسا  هورگ  هورگ  زا  هک  ناگدرب  ندروآ  تسدهب  یگنج و  میانغ  تسم  یپ و  رد  یپ  تاحوتف  مرگرـس  ایآ  دنتـشاد ؟ یلاـح  هچ 
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دندرکیم و جیورت  نآ  زا  زین  هباحـص  دوخ  دوب و  یبرع  هقیلـس  کی  هک  رعـش  بدا و  هب  لاغتـشا  هک  نیا  ای  دـندوب ؟ دـندروآیم ، تسدهب 
و دندیشخبیم ، مهرد  رانید و  رازه  اهدص  رازه و  اههد  اهرازه و  یبدا ، هتکن  کی  ای  غیلب  رعش  کی  ربارب  رد  سابعینب ، هّیماینب و  يافلخ 

کی ای  رعش  کی  ظفح 
39 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

دوب راک  رد  يزومرم  ياهتسد  هک  نیا  ای  و  داد ؟ رارق  عاعّـشلاتحت  ار  یهقف  ثیداحا  دوب ، رتدـنمدوس  یهقف  مکح  رازه  ظفح  زا  هبطخ ،
؟ تشادیم زاب  یهقف  ثیداحا  تسارد  ظفح و  هب  لابقا  زا  ار  مدرم  هک 

ضقانتم فلتخم  يارآ  يواتف و  هک  دوب  نیا  دیـشخب ، هک  یکیدزن  رثا  طابنتـسا ، ّهلدا  ماهبا  یهقف و  كرادم  ثیداحا و  یمک  لاح ، ره  رد 
. تفای جاور  هدمآ و  شیپ  ناسحتسا  سایق و  هب  لمع  هلأسم  یمک ، هلصاف  هب  و  دش ، ادیپ  اهقف  نایم  رد  يدایز 

رد ار  یّنظ  هقیرط  ود  نیا  هک  نیا  اـب  دومنیم . يرورـض  یعیبـط و  طابنتـسا ، لـیاسو  سوسحم  دوـبمک  هطـساو  هب  هقیرط  ود  نیا  شیادـیپ 
یمالـسا ماکحا  رد  دنریگیمن ، تّجح  هدرکن و  لامعتـسا  زگره  زین  یعامتجا  ياههقیرط  اهتریـس و  يداع و  نیناوق  زا  ماکحا ، طابنتـسا 

. دنتفرگیم تّجح  هدرک و  لامعتسا  دنرادیمن ، رب  ار  هحماسم  هنوگچیه  هک 
، کلام ینعی  اهقف ، زا  رفن  راهچ  يارآ  يواتف و  هب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  یهقف  راکفا  هک  یجرم  جره و  زا  يریگولج  يارب  يدنچ ، زا  سپ 

داهتجا هداد و  دومخ  دومج و  هب  ار  دوخ  ياـج  یملع ، داـقتنا  ثحب و  هجیتن ، رد  دـندرک و  عاـمجا  لـبنح  نب  دـمحا  و  هفینحوبا ، یعفاـش ،
. دشیم هدرمش  تعدب  یهقف ، هلأسم  کی  رد  دازآ  رظن  اهیکیدزن ، نیا  ات  دیدرگ و  ارچ  نوچیب و  دیلقت  هب  لیدبت 

هتـشادن و یمالـسا  نونف  ریاس  زا  یمک  تسد  لالتخا ، رد  دوب ، ثیدح  ملع  زا  ياهبعـش  شیادیپ ، لصا  رد  هک  نیا  هب  رظنزین  خیرات  نف  د )
. دوب دامتعا  لباق  دنوش ، ادج  رگیدمه  زا  میقس  حیحص و  هدش ، هتخادرپ  داقتنا  ثحب و  لیلحت و  هیزجت و  هب  هک  نیا  نودب 

تفالخ رخاوا  رد  هک  تایضایر  تاّیعیبط و  هفسلف ، لیبق  زا  یلقع  نونف  ه )-
40 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ماقم روز  هب  لاح ، لیاوا  رد  هچرگا  دوب ، هدـش  همجرت  یبرع  هب  یـسراف  و  ینایرـس ، يدـنه ، ینانوی ، زا  نییـسابع  تفالخ  لـیاوا  نیّیوما و 
لها ءزج  اهنآ ، نیمّلعتم  نیمّلعم و  هدـش ، بوکنم  يدـنچ  زا  سپ  یلو  داد ، ناشن  یتمواقم  دوخ  زا  تفلاـخم ، طـیحم  لـباقم  رد  تفـالخ 

نافوط زا  يّدح  ات  هک  هسدنه  باسح و  بط و  لاثما  رگم  دندومیپ ، ار  يدوبان  هار  اهنآ  ياهباتک  دـندمآ و  رامـش  هب  تلالـض  تعدـب و 
. دندنام رانک  فلاخم ، راکفا 

شـالت ًاـبیرقت  اـهنآ  رد  هک  ینونف  مولع و  اـهنت  دوشیم . هدـهاشم  یمالـسا  مولع  رد  هک  یمظنیب  لـالتخا و  تاـهج  زا  ياهّمـش  تسا  نیا 
رد نیملـسم  هدهاجم  ًابیرقت  هک  تسا  یبرع  تایبدا  نونف  نآرق و  تئارق  دیوجت ، ّنف  هدش ، یـشزرا  اب  يواکجنک  هدـمآ و  لمع  هب  تسرد 

حرـش هک  دوب  نامه  لالتخا ، تهج  زا  اهنآ  لاح  دـش ، ریاد  نیملـسم  نایم  هک  یمولع  نونف و  هّیقب  یلو  تسا ، هدیـسر  باصن  ّدـح  هب  اهنآ 
. دش هداد 

صوصخ رد  مالسا  ربمغیپ  یعطق  روتسد  هب  ار  هعیش  نامیا  تیب ، لها  هناخ  رد  ندش  هتـسب  زا  سپ  یمالـسا ، مولع  رد  لالتخا  نیا  هدهاشم 
. دومن رتمکحم  تیب ، لها  تامیلعت  تمزالم 

41 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

مولع رد  هعیش  شور 

هراشا
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لوصا قیاقح  كرد  یمالـسا و  فراعم  مولع و  مّلعت  رد  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  زور  نیلّوا  زا  هک  تسا  نیا  مولع  رد  هعیـش  شور  ییابطابط :
یّقلت تیب  لها  هّمئا  زا  دـسریم ، ثیدـح  رازه  اههد  هب  هک  یهّجوت  لباق  ّتیمک  تسـسگب . نارگید  زا  هتـسویپ ، تیب  لها  هب  ینید  عورف  و 

رد و  دوب ) هنایفخم  راک ، نیا  تفالخ ، ماقم  عنم  هب  رظن  هچرگا  [ ) 9] دومن مایق  فیلأت  تباتک و  هب  تیب ، لـها  میلعت  قبط  لّوا  زور  زا  درک و 
اهنآ یتیاور  ياههدروآرف  و  تخادرپ ، داقتنا  ثحب و  هب  اهنآ ، تایئزج  عورف و  رخآ  اـت  هتفرگ ، فراـعم  لوصا  لّوا  زا  ینید ، نوؤش  عیمج 

. دهدیم دادیم و  ار  ینید  لاؤس  هنوگ  ره  خساپ  تیافک ، ّدح  هب 
ربمغیپ هیـضرم  هریـس  نینچمه  و  مالـسا ، يدرف  یعامتجا و  نیناوق  ننـس و  یناسنا ، هیلاـع  قـالخا  و  ینید ، فراـعم  لوصا  راـبخا ، نیا  رد 

. تسا هدش  حیرشت  حضاو و  هجرد ، تیاهن  رد  مالسا 
ره هب  هک  تسا  زیچ  هس  ربتعم  ِتّجح  یمالـسا ، فراعم  رد  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  هّیعطق ، رابخا  نیمه  تیادـه  نآرق و  تلالد  هب  اـکتا  اـب 

ناوتیم اهنآ  زا  کی 

42 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
؛ ددرگیم رب  باتک  تیّجح  هب  اهنآ  همه  تقیقح  رد  و  حیرـص ، لقع  هّیعطق و  ّتنـس  باتک ، دیورگ : ناوتیمن  اهنآ  ریغ  هب  و  دومن ، دامتعا 
و ینامسآ ، یحو  هار  زا  بهذم ، دروآیم و  تسدهب  لقع  هار  زا  ار  قیاقح  هفسلف ، هک  تسا  نیا  یفسلف  شور  زا  یبهذم  شور  ّزیمم  اریز 

هداد رابتعا  ًاحیرص  ار  مالسا  ربمغیپ  نایب  فیرش ، نآرق  نامه  یلو  دشاب ، یم  فیرش  نآرق  انامه  نیملسم ، تسد  رد  یعطق  ینامسآ  یحو 
. تسا هداد  تیّجح  رتاوتم ، حیرص  نایب  اب  ار  دوخ  تیب  لها  نایب  زین  مالسا  ربمغیپ  و 

لقع هیعطق و  ّتنس  هجیتن ، رد  هدومن و  عاجرا  يدایز  تایاور  رایسب و  تایآ  رد  حیرص ، میلـس و  لقع  ياّدؤم  هب  ّتنـس ، باتک و  نینچمه 
. دناهتشگ دامتعا  لباق  هدرک و  ادیپ  تیّجح  تمس  باتک ، دوخ  دننام  حیرص ،

؟ دوشیمن هدرمش  اهتّجح  نیا  زا  یکی  عامجا  رگم  نیعم : رتکد 
تـسا هار  نیا  زا  هدـش ) نشور  لوصا  ّنف  رد  هکنانچ   ) عامجا تیّجح  اریز  مینکیمن ؛ دامتعا  عامجا  هب  فراعم ، لوصا  رد  اـم  ییاـبطابط :

ملع فراعم "، لوصا  رد  و  دنکیمن ، هدافا  ار  يزیچ  نظ " زا " رتشیب  دحاو ، ربخ  نوچ  و  دشابیم ، دـحاو  ربخ  مکح  رد  ای  دـحاو  ربخ  هک 
تیّجح اهنآ  دروم  رد  عامجا  هک  تسا  هّیهقف  ماکحا  اهنت  دـنامیمن ، یقاـب  فراـعم  لوصا  رد  عاـمجا ، يارب  يراـبتعا  تسا ، مزـال  یعطق "

. دراد
؟ دینکیم هچ  ّتنس  باتک و  نایم  لقع و  نایم  فالتخا  شیادیپ  تروص  رد  نبرُک : رتکد 

نایم رد  رظن  فالتخا  زگره  تسا ، هداد  تیّجح  نآ  هب  هدومن و  قیدـصت  اضما و  ار  لـقع  رظن  ًاحیرـص  باـتک  هک  یتروص  رد  ییاـبطابط :
نیمه حیرص ، لقع  ینیبعقاو  باتک و  تقیقح  ضرف  هنیمز  رد  زین  یلقع  ناهرب  دش و  دهاوخن  ادیپ  اهنآ 

43 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
، یلقن لـیلد  اـب  یعطق  یلقع  لـیلد  هـک  دوـش  ضرف  ًاـنایحا  رگا  و  تـسین ، رَّوـصتم  ضقاـنتم ، یعقاو  رما  ود  ضرف  اریز  دـهدیم ؛ ار  هجیتـن 

زین اًلمع  دومن و  دـهاوخن  هضراعم  هلالدـلا  یعطق  لیلد  اب  دوب ، دـهاوخ  ظفل  یّنظ  روهظ  هار  زا  یلقن ، لـیلد  تلـالد  نوچ  دـتفیب ، ضراـعم 
. درادن دوجو  یفالتخا  نینچ  يارب  يدروم 

زا هک  یتروص  رد  تسین ، رَّوصتم  ندب ، رب  حور  مّدقت  اًلقع  اریز  تسین ؟ باب  نیمه  زا  ندب ، رب  حور  تقلخ  مّدقت  هلأسم  رگم  نبرُک : رتکد 
. تسا هدش  هدیرفآ  ندب  زا  شیپ  حور ، هک  هدش  دراو  لقن  هار 

هکنانچ هدربمان  ثیدح  و  [ 10] تسا دراو  ثیدح  رد  هکلب  تسین ، روکذم  فیرـش  نآرق  رد  ندب ، زا  شیپ  حور  ندش  هدیرفآ  ییابطابط :
هنیرق هب  فوفحم  هک  نیا  رگم  مینکیمن ، لمع  داحآ  رابخا  هب  فراعم ، لصا  رد  ام  و  دشابیم ، داحآ  رابخا  زا  دـناهدرک  حیرـصت  نف  لها 
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هنوگنیا هّتبلا  درادن . ینعم  تلالد  دنـس و  هب  تبـسن  هّیعطق  هنیرق  دوجو  ربخ ، لولدم  فالخرب  یعطق  تّجح  مایق  اب  هّتبلا  دشاب . هدوب  هّیعطق 
هنع ٌتوکـسم  ناـکما ، مدـع  تروص  رد  و  دوـشیم ، لـیوأت  یحیحـص  هجو  هب  ناـکما ، تروـص  رد  هکلب  مینکیمن ، زین  حرط  ار  تاـیاور 

[11 .] دنامیم
ّتنس باتک ،  » هناگهس ياهتّجح  زج  دنشابیم ، نآرق  میلعت  هوحن  حراش  هک  مالّـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  میلعت  قبط  هعیـش  هکنیا : هصالخ 

هک تسا ، ینامـسآ  یحو  هب  دامتعا  نامه  هس ، ره  هب  دامتعا  عجرم  دش ، هتفگ  هکنانچ  و  دنکیمن ، دامتعا  يزیچ  هب  حیرـص » لقع  هّیعطق ،
. تسا ینامسآ  نایدا  بهذم و  صوصخم  هّیور 

44 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هعیش رظن  زا  ثیدح 

زا يرجه ، لّوا  نرق  هس  رد  تخادرپ و  شمارگ  تیب  لـها  مالـسا و  ربـمغیپ  ثیداـحا  راـبخا و  طبـض  هب  تیب  لـها  میلعت  بـسح  رب  هـعیش 
نیا اب  دیناجنگ . باتک ) لصا و   ) فیلأت اهرازه  اهدص و  رد  و  هدروآ ، تسدهب  یمالسا  هفلتخم  نونف  رد  ثیدح  رازه  اههد  دوخ  نایاوشیپ 

ریـشمش هنایزات و  ریز  هجنکـش و  طیحم  رد  اهتموکح ، عاضوا  يراوگان  و  نامز ، تدعاسم  مدع  هطـساو  هب  ار  اهنآ  زا  يدایز  رادـقم  هک 
رد هک  نیا  اب  و  تسا ، هدـنام  نوصم  دـیامن  ار  ثاحبا  تایّلک  ِتیافک  یمالـسا  نونف  همه  رد  هک  ثیدـح  رازه  اههد  مه  زاـب  دـندرک ، مگ 
قبط هعیش  یلو  تسا ، هتفای  هار  اهنآ  رد  فیرحت  لعج و  ّسد و  هداتفا و  راک  هب  ّتنس  لها  رابخا  دننام  يزومرم  ياهتسد  زین  هعیش  رابخا 

هب قیبطت  باتک و  هب  ضرع  اب  ار ، ثیدح  میقس  حیحص و  هدومن و  لمع  مالسا ، ربمغیپ  روتسد  نامه  هب  تیب ، لها  دوخ ، نایاوشیپ  روتـسد 
. دنهدیم زیمت  نآرق ،

رد دازآ ، داـقتنا  ثحب و  حور  و  هدـش ، هتـشاک  ناـشنایاوشیپ  تاـمیلعت  رد  هّیقیقح  فراـعم  موـلع و  همه  رذـب  هک  بیترت  ناـمه  هـب  هـعیش 
نونف همه  رد  نآ  تفرشیپ  دش ، دهاوخ  نایب  هکنانچ  هّتبلا  دیزرو ، لاغتشا  یملع  كولس  ریـس و  هب  ًاجیردت  هدش ، هداد  شرورپ  ناشدبلاک 

هب ياهراپ  زا  و  هدرکن ، افیتسا  نونف  همه  رد  ار  ثحب  ّقح  ینوریب ، لماوع  بابـسا و  دـعاسمان  دـعاسم و  ریثأـت  هطـساو  هب  و  هدوبن ، ناـسکی 
. تسا هدومن  يرادربهرهب  صقان  ای  طّسوتم  روط 

. لقنو لقع  تجحو  حیحص  قطنم  اب  تسا  یمالسا  فراعم  لوصا  زا  یعافد  ثحب  تیب ، لها  میلعت  قبط  هعیش ، یمالک  شور 
هک ّتنس  باتک و  زا  تسا  ترابع  هک  اهنآ ، ّهلدا  زا  تسا  یمالـسا  هّیلمع  نیناوق  هّیعرف و  ماکحا  جارختـسا  طابنتـسا و  هعیـش ، یهقف  شور 

مالسا و ربمغیپ  تانایب 
45 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

اب یعامتجا  ناسنا  هک  دریگیم  ماجنا  ینالقع  نیزاوم  دـعاوق و  هلـسلس  کی  لامعا  هطـساو  هب  طابنتـسا  نیا  دـشاب . هدوب  وا  تیب  لها  هّمئا 
. دنکیم طابنتسا  ار  دوخ  يدوبع  يولوم و  سیماون  ماکحا و  اهنآ  لامعا 

يدارفنا یعامتجا و  فیاظو  همه  دعاوق ، نیا  نتخادـنا  راک  هب  و  دـناهدش ، نیودـت  هقف  لوصا  ّنف  مان  هب  دنتـسه ك  اه  نامه  دـعاوق ، نیا 
باتک زا  هک  یلیاسم  رد  هچ  دنک  یگدنز  هک  یتاّیصوصخ  طیارش و  ره  اب  دشاب و  هدوب  هک  یطیحم  ره  رد  دهدیم  صیخـشت  ار  درف  کی 

زا هدافتـسا  هب  يزاین  هعیـش  هقف  رد  رگید  و  تسین ، هیقف  تسد  رد  يرهاظ  لـیلد  هک  یلیاـسم  رد  هچ  و  دـشابیم ، تسد  رد  یلیلد  ّتنـس  و 
. تسین ناسحتسا  سایق و  لاثما 

لامعا مالـسا  ردـص  یخیرات  عیاقو  رد  اهنت  جایتحا ، سامت  بسح  هب  ار  هّیور  نیا  هچرگا  و  دـشابیم ؛ لیلحت  هّیور  هعیـش ، یخیراـت  شور 
. دشابیم هعیش  شور ، نیا  رکتبم  لاح  ره  رد  یلو  دناهدرک ،
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ینعی [ 12 ،] دوش ریـسفت  نآرق  اب  نآرق  هک  تسا  نیا  تسا ، ادیوه  نشور و  هعیـش  نایاوشیپ  تانایب  زا  هک  يوحن  هب  هعیـش ، يریـسفت  شور 
نامه دوخ  زا  هیآ ، ره  ییاهن  ییادتبا و  روظنم  و  هتشادن ، هّیجراخ  میامـض  ّمض  هب  يزاین  هنوگچیه  دوخ ، دصاقم  هیدأت  رد  فیرـش ، نآرق 

. تسا ادیپ  ینشور  یبوخ و  هب  رگید ، هطوبرم  تایآ  مامضنا  هب  ای  ییاهنت ، هب  هیآ ،
شور نداد  دای  یتیبرت و  میلعت و  هبنج  اهنت  درک ، عوجر  اهنآ  هب  دیاب  ینآرق  تایآ  مّهفت  رد  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  قبط  هک  تیب  لها  تانایب 

هب ار  وا  هزومرم  دصاقم  و  هدوب ، یفاکان  گنگ و  دوخ ، یلاع  دصاقم  نایب  رد  فیرش ، نآرق  هک  نیا  هن  دراد ، ار  حیحـص  یقیقح و  ریـسفت 
فشک تیب  لها  هّمئا  زمر ، فشک  قیرط 

46 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ار ناشرابخا  هک  دناهداد  روتسد  تیب  لها  دوخ  اریز  ددرگ . یّقلت  تّجح  دشاب ، هدوب  مه  باتک  فلاخم  هچرگا  اهنآ  رابخا  و  دنشاب ، هدرک 
و دناهدومن ، جاجتحا  اهنآ  هب  و  هتـسج ، کّسمت  ینآرق  هفیرـش  تایآ  هب  يرامـشیب ، دراوم  رد  هوالع  هب  دـنریذپن . باتک  هب  ضرع  نودـب 

. تشادن ینعم  اهلالدتسا  هنوگنیا  دوب ، تیب  لها  نایب  نامه  هنیعب  شدصاقم  و  دوب ، گنگ  هسفنیف  نآرق  رگا 
هب دراد و  نآرق  زا  جراخ  ینایب  هب  تجاح  اهنآ  لیـصافت  هک  دراد  هریغ  ّجح و  هزور ، زامن ، دننام  هیلک  ماکحا  لیبق  زا  یتالمجم  نآرق  یلب 

دوخ ناـیب  ياـج  هب  ار  دوخ  تیب  لـها  ناـیب  زین  مرکا  ربمغیپ  هداد و  تیّجح  يداـیز ، تاـیآ  بجوم  هب  ار  مرکا  ربمغیپ  ناـیب  روظنم ، نیمه 
ۀیآ هک  دـشابیم  هیآ  کی  هلزنم  هب  هیآ ، کی  ریـسفت  رد  قوثو  لـباق  هّیعطق ، نیارق  هب  فوفحم  اـی  رتاوتم ، ربخ  هجیتن ، رد  تسا و  هدـیناشن 

. دهدیم حیضوت  ار  رظن  دروم 
تسا و نآ  تئارق  نامه  نآرق  ریـسفت  هک  نیا  نآ  و  دوب ، ریاد  املع  نایم  رد  مالـسا  ردص  رد  هک  تسا  یـشور  ِلباقم  هطقن  رد  شور ، نیا 
درک و يّدعت  ناوتیمن  اهنآ  ریغ  و  يدس ، هداتق ، دهاجم ، لیبق  زا  نیعبات  هباحـص و  لوق  ای  تیاور  زا  ینآرق ، تایآ  زا  هیآ  کی  ریـسفت  رد 

لیجنا تاروت و  ریـسفت  رد  يراصن  هک  یـشور  ریظن  دندرکیم ؛ یّقلت  هفوقوم  رابخا  ار  نیعبات  هباحـص و  تاّیرظن  و  تشاذگ ، رتارف  یمدـق 
. دنرادن يرظنراهظا  هنوگچیه  ّقح  نارگید  هدوب و  اسیلک  راصحنا  رد  نیدهع  ریسفت  هدرک ، رداص  اسیلک  هک  یمکح  قبط  دنتشاد و 
بطاخم ار  نایناهج  ناهج و  دشاب ، هدوب  فیرش  نآرق  هک  مالسا  ینامسآ  باتک  یلو  دشاب ، دهاوخیم  هنوگ  ره  نارگید  ینامـسآ  باتک 

زگره یباتک  نینچ  دنکیم ؛ یفرعم  مالسا  ربمغیپ  هزجعم  ار  دوخ  هدمآ ، رب  يّدحت  ماقم  رد  دیوگیم و  نخس  ًامیقتـسم  اهنآ  اب  هداد و  رارق 
( دنشاب هک  ره   ) يدودعم هّدع  مهف  راصحنا  رد 

47 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دمآ دهاوخن  رد 

تامّهوت فالخ  هب  هّتبلا  تسا . دوجوم  نآ  ياهثحب  زا  يرایسب  زراب و  ياههنومن  ّتنس ، باتک و  رد  هک  تسا  نامه  هعیش ، یفسلف  شور 
ارچ و نوـچیب و  هدرک و  يروآعـمج  ار  طارقـس  نوطـالفا و  وطـسرا ، لاـثما  تادـقتعم  هـک  تـسین  نـیا  یفــسلف  ثـحب  زا  دارم  یعمج ،

تّجح هتفریذپ و  میلـست  ناونع  هب  بهذم ، نآ  لاجر  راظنا  بهاذم ، زا  کی  ره  رد  یبهذـم  ياهثحب  رد  هکنانچ  دـنریذپب ، هناروکروک 
. دنکیم یمالک  ثحب  هب  لیدبت  ار  یفسلف  ثحب  عقاو  رد  ریسفت  نیا  اریز  دوشیم ؛ هتفرگ 

بحاص ّتیصخش  هب  یفسلف ، تاّیرظن  زا  ياهّیرظن  رد  زگره  و  رظن ، نابحاص  لاجر و  ِنآ  زا  هن  تسا ، رظن  ِنآ  زا  شزرا  یفسلف ، ثحب  رد 
زا ناـیناهج ، همه  و  هدیـسر ، قاـفّتا  عاـمجا و  ّدـح  هب  هچرگا  هّیرظن ؛ کـی  رادـفرط  ّتیعمج  ترثـک  و  دـشاب ، دـهاوخیم  هـک  ره  هـّیرظن ؛

. دوشیمن هتشاذگ  یعقو  دنشاب ، هتشاد  رظن  تدحو  نآ  رد  ناگدنیآ  ناگتشذگ و 
هک يراکفا   ) تسا تاّیهیدب  نامه  دولوم  هک  يرظن  ای  یهیدب  يایاضق  هلسلس  کی  زا  دادمتسا  اب  هک  تسا  نیا  یفـسلف  ثحب  کی  فّرعم 
هب هدرک و  ثحب  یتسه  ناهج  تایّلک  رد  يرطف ، قطنم  اب  دـهد ) هار  يدـیدرت  کش و  دوخ  هب  اـهنآ  رد  دـناوتیمن  یناـسنا  كرد  روعش و 

. دوش هدرب  یپ  نآ  ماجنا  زاغآ و  ناهج و  شیادیپ  تیفیک  ناهج و  شنیرفآ  أدبم  هب  هلیسو  نیا 
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لوصا زا  يرایـسب  رد  تسا ، ادـیپ  ینآرق  تاـیآ  زا  هکناـنچ  اریز  درک ، ادـیپ  ناوتیم  روفو  ّدـح  هب  ّتنـس  باـتک و  رد  ار  ثحب  هنوـگنیا 
جاجتحا یلقع و  لالدتـسا  هار  زا  یهاگ  و  دوشیم ، هتفگ  نخـس  ییادخ  نایب  ینامـسآ و  شرازگ  دّرجم  مالعا و  ناونعهب  یهاگ  فراعم ،

، تسا یفسلف  شور  نامه  هک  یناهرب 
48 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دوشیم ثحب 
هب وا ، مارگ  تیب  لها  مرکا و  ربمغیپ  زا  هعیـش ، قرط  زا  داعم ، أدبم و  زا  یمالـسا ، فراعم  ماسقا  رد  يرامـشیب  رابخا  ّتنـس ، رد  نینچمه 
زا هک  یلاح  رد  هدرک ، زاب  ار  هار  نیا  هک  مالسا  رد  تسا  یسک  نیتسخن  هعیـش ، لّوا  ياوشیپ  هکلب  تسا ، هدش  لقن  یفـسلف  شور  کبس و 

. تسا هدشن  لقن  نشور  نیا  اب  نشور ، ثیدح  کی  هدش ، طبض  ناشمان  نونکات  هک  یباحص  رازه  هدزاود  عومجم 
تاّیرظن يدوجوم  اب  هک  دناقیمع  قیقد و  ياهزادنا  هب  اهنآ  زا  ياهراپ  هک  هدش  طبـض  ثیداحا  بطخ و  رد  ترـضح  نآ  زا  يدایز  تانایب 

مـالک رد  و  تسا ، هدـش  لـح  يرجه  مهدزاـی  نرق  رد  دـیدرگیم ، تسد  هب  تسد  هـک  نرق  هد  زا  سپ  هدـشن و  لـح  ناگتـشذگ  یفـسلف 
ضیرحت و ّتنس ، باتک و  رد  زین  یلقع  مولع  هّیقب  هب  دوشیم و  ادیپ  لیبق  نیا  زا  يدایز  بلاطم  زین  هعیـش  متـشه  متفه و  مشـش و  ياوشیپ 

. تسا هدش  بیغرت 
رد هفیاط  نیا  هک  یمومع  ياهيراتفرگ  رثا  رد  یلو  دوشیم ، تفای  هعیـش  نایاوشیپ  تامیلعت  رد  هک  یملع  ياـهشور  هصـالخ  تسا  نیا 

یساسا و ياهشور  نیا  روخ  رد  هک  ار  یتفرـشیپ  مولع ، نونف و  نیا  همه  رد  هک  تسا  هدرکن  ادیپ  ّتیقفوم  ای  تصرف  هتـشاد ، خیرات  لوط 
. دروآ تسدهب  تسا ، حیحص 

مولع هب  نداد  تفرشیپ  رد  هعیش  تّیقفوم 

ینید فیاظو  ماجنا  تهج  زا  هدوب و  دوخ  نیفلاخم  اب  یبهذم  ياههرجاشم  راتفرگ  ًامئاد  هک  نیا  هب  رظن  هقف ، مالک و  ثیدح و  رد  نایعیش 
رـس هب  لوصا  لاجر و  هیارد ، دننام  ار  اهنآ  هب  هطوبرم  مولع  مولع و  نیا  هدیـشوک و  اوق  مامت  اب  دناهتـشاد ، ثیدح  هقف و  هب  هنازور  زاین  مه 

تاّیرظن نیرخآ  دندیناسریم و  لامک  ّدح 
49 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

لالقتسا زا  يّدح  ات  هک  نیا  هب  رظن  فرط ، نیا  هب  مهد  نرق  زا  یلو  دنتفریم ، شیپ  هّیور  نیمه  اب  اهنرق  دندرکیم و  طبض  ار  تقو  هقیقد 
هدرک ادیپ  دوکر  تلاح  یمالک  ثحب  هجیتن  رد  دندرکن . سح  یبهذم  دیاقع  زا  عافد  هب  يدـیدش  تجاح  زاین و  رگید  دـندش ، رادروخرب 

تـسد هب  تسد  هک  تسا  شیپ  لاس  دـصراهچ  دصیـس ، راـکفا  لوصحم  ناـمه  اـم ، زورما  یمـالک  ياـهثحب  دـنام و  زاـب  تفرـشیپ  زا  و 
هب لاس  هدوب و  تفرشیپ  لاح  رد  یمومع ، جایتحا  ياقب  هطـساو  هب  لاجر ، ثیدح و  لوصا ، دننام  نآ  یّنف  تامّدقم  هقف و  نکیل  ددرگیم !

[13 .] دهدیم همادا  دوخ  بسانم  يامن  وشن و  هب  لاس 
زا یبهذم  یعامتجا  ياهيراتفرگ  دش ، هتفگ  هکنانچ  دناهدرک و  ادیپ  یتالاغتشا  درکیم ، باجیا  مالک  هقف و  هک  يدودح  رد  ریسفت ، رد 
هک دنتـشاد  تایآ  ریـسفت  رد  دوخ  نایاوشیپ  زا  يدایز  رابخا  رگید ، فرط  زا  تسا و  هدـشیم  عناـم  یموی ، تجاـح  ّدـح  زا  رتشیب  لاغتـشا 

. دناهدرکیم تعانق  قیمع ) قیقد و  ياهثحب  جنر  لّمحت  نودب   ) هزادنا نامه  هب  هدوب و  عفر  لباق  اهنآ  اب  ناشییادتبا  جیاوح 
هکنیا هب  رظن  تسا ، هدـش  هتـشون  میرک  نآرق  رب  یـسیفن  ریـسافت  مالـسا ، رد  هکلب  هعیـش  رد  هک  لاـح  نیع  رد  هک  تـسا  نـیا  مّلـسم  ردـق 

فراعم یهانتم  ریغ  زونک  ریاخذ و  زونه  هتشاد ، ریثأت  اهنآ  ینآرق  ياهثحب  رد  نیّفلؤم ، هژیو  ياهقاذم 
50 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. تسا هدشن  يرادربهرهب  تیافک ، ّدح  هب  یعقاو ، ياهيدنمزاین  عفر  رد  اهنآ  زا  جارختسا و  موزل ، ّدح  هب  ینآرق ،
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. دناهدرکن زواجت  دودح  نیا  زا  هدش و  تعانق  مالسا  یلخاد  ثداوح  عیاقو و  رد  داقتنا  لیلحت و  هب  دش ، هتفگ  هکنانچ  زین  خیرات  رد 
یفسلف قیمع  ياهثحب  و  دوب ، دازآ  یلقع  يواکجنک  داقتنا و  لیلحت و  شور  اب  فراعم ، قیاقح  رد  هعیش  ثحب  هکنیا  هب  رظن  هفسلف ، رد 

هفسلف نتفرگ  ارف  هب  يرتشیب  دادعتسا  یمالسا ، فیاوط  هّیقب  هب  تبـسن  هفیاط  نیا  تشاد ، دوجو  روفو  ّدح  هب  هفیاط  نیا  نایاوشیپ  مالک  رد 
نیا اب  ، ) تفای جاور  نیملسم  نایم  رد  شیب  مک و  دش و  همجرت  یبرع  هب  نآ ، ریغ  نانوی و  یفـسلف  بتک  هک  یماگنه  ورنیا  زا  و  دنتـشاد ،

رتنشور یشقن  هتشاد و  رتقیمع  يریثأت  نارگید  هب  تبسن  هعیش  سوفن  رد  تسین ) یناگمه  ماهفا  روخ  رد  یفسلف  بلاطم  هک  ّتیـصوصخ 
. تسبیم

یلو دندومن ، لابقا  وطسرا ) عابتا   ) نیئاشم بتکم  هب  یمالسا  هفسالف  امکح و  تفاین و  یجاور  مالسا  رد  نیّیقارشا  بتکم  لاح ، يادتبا  رد 
ياهزادنا ات  هک  ییاهثحب  و  هدمآ ، رب  نید  هفـسلف و  نایم  قیفوت  ددص  رد  هدرب و  یپ  نید  هفـسلف و  هطبار  یکیدزن  هب  هک  تشذـگن  يرید 

تافیلأت رد  نآ  زا  سپ  یباراف و  ناخرط  نب  دّـمحم  رـصن  یبا  یناث ، مّلعم  تافیلأت  رد  ار  تقیقح  نیا  دـنداد . ماجنا  دوب ، ییادـتبا  هداـس و 
. تفای ناوتیم  انیسنبا  سیئرلاخیش  يریسفت 

اب شنیرفآ ، هیّلک  قیاقح  هب  هک  دـندوب  هدرب  یپ  نانیا  هک  تسا  نشور  رایـسب  یمالـسا ، گرزب  فوسلیف  ود  نیا  تاملک  رد  یفاک  لّمأت  اـب 
لیاـن ناوـتیم  فـشک  قوذ و  هار  و  ناـهرب ، هفـسلف و  هار  و  مالّـسلا ) مهیلع   ) اـیبنا تاـنایب  رهاوـظ  نید و  هار  زا  ینعی  هار ؛ هس  زا  کـی  ره 

. دیدرگ
51 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تیرومأم نانآ  هدیـسر و  اـیبنا  هب  مدرم  مومع  تیادـه  لـیمکت و  روظنم  هب  هک  تسا  ینامـسآ  یحو  هب  یهتنم  ینید ، رهاوظ  هار  نوچ  هّتبلا 
نایب نیرتهداس  اب  یتسه  رارـسا  قیاقد  شنیرفآ و  قیاقح  هجیتن  رد  دنتفای ، يودب  يرـضح و  لهاج و  ملاع و  زا  مدرم  مومع  هب  ار  نآ  غیلبت 
مهف روخ  رد  یفـسلف ، بلاطم  یلو  دشاب ، هتـشاد  تفایرد  يزیچ  دوخ  مهف  حطـس  هزادنا  هب  سک  ره  هک  هدـش  رکذ  ینید  رهاوظ  نامه  رد 
نایم یقطنم و  ناهرب  نایم  دـنناوتیم  هدـش و  هدـیزرو  یلقع  تاضایر  اب  هک  تسا  یعمج  راصحنا  رد  هدوبن و  نف  نیا  نییئاصخا  ریغ  هّماع 

. دنهد زیمت  یباطخ  یلدج و  تاسایق  یعامتجا و  راکفا 
دوخ سوفن  هنیئآ  میامض ، ّمض  نودب  یعرش ، تاضایر  ینید و  تامیلعت  اب  هک  تسا  یناسک  صوصخم  یقوذ ، یفشک و  بلاطم  نینچمه 

. دنیامن هدهاشم  ار  قیاقح  ییادخ ، ینطاب  ياهتیانع  قبط  و  هدز ، لقیص  ار 
، يرجه مشـش  نرق  رد  اـهنآ  زا  سپ  و  دنتـشادرب ، هار  نیا  رد  ار  نیتـسخن  ياهمدـق  فوـسلیف ، ود  نیا  يرکف ، لاـقتنا  نیمه  رثا  رد  يراـب ،
، يرجه متفه  نرق  رد  نآ  زا  سپ  و  دومن ، دیدجت  ار  قارشا  هفسلف  و  درک ، عمج  ناهرب  قوذ و  نایم  قارشا  خیش  يدرورهس ، نیّدلاباهش 

متـشه نرق  رد  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  لقع  عرـش و  نایم  قیفوت  هب  یـسوط  نیّدلاریـصن  هجاوخ  فورعم ، نادیـضایر  مّلکتم و  فوسلیف و 
. تشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  يراثآ  هدرک و  يزیریپ  رتقیمع ، يزرط  اب  ار  کلسم  نیمه  هکرت  دّمحم  نیّدلاسمش  يرجه ،

يزاریش نیّهلأتملاردص  نآ  زا  سپ  و  دومیپ ، نیّیقارشا  کلسم  هب  بیرق  یکلـسم  داماد ، رقابدّمحم  ریم  يرجه ، هدزای  نرق  رد  اهنیا  زا  سپ 
رد یبتک  داد و  رارق  ثحب  روم  فشک ) ناـهرب و  ینید و  رهاوظ   ) هار هس  ره  زا  ار  شنیرفآ  قیاـقح  هتخادرپ و  یمالـسا  هفـسلف  دـیدحت  هب 

ینید و رهاوظ  نایم  قیفوت 
52 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دومن فیلأت  فشک  ینید و  رهاوظ  نایم  نینچمه  و  فشک ، و  ناهرب ،
هدوب صحف  ثحب و  دروم  وا  هفـسلف  درذگیم ، فوسلیف  نیا  دهع  زا  هک  رتشیب  یمک  نرق و  هس  تسا و  هدنز  زونه  نیّهلأتملاردـص  بتکم 

زا و  دننکیم ، بیقعت  ناهرب  عرش و  رهاوظ  نایم  قیفوت  هار  زا  ار  یفسلف  ثحابم  اهنآ  زا  ياهتـسد  هک  تسا  هداد  شرورپ  ار  يریثک  عمج  و 
لقع و نایم  قیفوت  هار  زا  اهنآ  زا  ياهتسد  و  درمش ، دیاب  ار  يزونذ  یلعاقآ  يرون و  یلعاّلم  دنوخآ  یمق و  دیعس  یضاق  هتسد ، نیا  ریهاشم 
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ثحب قوذ  ینید و  رهاوظ  نایم  قیفوت  هار  زا  اهنآ  زا  ياهتسد  و  ياهشمق ، اضردّمحم  اقآ  يدابآ و  دیب  دّمحم  اقآ  دننام  دناهدش ، دراو  قوذ 
. دناهتخادرپ تمسق  هس  ره  هب  يراوزبس  یجاح  دننام  یضعب  یناشاک و  ضیف  دننام  دننکیم ،

اهنآ زا  دوخ  هلاس  رازه  دنچ  خیرات  رد  هفـسلف  هک  هتفای  ییاهّتیقفوم  رگیدمه ، هب  کلـسم  هس  نیا  ندرک  کیدزن  هطـساو  هب  بتکم ، نیا 
رد هتسویپ  دمآیم ، شیپ  هک  ییاهتسبنب  دشیم و  شریگنماد  دوخ  یتسدیهت  هطـساو  هب  بناج  ره  زا  هک  یتالکـشم  زا  و  هدوب ، مورحم 

تـسد هب  هیردنکـسا  نانوی و  رـصم ، هدـلک ، نهک  ياههفـسلف  رد  زگره  هک  هداتفا  یمالـسا  هفـسلف  تسد  هب  ییاهزمر  دـیلک  دوب . هجنکش 
. دیآیمن

ًابیرقت هدیـسر ، نیملـسم  تسدهب  هدـش و  همجرت  یبرع  هب  ناگتـشذگ ، یفـسلف  بتک  زا  هچنآ  بسح  هب  هک  یفـسلف  لیاسم  ًالّوا : هجیتن  رد 
. دوشیم غلاب  هلأسم  دصتفه  هب  ًابیرقت  یفسلف  بتکم  نیا  رد  هدوب ، هلأسم  تسیود 

هب ادـج و  رگیدـمه  زا  لیاسم  عون  هدـش و  هیجوت  مّظنم  ریغ  روط  هب  اهینانوی  زا  نیئاّـشم  بتکم  رد  ًاـصوصخم  هک  یفـسلف  لـیاسم  ًاـیناث :
هدرک و ادیپ  ار  یضایر  ّنف  کی  لیاسم  ِتلاح  یفسلف ، بتکم  نیا  رد  دندوب ، طوبرمان  رگیدمه 

53 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
یفسلف لیاسم  همه  دننکیم ، حاتتفا  ار  هفـسلف  هک  یلّوا  هلأسم  هس  ود  ّلح  اب  هک  يوحنهب  دناهدش ، ّبترتم  رگیدکی  رب  طبترم و  رگیدمههب 

هجیتن رد  درک و  عطق  میدـق  تأیه  میدـق و  تاّیعیبط  زا  ار  هفـسلفهطبار  ناوتیم  یناسآ  هب  تهج  نیمه  هب  دومن . هیجوت  لـح و  ناوتیم  ار 
. دتفایمن قافّتا  زورما  ملع  یفسلف و  بتکم  نیا  نایم  یتافانم  دروخرب و  هنوگچیه 

لوبقم یناسنا و  عبط  عوبطم  هداد و  هفایق  عضو و  رییغت  یّلک  هب  یفـسلف ، بتکم  نیا  شور  هطـساو  هب  هنهک ، دـماج و  ًابیرقت )  ) هفـسلف ًاثلاث :
اب یفسلف  بتکم  نیا  دراد ، ار  اهنآ  لح  دیما  ای  هدش  اهنآ  فشک  هب  ّقفوم  هزات  دیدج ، ملع  هک  ار  یلیاسم  و  دشابیم ، عرش  لقع و  قوذ و 

هلأسم ندـشلح  هطـساوهب  هکنانچ  دزیریم ؛ ار  اهنآ  ّلح  هدولاش  ای  هدـش  ّقفوم  اـهنآ  ّلـح  هب  تیّلک ، مومع و  روطهب  دوخ  فرگـش  هیاـم 
هدمآ و تسدهب  نشور  روط  هب  ماسجا ، رد  مراهچ  دُعب  هلأسم  تسا ، هدش  لح  یفسلف  شور  نیا  اب  شیپ  لاس  دصیس  هک  يرهوج  تکرح 

عقاو ثحب  دروم  ملع ، هار  زا  زونه  هک  يرگید  لیاسم  و  تسا ، هدیدرگ  نشور  راکفا ) رد  هن  راکفا  زا  جراخ  رد  هّتبلا   ) ّتیبسن هّیرظن  هلأسم 
. تسا هتفای  همتاخ  ّتیلک  روط  هب  هدشن ،

هعیش نایم  رد  یملع  رظن  فالتخا 

شالت تشاد و  ضارتعا  داقتنا و  ّتیرثکا ، ياهشور  اهتریس و  زا  یخرب  هب  تبسن  هعیـش  هک  لاح  نیع  رد  میدرک ، هراشا  ًاقباس  هکنانچ 
هطـساو هب  دش ، رادروخرب  لالقتـسا  ّتینما و  تمعن  زا  ياهزادنا  ات  هک  یتقو  اهنرق ، زا  سپ  دومنیم ، دسافم  هنوگنیا  حالـصا  رد  ناوارف 
ّتیقفوم دوب ، هدـش  هیناث  تعیبط  تداع و  هّماع ، نایم  رد  هدـیناود و  یمالـسا  عاـمتجا  رد  اهتریـس  اـهشور و  نیا  هک  یقیمع  ياـههشیر 

ار یلوا  كاپ  یمالسا  تریس  و  هدز ، نب  زا  ار  اههشیر  نیا  هک  دنتفاین 
54 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ار نآ  نتشادهگن  ندروآ و  دوجوهب  ِدیکا  روتـسد  فیرـش  نآرق  هک  دوب  یعامتجا  رکف  اهنآ  نیرتمهم  زا  یکی  دننادرگرب و  دوخ  ياج  هب 
. درکیمن راذگورف  چیه  نآ  هب  هیصوت  توعد و  رد  ص )  ) مرکا ّیبن  و  [ 14] هداد

هنوگ ره  هطساو  هب  هدرک و  یعامتجا  رکف  دشاب ، هتشاد  سامت  يوحن  هب  ّتنـس  باتک و  اب  هک  ياّهیرظن  ره  رد  هک  دندوب  فّظوم  نیملـسم 
هّیور نیا  تاـفالتخا ، زورب  مرکا و  ربـمغیپ  تلحر  اـب  یلو  دـنیامن ، يریگوـلج  دـشاب ، یتـمیق  ره  هب  رظنفـالتخا ، زورب  زا  نکمم ، ساـمت 
ًارهق ار  دوخ  هدومن و  ذاّختا  ياهناگادج  هار  سک  ره  دمآ و  شیپ  گنهرف  رد  یّتح  یمالـسا ، نوؤش  همه  رد  رظنفالتخا  دـش و  كورتم 

هدـیدرگ و رتلعتـشم  دـشیم ، هدز  نآ  هب  هک  ییاـهنماد  هطـساو  هب  فـالتخا ، شتآ  زور  هب  زور  تخاـسیم و  انـشآ  يدرف  یناگدـنز  هب 
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نایم رد  یّتح  هعیـش ، فلاخم  ّتیرثکا  نایم  رد  اهنت  هن  زورما ، ات  هدرک و  ادـیپ  همادا  لکـش  نامه  هب  دروآیم و  راب  هب  يرتشیب  یبارخهناخ 
. تسا هتخادنا  تماقا  لحر  زین  هعیش  دوخ 

دننام ياهفلتخم  بهاذم  ندمآ  دوجوهب  یهتنم  هک  هدمآ  دیدپ  هعیش  نایم  رد  یمالک  لیاسم  رد  یتافالتخا  يدارفنا ، رّکفت  شور  هجیتن  رد 
بهاذـم هدرک و  ار  دوخ  راک  زین  نیملـسم  ّتیرثکا  نایم  رد  یمالک  فالتخا  نیا  هکنانچ  تسا ؛ هدـیدرگ  هیلیعامـسا  هّیدـیز و  هیناسیک و 

دنناـم یهقف  شور  رد  یتاـفالتخا  نینچمه  دروآ . دوجو  هب  اـهنآ  ریغ  جراوـخ و  هّیرورح و  همّـسجم و  هضّوـفم و  هّربـجم و  دـننام  يداـیز 
. دوشیم هدهاشم  هّیلبنح  هّیفنح و  هقف  دننام  زین  ّتیرثکا  نایم  رد  نآ  ریظن  هکنانچ  هدمآ ، دوجوهب  هعیش  نایم  داهتجا ، ّتیرابخا و 

لخاد رد  هن   ) رگید یخرب  اب  مولع  زا  یخرب  نایم  رد  یتافالتخا  نینچمه 

55 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
نایم رد  ًانیع  زین  ار  فالتخا  نیا  ریظن  تسا و  دوجوم  افرع  هفـسالف و  نیمّلکتم و  نایم  هک  ینیبدب  فالتخا و  دننام  هدـش ، ادـیپ  ملع ) کی 

هک تسا  ییاههناوج  هعیش ، نایم  رد  یبهذم  یقاذم و  تافالتخا  همه  هک  نیا  رب  تسا  یهاوگ  نیرتهب  دوخ  نیا  و  تفای ، ناوتیم  ّتیرثکا 
يروتـسد ندروخ  نیمز  هب  نآ  دندرگیم و  رب  لصا  کی  هب  همه  تسا و  هدییور  مالـسا  ردص  رد  ینید  مظن  لالتخا  تافالتخا و  هشیر  زا 

داـقتعا رکف و  رد  ار  هملک  تدـحو  هدومن و  یعاـمتجا  رّکفت  هک  دـندوب  فّظوم  نیملـسم  نآ  بجوم  هب  هک  دـشابیم  نآرق  تاروتـسد  زا 
. دنیامن ظفح 

ریم گرم و  زگره  تسا ، ینامسآ  عشعـشت  یّلجت و  کی  هک  نآرق  یقطنم  يورین  مالـسا و  يونعم  ّتیباذج  هک  درک  دیدرت  ناوتیمن  هّتبلا 
ّتنس باتک و  عابّتا  نآرق و  تامیلعت  زا  يوریپ  اب  لّوا ، زور  نیملسم  هک  یفرگش  يورین  هّتبلا  دوب . دهاوخ  هدوب و  هدنز  هتـسویپ  هتفریذپن و 

زا هملک و  فـالتخا  رثا  رد  دـندوب ، هدروآ  تسدهب  ار  هروـمعم  مّظعم  ییاورناـمرف  نرق ، کـی  زا  رتـمک  رد  نآ ، وـترپ  رد  هدروآتسدهب و 
. تفر جارات  هب  ناشیقیقح  ّتیدوجوم  یعقاو و  تورث  هدادتسد و  زا  یّلک  هب  یعامتجا ، رکف  نداد  تسد 

مالک همتاخ 

رد یلو  دومن ، ادـج  مه  زا  تسناوتیم ، هک  اجنآ  ات  ار  یمالـسا  گرزب  هفیاـط  ود  نیا  دـش و  هدز  نماد  وس  ره  زا  ییادـج  لـماوع  هچرگا 
نینچمه و  دـنرادن ، یفالتخا  مه  اب  نید  لوصا  رد  و  هدوب ، عورف  زا  ياهراپ  رد  اهنآ  فالتخا  هک  دوب  تقیقح  نیا  ِرّکذـتم  دـیاب  لاـح  نیع 

. دناقفّتم هبعک  نآرق و  رد  و  اهنآ ، ریغ  داهج و  ّجح ، هزور ، زامن ، دننام  نید ، يرورض  عورف  رد 
رد و  هتفرن ، رانک  ّتیرثکا  فص  زا  زگره  هعیش ، لّوا  ردص  لاجر  ور ، نیا  زا 

56 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ینعم نیمه  زین  ّتنس  باتک و  هکنانچ  دندومنیم ، حصن  لذب  یعاسم و  کیرشت  هنوگ  ره  نیملسم  مومع  اب  یمالسا ، هّماع  روما  تفرشیپ 

. دننکیم دییأت  ار 
رد هک  راشف  همه  نیا  زا  هتفرگ و  رظن  رد  مالـسا  سّدـقم  نییآ  لوصا  رد  ار  دوخ  قافّتا  هک  تسا  مزال  نیملـسم  مومع  رب  لـصا ، نیا  يور 
هک نآ  زا  لبق  و  دـنریگ ، رارق  فص  کـی  رد  هتـشاذگ ، راـنک  ار  یلمع  هقرفت  هدـمآ ، دوخ  هب  دناهدیـشک ، یجراـخ  لـماوع  زا  تّدـم  نیا 

اًلمع ار  تقیقح  نیا  نیملـسم  دوخ  دـننک ، جرد  خـیرات  بتک  رد  هدرک و  فشک  یخیراـت  تقیقح  کـی  ناوـنع  هب  ار  هلأـسم  نیا  نارگید 
. دنیامن تیبثت 

نیمه رد  زین  توتلـش  دومحم  خیـش  رهزالا ، راوگرزب  خیـش  هکنانچ  دربیم  یپ  دراد  تقیقح  نیا  هب  مکمک  زین  مالـسا  ملاـع  هناتخبـشوخ 
ایند ات  هّتبلا  دومن . مالعا  نایناهج  همه  هب  ار  یّنـس  هعیـش و  ینید  لماک  قافّتا  نایب و  هجهل ، تحارـص  لامک  اـب  ار  تقیقح  نیا  اـهیکیدزن 
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. دیامن ریدقت  يو  شیالآیب  لمع  كاپ و  ناور  زا  هدوب و  راوگرزب  درم  نیا  رازگساپس  دیاب  هعیش  تسا ، ایند 
57 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

نبرُک رتکد  تالاؤس 

هراشا

. دریگ رارق  هعلاطم  دروم  دیاب  رصاعم  دهع  هفسلف  هرابرد  لماک  قیقحت  يارب  دنچ ، یبلاطم  نبرُک : رتکد 
روهشم ثیدح  هب  عوجر  اب  . 1

[15 «] نطبأ ۀعبس  یلا  ًانطب  هنطبل  ًانطب و  ًارهظ و  نآرقلل  ّنا  »
: دیآیم شیپ  لیذ  ياهلاؤس 

(. دوش عوجر  رابخا  ثیداحا و  هب  ( ؟ دراد ینعم  هچ  نآرق  ینطاب  يونعم و  كرد  عیشت ، بهذم  ینورد  تقیقح  رد  فلا )
؟ تسا ماما  يونعم  روهظ  ّتیصخش و  رّوصت  ینعی  یسانشماما  مزلتسم  نآرق ، ینطاب  يونعم و  كرد  نیا  هنوگچ  ب )

: دناباوج هتسیاش  زین  لیذ  تاکن 
(. ندوب ینطاب   ) هلأسم نیا  هرابرد  ّتنس  لها  تایاور  . 1

. هّمئا هب  بوسنم  ثیداحا  شزرا  نییعت  . 2
يونعم و یناگدنز  يارب  هک  تایاور  ثیداحا و  زا  تمسق  نآ  باختنا  . 3

58 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دناّتیمها ياراد  یفسلف  رّکفت 

، مشـش مجنپ و  ياهماما  نایفارطا  نیب  هک  یبلاطم  هرابرد  ًاصوصخم  دیـشیدنا و  هعیـش  هیلّوا  راکفا  ندمآ  دوجو  هب  هرابرد  ًادّدـجم  دـیاب  . 2
. دریگ ماجنا  یقیقد  تاقیقحت  دیاب  تسا ، هتفرگ  رارق  هرکاذم  ثحب و  دروم  يرشعانثا ، یلیعامسا و  هقرف  ییادج  زا  لبق 

ار هعیش  یسانشماما  یسانشربمغیپ و  یسانشناهج ، ناوتیمن  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدیـسر  عبط  هب  ریخا  لاس  یـس  ضرع  رد  هک  ینوتم 
نودـب هّتبلا  دومن . هعلاطم  هریغ ) یناتـسجس و  بوقعی  وبا  یناـمرک و  نیّدـلادیمح  تاـفیلأت  دـننام   ) هیلیعامـسا بتک  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 

. ددرگیم رتنشور  یلیلحت  نینچ  اب  يرشع ، انثا  هعیش  بهذم  هب  صوصخم  توعد  غوبن و  کش ، هنوگچیه 
زا مه  نودلخ  نبا  يارب  هچرگا  تفای ، همتاخ  دشر  نبا  اب  یمالـسا  هفـسلف  هک  دنیامنیم  قیدـصت  اپورا  رد  برغ  هفـسلف  نیخّروم  مامت  . 3

هّیوفص هرود  ریصن و  هجاوخ  نیب  ناریا ، رد  ار  تمکح  ریس  اهنت  هن  اهنآ  دنالیاق ؛ یشزرا  تسا ، یـسانشهعماج  ملع  سّـسؤم  هکنیا  ظاحل 
. دنرادن یهّجوت  زین  نانآ  لاثما  اردصاّلم و  دامادریم و  تافیلأت  هب  هکلب  دنریگیم ، هدیدان 

ارچ و  درادن ؟ یقنور  هفسلف  مالسا ، ملاع  رد  رگید  ياج  چیه  رد  هتفای و  ناریا  رد  طقف  ار  دوخ  دیدج  تایح  یمالـسا ، یفـسلف  راکفا  ارچ 
هفسلف هب  عّیشت ، یساسا  بلاطم  هنوگچ  هک  داد  ناشن  دیاب  دباییم ؟ دومن  ناریا  رد  يونعم ، یگدنز  کفنیال  تمسق  کی  ناونع  هب  هفـسلف 

طقف هلأسم  هّتبلا  تشاد . رب  رد  عّیـشت  يارب  ياهرمث  هچ  هفـسلف  نیا  لاح ، نیع  رد  دیـشخب و  تردـق  اردـصاّلم  دامادریم و  دـننام  یـصاخشا 
. تسا رکف  بیکرت  نداد  ناشن  هکلب  تسین ، بتک  یماسا  عمج 

یتاقیقحت فّوصت ، عّیشت و  نیب  طباور  هرابرد  هرابود  هک  تسا  هتسیاش  . 4
59 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
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رظن رد  ار  ناـنآ  یـسانشداعم  یـسانشناهج و  رتشیب  هتـشاذگ و  راـنک  ار  ناـیفوص  یگدـنز  شور  هک  تسا  نیا  رتـهب  هکلب  دریگ ، تروص 
. میریگ

: درک رکذ  لاثم  ناونع  هب  ناوتیم  ار  بلطم  ود 
هیبش روما  رما و  نیا  دنکیم . عورش  مجنپ  ماما  لاح  حرـش  اب  ار  دوخ  ءایلوالا  ةرکذت  دوب ، یّنـس  زونه  هک  یلاح  رد  راّطع  نیّدلادیرف  فلا )

ار فّوصت  تیونعم  أدبم  ناوتیم  دح  هچ  ات  دشابیم . یفـسلف  یخیرات و  دیدج  لیلحت  هیزجت و  مزلتـسم  رگید ، نیفّوصتم  دروم  رد  نآ  هب 
؟ تسناد عّیشت  بهذم  فّوصت ، لها  دوخ  یهاگآ  نودب  ای  یهاگآ ، اب  فلتخم ، راودا  رد 

باتک هب   ) دراد مهدزاود  ماما  رّوصت  هب  یّمات  تهابـش  لادبا ، هرابرد  وا  دیاقع  یلو  دـننادیم ، یّنـس  ار  ینانمـس  هلوّدـلاءالع  اهیبرغ  ب )
" لادبا باطقا و  هّیرظن " ناوتیم  هجرد  هچ  ات  تسناد ؟ یّنس  ار  ینانمـس  هلوّدلاءالع  ناوتیم  هجرد  هچ  ات  سپ  دوش .) عوجر  یقثولاةورع 

؟ دومن رّوصت  عّیشت  نودب  دناهتسباو ، نانآ  هب  هک  ار  يونعم  تاقبط  مامت  و 
قّمعت اب  ایآ  دراد ؟ ناسنا  يونعم  یناگدنز  مامت  هتفر  مه  يور  قالخا و  یفسلف و  رّکفت  رد  يرثا  هچ  بیاغ ، ماما  رّوصت  یـساسا  بلطم  . 5

ییورین أدبم  هفـسلف و  يایحا  يارب  یحور  دیدج  ياذغ  کی  زورما ، يایند  هب  دـناوتیمن  عّیـشت  بهذـم  یـساسا ، رّوصت  نیا  رد  يدـیدج 
. تسا هدنام  ریدقت  رد  نونکات  هک  ییورین  دشخبب ؟ یقالخا  يونعم و  یگدنز  يارب 

تالاؤس باوج 

هراشا

، هدوب عّونتم  وگتفگ  عون  ثحب و  تعیبط  تهج  زا  دنتـسه  يدحاو  فده  هّجوتم  هک  لاح  نیع  رد  قوف  تالاؤس  هک  نیا  هب  رظن  ییابطابط :
مادک ره  و 

60 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هناگجنپ ياهشـسرپ  زا  کی  ره  میراچان  اذل  دـنریاغم ، مه  اب  یّلک  هب  یلالدتـسا  ّداوم  رد  و  هتفرگ ، رارق  يرگید  قفا  زا  ریغ  قفا ، کی  رد 

. میزادرپب شخساپ  هب  هدرک و  لیلحت  هداد و  هداعا  ادج  ادج  ار ،
مهف زا  رود  کیراب و  ياهزادـنا  هب  اـهنآ  زا  ياهراـپ  هدوبن و  حطـس  کـی  رد  همه  اـهثحب  نیا  هک  دوب  هتکن  نیا  هّجوتم  دـیاب  همه ، نیا  اـب 
دروم اًلماک  نف ، لها  ریغ  يارب  هزات  هتـشذگ ، نانخـس  حطـس  هب  اهنآ  نداد  لّزنت  رد  رایـسب  شالت  دایز و  شـشوک  زا  سپ  هک  تسا  يداع 

. دوب دهاوخن  هدافتسا 

لّوا لاؤس 

: روهشم ثیدح  هب  عوجر  اب 
« نطبأ ۀعبس  یلا  ًانطب  انطبل  ًانطب و  و  ًارهظ ، نآرقلل  نا  »

: دیآیم شیپ  لیذ  ياهلاؤس 
(. دوش عوجر  رابخا  ثیداحا و  هب  ( ؟ دراد ینعم  هچ  نآرق  ینطاب  يونعم و  كرد  عّیشت ، بهذم  ینورد  تقیقح  رد  فلا )

؟ تسا ماما  يونعم  روهظ  ّتیصخش و  رّوصت  ینعی  یسانشماما  مزلتسم  نآرق ، ینطاب  يونعم و  كرد  نیا  هنوگچ  ب )
خساپ

دوخ ینامسج  نامتخاس  اب  ناسنا  هک  نیا  رب  دنراد  تلالد  دوشیم ، ریگتسد  فیرش  نآرق  زا  هک  هچنآ  قباطم  هعیش ، هّمئا  ثیداحا  رابخا و 
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هتفر ضارقنا  هب  ور  ناسنا ، دوخ  هلمج  زا  نآ و  يازجا  همه  هک  دنکیم  یگدنز  تعیبط  هرطیـس  تحت  سوسحم  ینامـسج  ناهج  کی  رد 
هأشن نیا  رد  ناسنا  هتشگرب و  دوخ  یگدنز  هب  هرابود  مادهنا ، ضارقنا و  زا  سپ  ناسنا  ناهج و  لاح ، نیع  رد  دنیامیپیم و  تکاله  هار  و 

دهاوخ ياهنادنمتواقش  ای  هنادنمتداعس  یگدنز  هداد ، ماجنا  گرم  زا  شیپ  هک  یلامعا  و  هتـشاد ، یلّوا  یگدنز  رد  هک  يدیاقع  قبط  مود ،
. درک

61 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
همانرب ار  وکین  لامعا  كاپ و  تاداقتعا  هتشر  کی  دهدیم ، صیخـشت  تّوبن  هار  زا  ینامـسآ  یحو  هک  هچنآ  قباطم  دیاب  وا  تهج ، نیا  زا 

ِناهج نآ  رد  مه  نارذـگ و  ِناهج  نیا  رد  مه  ار  دوخ  یگدـنز  تداعـس  اهنآ ، تبظاوم  تمزـالم و  هطـساو  هب  هداد و  رارق  دوخ  یگدـنز 
. دیامن نیمأت  نادیواج 

رد يراج  ماظن  هک  دـنکیم  بیقعت  لماک  وحن  هب  ار  ینعم  نیا  مالّـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هّمئا  راـبخا  نینچمه  دراد و  تلـالد  میرک  نآرق 
ملاع نیا  قوف  يونعم  ملاوع ) اـی   ) ملاـع کـی  زا  دراد ، هک  يرواـنهپ  تعـسو و  اـب  یناـسنا ، ملاـع  دوخ  هلمج  زا  سوسحم و  یعیبط  ملاـع 

هب هرابود  هدش ، رقتسم  شکمـشک ، محازت و  زا  رپ  هأشن  نیا  رد  و  هدرک ، لوزن  اجنآ  زا  ملاع  نیا  يازجا  هک  نیا  دننام  دریگیم ، همـشچرس 
. دندرگیم رب  دناهدمآ  هک  ییاج 

توـعد نآ  يوـس  هب  ینامـسآ  ناـیدا  ریاـس  نینچمه  تسا و  هدوـمن  میظنت  هدـید و  هـّیهت  ّتیرـشب  يارب  مالـسا  هـک  لـمع  داـقتعا و  ماـظن 
ریـس اهنآ  رد  رما  نطاب  رد  دوخ ، صالخا  ّتیدوبع و  اب  ناسنا  هک  دریگیم  همـشچرس  يونعم  یحور و  تاماقم  هلـسلس  کی  زا  دناهدومن ،

تاماقم برق و  تاجرد  اهنآ  دومن . دهاوخ  هدهاشم  ار  اهنآ  گرم ، زا  سپ  ای  هأشن ، نیا  رد  تلفغ  هدرپ  ندش  هتـشادرب  زا  سپ  و  دنکیم ،
تقیقح رد  و  تسا ، هاـتوک  اـهنآ  ییاـبیز  تراـهط و  ّتینارون و  لاـمک و  فصو  اـهنآ و  هنُک  كرد  زا  يداـع  مهف  هک  دنـشابیم  تیـالو 

. ددرگیم یهتنم  همسازع ، كاپ  يادخ  برق  هریظح  هب  هدرک ، عورش  نامیا  ماقم  نیلّوا  زا  هک  تسا  ياهّداج  طارص و 
هب هک  تسا  ياهدـنز  ینارون  ّتیعقاو  تقیقح و  کـی  هکلب  دوشیم ، هدـیمان  هار  ًافیرـشت  هک  يرّوـصت  تسا  یهار  هک  ینعم  نیا  هب  هن  هّتبلا 

توافت اب  حلاص و  لمع  قح و  داقتعا  هلیسو  هب  دوخ ، يوس  هب  ار  ّتیناسنا  هتشاد و  هطاحا  یناسنا  ملاع 
62 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دیامنیم کیدزن  ادخ  هب  هدرک و  يربهر  ار  ّتیناسنا  هک  قلخ  ادخ و  نایم  هطساو  تسوا  دنکیم و  تیاده  بتارم ،
دیامنیم مایق  مدرم  يربهر  هب  هک  دراد  یلماح  ناسنا ، دارفا  نایم  زا  هتسویپ  دنکیمن و  طوقـس  زگره  يونعم  ّتینارون  هدنز و  تقیقح  نیا 

نآرق و ِفُرع  رد  هک  تسا  نامه  درف  نیا  مدرم .) غیلبت  توعد و  ینعم  هب  يروص  يربهر  هن  يونعم ، شـشک  بذـج و  یقیقح و  يربهر  )
. دوشیم هدیمان  ماما " ثیدح "،

هب ار  اهنآ  میرک  نآرق  هک  يرگید  ناربمغیپ  و  ص )  ) دّـمحم یـسیع ، یـسوم ، میهربا ، حون ، دـننام  هدوب  مارگ  يایبنا  زا  یکی  یهاـگ  ماـما 
تماما يرگید  و  تسا ، مدرم  هب  ندـیناسر  یحو و  نتفرگ  هک  تّوبن  یکی  دنـشابیم : بصنم  ود  ياراد  دارفا  نیا  دـنکیم . یفرعم  تماما 

اراد ار  تیالو  ماـقم  تماـما و  اـهنت  و  هتـشادن ، ار  تّوبن  یهاـگ  و  تسا . یقیقح  تداعـس  طارـص  رد  مدرم  ینطاـب  يربهر  ییاوشیپ و  هک 
هچرگا دنام ، دهاوخن  یلاخ  ماما  زا  نیمز  زگره  لاح ، ره  رد  مالـسا . ربمغیپ  مارگ  يایـصوا  ءایبنا و  زا  یـضعب  يایـصوا  دـننام  دنـشابیم ،

. دنامب یلاخ  لوسر  ّیبن و  زا  تسا  نکمم 
دـشابیم تیالو  تاماقم  برق و  تاجرد  قیاقح  نامه  تسا ، یناسنا  ملاع  هب  طوبرم  نآرق  نطاب  زا  هچنآ  هک  دوشیم  نشور  ناـیب  نیا  زا 

ماما يونعم  ّتیـصخش  ّتینارون و  ماقم  ییاسانـش  مزلتـسم  نآرق  نطاـب  نتخانـش  هک  دوشیم  نشور  زین  و  تسا ، ماـما  ّتینارون  بتارم  هک 
. تسا

: دناباوج هتسیاش  زین  لیذ  تاکن  هک  هدش  هتفگ  لّوا  لاؤس  لیذ  رد  هچنآ  اّما 
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(. ندوب ینطاب   ) هلأسم نیا  هرابرد  ّتنس  لها  تایاور  لّوا : هتکن 
. هّمئا هب  بوسنم  تایاور  شزرا  نییعت  مود : هتکن 

یناگدنز يارب  هک  تایاور  ثیداحا و  زا  تمسق  نآ  باختنا  موس : هتکن 
63 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دناّتیمها ياراد  یفسلف  رّکفت  يونعم و 
هب طوبرم  هک  هچنآ  تایاور ، نیا  زا  تسا . هعیـش  تایاور  زا  رتمک  رایـسب  باب ، نیا  رد  ّتنـس  لها  تایاور  تفگ : دیاب  لّوا  هتکن  دروم  رد 

و [ 18] رذ ملاع  راـبخا  و  [ 17] شنیرفآ ءدـب  راـبخا  و  [ 16] ءامع ثیدـح  دـننام  تسا ، یناسنا ) ملاع   ) ریغـص ملاع  اـی  ریبک و  ملاـع  قیاـقح 
تایاور نیاهدمع  تمسقو  هدش  دراو  قرفتم  روط  هب  ّتنس ، لها  ثیدح  عماوج  تایاور و  بتک  رد  اهنآ ، ریاظن  و  [ 19] لفاون برق  ثیدح 

هیجوت نافرع  لها  برـشم  قفاوم  یتاهیجوت ، اب  یهاگ  هدـش و  هداد  حرـش  ثیدـح  لها  قاذـم  قباطم  یهاگ  ّتنـس ، لها  ياملع  بتک  رد 
. تسا هدیدرگ 

فیلأـت تیب  لـها  لـیاضف  بقاـنم و  رد  ّتنـس  لـها  هک  یبـتک  رد  هدـش و  دراو  تیب  لـها  بقاـنم  رد  باـب ، نیمه  زا  زین  يرگید  تاـیاور 
، ینارحب مشاه  دّیس  مارملا  هیاغ  باتک  رد  دسریم ، ثیدح  رازه  نیدنچ  هب  هک  ار  اهنآ  هدمع  تمـسق  هک  تسا  هدیدرگ  طبـض  دناهدرک ،

. درک ادیپ  ناوتیم  هعیش  نیثّدحم  زا 
ّتیجح هب  هتـسباو  تیب ، لها  مالک  ّتیجح  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  نانخـس  زا  هّمئا ، هب  بوسنم  تایاور  شزرا  نییعت  مود و  هتکن  هرابرد 

هار زا  هک  هّمئا  مـالک  زا  هچنآ  تسا و  هدیـسر  توبث  هب  میرک  نآرق  حیرـص  ّصن  اـب  زین  مرکا  ّیبـن  مـالک  ّتیجح  هدوب و  مرکا  ّیبـن  مـالک 
دهاوخ ادیپ  ار  ّتیجح  شزرا  هّیعطق ، ّتنس  باتک و  هب  ضرع  تیاور و  یساسا  طیارش  تاعارم  زا  سپ  تسا ، هدیـسر  ام  هب  لقن  تیاور و 

. درک
ود تایاور  نیا  هک  تفگ  دیاب  دناّتیمها ) ياراد  یفسلف  رّکفت  يونعم و  یگدنز  يارب  هک  تایاور  زا  یتمـسق  باختنا   ) موس هتکن  هرابرد 

کی دناهتسد :

64 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
نآ ددع  هک  رگید  هتسد  و  دهدیم ، حیـضوت  هدرک و  فصو  ار  تیالو  برق و  تاجرد  ّتیناسنا و  لامک  بتارم  هک  تسا  یتایاور  هتـسد 

یتسه و ماـظن  شنیرفآ و  شیادـیپ  وا و  هفیرـش  تافـص  فصو  و  قح ، تاذ  دـیحوت  زا  ار  یتسه  قیاـقح  هک  تسا  یتاـیاور  تسا ، رتشیب 
. دیامنیم تابثا  یلقع  لالدتسا  هار  زا  هدرک و  فصو  یهجو  نیرتقیقد  هب  قح ، يوس  هب  همه  عوجر 

نیا رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  اهنآ  ضومغ  ترثک و  دوجوم و  هعیـش ، ثیدـح  عماوج  رد  هتـسد ، ود  ره  تایاور  زا  يداـیز  راـمش 
، راصتخا وحن  هب  یتاحیضوت  اب  و  هدرک ، عمج  هتـسد ، ود  ره  زا  ییاههنومن  قیفوت ، تدعاسم  تروص  رد  میهد . حرـش  هدروآ و  درگ  هلاقم 

. میزاسیم ثحب  نیا  همیمض 

مود لاؤس 

لبق مشش ، مجنپ و  ياهماما  نایفارطا  نیب  هک  یبلاطم  هرابرد  ًاصوصخم  و  دیـشیدنا ، هعیـش  هیلّوا  راکفا  ندمآ  دوجو  هب  هرابرد  ًادّدجم  دیاب 
. دریگ ماجنا  یقیقد  تاقیقحت  دیاب  تسا ، هتفرگ  رارق  هرکاذم  ثحب و  دروم  يرشع ، ینثا  یلیعامسا و  هقرف  ییادج  زا 

ار هعیش  یسانشماما  یسانشربمغیپ و  یسانشناهج ، ناوتیمن  هک  دهدیم  ناشن  تسا ، هدیـسر  عبط  هب  ریخا  لاس  یـس  ضرع  رد  هک  ینوتم 
نودـب هّتبلا  دومن . هعلاـطم  هریغ ) یناتـسجس و  بوقعیوبا  یناـمرک و  نیدـّلادیمح  تاـفیلأت  دـننام   ) هیلیعامـسا بتک  نتفرگ  رظن  رد  نودـب 
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. ددرگیم رتنشور  یلیلحت  نینچ  اب  يرشع ، ینثا  هعیش  بهذم  هب  صوصخم  توعد  غوبن و  ثحب ، هنوگچیه 
خساپ

تسد هب  يارب  هک  نیا  زا  تسا  رتکیدزن  رتنشور و  یسب  میدومیپ ، مالـسا  رد  شتّیعقوم  نییعت  عّیـشت و  بهذم  یفرعم  يارب  ام  هک  یهار 
نیا ندروآ 

65 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هّدام نیلّوا  اـم  اریز  میزادرپب ؛ يواـکجنک  هب  هدرک و  روغ  هدـمآ ، شیپ  یمـالک  رظن  هطقن  زا  هک  هفیاـط  نیا  یلخاد  تاـفالتخا  رد  فدـه ،

هتفرگ و رد  هرجاـشم  نآ  رـس  رب  نیملـسم  ّتیرثکا  ّتیلقا و  ناـیم  رگید ، تراـبع  هب  نآ و  نیفلاـخم  هفیاـط و  نیا  ناـیم  رد  هک  ار  فـالخ 
تیب لها  تیالو  عوضوم  رد  هعیش  هک  دوب  يداقتنا  نآ  میدومن و  حیرشت  هدروآ و  تسد  هب  تسا ، هدیدرگ  یّنس  زا  هعیـش  ییادج  بجوم 

. تشاد دوخ  نیفلاخم  هب 
لعفلاب ینید ، یگدـنز  رد  يزیمآتیقفوم  یتازایتما  هچ  ییادـج ، نیا  رثا  رد  هک  میدرک  نشور  ییادـج ، یلـصا  لماع  ندرک  ادـیپ  زا  سپ 

. دماین رد  ّتیلعف  هب  هّوق  زا  هدنام و  ریدقت  هتوب  رد  یجراخ ، یلماوع  تدعاسم  مدع  هطساو  هب  یتازایتما  هچ  و  دیدرگ ، هعیش  بیصن 
. میتفرگن داقتنا  داب  هب  ار  یسک  هدرکن و  راکشآ  يرادفرط  هعیش ، یعرف  بهاذم  زا  یبهذم  چیه  زا  تسین ، هدیشوپ  هکنانچ  ثحب ، نیا  رد 
هب ًاعبط  تازایتما ، رد  ام  نخـس  دشابیم ، يرـشعینثا  هعیـش  ِنآ  زا  هعیـش ، هفلتخم  فیاوط  نایم  رد  هّجوت  لباق  ّتیرثکا  هکنیا  هب  رظن  اهنت 
اًلثم هکنانچ  دـشیم ، روظنم  تسا ، فورعم  يرـشعینثا  هعیـش  شیپ  هک  هچنآ  اـههراشا ، رد  یهاـگ  زین  هار  نیا  زا  دـشیم و  قبطنم  اـهنآ 

. دوب يرشعینثا  هعیش  متشه  متفه و  ياهماما  روظنم ، و  هعیش » متشه  ماما  هعیش ، متفه  ماما  : » میتفگیم
روطهب هک  هچنآ  زا  رتالاب  يزایتما  یلو  تسا ، دوجوم  هّیلیعامـسا  لاجر  هّیدیز و  لاجر  زا  مالک  ریـسفت و  هقف ، ثیدح ، رد  يدایز  تافیلأت 

. دنرادن میدومن ، رکذ  مومع 

موس لاؤس 

یمالسا هفسلف  هک  دنیامنیم  قیدصت  اپورا  رد  برغ  هفسلف  نیخّروم  یمامت 
66 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ریس اهنت  هن  اهنآ  دنالیاق ؛ شزرا  تسا ، یسانشهعماج  ملع  سسؤم  هکنیا  ظاحل  زا  مه  نودلخ  نبا  يارب  هچرگ  تفای ، همتاخ  دشر  نبا  اب 
یهّجوت زین  نانآ  لاثما  اردصاّلم و  دامادریم و  تافیلأت  هب  هکلب  دنریگیم ، هدیدان  هّیوفـص  هرود  ریـصن و  هجاوخ  نیب  ناریا ، رد  ار  تمکح 

. دنرادن
ارچ و  درادن ؟ یقنور  هفسلف  مالسا ، ملاع  رد  رگید  ياج  چیه  رد  هتفای و  ناریا  رد  طقف  ار  دوخ  دیدج  تایح  یمالـسا ، یفـسلف  راکفا  ارچ 

هفسلف هب  عّیشت ، یساسا  بلاطم  هنوگچ  هک  داد  ناشن  دیاب  دباییم ؟ دومن  ناریا  رد  يونعم ، یگدنز  کفنیال  تمسق  کی  ناونع  هب  هفـسلف 
عمج هلأسم  هّتبلا  تشاد ؟ رب  رد  عّیـشت  يارب  ياهرمث  هچ  هفـسلف  نیا  لاح  نیع  رد  و  دیـشخب ؟ تردق  اردصاّلم  دامادریم و  دننام  یـصاخشا 

. تسا رکف  بیکرت  نداد  ناشن  هکلب  تسین ، بتک  یماسا 
خساپ

يامن وشن و  دـیدج و  تایح  یمالـسا و  هفـسلف  تالّوحت  جـیاتن  زا  اپورا  یگنهرف  نامزاس  ندـنام  ربخیب  هک  نیا  رد  تشاد  دـیدرت  دـیابن 
روآ و فسا  هابتـشا  کی  نیّهلأتملاردـص ، داـمادریم و  قارـشا ، خیـش  ریـصن ، هجاوخ  لاـثما  تسد  هب  نآ ، ینرق  تفه  ًاـبیرقت )  ) روآتریح

. تسا یملع  تراسخ 
لـقن و هب  دوخ ، یگنهرف  ناـمزاس  نداد  تروص  رـس و  روظنم  هب  اـهییاپورا  هک  يزور  نیتسخن  زا  هک  هدوب  نیا  نآ ، يرهاـظ  لـماع  هّتبلا 

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


یفسلف بتک  هدروآ و  يور  سلدنا  یملع  بتاکم  هب  دنتشاد ، سلدنا  اب  هک  یلاصتا  یکیدزن و  هطساو  هب  دنتخادرپ ، یمالسا  بتک  همجرت 
رد هک  ار  دشر " نبا  بتک " هلمج  زا  و  دوب ، ریاد  اجنآ  رد  هک  ار  یمالسا  هفسالف  بتک  نینچمه  دوب و  هدش  همجرت  یبرع  هب  هک  ار  ینانوی 

ناماس نآ  رد  نوچ  دهع ، مّدقت  دوجو  اب  قارشا  خیش  هفسلف  یّتح  دندومن ، همجرت  دوب ، هدرک  بسک  ییازـسب  یفـسلف  ترهـش  هقطنم ، نآ 
ترهش

67 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دنام ناهنپ  تلفغ  هدرپ  ِسپ  رد  تشادن ،

نبا دهعزا  سپ  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  هدوب و  نّنست  ملاع  اب  ًامومع  دناهتفرگ ، نیملسم  اب  اهییاپورا  هک  ییاهسامت  زین  دهع  نآ  زا  سپ 
لاطبا ّدر و  روظنم  هب  دمآیم ، نایم  هب  هک  یفـسلف  ياهثحب  شیب  مک و  تشادن و  یهّجوت  لباق  دشر  نّنـست  ملاع  رد  هفـسلف  رگید  دشر ،

. يرکف یملع و  ثحب  ناونع  هب  هن  تسا ، هدوب 
تاـیح لاـمتحا  زگره  هدـش ، تبث  ناگتـشذگرد  تسیل  تاوـما و  تـسرهف  رد  اـهییاپورا  شیپ  یمالـسا  هفـسلف  مـسا  رگید  نآ ، زا  سپ 

، دنتخادرپیم تاقیقحت  زا  ياهراپ  هب  هدیـسر و  ناریا  هب  نیقرـشتسم  ياپ  یهاگ  هک  زین  رخاوا  نیا  رد  یّتح  دشیمن ، هداد  شیارب  يدـیدج 
! اردصاّلم همانرفس  ار  نیّهلأتملاردص  رافسا  دننام  یباتک  یمان ، نیقرشتسم  زا  یـضعب  یّتح  درکیمن ، روطخ  ناشرطاخ  هب  هفـسلف  مان  زگره 
ات تسا  اجک  زا  هر  توافت  نیبب  تفگ : دیاب  هک  دناهتسناد  شّفلؤم  یگدنسیون  تردق  ظفل و  تحاصف  ار  شترهـش  ببـس  و  هدرک ، رّوصت 

. اجک هب 
هب ًادعب  هک  تسا  یملع  ریاخذ  يدوجوم  دشر ، نبا  زا  دعب  یمالسا  هفسلف  غوبن  فرگـش و  تفرـشیپ  لّوحت و  رب  ام  هدنز  هاوگ  لاح ، ره  هب 
هب زاین  تروص  رد  میداد و  ناـشن  هتخادرپ و  نآ  حیـضوت  هب  دوخ  قباـس  راـتفگ  رد  ياهزادـنا  اـت  تسا و  تسد  رد  کـنیا  هدـمآ و  دوجو 

. تخادرپ رتحورشم  یثحب  هب  ناوتیم  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  رتشیب  حیضوت 
رد هک  يریس  نآ  زا  سپ  و  تفرگ ، هزادنا  هدرک و  ذخا  دراد ، یناونع  مالـسا  زا  شیپ  یفـسلف  بتاکم  رد  هک  ار  یلیاسم  هلـسلس  کی  ًالّوا :

نونکات يرجه  متفه  نرق  زا  هک  یلماکت  لّوحت و  نآ  زا  سپ  هدرک و  دشر  نبا  نامز  ات  مالسا 
68 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. مینک نشور  ار  دوخ  ياعّدم  هدومن و  یسررب  َاقیقد  هدیدرگ ، شبیصن 
نامز ات  مالسا ، زا  دعب  نینچمه  مالسا ، زا  لبق  یفـسلف  بتاکم  رد  یناشن  مان و  زگره  هک  ار  مالـسا  يزورما  هفـسلف  زا  يدایز  لیاسم  ًایناث :

راختفا هک  تسا  دشر  نبا  زا  دعب  یمالـسا  هفـسلف  اهنت  و  هتـشادن ، دوشیم ) تفای  تیب  لها  هّمئا  مالک  رد  هک  هچنآ  يانثتـسا  هب   ) دـشر نبا 
. میزاس یباتفآ  ار  دوخ  ياعّدم  هدرک و  یفرعم  تسا ، هدرک  ادیپ  ار  اهنآ  ّلح 

، یفسلف راکفا  ارچ  و  تسا ؟ هدوب  هچ  عّیشت  بهذم  یمالـسا و  هفـسلف  نایم  هطبار  هک  میداد  حیـضوت  ياهزادنا  ات  قباس  راتفگ  رد  نینچمه 
. تسا هتفای  ناریا  رد  طقف  ار  دوخ  دیدج  تایح 

یلقع شور  رّکفت و  زرط  اب  هک  تسا  دوجوم  هعیـش  ثیدـح  عماوج  رد  تیب  لها  هّمئا  تانایب  زا  یهّجوت  لباق  ّتیمک  هک  میدرک  نشور  ام 
یهجو نیرتقیقد  اب  دوجو  ملاع  تایّلک  ماـجنا و  زاـغآ و  ناـهج و  شنیرفآ  أدـبم  زا  هدز و  رـس  یتسه  ناـهج  راـنک  هشوگ و  ره  هب  دازآ ،

رب بلاطم  نیا  ّلح  ددص  رد  هک  درک  دهاوخ  راداو  ار  واکجنک  نیبعقاو و  راکفا  زا  هّدع  کی  ًاعبط  یمالسا  ینیبعقاو  شور  دنکیم . ثحب 
. دننک زاب  یتسه  رارسا  زومر و  فشک  يارب  یمّظنم  هار  هدمآ و 

زا يّدـح  ات  نّنـست و  لها  ّتیرثکا  دـیدهت  راشف و  زا  ياهزادـنا  ات  هک  تسا  ناریا  هعیـش  دراد و  ار  اهبنارگ  ریاخذ  نیا  هک  تسا  هعیـش  اهنت 
رتهب یمالسا  هفسلف  دشر  اب  ياهزادنا  ات  روشک  نیا  طیحم  هک  تسا  نیا  تسا . رود  هفـسلف ، فلاخم  یمالک  راکفا  ياهتسبنب  خیم  راهچ 

دنت ًاساسا  ای  هدـمآ ، دوجو  هب  ذّـفنتم  ینید  تاقبط  ریاس  زا  ییاـهتفلاخم  یهاـگ  مه  رگا  و  دـهدیم ، قفو  یمالـسا  ياـهروشک  ریاـس  زا 
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. دیابرب یفسلف  شور  تسد  زا  ار  تایح  قمر  نیرخآ  هک  تسا  هدییاپن  یهبانتعم  تّدم  هدوب ، مه  دنت  رگا  ای  هدوبن ،
69 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

مراهچ لاؤس 

ار نایفوص  یگدنز  شور  هک  تسا  نیا  رتهب  هکلب  دریگ ، تروص  یتاقیقحت  فّوصت ، عّیـشت و  نیب  طباور  هرابرد  هرابود  هک  تسا  هتـسیاش 
. میریگب رظن  رد  ار  نانآ  یسانشداعم  یسانشناهج و  رتشیب  هتشاذگ و  رانک 

خساپ
فّوصت هقیرط  و  بیغ ) ملاـع  هب  عوضخ  ّتیهولا و  هب  لوق  ینعم  هب   ) نید لـصا  ناـیم  یـصوصخم  هطبار  هک  تفگ  ناوتیم  یّلک  روـط  هب 

. دنوشیم ادیپ  اهییامهرب  اهییادوب و  یّتح  ناهج ، ینید  فیاوط  همه  نایم  رد  هفّوصتم  هک  تسا  تهج  نیمه  زا  تسا و  دوجوم 
راگدـیرفآ ماـقم  يارب  هدرپس و  تعیبط  قوفاـم  یَملاـع  تسد  هب  ار  رواـنهپ  ناـهج  نیا  يازجا  یتسه  ماـمز  یهار ، کـی  زا  هک  هفیاـط  ره 

يّدام ذیاذل  زا  هتخادرپ و  تاضایر  تادهاجم و  هب  بیغ ، هدرپ  سپ  رارـسا  هب  ندرب  یپ  دیما  هب  اهنآ  زا  ياهّدع  دـنیامنیم ، شنرک  ناهج ،
مسا هب  هفیاط ، ره  نایم  رد  هچرگا  تسا ، فوصت " نامه " نیا  و  دناهتخادرپ ، سفن  دیرجت  هیلخت و  هب  هدیشوپ و  مشچ  یناسفن  تاوهـش  و 

. دوشیم هدیمان  یصوصخم 
ملاع زا  نینچمه  نّنـست و  ملاـع  زا  یهّجوت  لـباق  ّتیعمج  تسا و  هدومن  ییاـمن  وشن و  هدرک و  ییاـمندوخ  زین  مالـسا  رد  شور  نیا  ًاـعبط 
ریاس فیدر  رد  یّـصاخ  بهذـم  دـیابن  ار  فّوصت  هقیرط  دـش ، نشور  هکنانچ  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  دـناهتفر ، ار  هار  نیا  عّیـشت 

، یمالسا بهاذم  زا  کی  ره  هکلب  تسا ، اهنآ  ریغ  فّوصت و  لازتعا و  ّتیرعشا و  نّنست ، بهاذم  هک  دوشیمن  هتفگاًلثم  تشاذگ ، بهاذم 
. دراد یفوص  ریغ  یفوص و 

ندش لیان  يارب  هک  تسا  نیا  میدومن ، هراشا  ًاقباس  هکنانچ  یقیقح ، میسقت 
70 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هک ینید  تانایب  رهاوظ  هار  تسا : هدـش  رّوصت  هار  هس  دـننکیم ، توعد  اهنآ  يوس  هب  بهاذـم  ناـیدا و  هک  یتسه  قیاـقح  تاـّیعقاو و  هب 
سفن و هیفصت  هار  و  تسا ، یفـسلف  رّکفت  هار  هک  يرطف  قطنم  اب  یلقع  لالدتـسا  هار  تسا و  هدومن  ظفح  هداس  توعد  هفاّفل  رد  ار  قیاقح 

. تسا فّوصت  نافرع و  هار  هک  ینید  تادهاجم 
داـقتنا و هبنج  هب  فوـطعم  اـم  رظن  یلو  دـنریذپیمن ، ار  قرط  نیا  همه  ینید  تاـقبط  همه  دـش ، نشور  هتـشذگ  تاـنایب  زا  هکناـنچ  هـّتبلا 

. میراد يرگید  دصقم  هدرکن و  تواضق  قرط ، نیا  زا  یقیرط  ای  بهاذم ، نیا  زا  یبهذم  ررض  ای  عفن  هب  هدوبن و  هضقانم 
نامه اهنآ  زا  یکی  و  تسین ، هعیـش  قاذـم  اب  تقفاوم  زا  یلاخ  یتاهج  زا  هک  دوشیم  تفاـی  هفّوصتم  راـثآ  تاـفیلأت و  رد  يداـیز  بلاـطم 

: دنیوگیم نانیا  تسا . هدش  جرد  لاؤس ، نتم  رد  هک  دشابیم  بطق " عوضوم "
. دشاب هتشاد  مایق  يو  هب  یتسه  ملاع  هدوب و  تیالو  تقیقح  لماح  هک  تسا  مزال  یناسنا  ّتیصخش  کی  دوجو  راصعا ، زا  يرصع  ره  رد 

بطق هب  ًابلاغ  ناـنیا  هچرگا  دراد ، شموزل  دوجو و  هب  داـقتعا  تقو ، ماـما  ناونع  هب  هعیـش  هک  ناـمه  هب  تسا  قبطنم  یبطق ، ّتیـصخش  نیا 
رکف و هب  دنتسم  تقیرط ، خیش  هب  شقابطنا  تسا و  فشک  هب  دنتسم  یبطق ، تقیقح  توبث  لاح ، نیع  رد  و   ) دننکیم قیبطت  داشرا  هلـسلس 

(. دوش ءافیتسا  دیاب  دروم  نیا  ریغ  رد  هک  ینالوط  تسا  یثحب  نیا  و  لالدتسا ،
زا يدایز  بلاطم  یلو  دیمان ، ناوتیمن  هعیـش  ًاحالطـصا  دـنراد ، تسد  رد  هک  یبلاطم  هب  رظن  ار  ّتنـس  لها  هفّوصتم  تشذـگ ، هچنآ  ربانب 

رتشیب هک  يزیچ  تسا . هدش  هتشاذگ  نآ  يور  اهنآ  نشور  يانب  هتشاد و  تسد  رد  ار  عّیشت  بهذم  ّداوم 
71 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
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لّوا ماما  هب  یکی ) يانثتـسا  هب   ) دـنراد هک  یترثک  اـب  ار  دوخ  فّوصت ، ياههلـسلس  مومع  هک  تسا  نیا  تسا ، قّمعت  هّجوت و  لـباق  همه ، زا 
. دنهدیم لاصّتا  طابترا و  شترضح  هب  ار  دوخ  یگدرپس  رس  و  هداد ، تبسن  ع )  ) بلاطیبا نب  یلع  هعیش 

مجنپ لاؤس 

قّمعت اب  ایآ  دراد ؟ ناسنا  يونعم  یناگدنز  مامت  رد  هتفر  مه  يور  قالخا و  یفسلف و  رّکفت  رد  يرثا  هچ  بیاغ ، ماما  رّوصت  یساسا  بلطم 
ییورین أدبم  هفـسلف و  يایحا  يارب  یحور  دیدج  ياذغ  کی  زورما ، يایند  هب  دـناوتیمن  عّیـشت  بهذـم  یـساسا ، رّوصت  نیا  رد  يدـیدج 

. تسا هدنام  ریدقت  رد  نونکات  هک  ییورین  دشخبب ؟ یقالخا  يونعم و  یگدنز  يارب 
خساپ

باب نیا  رد  يرامشیب  تایاور  زین  ّتنـس  لها  قرط  زا  هکلب  تسین ، اهنت  يو ، دوجو  هب  داقتعا  و  جع )  ) يدهم بیاغ ، ماما  تابثا  رد  هعیش 
. دومن ار  اهنآ  رتاوت  يوعد  ناوتیم  یناسآ  هب  هک  يوحن  هب  تسا ، دوجوم 

ثیدح
« يدلو نم  يدهملا  »

دناهتفریذپ هدرک و  لقن  ار  نآ  نیملـسم  تاقبط  فیاوط و  همه  هک  دشابیم  رودصلاّیعطق  تایاور  زا  یکی  مرکا و  ّیبن  هعماج  تاملک  زا 
هعیـش مهدزاـی  ماـما  رـسپ  ترـضح ، نآ  هک  هدـش  ناـیب  هدـش و  زین  ردـپ  مسا  مـسا و  هـب  حیرـصت  نـیقیرف ، قرط  زا  يداـیز  تاـیاور  رد  و 

[20 .] دشابیم يرشعینثا 
مزلم یبهذم ، داقتعا  نیا  هب  ار  هعیش  نیفلاخم  هتخادرپ و  يرشعینثا  هعیش  دیاقع  زا  ياهدیقع  تابثا  هب  هک  تسین  نیا  نخس ، نیا  زا  روظنم 
نیا زا  هک  يونعم  هدافتسا  دنکیم و  تفایرد  يو  دوجو  هب  داقتعا  بیاغ و  ماما  رّوصت  زا  هعیش  هک  يرثا  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  میزاس ،

زا سپ  دوشیم ، شدیاع  هار 

72 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
يدهم هب  دوخ  یعطق  رابخا  حیرـص و  نایب  اب  مالـسا  ربمغیپ  هکلب  دوشیمن ، عورـش  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  ترجه  زا  مین  نرق و  ود  نتـشذگ 

رد دوشیم ، رگهولج  نیبعقاو  ناملـسم  رفن  کی  نطاب  رد  يدـهم  هب  داقتعا  اب  هک  ار  يونعم  تلاـح  نآ  شتدـالو ، مسوم  زا  شیپ  دوعوم ،
. تسا هداد  رارق  اهنآ  هدافتسا  دروم  يونعم ، ریسم  رد  هدروآ و  دوجو  هب  مالسا  لها  مومع  سوفن 

داقتعا و زا " جوزمم  شور  ینعی  هدرک  نییعت  دوخ  ناوریپ  يارب  رـشب  یعقاو  تداعـس  نیمأت  روظنم  هب  مالـسا  هک  یـشور  رگید ، ترابع  هب 
. دشخبب دناوتیمن  ار  دوخ  لماک  یعقاو  رثا  يدهم ، روهظ  هب  داقتعا  نودب  هک  تسا  يوحن  هب  لمع "

ره هب  هک  تسا  یلخاد  ناـبهگن  لـمع ، شاداـپ  هـب  داـقتعا  هکناـنچ  و  دـشابیم ، تماـیق  عوـقو  رّوـصت  فـیدر  رد  يدـهم ، روـهظ  رّوـصت 
ینورد تایح  زا  تظافح  يارب  هک  تسا  يرگید  نابهگن  يدهم ، روهظ  هب  داقتعا  نینچمه  دنکیم ، یهن  يراکدب  ره  زا  رما و  يراکوکین 

. تسا هدش  هتشامگ  مالسا ، نیبعقاو  ناوریپ 
زور نیتـسخن  زا  شنیرفآ ، فلتخم  عاوـنا  زا  یعوـن  ره  هک  مینیبیم  مینکفا ، شنیرفآ  ناـهج  هب  هک  یّلک  رظن  کـی  اـب  اـم  هک  نیا  حیـضوت 

، فده نیا  هب  ندیـسر  يارب  تسا ، زّهجم  نادب  هک  بسانم  يورین  اب  هدوب و  دوخ  یعون  فده  یلامک و  دـصقم  نیرخآ  هّجوتم  شیادـیپ ،
. دشابیم وپاکت  شالت و  لوغشم  دهد ، زورب  دوخ  زا  یگتسخ  یتسس و  نیرتمک  هکنیا  نودب 

ناشفا ياهلبنـس  زا  رپ  هک  تسا  یلماک  مدنگ  هتوب  هّجوتم  تقو  نامه  زا  دـهدیم ، نوریب  يزبس  كون  هدـش و  هتفاکـش  هک  یمدـنگ  هناد 
نینج دهاوخیم  هک  یناویح  هفطن  تسا . مزاع  هویم ، زا  رپ  یلماک  تخرد  يوس  هب  دنکیم ، ندییور  هب  عورش  هک  یتخرد  هتسه  دشابیم .
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. رگید دراوم  تسا  سایق  نیمه  هب  و  درادن ، دوش  یلماک  ناویح  کی  دوخ ، بسانم  عون  زا  هک  نیا  زج  یفده  دوش ،
73 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

، دناكّرحتم دوخ  دصقم  يوس  هب  هتسویپ  ياهلفاق  نوچ  هک  ار  تادوجوم  نیا  زا  يرایسب  هچرگا  قفاوم ، فلاخم و  للع  بابسا و  دروخرب 
یلو دنوریم ، نایم  زا  دوخ ، ینیوکت  يوزرآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  اهنآ  زا  يرایـسب  هجیتن  رد  و  دوشیم ، عنام  یلامک ، دصقم  هب  لوصو  زا 

يوـس هب  وـن  ياههدـیدپ  قوـس  مرگرـس  هتـسویپ  هتـشادن و  رب  تسد  دوـخ  یمیاد  یموـمع و  هّیور  زا  شنیرفآ  ماـظن  زگره  هـمه ، نـیا  اـب 
مکح نیا  زا  یناسنا  عون  هّتبلا  و  دنـسریم ، دوخ  ینیوکت  فده  لامک و  هب  ياهتـسد  عون ، ره  زا  هتـسویپ  هجیتن  رد  دـشابیم و  ناشتالامک 

. تسین ینثتسم  یناگمه  مظن  یمومع و 
راچان دوخ ، ینیوکت  نامرآ  هب  ندیـسر  يارب  و  دیامن ، یگدنز  ییاهنت  هب  دناوتیمن  هک  تسا  تادوجوم  عاونا  زا  یعون  ناسنا ، دـیدرتیب ،

. دروآ تسد  هب  ار  دوخ  يدوجو  فده  هدرب ، رسب  یعمجهتسد  تروص  هب  عامتجا و  لاح  رد  تسا 
نیا زج  ییوزرآ  یناسنا ، کچوک  گرزب و  عماوج  زا  ياهعماج  ره  اریز  دنکیم ، دییأت  ار  ینعم  نیا  زین  يرـشب  ياههعماج  لاح  هدـهاشم 

هک تسا  نشور  زین  دـنرادرب و  دوخ  یگدـنز  زا  ار  یناـسنا  هرهب  هدرک و  یگدـنز  عـناوم ، عاـفترا  افـص و  شمارآ و  لاـح  رد  هک  دـنرادن 
رادربتسد دوخ  هّیور  زا  شنیرفآ  هاگتسد  زین  رگید  فرط  زا  و  دناشوپب ، لمع  هماج  دوخ  يوزرآ  نیا  هب  هتسناوتن  نونکات  يرـشب ، هعماج 

. دش دهاوخن  نوبز  زجاع و  دوخ ، ياههتخاس  تسد  زا  مه  و  هدوبن ،
یبایماک یتخبـشوخ و  تداعـس و  اپ  ات  رـس  هک  دراد  شیپ  رد  ار  یلآهدیا  زور  ّتیرـشب ، ملاع  هک  دهدیم  یعطق  دیون  ام  هب  یلقع  رظن  نیا 

دش و دهاوخ  هدروآرب  هدش ، مسر  عون  نیا  داهن  رد  هک  یناسنا  يرطف  ياههتساوخ  همه  نآ ، رد  هدوب و 
74 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

، نآ رثا  رد  هک  یتسرپقح  ینیبعقاو و  هیاس  رد  زج  دش ، دهاوخن  لیان  ینارون  كاپ و  طیحم  نینچ  کی  هب  زگره  ّتیناسنا  هک  مینادیم  زین 
نورد زا  دـشابیم ، درف  یگدـنز  فالتخا  هعماـج و  شمارآ  ندروخ  مهب  بجوم  هک  يرگید  لـیاذر  و  یتسرپدوس ، یهاوخدوخ و  ّسح 

. دوش اهنآ  نیزگیاج  هدروخن ، تسد  یعیبط  يرطف و  ناسنا  كاپ  داهن  ياههولج  هتسب و  رب  تخر  مدرم 
یعامتجا لماک  تداعـس  هک  دیـسر  دهاوخ  ارف  يزور  نامدوخ ، ناسنا  یعامتجا  یگدنز  نیمه  ریـس  رد  هک  تسا  نیا  هتـشذگ  نایب  هجیتن 

، هدروآ تسد  هب  ار  دوخ  یعقاو  یتخبشوخ  یتسرپقح ، ینیبعقاو و  هیاس  رد  دارفا  مومع  زور ، نآ  رد  هدرک و  نیمضت  دصرددص  ار  ناسنا 
. درب دنهاوخ  رسب  يرکف  تامیالمان  هنوگ  ره  تمحازمیب  قلطم و  ناما  نما و  دهم  رد  و 

هکنانچ دیوگیم : دهدیم ، تقیقح  قح و  لها  هب  ار  يزور  نینچ  هدژم  اج  نیدـنچ  رد  هدومن ، دـییأت  ار  یلقع  رظن  نیمه  زین  میرک  نآرق 
رد هناگی  يادـخ  زج  يرگید  دوبعم  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  دوب ، دـهاوخ  اوقت  لها  ماک  هب  اـیند  ماجنارـس  میداد ، ربخ  فلـس  ياـیبنا  هب 

. دنامن یعامتجا  لیاذر  زا  یناشن  و  دیامنن ، تموکح  یناسنا  ملاع  رد  قح  نییآ  نید و  زج  و  دنکن ، ییامندوخ  ّتیرشب ، طیحم 
زور ار ، تداعـس  هب  هتـشغآ  یناسنا  هرود  نیا  و  هدرک ، نایب  ًاحورـشم  ار  ینعم  نیمه  زین  وا  تیب  لها  مرکا و  ّیبن  رابخا  ینعی  هّیعطق ، ّتنس 

. دیامنیم یفرعم  يدهم  روهظ  زا  سپ  روهظ و 
هک مه  لقع   ) ّتنـس باـتک و  هار  زا  ار  دوخ  ناوریپ  شوگ  دوخ ، شیادـیپ  نیتسخن  ياـهزور  ناـمه  زا  یمالـسا  توعد  هکنیا : هصـالخ 

داـهن نادـجو و  يادـن  تباـجا  ینعی   ) مالـسا شور  هک  تخاـسیم  انـشآ  ینعم  نیا  اـب  ار  ناـشماهفا  هدرک و  رپ  بلطم  نیا  اـب  دوب ) قفاوم 
لمع داقتعا و  رد  قح ، تعباتم  هب  هک  يدادادخ 

75 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
تداعـس يوس  هب  ار  يرـشب  هعماج  هتـسویپ  هک  تسا  یبیغ  ریذپانتسکـش  يورین  کی  و  هدـنز ، تقیقح  کـی  تعباـتم  دـنکیم ) بیغرت 

. دیناشوپ دهاوخ  لمع  هماج  هداد و  ّتیلعف  ار  دوخ  هتساوخ  يزور  ًامتح  دیامنیم و  يربهر 
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نآ رد  وا  هک  یمالسا  هعماج  هک  دنکن  دیدرت  نآ  رد  نشور  زور  دننام  هداد و  رارق  دوخ  نیعلابصن  ار  تقیقح  نیا  دیاب  یناملـسم  درف  ره 
هب لیدبت  هدش و  نینچ  زین  رهاظ  رد  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  درادن ، یتفـص  تراهط ، ّتینارون و  زج  نطاب  رد  هکنانچ  دنکیم ، یگدـنز 
ای ًاجیردـت  دوشیم ، تفای  شرانک  هشوگ و  رد  هک  یگریت  يدـیلپ و  ره  دراد و  اًلعف  هک  ياهصیقن  بیع و  ره  ددرگ و  یتشهب  هعماج  کی 

. دش دهاوخ  ضحم  ّتیناحور  تداعس و  صلاخ و  تراهط  ّتینارون و  هب  لیدبت  يزور  هتفر ، نیب  زا  ًاتعفد ،
هک دنادیم  يو  اریز  تسا ؛ لاحم  ناملسم  درف  کی  يارب  یعـس ، تراسخ  ّتیبولغم و  رّوصت  رگید  یتقیقح ، نینچ  کی  هب  نامیا  دوجو  اب 

شاهعماج دنکن ، كرد  رگا  و  تفرگ ، دهاوخ  ار  دوخ  يورخا  يویند و  ماک  هدـیدرگ ، تداعـس  قرغ  دـیامن ، كرد  ار  يزور  نینچ  رگا 
ناگدنور ءزج  هصخـشب  وا  تسا و  دنلبرـس  زور ، نآ  كرد  اب  دـشابیم ، شدوخ " نامه " یعامتجا ، رکف  ینیبعقاو و  رظن  هطقن  زا  زاب  هک 

. تفر دهاوخن  رده  انیب  اناد و  يادخ  شیپ  يو  لمع  شاداپ  هدوب و  دصقم  نیا  نایئادف  هار و  نیا 
مکارت اـب  زگره  و  دـنیبیم ، اورماـک  تخبـشوخ و  ار  دوخ  هتـسویپ  نآ  دوجو  اـب  هک  دـشخبیم  ناـسنا  هب  يونعم  يورین  کـی  ناـمیا ، نیا 

ار دوخ  یمالـسا  هّیحور  هدادـن و  تسد  زا  ار  يراگتـسر  تاجن و  دـیما  رابگرم ، ياهيراتفرگ  هجنکـش  راـگزور و  راـشف  تاـمیالمان و 
. تخاب دهاوخن 

يرثا هچ  تیاغ  ماما  رّوصت   » هک مجنپ  بلطم  لّوا  تمسق  خساپ  اجنیمه  زا 
76 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. ددرگیم نشور  دراد »؟ ناسنا  يونعم  یناگدنز  مامت  هتفر  مه  يور  قالخا و  یفسلف و  رّکفت  رد 
دیدج ياذغ  کی  زورما ، يایند  هب  دناوتیمن  عّیـشت  بهذـم  یـساسا ، رّوصت  نیا  رد  يدـیدج  قّمعت  اب  ایآ   » هک مود  تمـسق  خـساپ  رد  اّما 

: تفگ دیاب  تسا »؟ هدنام  ریدقت  رد  نونکات  هک  ییورین  دشخبب ؛ یقالخا  يونعم و  یگدنز  يارب  يورین  أدبم  هفسلف و  يایحا  يارب  یحور 
ینیبعقاو هقیرط  زج  عّیشت  بهذم  اریز  دنک ؛ هّیهت  دناوتیم  مالسا  هک  تسا  نامه  دنک ؛ هّیهت  دناوتیم  عّیشت  بهذم  باب ، نیا  رد  هک  هچنآ 

. تسین يرگید  زیچ  مالسا ،
یگدنز يارب  ییورین  أدبم  و  هفـسلف ، يایحا  يارب  یحور  ياذغ  کی  دـناوتیم  هک  دـشابیم  یعّدـم  ار  ینعم  نیا  مالـسا  هک  تسین  کش 

نامز و نّیعم ، تعامج  هب  صاصتخا  تسا و  یناهج  نییآ  کی  هک  تسا  یعّدـم  مالـسا  اریز  دـهدب ؛ هزورما  ياـیند  هب  یقـالخا  يونعم و 
دراذگ مدق  هک  ياهلحرم  ره  هب  یگدنز ، ریسم  رد  ّتیناسنا ، هلفاق  هک  تسا  نیا  يوعد  نیا  مزال  و  درادن ، يدودحم  طیارش  نّیعم و  ناکم 

هدومن و نیمأـت  ار  اـهنآ  یتاـیح  عفاـنم  دـناوتب  ینامـسآ  نییآ  نیا  دـسرب ، هک  یجوا  ره  هب  دوخ ، لـماکت  یّقرت و  رد  يرـشب  تاـعامتجا  و 
. دنک نیمضت  ارس  نآ  ارس و  نیا  رد  ار  اهنآ  تداعس 

نیا ناهج ، لها  همه  هک  دوشیم  ایآ  و  داد ؟ ار  نآ  شریذـپ  لامتحا  اـی  تفریذـپ  ار  مالـسا  يوعد  نیا  ناوتیم  اـیآ  هک  دـید  دـیاب  نونکا 
ياهدروخ دز و  یللملانیب و  ياهشکمـشک  أشنم  هک  ار  عفانم  كاکطـصا  یعامتجا و  تافالتخا  همه  نیا  دـنریذپب و  مالـسا  زا  ار  نخس 

یحور تافالتخا  همه  نیا  اب  ناهج ، فلتخم  للم  هک  دوش  هتخیر  مالسا  رد  دیاب  یحرط  هچ  و  دنراذگ ؟ رانک  تسا ، یمومع  یصوصخ و 
؟ دنیآ درگ  نآ  رود  عفانم ، رد  فالتخا  و 

77 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
اریز داد ؛ یفنم  باوج  اهنآ  هب  هتسبمشچ  هدومن و  یگدزباتـش  تالاؤس ، نیا  هب  خساپ  رد  ناوتیمن  هک  تسا  نیا  تسه ، هک  يزیچ  ًاتلاجع 

دنناوتیم هتـسناوت و  هتـسویپ  هدشن و  عطق  یناسنا  دارفا  نایم  نینچمه  للم و  مما و  نایم  مهافت  زگره  نونکات ، ّتیناسنا  راودا  نیرتمیدق  زا 
زا زوسنامناخ  تافالتخا  نیا  يزور  هک  دـنراد  ار  تیقّفوم  نیا  دـیما  ناهج ، للم  همه  نونکامه  دـننامهفب و  رگیدـمه  هب  ار  دوخ  دـصاقم 

دوخ یناسنا  تداعس  ینیبعقاو ، هیاس  رد  افـص و  حلـص و  طیحم  رد  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  دنناوتب  همه  ددنب و  رب  تخر  ّتیرـشب  ملاع 
. دننک نیمأت  ار  شیوخ  یتایح  عفانم  نیمضت و  ار 
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تداعـس هتـشگ و  اههورگ  اهّتلم و  همه  قیدصت  دروم  هک  دوش  ادیپ  یحرط  تسا  نکمم  هک  نیا  رب  تسا  هدـنز  دـهاش  نیرتهب  دوخ  نیا 
اریز دومن ؛ نایب  یفسلف  شور  اب  هدرک و  هدافتسا  زین  ینآرق  همیرک  تایآ  لالخ  زا  ناوتیم  ار  یحرط  نینچ  دوجو  دیامن . نیمـضت  ار  همه 

یلخاد و ياوق  دنتـسه و  تخاونکی  يدوجو ، نامتخاس  تهج  زا  دنـشاب ، هدوب  ینامز  ره  رد  اجک و  ره  هک و  ره  رـشب ، دارفا  یّلک ، رظن  زا 
دنشچیم و ناهد  اب  دنونـشیم و  شوگ  اب  دننیبیم و  مشچ  اب  همه  تسین ، رگیدمه  زا  رود  اهنآ  يدوجو  جیاوح  یندب و  رازبا  یجراخ و 
اذغ و ياهتـشا  هب  همه  دنراد ، هنیک  رهم و  رّکذت و  هدارا و  رکف و  همه  دـنوریم ، هار  اپ  اب  دـنهدیم و  دـنریگیم و  تسد  اب  دـنروخیم و 

همه دنزیرگیم و  نآ  زا  هدیمهف و  ار  دوخ  یتایح  ّراضم  و  دنهاوخیم ، هداد و  صیخـشت  ار  دوخ  یتایح  عفانم  همه  دنزّهجم ، یـسنج  لیم 
[21  ....] همه و 

78 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ار دوخ  دوجو  ّراضم  عفانم و  دوخ ، ینیوکت  هژیو  نامتخاس  اب  روعـشیب ، روعـشاب و  زا  دوش ، ضرف  هک  ياهدیدپ  عون  ره  یتسه ، ناهج  رد 

نیا زا  تادوـجوم ، همه  نیا  ناـیم  رد  ناـسنا  هّتبلا  و  [ 22] دشابیم هّجوتم  شیوخ  ینیوکت  هتـساوخ  تداعـس و  يوس  هب  هداد و  صیخـشت 
ریاـس ناـیم  زا  ًاـصاصتخا  دـهدیم و  صیخـشت  شیوخ  ینیوکت  هزیرغ  اـب  ار  دوـخ  یتاـیح  ّراـضم  عفاـنم و  هدوـبن و  ینثتـسم  هیّلک ، هدـعاق 

لیدعت لّقعت  يورین  اب  ار  دوخ  داّضتم  فلتخم و  فطاوع  اوق و  ياههتـساوخ  دناوتیم  هک  هدش  هدیزگرب  ّتیزم  نیا  هب  رادناج ، تادوجوم 
. دیامن

باب نیا  رد  هچ  ره  و  دهدیم ، صیخـشت  شیوخ  يرطف  ینیبعقاو  اب  ار  دوخ  یگدنز  دسافم  حـلاصم و  همه  یعیبط ، ناسنا  هجیتن ، رد  سپ 
رد هک  یتخبدب  هلاچ  ره  دوش و  بکترم  ناسنا  هک  یفارحنا  ره  و  دشابیم ، يو  یگدـنز  یعقاو  دـسافم  حـلاصم و  نامه  دـهد ، صیخـشت 

يارب نیوکت  تعیبط و  هک  یّطخ  زا  ار  وا  و  هدـش ، مّضنم  يو  هب  جراخ  زا  هک  تسا  یعیبط  ریغ  ياههیاریپ  ۀطـساو  هب  ددرگ ، نوگنرـس  نآ 
[23 .] دنزیم رانک  هدیشک ، يو 

79 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
اوق اب  هدرک ، ینیبشیپ  شیارب  هک  یجیاوح  قبط  و  هدروآ ، دوجو  هب  ار  ناسنا  هک  شنیرفآ  هاگتـسد  نامه  هک  دوشیم  نشور  نایب ، نیا  زا 

اوه و هجیگرـس  زا  یمک  رگا  هک  هتـشاذگ  يو  داهن  رد  یحرط  هداد ، شقوس  یعامتجا  یگدنز  يوس  هب  ًاعبط  هدومن و  شزّهجم  یتاودا  و 
. دهد همتاخ  اهشکمشک  تافالتخا و  نیا  هب  هدروآ و  تسدهب  ار  روبزم  حرط  دناوتیم  دیآ ، دوخ  هب  هدرک و  ادیپ  تغارف  سوه ،

، دـیآیم رب  میرک ) نآرق   ) نآ ینامـسآ  باـتک  زا  هک  يوحن  هب  دـشاب ، هدوب  هچ  ره  مالـسا  یحالـصا  حرط  هک  دوـش  رّوـصت  تسا  نکمم 
هتـسویپ تعیبط ، يوریپ  رد  یناـسنا  ياـههعماج  هک  یتروص  رد  [ 24 ،] دـسریمن نآ  ناـماد  هب  خـسن  تسد  زگره  هک  تباـث  تسا  یحرط 

لماکت لّوحت و  يارجم  رد  هدوب و  رییغت  شوختسد 
80 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

؛ دومن ضرف  ای  رّوصت  ّتیناسنا  تاجن  هعماج و  حالـصا  يارب  یمیاد  حرط  کی  ناوتیمن  زگره  لماکت ، لّوحت و  نیمه  رثا  رد  و  دـناعقاو ،
هزورما يایند  اب  رگید  ینرقهدراهچ ، تفرـشیپ  زا  سپ  و  هدوب ، بسانم  شیپ  نرق  هدراهچ  یعامتجا  عضو  اب  انامه  مالـسا ، یحالـصا  حرط 

. دوب دهاوخن  قابطنا  لباق 
نیناوق تایرظن و  مالـسا  هّتبلا  دزاسیم . نشور  ار  نآ  یگیاپیب  هتخیر و  مه  رد  ار  رّوصت  نیا  ساسا  مالـسا ، تایرظن  رد  یفاک  قّمعت  اـّما 
میهاوخ نایب  هکناـنچ   ) دوشیم ارجا  یمالـسا  هعماـج  رد  هک  يرّرقم  مکح  ره  هن  نکیل  دراد ، یلّوحت  زین  یناـسنا  هعماـج  دراد و  ياهتباـث 
لّوحتم ّریغتم و  دوخ ، نوؤش  همه  رد  تهج و  ره  زا  یناسنا  هعماـج  هن  و  تسا ، ّریغتم  هعماـج  اـب  قاـبطنا  لـباق  ریغ  رییغت و  لـباق  ریغ  درک )

. دشابیم
شیادـیپ للع  هب  ندرب  یپ  و  هعماج ، ّتیهام  رد  يواکجنک  ثحب و  زا  تسین ، لیدـبت  رییغت و  لباق  تهج  ره  زا  یناسنا  هعماج  هک  نیا  اـّما 
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هب ّتلع  هک : تفگ  ناوتیم  راصتخا  لامجا و  روط  هب  باب  نیا  رد  دوش . یم  نشور  ناسنا ، دارفا  نایم  رد  یعمج  هتـسد  یگدـنز  هنوگنیا 
راکفا هلـسلس  کی  ناسنا و  یجراخ  تعیبط  نآ ، هدـنهدزیمت  صّخـشم و  هک  تسا  یناـسنا  ياهيدـنمزاین  یناـسنا ، هعماـج  ندـمآ  دوجو 

روهد رورم  اب  یگدنز  مزاول  هب  طوبرم  راکفا  هچرگ  هک  درک  دـیدرت  ناوتیمن  و  ددرگیم ، تعیبط  همیمـض  هک  تسا  يراکتب  ای  یثوروم 
، دنکیم ادیپ  يّدام  لیاسو  زا  رتشیب  هدافتـسا  یگدـنز و  يایازم  زا  شخب  کی  هب  ياهزات  هار  زور  ره  ناسنا  هدرک و  ادـیپ  رییغت  ًاجیردـت  و 
، تسا تسد  رد  نشور و  ّتیناـسنا  خـیرات  زا  هک  اـجنآ  اـت  دـشابیم ، يو  يدوجو  ناـمتخاس  ناـمه  نآ ، لـماح  هک  یناـسنا  تعیبط  یلو 

تارّرقم زا  هلـسلس  کـی  رد  راـچان  تقلخ ، رد  ییاـجرباپ  تاـبث و  هنوگنیا  تسا و  هدومنن  سوسحم  رییغت  هدوب و  عضو  نیمه  هب  هتـسویپ 
یعامتجا

81 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. تشاد دهاوخ  ریثأت  هطوبرم ،

موزل دـننام  تسا ، هدـنز  هشیمه  يارب  هک  تسا  یناسنا  عماوج  رد  یئزج  یّلک و  تارّرقم  هلـسلس  کـی  دوجو  بلطم ، نیا  رب  هاوگ  نیرتهب 
ندوب موکحم  هوشر ، ندوب  موکحم  دـننام  تالماعم و  رابتعا  قوقح ، صاصتخا و  رابتعا  یعامتجا ، تلادـع  نیـسحت  یعاـمتجا ، یگدـنز 

 ... نارگید و قوقح  هب  يّدعت  ملظ و  ندوب  موکحم  عامتجا ، تاسّدقم  هب  تنایخ  ندوب  موکحم  ینزهار ،
عون ود  دوش ، ارجا  دـیاب  هعماج  ناـیم  رد  مالـسا  رظن  هب  هک  یتارّرقم  ماـکحا و  هک  تسناد  دـیاب  یمالـسا  نیناوق  توبث  هلأـسم  هراـبرد  اـّما 

: دشابیم
، دوـخ تباـث  ینیوـکت  ناـمتخاس  اـب  هـک  یعیبـط  ناـسنا  جـیاوح  دـننام  دــنراد ، یتباـث  ینیوـکت  هـشیر  هـک  یتارّرقم  ماـکحا و  لّوا : عوـن 
هب طوبرم  نیناوق  ماکحا و  دننام  دشاب ، هتشاد  ياهتباث  ماکحا  دیاب  تباث ، ياهيدنمزاین  نآ  عبت  هب  و  دراد ، يرییغت  لباق  ریغ  ياهيدنمزاین 

ریاظن صاصق و  دودـح و  ماکحا  باسنا و  رابتعا  قالط و  جاودزا و  ماکحا  تثارو و  تالماعم و  ماـکحا  لـیبق  زا  صاـصتخا ، تیکلاـم و 
هجوچـیه هب  هک  دـشابیم  ّتیدوبع  ّتیبوبر و  هطبار  نآ  تسا و  راوتـسا  یتباث  هشیر  کی  هب  هک  تادابع  ماـکحا  تسا  لـیبق  نیا  زا  و  نآ ؛

. تسین لزلزت  رییغت و  لباق 
هّیوبن ّتنـس  رد  نآ  لیـصافت  تایئزج و  میرک و  نآرق  رد  نآ  تایّلک  هک  دشابیم  یمالـسا  تعیرـش  نامه  تراّرقم ، ماکحا و  هلـسلس  نیا 

. تسین یهار  ماکحا  هنوگنیا  رد  ار  لاطبا  خسن و  ّتنس ، حیرصت  نآرق و  ّصن  هب  تسا و  هدش  نایب  ًاحورشم 
یگدنز قرط  رد  رصع  هب  رصع  زور و  هب  زور  هک  یتافالتخا  رییغت و  رثا  رد  دراد و  مدرم  هنازور  یگدنز  هب  طابترا  هک  یتارّرقم  مود : عون 

مدرم شاعم  لیاسو  و 
82 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

لاـقتنا لـقن و  لـیاسو  رد  هک  یتـالّوحت  هطـساو  هب  اًـلثم  هکناـنچ  دوب ، دـنهاوخ  رییغت  هب  موکحم  زین  تارّرقم  عون  نیا  ًارهق  دوشیم ، ادـیپ 
هلـسلس کی  يارجا  هب  جایتحا  ًارهق  هتفرگ ، دوخ  هب  يدـیدج  عاضوا  ییاوه ، ییایرد و  ینیمز و  ياـههار  ًاـعبط  هدـمآ و  دوجو  هب  ًاجیردـت 

شیپ دشیمن . سح  اهنآ  يارجا  ماکحا و  نیا  عضو  هب  يزاین  جایتحا و  نینچ  زگره  نیـشیپ ، ياهراگزور  رد  هک  دـناهدرک  ادـیپ  تارّرقم 
. دنکیم باجیا  ار  یلام  تامیمصت  يزرا و  تارّرقم  زا  ياهراپ  يارجا  يداصتقا ، مخ  چیپ و  رپ  لیاسم  هتشر  کی  ندمآ 

هک یسک  هب  دنشابن ، رگا  ای  وا ، نانیـشناج  هب  ای  تسا ، نیملـسم  روما  رادمامز  هک  مرکا  ّیبن  هب  اهنآ  هرابرد  مالـسا  هک  تسا  روما  هنوگنیا 
رد و  دریگب ، یتامیمـصت  دـنیبیم ، حالـص  هچنآ  قبط  هک  هداد  یتارایتخا  دنراپـسب ، وا  تسد  هب  ار  روما  مامز  تحلـصم ، يور  زا  نیملـسم 

مالعا ار  اهنآ  فالخ  رما ، ّیلو  ای  دنداتفا ، هدیاف  زا  هک  نیمه  و  دهدب ، رابتعا  دنتـسه ، دیفم  هک  ینامز  ات  اهنآ  هب  دـیامن و  ارجا  موزل ، عقوم 
. دزادنایب رابتعا  زا  ار  اهنآ  تشاد ،

ماکحا عرش و  دودح  ظفح  اب  یمالسا ، هعماج  هب  طوبرم  روما  رد  ایند ، عاضوا  لّوحت  بسح  هب  هک  هداد  رایتخا  نیملسم  رما  ّیلو  هب  مالـسا 
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. دیامن ارجا  هدرک و  رداص  ار  ینیمارف  و  هتفرگ ، یبسانم  تامیمصت  دنتسین ، خسن  رییغت و  لباق  هک  هّیهلا 
اًلثم هناخ ، کلام  هک  روطنامه  دوخ . ّتیکلاـم  هزوح  هب  تبـسن  تسا  هناـخ  کـی  کـلام  لـثم  یمالـسا ، هعماـج  هب  تبـسن  رما  ّیلو  لَـثَم 
یلو دزاس ، رقتـسم  کلم  لخاد  رد  یتامیظنت  هنوگ  ره  ای  دـیامن  دوخ  کلم  رد  یفّرـصت  هنوگ  ره  لزنم ، تحلـصم  تاـعارم  اـب  دـناوتیم 

هب تبسن  یتامیمـصت  هنوگ  ره  تحلـصم ، تیاعر  اب  دناوتیم  رما  ّیلو  نینچمه  دیامن ، فرـص  عورـشم  ریغ  هار  رد  ار  دوخ  لام  دناوتیمن 
، دنکب ییاهيدابآ  دروآ ، دوجو  هب  یتاسیسأت  دریگب ، نیملسم  روما 

83 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هدهاعم ای  دنک ، حلـص  حالـص ، تروص  رد  ای  دگنجب ، هعماج  نانمـشد  اب  دـنک ، رارقرب  یطباور  هعماج  ناتـسود  اب  دـیامن ، هیهت  یتازیهجت 

 ... نینچمه دیامنب و  یلام  یناج و  دادمتسا  هنوگ  ره  نیملسم  زا  روما ، نیا  تفرشیپ  رد  و  ددنبب ، یضّرعت  مدع 
تحت ياضعا  زا  دـیآیم ، شیپ  یتایح  لیاسم  رد  هک  یجایتحا  قبط  دـناوتیم  دنتـسه ، نآ  رد  هک  ياهداوناخ  لزنم و  کی  ّیلو  هکناـنچ 
هزاـجا نیناوق  هک  يدودـح  رد  دوخ ، هّقح  قوقح  زا  عاـفد  یتاـیح و  عفاـنم  بلج  رد  ياهدافتـسا  هنوگ  ره  شیوـخ ، لاـم  دوـخ و  تیـالو 

هار رد  و  تسا ، رما  ّیلو  نآ  سیئر  هک  دنـشابیم  هداوناخ  کـی  مکح  رد  دـنراد ، تسد  رد  هچ  ره  نیملـسم و  نینچمه  دـنکب ، دـهدیم ،
هدافتـسا تحلـصم  تیاعر  اب  عرـش ، دودـح  رد  اهنآ  لام  ناج و  زا  دـناوتیم  رما  ّیلو  نآ ، هّقح  قوقح  زا  عافد  مالـسا و  ملاع  عفانم  ظفح 

رارق هّیهلا  ماکحا  ءزج  هک  دـنک  رداص  ار  يدـّبؤم  مکح  ای  دـهد و  رییغت  نید ، مارح  لـالح و  زا  ار  يدـّبؤم  مکح  دـناوتیمن  یلو  دـیامن ،
. دریگ

هب توعد  دـنهد ، رارق  دوخ  یعاـمتجا  ّتنـس  شور و  ار  یعیبـط  ناـسنا  شور  هک  نیا  هب  مدرم  ندرک  توعد  هک  دوش  رّوصت  تسا  نکمم 
، يرطف یعیبط و  ِناسنا  هک  دوب  رّکذتم  دـیاب  یلو  دوش ، در  دـیاب  ارچ  نوچیب و  هک  تسا  ّتیربرب  ّتیـشحو و  دـهع  هب  تشگزاب  عاجترا و 

رکف یعامتجا و  لّقعت  يایازم  زا  گرزب ، ياـههعماج  زا  يرود  هطـساوهب  هک  تسا  یناـسنا  یـشحو ، ناـسنا  تسا . یـشحو  ناـسنا  زا  ریغ 
. دیامن تعانق  یشحو  ناویح  کی  هداس  یگدنز  هب  هدوب و  مورحم  یعمجهتسد 

، هدرازگ هعیدو  شدوجو  رد  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  ار  هچنآ  هدومن و  رّوصت  شنیرفآ  ءزج  ار  دوخ  هک  تسا  یناسنا  يرطف ، یعیبط و  ناسنا 
، دناسرب ّتیلعف  هب 

84 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هکار دوخ  و  شنیرفآ ، ملاع  ناسنا ، هب  صوصخم  ینیبعقاو  اب  هتخادنا و  راک  هب  هدرک ، زیهجت  يو  دوجو  رد  شنیرفآ  هک  ار  لّقعت  هاگتسد 

راپـسهر دهدیم ، ناشن  شنیرفآ  ناهج  هک  یهار  زا  هدرک و  قیبطت  نیوکت  ناهج  هب  ار  دوخ  لامعا  و  هدومن ، هدهاشم  تسا ، نآ  زا  یئزج 
. دوش

نینچ دنیبیمن . روذعم  چوپ ، ياهرادنپ  یفارخ و  راکفا  زا  يوریپ  رد  ار  دوخ  دـنادیم و  ّزیمتم  ناویح ، عاونا  ریاس  زا  ار  دوخ  یناسنا  نینچ 
يوس هب  هاوخان ، هاوخ و  هک  دنیبیم  ادـخ ) رما  ینعی   ) شنیرفآ ماظن  موکحم  تیاهنیب و  یگدـنز  کی  اب  ياهدـنز  دوجوم  ار  دوخ  یناسنا 

. تسا هّجوتم  داعم )  ) شنیرفآ ضرغ 
ینعی دـیامنیم ؛ تیادـه  نآ  يوس  هب  ار  وا  شنیرفآ ، هک  دـنک  ذاـّختا  ار  یـشور  یگدـنز  رد  هک  دـنیبیم  موکحم  ار  دوـخ  یناـسنا  نینچ 

. دیامن نیمضت  ار  يو  تداعس  يدعب ، تیاهن  یب  یگدنز  رد  و  دنک ، نیمأت  ار  يو  یتایح  عفانم  ناهج ، نیا  یتّقوم  یگدنز  رد  هک  یشور 
بابـسا للع و  ِگنج  هب  ینادان ، لامک  هار  زا  تسا و  شنیرفآ  هناگی  يادـخ  هدارا  ینعی  شنیرفآ ، ماظن  تایـضتقم  میلـست  یناـسنا ، نینچ 

(. دوش ّتقد  تسرد   ) دهدیم مان  مالسا  دنکیم ، توعد  نآ  يوس  هب  هک  ینییآ  هب  میرک  نآرق  تهج  نیدب  و  دنکیمن ، مایق  ینیوکت 
دناوتیمن دریگ ، دوخ  هب  ّتیربرب  عاجترا و  لاح  هدرکن و  يرادربهرهب  عامتجا  لّقعت  زا  ینعی  دیامن ، يریگهرانک  عامتجا  زا  هک  یناسنا  اّما 

همیرک قالخا  هب  هتـشاذگ و  اپ  ریز  ار  ینید  كاپ  راکفا  یعیبط ، ّتیناسنا  مان  هب  هک  یناـسنا  نینچمه  دـیمان . یعیبط  یقیقح و  ناـسنا  ار  وا 
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فالخ هب  هتخادرپ و  مادـنا  نداد  شیارآ  هب  هدومن و  تداع  یتخل  یگنهرب و  هب  فّلکت ، اب  هدز و  هلطاب  كرام  تاـفارخ ، ماـن  هب  یناـسنا ،
لمع ینارتوهش و  رد  جرم  جره و  تّفع ، موسر  تداع و 

85 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. ّتیعقاو ّدج و  هب  ات  دراد  تهابش  رتشیب  يزاب  یخوش و  هب  وا  هّیور  دروآ ، دوجو  هب  یسنج 

تاـفالتخا و عـفر  هّجوـتم  هدـش ، حرطم  مالـسا  رد  يرــشب  هعماـج  حالــصا  يارب  مییوـگیم  هـک  یحرط  هـک  دوـش  رّوـصت  تـسا  نـکمم 
عّیشت بهذم  ایآ   » هک هتشذگ  لاؤس  هب  ور  نیا  زا  و  درادن ، زورما  ناسنا  يونعم  یگدنز  هب  یطبر  هدوب و  يرشب  ياههعماج  ياهشکمشک 
خساپ دشخبب »؟ یقالخا  یحور و  یگدنز  يارب  ییورین  أدبم  هفـسلف و  يایحا  يارب  یحور  دیدج  ياذغ  کی  هزورما ، يایند  هب  دناوتیمن 

. دهدیمن
يارب هک  یحرط  ره  تسین و  لیاق  ییادج  يونعم ، تایح  يروص و  یگدنز  نایم  زگره  مالـسا  هک : دوب  یـساسا  هتکن  نیا  رکّذتم  دیاب  اّما 

هک یلمع  روتسد  ره  و  دهدیم ، تروص  رس و  زین  یعامتجا  يّدام و  يروص  یگدنز  هب  هک  تسا  یحرط  هتخیر ، يونعم  یگدنز  حالـصا 
یقالخا و تاهج  اب  مأوت  ندـیباوخ ، ندروخ و  و  ءارـش ، عیب و  و  قالط ، جاودزا و  لاثما  رد  یّتح  دـنکیم ، رداص  لمع  نوؤش  زا  یکی  رد 

. تسا بلطم  نیا  رب  هاوگ  نیرتهب  رخآ ، ات  لّوا  زا  میرک ، نآرق  و  دشابیم ، یفسلف  رّکفت  يداقتعا و  لوصا  اب  جوزمم  هتشغآ و 
َلْهَأ ای  ُْلق  : » درک رکذ  دـنکیم ، داهنـشیپ  اهنآ  هب  یحالـصا  حرط  و  هدرک ، باـطخ  باـتک  لـها  هب  هک  ار  ياهیآ  ناوتیم  هنومن ، ناونع  هب 
اْوَّلَوَت ْنِإَف  ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِـخَّتَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َدـُبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِـملَک  یلِإ  اَْولاـعَت  ِباـتِْکلا 

[25 «] َنوُِملْسُم اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف 
رکذ زین  ار  كرش  یفن  دیحوت و  عوضوم  دنکیم ، داهنـشیپ  ار  یتاقبط  فالتخا  عفر  هک  لاح  نیع  رد  هفیرـش  هیآ  تسا ، دوهـشم  هکنانچ 

. دیامنیم

86 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ار ینامسج  یناحور و  عفانم  هتخیمآ و  رگیدمه  هب  ار  يونعم  يّدام و  تاهج  دوخ ، یئزج  یّلک و  تاروتسد  همه  رد  مالـسا  هک  نیا  ببس 

تسا نیا  تسا ، هداد  رارق  ّتیمها  ِلّوا  هجرد  رد  هتشادهگن و  يدرف  تایح  فیدر  رد  ار  یعامتجا  تایح  هدرکن و  ضرف  ادج  رگیدمه  زا 
ُنیِّدـلا َکـِلذ  ِهَّللا  ِقـْلَِخل  َلیِدـْبَت  ـال  اـْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًاـفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  : » همیرک هـیآ  زا  هکناـنچ  مالـسا  هـک 

[26 «] ُمِّیَْقلا
دناوتیم یتقو  دنکیم ) ذاّختا  دوخ  تایح  تداعـس  يارب  ناسنا  هک  یگدنز  میژر  شور و  ینعی   ) نید هکنیا : هب  تسا  دقتعم  دـیآیم ، رب 

هدش و تاعارم  روما ، همه  رد  لادتعا  نآ  رد  هک  دنک  هرادا  ار  يرشب  هعماج  دیاب  دیاش و  هک  يوحن  هب  هدرک و  نیمضت  ار  یناسنا  تداعس 
. دشاب هتشادن  طیرفت  طارفا و  هبنج 

هک یعقاو  ياهيدنمزاین  هدـش و  ظوحلم  تسیابیم  هتفر ، راک  هب  شنیرفآ  هار  زا  یناسنا ، نامتخاس  رد  هک  ییاهّتیعقاو  رگید ، ترابع  هب 
. دوش نیمأت  هدیدرگ و  روظنم  دیاب  یگدنز  نییآ  رد  دوش ، عفر  دیاب  تسا و  دوجوم  ناسنا  رد  داجیا  عنص و  قبط 

ناهج يادـخ  هدارا  هب  ینعی   ) دوش میلـست  هدروآ و  مالـسا  تسا ، نآ  کـفنیال  ءزج  دوخ  هک  شنیرفآ  هاگتـسد  هب  دـیاب  ناـسنا  هجیتن ، رد 
؛ دـیامن لرتنک  میظنت و  یتارّرقم  تحت  ار  دوخ  تانکـس  تاکرح و  لامعا و  دـنکیم ، تیادـه  هاگتـسد  نیا  هک  يوحن  هب  و  دوش ) میلـست 

ناوتیمن دراد ، لـماک  طاـبترا  يو  لـمع  هب  هک  هدومن  نییعت  یتداعـس  لاـمک و  يو  يارب  هدروآ و  دوـجو  هب  ار  ناـسنا  هک  یتـقیقح  اریز 
. تسا هدیزرو  تلفغ  شیلامک ، تیاغ  تداعس و  يوس  هب  يو  تیاده  زا  هک  درک  رّوصت 

مزاول همه  اـب  ار  بلطم  نیا  تسا ، هدـمآ  هط  هروس  فارعا و  هروـس  هرقب و  هروـس  رد  میرک  نآرق  رد  هک  يو  طوـبه  مدآ و  شنیرفآ  هصق 
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یِّنِّم مُکَّنَِیتْأَی  اَّمِإَف  ٌّوُدَـع  ٍضْعَِبل  ْمُکُـضَْعب  اًعیِمَج  اَْهنِم  اَِـطبْها  َلاَـق  : » دـیامرفیم تسا ، رتزجوم  هک  هط  هروس  تاـیآ  رد  دزاـسیم . نشور  نآ 
َِمل ِّبَر  َلاَق  یَمْعَأ * ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُهُرُـشَْحنَو  اًکنَـض  ًۀَـشیِعَم  َُهل  َّنِإَـف  يِرْکِذ  نَع  َضَرْعَأ  ْنَمَو  یَقْـشَی * اـَلَو  ُّلِـضَی  اَـلَف  َياَدُـه  َعَبَّتا  ِنَمَف  يًدُـه 

(. 126 123 هط / « ) یَسُنت َمْوَْیلا  َِکلَذَکَو  اَهَتیِسَنَف  اَُنتاَیآ  َْکتَتَأ  َِکلَذَک  َلاَق  اًریَِصب * ُتنُک  ْدَقَو  یَمْعَأ  ِینَتْرَشَح 
تیاده نم  زا  امش  يوس  هب  رگا  سپ  دوب ، دهاوخ  ینمشد  ناتنایم  هک  یلاح  رد  دیورب  نییاپ  تشهب  زا  ناتهمه  دومرف : شاهجوز  مدآ و  هب 

نم دای  زا  هک  ره  و  دش ، دـهاوخن  تخبدـب  دوخ  یگدـنز  رد  مگ و  تسار  هار  زا  دـنک ، يوریپ  نم  تیادـه  زا  هک  ره  دـسرب ، ییامنهار  و 
: دــیوگیم مـینکیم . روـشحم  روـک  زیخاتــسر  زور  رد  ار  وا  اــم  تـشاد و  دــهاوخ  یگنت  یگدــنز  دوـش ، نادرگيور  هدرک و  ضارعا 

تلالد قح  هب  ار  وت  ، ) دـمآ وت  يوس  هب  نم  تایآ  نینچمه  دـیامرفیم : ادـخ  مدوب . انیب  هک  یلاـح  رد  يدرک  روشحم  روک  ارم  اراـگدرورپ 
. يوشیم شومارف  زورما  روطنامه  زین  وت  دوخ  و  يدرک ، شومارف  ار  اهنآ  درک )

87 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
يارب هداد و  رارق  جاودزا  يّذـغت و  هب  دـنمزاین  شعون ، صخـش و  ياـقب  صوصخ  رد  ار  ناـسنا  شنیرفآ ، هاگتـسد  لاـمجا ) روط  هب   ) ًاًـلثم

عفد يارب  دیامن و  تکرح  دوخ  دصاقم  يوس  هب  اهنآ  تباجا  اب  هک  هدومن  زّهجم  یفطاوع  دـعاوق و  هلـسلس  کی  هب  دـصاقم ، نیا  هب  لّسوت 
تغارف و اب  هدرک و  عفد  دوخ  زا  ار  تامیالمان  اهنآ  ندرب  راک  هب  اـب  هک  تسا  يرگید  فطاوع  اوق و  هب  زّهجم  دوخ ، زا  تاّرـضم  تاـفآ و 

. دوش لّسوتم  عفانم  بلج  هب  نکمم ، هار  ره  زا  سفن ، بیط 
کیرـش و ّتیناسنا  رد  همه  نیعمتجم ، نوچ  دـهدیم و  قوس  عامتجا  يوس  هب  ًاعبط  ار  وا  ناـسنا ، يورین  ّتیدودـحم  تاـجایتحا و  مکارت 

ماجنا هک  یتمدـخ  هتـشاد و  عامتجا  رد  هک  ینزو  بسح  هب  کی  ره  ینعی  دنـشاب ، هدوب  يواـسم  قوقح  رد  همه  دـیاب  دنـشابیم ، يواـسم 
. دوش لیدعت  تاقبط  نایم  هلصاف  دوش و  يریگولج  رامثتسا  فاعضتسا و  هنوگ  ره  زا  یعامتجا ، تلادع  هیاس  رد  هدرب و  هرهب  دهدیم ،

نیا رد  مه  ناسنا ، يارب  یموش  تبقاع  ًارهق  دـنکیم ، تیادـه  اهنآ  يوس  هب  ار  وا  شنیرفآ ، ماظن  هک  یتارّرقم  ماکحا و  زا  ناسنا  یچیپرس 
مه یگدنز و  ةأشن 

88 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دسارهب نآ  زا  دیاب  ناسنا  هک  تشاد  دهاوخ  رب  رد  يدعب  ةأشن  رد 

يادـخ هدارا  زا  ینعی   ) شنیرفآ هاگتـسد  زا  نیناوق ، تارّرقم و  لکـش  رد  ار  ینیوکت  ياهتیادـه  نیا  تالوصحم  دـیاب  ناـسنا  هجیتن ، رد 
نینچمه دروآ . ياج  هب  دشابیم ، ینید  ياهتدابع  نامه  هک  ار  یگدنب  عوضخ  عاونا  هدـش و  میلـست  هناگی  يادـخ  هب  هتفریذـپ و  هناگی )

راک هب  رد  هکنیایب  هدومن و  لیدـعت  تسا ، بسانم  تارّرقم ، نآ  یگدـنب و  نیا  اب  هک  يوحن  هب  ار  دوخ  ینورد  تافـص  فطاوع و  دـیاب 
. دهد همادا  دوخ  یگدنز  هب  دربب ، نایم  زا  ار  وا  ای  دنک ، يورهدایز  فطاوع ، نیا  زا  یکی  ندرب 

ناوتیمن زگره  ترخآ ، تداعـس  زا  ار  ایند  تداعـس  و  يونعم ، یگدنز  زا  ار  يروص  یگدـنز  ینیبعقاو ، نیا  ياضتقم  هب  هک ، نیا  ضرغ 
اب تسوا  شور  تقفاوم  رد  هعماج ، یگدنز  تداعـس  تسا و  هعماج  تداعـس  رد  درف  تداعـس  هک  دهدیم  ناشن  ینیبعقاو  نیا  درک . ادـج 

شنیرفآ يادخ  يارب  ناسنا  هک  دریگیم  تروص  یتقو  تقفاوم ، نیا  تسا . نآ  کفنیال  ءزج  ناسنا  هک  شنیرفآ  هاگتـسد  نیوکت و  ماظن 
نوصم ظوفحم و  یتقو  اهنیا  همه  و  درادن ، رود  رظن  زا  زگره  ار  داعم )  ) دوخ ماجنارـس  و  هتفرگ ، رظن  رد  ار  دوخ  ّتیعقوم  هدرک و  عوضخ 

. دنهد همادا  دوخ  دشر  هب  لادتعا ، لاح  رد  فطاوع  قالخا و  هک  دنتسه 
هّجوت فرط  ار  میلـس  لقع  رگید  ترابع  هب  و  شیـالآیب ، یعیبط  ناـسنا  كاردا  روعـش و  ینعی  ناـسنا ، ینیبعقاو  دوخ ، توعد  رد  مالـسا 

، یناـسنا كاردا  هنیئآ  هک  تسا  عقاو  قـح و  ناـمه  دـنکیم ، هوـلج  ناـسنا  نیبعـقاو  روعـش  هب  هک  يزیچ  نیلّوا  هکناـنچ  تسا ، هداد  رارق 
. دیامن نآ  ندرک  هنوراو  هب  راداو  ار  دوخ  دناوتیمن  زگره  دریگیم و  دوخ  هب  ار  نآ  تروص  ًارارطضا 
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تمیق دوخ ، یینبعقاو  هب  هک  تسا  نیا  ناسنا ، يارب  بجاو  نیلّوا  نینچمه 
89 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دیامن مایق  ددرگیم ، وا  هّجوتم  ینیبعقاو ، زا  هک  یفیاظو  هب  هدرکن و  یثنخ  دراد ، یناسنا  لامعا  رد  ینیبعقاو  هک  ار  يرثا  هداد و 
توعد نآ  يوس  هب  يدایز ، تایآ  رد  فیرـش ، نآرق  رد  هک  تسا  ّقح  هب  تبـسن  يراذـگندرگ  ینتورف و  قح و  عابّتا  هلأـسم  ناـمه  نیا 

هلیسو ره  هب  هرخالاب  دنکن ، رابکتسا  یشکندرگ و  هتشاد و  دایقنا  تلاح  قح ، هب  تبسن  هک  یسک  هک  هدش  هداد  حیرص  هدعو  و  [ 27] هدش
لاـح نیع  رد  نیرتفیطل و  زا  یکی  [ 28 .] دیـسر دهاوخ  لامک  تداعـس و  لزنم  رـس  هب  يزور  و  هداتفا ، یقیقح  تیاده  هارهاش  رد  تسا ،

. تسا قح  هب  توعد  هلأسم  نیمه  دروخیم ، مشچ  هب  یمالسا  توعد  رد  هک  یتاکن  نیرترادهشیر  نیرتقیمع و 
دـیاوف و رکذ  اـب  نآ ، يوـس  هب  ار  رـشب  سپـس  دـشاب و  هدرک  میظنت  لـمع  داـقتعا و  زا  بّکرم  یلوـمرف  مالـسا ، هـک  تـسا  نـیا  هـن  هلأـسم 

ینیبعقاو ياـضتقم  هب  وا  دوخ  هک  دـنکیم  توعد  یلمع  داـقتعا و  يوس  هب  ار  رـشب  مالـسا  هک  تسا  نیا  هکلب  دـیامن ، توعد  شتانّـسحم 
اهنآ ّتیناّقح  هب  فارتعا  دراد ، شیوخ  داهن  رد  هک  یناسنا 

90 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. درادیم مّلسم  ار  نآ  هتشاد و 

هب زین  امـش  منیبیم ، نآ  ّداوـم  نتـسب  راـک  هب  نم و  توـعد  زا  يوریپ  رد  ار  امـش  حالـص  ریخ و  نم  دـیوگیمن : يرـشب  هعماـج  هب  مالـسا 
ًاّقح ًاعقاو و  هک  ار  هچنآ  و  هتـشادرب ، تسد  یتسرپهفارخ  يزاـبسوه و  زا  دـیوگیم : هکلب  دـیریذپب ، ار  نآ  هدروآ و  ناـمیا  نم  صیخـشت 

هب دـیهدیم ، صیخـشت  هدرک و  كرد  ار  نآ  ندوب  حالـص  ریخ و  يدادادـخ ، ترطف  بسح  هب  تسا و  نآ  رد  امـش  هعماج  ریخ  حالص و 
ّتیناّقح هب  تسیاب  هناروکروک  هک  لامعا  تاداقتعا و  هلـسلس  کی  مسا  هن  تسا ، قح  لمع  قح و  داقتعا  مالـسا ، هرخـالاب  و  دـیدنب ، راـک 

. دروآ نامیا  اهنآ 
ار دوخ  تاذ  دـیاب  لّوا  ناـسنا ، تروص  نیا  رد  [ 29 .] ایند يارب  ناسنا  هن  هدـش ، قلخ  ناسنا  يارب  ایند  هک  تسا  نیا  قح  دـیوگیم : مالـسا 

هولج ره  هب  هک  نیا  هن  دـنزب ، راک  هب  تسد  سپـس  هداد ، صیخـشت  ار  دوخ  هعماج  دوخ و  حالـص  ینیبعقاو ، لّـقعت و  يورین  اـب  هتخاـنش و 
ءزج ناسنا ، اریز  دـهدب ؛ تسد  زا  ار  یقیقح  دـصقم  راـیتخا  دوش و  فطاوع  لیـس  میلـست  هدرک ، شومارف  ار  دوخ  هتخاـبلد و  ياهدـنبیرف 

ناشن شیارب  شنیرفآ  هاگتسد  ریس  هک  دریگ  شیپ  رد  دیاب  ار  یهار  هجیتن  رد  درادن و  یلالقتسا  هنوگچیه  هدوب و  شنیرفآ  میظع  هاگتسد 
دوخ دنسپ  هتشگ و  فطاوع  ریـسا  هتفر و  شیوخ  هاوخلد  یپ  رد  هدرک و  مّهوت  لقتـسم  ار  دوخ  هکنیا  هن  قح  لمع  قح و  داقتعا  دهدیم 

، هداد حیجرت  شنیرفآ  هاگتسد  دنسپ  رب  ار 
91 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

[30 .] دَنام زاب  یعقاو  لزنم  رس  زا  دوش و  فطعنم  یقیقح ، هار  زا  هجیتن  رد 
یسک دبایب و  زین  ار  هقئاذ  تّذل  هجیتن  رد  دروخب و  ییاذغ  دراد ، اهتشا  هک  يّدح  ات  یعیبط ، ياهتشا  قبط  هک  یسک  نایم  تسا  رایـسب  قرف 

رد دیامن و  عفر  رّـضم ، رادزاگ  ياهبآ  يرطب  يدنچ  ندیماشآ  اب  ار  هدعم  یتحاران  دـعب  دروخب و  اذـغ  ولگ  ات  هقئاذ ، تّذـل  رطاخ  هب  هک 
تـسد هب  هتفرگ و  تعیبـط  تسد  زا  ار  راـک  هجیتـن ، رد  دوـجب و  سمادآ  هنرگو  دنـشکب ، همخت  تـسا ، دازآ  شتـسد  رگا  اذـغ  تـقو  ریغ 

. دهدب داسف  تسد  هب  ار  هیذغت  زاهج  ًاجیردت  هدرپس و  تعانص 
، تراهم لامک  اب  ار  یتسرپهفطاع  دسافم  یناسنا ، ّتیندم  هک  تسا  تسرد 

92 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هلـصو رگید  فرط  هب  هدـیرب و  فرط  کی  زا  ینیبعقاو ، رظن  زا  یلو  دـیامنیم ، عفد  هدرک و  جالع  دـناوتیم ، هک  يّدـح  ات  ملع  يورین  هب 

هتـساک و زور  هب  زور  يونعم  یگدنز  دوشیم و  هّجوتم  ّتیمومع  تلاح  هب  تیـصوصخ  تلاح  زا  يّدام  ياهيراتفرگ  ًاجیردـت  دـنزیم و 
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هداد تسد  زا  ار  یناسنا  كاردا  فیاطل  هدش و  روعش  سحیب و  نیشام  کی  هب  لیدبت  یناسنا ، هعماج  هدیدرگ و  يروص  یگدنز  فرص 
. دنکیم مگ  ار  دوخ  تداعس  و 

نیا زا  هچنآ  و  میزادرپب ، ثحب  بیقعت  هب  اًلیصفت  تسا  نکمم  رادقم ، نیا  زا  شیب  هب  تجاح  تروص  رد  هک  دراد  زارد  هلابند  نخـس ، نیا 
. دهاوخیم ار  قح  زا  ّتیعبت  قلخ و  نداد  شرورپ  نتخاس و  دنمورین  ّتیرشب ، ملاع  زا  مالسا  هک  تسا  نیا  دوب ، روظنم  یلامجا  ًاتبسن  نایب 

95 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

یفسلف هشیدنا  هعیش و  هّمئا  تانایب 

[31] ثحابم میمتت  لیمکت و 

هراشا

هناگی يادخ  مان  هب 
(. هسنارف  ) نبروس هاگشناد  مرتحم  داتسا  نبرُک ، يرناه  روسفورپ  ياقآ  بانج  مّظعم ، دنمشناد  یمارگ و  تسود 

رابخا زا  ياهراپ  هنومن ، ناونع  هب  هک  مدوب  هداد  هدعو  دوب ، هدـش  لاسرا  بانج  نآ  هناگجـنپ  تالاؤس  باوج  ناونع  هب  هک  ياهعومجم  رد 
، هدربمان ياهخـساپ  ثحب  نایاپ  رد  ار  تیالو  هب  طوبرم  راـبخا  زا  مه  یـشخب  و  هدـش ، دراو  یفـسلف  رّکفت  زرط  اـب  هک  ار  هعیـش  ناـیاوشیپ 

. میامن همیمض 
[32] هیهلالا هفسلفلا  یلع و  ناونع  تحت  شیپ  لاس  هس  هک  ار  ياهلاسر  تقو ، رد  ییوجهفرص  يارب  متشاد  رظن  رد  روظنم ، نیا  ماجنا  يارب 

هکنیا هب  رظن  یلو  منک ، اـفیا  هتخاـس و  همیمـض  مدوـب ، هدرک  هیهت  تیـالو  رد  شیپ  لاـس  تسیب  ًاـبیرقت  هک  ار  يرگید  هلاـسر  نینچمه  و 
، نیا رب  هوالع  دوبن ، گنهامه  قباس  هدشمیظنت  ياهثحب  اب  ًاعبط  ندوب ، یبرع  هطساو  هب  هدربمان ، ياههلاسر 

96 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هجیتن رد  هدـش و  فرـصنم  رکف  نیا  زا  دوب ، رود  ام  هتـشذگ  ياهثحب  ریـس  ّطخ  زا  ياهزدـنا  ات  هک  دوب  رگید  بلاطم  ياهراـپ  رب  لمتـشم 

تاماقم نایب  یفسلف و  رّکفت  زا  ياهنومن  ناونع  هب  یّنف ، ًاتبسن  رصتخم و  یتاحیضوت  همّدقم و  اب  جارختسا و  ار  هطوبرم  ثیداحا  زا  یتمـسق 
. مدومن میدقت  مالّسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ثیاحا  زا  تیالو 

همادا دوخ  ثحب  هب  ًابتک  تسا  نکمم  دتفا ، يرتشیب  طسب  حرش و  هب  جایتحا  ثیداحا ، تارقف  زا  یـضعب  ندش  نشور  يارب  هک  یتروص  رد 
. میهد

یفسلف ثحب  فّرعم 

يدوجو ّتیعقوم  فشک  ءایشا و  دوجو  تابثا  ّتیلک ، مومع و  روطهب  اهنآ  زا  ضرغ  هک  دوشیم  قالطا  ییاهثحب  عون  هب  یفـسلف ، ثحب 
زا یمهـس  دنتـسه و  ًاتقیقح  هک  یئایـشا  ییاهثحب ، نینچ  هجیتن  رد  هّتبلا  دـشاب . هدوب  دوخ ، زا  نوریب  رگید  ءایـشا  اب  اهنآ  یتسه  هطباور  و 
رد دراد و  ادخ  یتسه  ناهج  اًلثم  دنکیم  تابثا  هک  تسا  هفـسلف  دـننکیم . ادـیپ  زیمت  یفارخ  موهوم و  ءایـشا  زا  دـنراد ، یجراخ  ّتیعقاو 

. تسین ینابایب  لوغ  مان  هب  يدوجوم  یتسه ، ناهج 
تایـصوصخ و طاقـسا  اب  ّتیلک ، مومع و  وحن  هب  ار  تاعوضوم  تسا  راچان  رّکفتم  فوسلیف  رفن  کـی  ثحب ، زرط  نیا  ياـضتقا  بسح  هب 
رد یناسنا ، نوگانوگ  تاساسحا  فطاوع و  یعامتجا و  راکفا  ياههیاریپ  زا  ضامغا  اب  و  يّدام ، هرخـالاب  یناـکم و  یناـمز و  تاصّخـشم 

ّتیعقاو و یمومع  ّصاوخ  هدرک ، ذـخا  يّدام  تانراقم  همه  زا  دـیرجت  اب  ار  هیّلک  میهافم  نامدوخ ، حالطـصا  هب  و  دـهد ، ياج  دوخ  رّکفت 
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ار تاّیعقاو  هدیجنس و  دربمان  صاوخ  اب  دوشیم ، هداد  اهنآ  رد  ّتیعقاو  لامتحا  هک  ار  ءایـشا  عاونا  زا  یکی  یکی  هدروآ ، تسدهب  ار  یتسه 
زا

97 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ناـبیرگ هب  تسد  هجاوـم و  نآ  اـب  هفـسلف  رد  رّکفتم  رفن  کـی  هک  تـسا  ياهـفیظو  نیرتهدـیچیپ  نیرتتخـس و  نـیا  دـهد . زیمت  تاـفارخ 

. دشابیم
هک دشابیم  عقاو  ام  ّساوح  نآ ، هعیلط  رد  دریگیم ، همشچرس  يدوجو  ياهيدنمزاین  زا  هک  نامدوخ  زا  نوریب  ءایشا  اب  ام  ییادتبا  طابترا 

هّدام تایئزج  هب  طابترا  میهدیم ، ماجنا  طابترا  نیا  هجیتن  رد  هک  مه  ار  یتّیلاعف  ره  و  درادـن ، راکورـس  يزیچ  اب  يّدام ، ّتیـصخش  اـب  زج 
نیرتمک نآ  رانک  هشوگ و  رد  یّتح  هدومن و  لاغـشا  یّلک  هب  ار  ام  رکف  ياضف  یـصخش ، تاعوضوم  یئزج و  راـکفا  هار ، نیمه  زا  دراد و 

. تسا هتشاذگن  یلاخ  ياج 
یلاکـشا نیا  دوب . دـهاوخ  هجاوم  یلاکـشا  هچ  اب  فاص ، صلاخ و  یّلک  قیدـصت  ای  رّوصت  کی  ندـنارورپ  عضو ، نیا  اـب  هک  تسا  نشور 

مهافت و هلیسو  هک  تسا  نیا  دزاسیم ، رتهدیچیپ  ار  لاکشا  نیا  هک  هچنآ  و  میتسه ، هجاوم  نآ  اب  ًامومع  یفسلف  ياهثحب  رد  ام  هک  تسا 
. تساسران ِیمالک  تابیکرت  ظافلا و  نامه  هیّلک ، ثحابم  دصاقم و  نیا  ینهذ  لاقتنا  لقن و  زاربا 

دناهتـساوخ هدـمآ و  درگ  مه  رود  دوخ ، ناعونمه  اب  هک  یتقو  یعامتجا  ياـهناسنا  هدروآ ؛ دوجوهب  یعاـمتجا  ناـسنا  يدـنمزاین  ار  تغل 
هتشاد رگیدمه  اب  طابترا  رد  دوخ  دصاقم  فشک  يارب  یمیالع  هک  دناهدش  ریزگان  دننک ، عفر  یعمجهتـسد  روطهب  ار  دوخ  یتایح  جیاوح 

هک لمع  باب  رد  ار  دوخ  دصاقم  هلیـسو  نیدـب  هدـیزگرب و  روظنم  نیا  يارب  ار  تاراشا  ظافلا و  دادرارق ، عضو و  هار  زا  هجیتن  رد  دنـشاب .
. دناهدینامهف دشاب ، یم  سوسحم  هدام  هب  طوبرم 

یلّوا ناسنا  مهف  روخرد  سوسحم و  مکح  رد  هک  ییاهزیچ  ای  تاسوسحم  اب  یّلک  طاـبترا  ییادـتبا ، شیادـیپ  عبط و  بسح  هب  هلیـسو  نیا 
هدمآ دوجو  هب  يدعب  ياههلحرم  رد  هدش و  ادیپ  ًاجیردت  هیّلک ، میهافم  اب  اهنآ  طابترا  هتشاد و  تسا ،

98 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دنتسین نوریب  تعیبط  راوید  راهچ  زا  هدوب و  ناکم  نامز و  هّدام و  دنبياپ  نایرج ، شیادیپ و  زا  سپ  میهافم  نیا  هزات  و  تسا ،

هّدام و دـیقیب  یتسه ، ناهج  تایّلک  رد  هک  هعیبّطلاءاروام  هفـسلف  هّصاخ ، یفـسلف و  ياهثحب  ياپ  هک  یماـگنه  هک  تسا  نشور  اـجنیا  زا 
ناـیب هلیـسو  هب  تاـمولعم ، زا  شخب  نیا  رد  هدـمآ و  ناـیم  هب  دـنکیم ، ثحب  ناـکم  ناـمز و  شدرگ  زا  نوریب  ياـهّتیعقاو  رد  تعیبط و 

. دش دهاوخ  اپ  رب  یتمایق  هچ  ددرگ ، رارقرب  مهافت  یظفل ،
ریثأت لولعم ، ّتلع و  ترثک ، تدحو و  فعض ، تّوق و  نییاپ ، الاب و  یکیدزن ، يرود و  یکچوک ، یگرزب و  لیبق  زا  ظفل  اهرازه  اهدص و 

، تغل فرع و  بسح  هب  هک  یلاح  رد  تسین ، اهنآ  لامعتـسا  زج  ياهراـچ  یفـسلف ، ياـهثحب  لـالخ  رد  هک  میراد  اـهنیا  ریاـظن  ّرثأـت و  و 
نیع رد  دنرادن و  هّدام  صاوخ  هّدام و  اب  یسامت  نیرتمک  یفسلف ، ياهثحب  نیا  رگید ، يوس  زا  دنرادن . هّدام  ّصاوخ  هّدام و  زج  یموفهم 

. دندوهشم هّدام ، صاوخ  هّدام و  رد  هک  يوحن  هب  هن  یلو  تسه ، هعیبّطلاءاروام  رد  یناعم  نیا  قیاقح  لاح ،
نینّیدتم شیپ  ًاعون  هدوبن و  مضه  لباق  هجوچیه  هب  نف ، لها  ریغ  يارب  یفـسلف ، یّلک  لیاسم  هک  تسا  یظفل  نایب  ییاسران  نیمه  هجیتن  رد 

نف لها  زا  نیطّـسوتم  يارب  دوشیم و  یّقلت  رادهدنخ  یفارخ و  یهاو و  نانخـس  هتـشر  کی  نینّیدـتم ، ریغ  شیپ  و  زیمآرفک ، یبلاطم  اهنآ ،
. دشابیم هابتشا  لاکشا و  نارازه  بابسا  دنتسین ، هدیزرو  اًلماک  هک 

خرچ هّداـم  فارطا  رد  همه  هک  تسا  یـضایر  یعیبط و  ياـهثحب  فارطا  رد  مدرم  مکارت  دزاـسیم ، رتهدـیچیپ  ار  لاکـشا  نیا  هک  هچنآ 
مولع رد  ًاّقح  و   ) دناهتشاذگ هبرجت  ّسح و  يور  ار  دوخ  یملع  شور  بتاکم ، نیا  دننزیم .

99 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
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ّسح و طیحم  زا  هک  هچنآ  همه  هک  نیا  نآ  هدرک و  يربهر  یقیمع  رایـسب  شزغل  يوس  هب  ار  اهنآ  هّیور  نیا  و  دننک ) ریـس  دـیاب  روطنامه 
ریغ هک   ) اـهنآ یفنم  هّیرظن  نیمه  هک  دـید  دـنهاوخ  دـنیامن ، یلّمأـت  نیرتـمک  رگا  هـک  یلاـح  رد  دـناهتخادنا ، شزرا  زا  دـنانوریب ، هـبرجت 

هداد و شزرا  نآ  هب  هک  یبرجت  ریغ  سوسحم و  ریغ  تسا  يرظن  دوـخ  تسین ) يداـمتعا  یبرجت  رکف  ریغ  هب  و  درادـن ، یـشزرا  سوـسحم 
[33 .] دناهدرک دامتعا 

زا هبعـشره  رد  هدـش و  نادرگيور  دـنکیم ، ثحب  ربج  روطهب  راکفا ، حیحـص  میظنت  زا  هک  یقیقح  قطنم  ّنف  زا  اهنآ  شزغلنیمه ، رثا  رد 
ینعی  ) یلعج قطنم  نیا  سپـس  یـضایر . قطنم  يّدام و  قطنم  دـننام  دـناهدیمان ، قطنم  مان  هب  ار  هبعـش  ناـمه  یمومع  لـیاسم  مولع ، بعش 
طیحم زا  نوریب  رد  هّدام ، صاوخ  هّدام و  ماکحا  هک  نیا  اب  دناهدومن ، لیمحت  یهلا  هفسلف  هب  ًاصوصخم  رگید  نونف  هب  ار  نف ) نامه  لیاسم 

. رفص اب  تسا  لداعم  هّدام ، ّصاوخ  ریاس  فیک و  مّک و  ناکم و  نامز و  مسج و  ياهنم  دوجوم  ینعی  ادخ  دنیوگیم : درادن . یشزرا  هّدام 
رد و  زغم ، زا  ییازجا  هوالع  هب  ناسنا  زا  نوریب  هّدام  يازجا  اب  تسا  يواسم  تسا ، زغم  رد  هک  ناسنا  یکاردا  تروص  دنیوگیم : نینچمه 

. تسا روآفسا  نیبعقاو ، رّکفتم  کی  يارب  یتسار  هب  هک  نانخس  نیا  ریاظن  و  ود . ره  اب  تسا  ریاغم  یکاردا  تروص  هجیتن 

ادخ تخانش 

، دوب هداتسرف  نم  يارب  ندنل  زا  هک  ياهمان  رد  ناتسود  زا  یکی  شیپ ، يدنچ 
100 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

: هک نومضم  نیا  هب  دوب ، هدش  یلاکشا  ّلح  راتساوخ 
اب زگره  هک  یلاـح  رد  دـنراد ، يو  دوجو  رب  تلـالد  هدوب و  گرزب  دـنوادخ  تاـیآ  ناـهج ، تادوجوم  همه  ثیدـح ، نآرق و  ناـیب  قـبط 

هتفرگ هجیتن  جنپ  ود ، هوالع  هب  ود  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  راهچ و  اب  تسا  يواسم  ود  هوالع  هب  ود  دوشیمن ، هتخانـش  رتگرزب  رتکچوک ،
؟ دوش

هطلاغم تاهج  فشک  هب  رگید  تشادن ، لماک  ییانـشآ  هعیبّطلاءاروام  هفـسلف  ثحابم  اب  هدربمان  تسود  هک  نیا  هب  رظن  همانخـساپ ، رد  نم 
: متشون هدش و  لاکشا  ّلح  ضّرعتم  اهنت  هتخادرپن ، لاکشا 

نآ دوجو  ّدـح  هزادـنا  هب  یتفرعم  يزیچ ، هب  تفرعم  ّقلعت  دوب و  دـهاوخن  رتگرزب  هب  هطاحا  بجوم  رتکچوک ، دوجو  هب  یملع  هطاـحا  هّتبلا 
، تسین یناـکما  دوجو  اـب  هسیاـقم  لـباق  تمظع ، ثیح  زا  هک  یبجاو  تاذ  هب  هطاـحا  میهاوخیمن  نکمم  نتخانـش  زا  اـم  دـهدیم . هجیتـن 

: تسا روطنیا  لالدتسا ، تقیقح  هکلب  میروآ ، تسدهب 
همه سپ  درادـن ، ینعم  دـشاب ، هدوب  شجاـیتحا  عـفار  هک  جاـیتحا  فرط  نودـب  جاـتحم  و  دراد ، جاـیتحا  دوـخ  زا  نوریب  هب  نکمم  دوـجو 

. تسا ادخ  نآ  دنراد و  دوخ  زا  نوریب  جایتحا  فرط  کی  َملاع ، ینعی  تانکمم 
تـسدهب ندوـب ) جاـیتحا  عـفار  ياراد   ) ار نکمم  رگید  تفـص  ندوـب ) جاـیتحا  ياراد   ) نکمم رد  تفـص  کـی  تاـبثا  زا  اـم  تقیقح ، رد 

. میروآیم
: هک دوب  هداد  رّکذت  هداتسرف ، ًاریخا  نم ، همان  تفایرد  زا  سپ  هک  يرگید  همان  رد  نم  تسود 

نیا رد  اـیوگ  تسین و  يراوشد  زا  یلاـخ  مرادـن ، داـیز  ییانـشآ  جاتنتـسا ، ساـیق و  عوـن  نیا  هب  هک  نم  يارب  امـش  خـساپ  ریخا  هلمج  مهف 
، تناک زج  هدـش و  كورتم  یـضایر  قطنم  شیادـیپ  اب  یبیکرت ، شور  و  یلیلحت ؛ شور  هن  دیاهتـشاد ، لومعم  ار  یبیکرت  شور  لالدتـسا ،

ار هقیرط  نیا  اپورا  هفسالف  زا  یسک 
101 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

 ... دوب مهاوخ  رازگساپس  دییاشگب ، ار  هدقع  نیا  هدومرف ، تمحرم  هچنانچ  رگا  دیامیپیمن .
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نآ یتّیمک ، ای  مسج  نتخانـش  يارب  هک  تسا  نیا  دنکیم ، رکذ  هک  لیلحت  هقیرط  یـضایر و  قطنم  زا  لکـشتسم  دارم  تسا ، ادیپ  هکنانچ 
. دنروآ تسدهب  شیازجا  تخانش  هطساوهب  ار  شفیلأت  ّتیوه  بیکرت و  لوصا  هدومن و  هیزجت  يرتکچوک  يازجا  هب  ار 

هب راهچ  ددـع  ّتیوه  و  دـنروآ ، تسدهب  ینّیعم ، تبـسن  هب  نژوردـیه  نژیـسکا و  هب  نآ  هیزجت  هطـساو  هب  ار  بآ  ّتیوه  هنومن ، ناونع  هب 
یهلا هفسلف  رد  یلو  تسا ، ارجا  لباق  تاّیمک ، رد  و  ینامـسج ، تابیکرت  رد  هّیور ، نیا  دوشیم . نشور  ود ، هوالع  هب  ود  نتخانـش  هطـساو 

ار تایلمع  عون  نیا  زگره  تسا ، یتسه  ّتیعقاو و  قلطم  ّصاوخ  رد  نخس  اهنت  هدوبن و  نایم  رد  یّمک  ینامـسج و  صاوخ  ياپ  ًاساسا  هک 
[34 .] تفریذپ ناوتیمن 

ص101 یئوجهاش ؛ )  ) هعیش
یکچوـک و یگرزب و  بیکرت و  زا  ریغ  اـهّتیعقاو ، ناـیم  طاـبترا  یتـسه و  ياـهّتیعقاو  یکچوـک  یگرزب و  و  ّتیعقاو ، کـی  رد  بـیک 
رد لاکشا  یلو  مییامنیم ، لامعتـسا  دروم  ود  ره  رد  ار  ظافلا  نیا  ًارارطـضا  میتفگ ، هکنانچ  ام  هچرگا  تسا . یّمک  ینامـسج و  تاواسم 

نونف نیا  توکس  و  يّدام ، هرخالاب  یضایر و  یعیبط و  ياهثحب  هب  لاغتشا  راصحنا  ای  ترثک  هطساوهب  نادنمـشناد ، نیا  هک  تسا  اجنیا 
راکنا و یفن و  نیمه  رثا  رد  دـناهدرک و  یفن  یّلک  هب  ار  يدام  ریغ  دوجو  هجیتن  ردو  هتفرگ  تیعقاوو  دوجو  يواـسم  ار  هّداـم  هّداـم ، ریغ  زا 

تیارـس اجهمه  هب  هدومن و  ارجا  دروم  ره  رد  يّزجت ، بّکرت و  دـننام  ار  هّداـم  یمومع  صاوخ  تاّینامـسج ، تاـیّدام و  هب  دوجو  راـصحنا 
. دنهدیم

: هک نیا  هب  لوق  و  رکف ، هلحرم  هب  یّتح  تسا ، یمومع " ّتیبسن  هّیرظن " نداد  تیارس  اهنیا  همه  زا  رتالاب 
102 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

، تسا يراج  زین  نهذ  ملاع  رد  تسا ، هدام  ّصاوخ  زا  یکی  زین  رکف  هک  نیا  هطـساوهب  تسا ، امرفمکح  هّدام  طـیحم  رد  هک  رّوطت  لّوحت و 
یناکم ینامز و  يّدام و  طیارـش  هتـشر  کی  اـب  انثتـسا  نودـب  راـکفا  همه  و  هدوب ، لاـحم  قلطم  تباـث و  یمیاد و  یّلک و  رکف  هجیتن ، رد  و 

. دنشابیم حیحص  صوصخم ،
و دنوشیم ، ناشدوخ  ضقان  دشاب ، هدوب  تباث  قلطم و  رگا  دنشابیم ،) لّوحتم  راکفا  ای  دنتـسه  یبسن  راکفا  هک   ) مکح نیا  دوخ  هکنیا  اب 

. دننکیم تابثا  ار  یتباث  قلطم و  رکف  زاب  دشاب ، هدوب  ّریغتم  یبسن و  رگا 
هب یفسلف  رّکفت  هجیتن  رد  دزاسیم و  قحلم  هطسفس  هب  ار  اهنآ  هتفرگ و  راکفا  تسد  زا  تسرد  ار  ینیبعقاو  هبنج  نانخـس  نیا  لاح ، ره  رد 

(. درک وگتفگ  دیاب  رگید  ياج  رد  ار  بلطم  نیا  لیصفت   ) دهدیم تسد  زا  ار  دوخ  یعقاو  رثا  هتفر و  نایم  زا  یّلک 
هک هدومن  خالگنس  کی  هب  لیدبت  ار  راومه  هداج  نیا  هتسب و  ار  یفسلف  رّکفت  ینیبعقاو و  هار  مکارتم ، تالاکشا  همه  نیا  هکنیا : هصالخ 

. دننامیم زاب  هار  زا  مود ، لّوا و  مدق  نامه  رد  نآ  نیرباع  عون 
دوخ راکفا  هدومن و  كرد  ار  نآ  تّحص  دوخ ، يدادادخ  داهن  اب  ناسنا  هک  تسا  یقطنم  يور  یهلا ) هفـسلف   ) یفـسلف رّکفت  ساسا  هیاپ و 

هب ار  دوخ  لوهجم  شیوخ ، تامولعم  هب  دوخ  تـالوهجم  ینعی  تایهیدـب ، هب  دوخ  تاـّیرظن  قیبطت  اـب  یعیبط  ناـسنا  دجنـسیم . نآ  اـب  ار 
هک یتقو  تسا ، تفج  دوش ، تمـسق  يواستم  ءزج  ود  هک  يددـع  ره  دـناد  یم  هک  نیا  هب  رظن  ناسنا  هک  ناـنچ  دـیامن ، یم  لیدـبت  مولعم 

بلق و ناسنا  هک  دناد  یم  اًلثم  هکنیا  هب  رظن  نینچمه  تسا و  تفج  تسیب ، ددع  هک  دنکیم  مکح  تفای ، تفـص  نیمه  اب  ار  تسیب  ددع 
. درک دهاوخ  يراج  يو  ّقح  رد  ار  مکح  نیا  دید ، ار  یناسنا  هکنیمه  یجیردت ،) هبرجت  هار  زا   ) دراد هیر 

103 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هعیش نایاوشیپ  تانایب  رد  یفسلف  رّکفت  زرط 
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اهدـص هب  یعبتتم  ره  هدوب و  رایـسب  تسا ، هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتانایب  تسا ، نشور  ثیدـح ، عماوج  رد  عّبتت  لها  يارب  هکناـنچ 
" ناونع هب  هدومن و  باـختنا  هبطخ  اـی  ثیدـح  ود  یکی  هنومن ، ناوـنع  هب  باـب  ره  زا  اـم  یلو  دـبای ، تسد  دـناوتیم  لـیبق  نیا  زا  ثیدـح 

هراشا تسا ، هعیبّطلاءاروام  لیاسم  زا  هلأسم  مادـک  هب  طوبرم  لوقنم ، مالک  هکنیا  هب  ینعی  رظن ، دروم  هب  ًالامجا  و  مینکیم ، دراو  راـتخم "
هحفـص اهدـص  رد  هک  ینـالوط  ياـهثحب  اـهنآ ، لـماک  حیـضوت  تاـنایب و  نیا  دـصاقم  رد  ثحب  ياـفیتسا  هک  تـسا  یهیدـب  مـینکیم .

. تسا نوریب  هحفص  دنچ  نیا  رد  وگتفگ  يارای  زا  هتشاد و  مزال  دجنگیمن ،
: تسا زیچ  هس  دومن ، هّجوت  فطع  اًلماک  نآ  يوس  هب  تانایب ، نیا  رد  دیاب  هک  يزیچ  اهنت 

. تسا دوهشم  هروکذم  تانایب  رد  هک  هجیتن  سایق و  بیترت  نخس و  یلالدتسا  میظنت  . 1
ناگتشذگ یفسلف  تاحالطصا  زونه  هک  دناهدمآ  دوجوهب  یتقو  ًاصوصخم  هتشادن و  هقباس  یبرع  ناسل  رد  هک  یتاحالطصا  هتشر  کی  . 2

اهبرع نایم  رد 
104 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دوب هتفاین  راشتنا  عویش و 
رد و  هدوب ، هدشن  حرطم  نیملسم  نایم  رد  هکنیا  رب  هوالع  هک  دنکیم  لح  ار  یلیاسم  بلاطم و  هتشر  کی  یهلا ، هفسلف  رد  تانایب  نیا  . 3

راثآ رد  درادـن و  یناونع  هدـش ، لقن  یبرع  هب  اهنآ  بتک  هک  مالـسا  زا  لـبق  هفـسالف  تاـملک  ناـیم  رد  ًاـساسا  هدوبن ، موهفم  بارعا  ناـیم 
یقاب ماهبا  لاح  رد  روطنامه  لیاسم ، نیا  دوشیمن . تفای  دناهتـشاذگ ، دوخ  زا  يراثآ  هدـش و  ادـیپ  مجع  برع و  زا  هک  مالـسا  يامکح 

يرجه هدزای  نرق  رد  نشور و  يّدح  ات  اهنآ  هار  ًاجیردت  ات  دندرکیم  يریسفت  دوخ ، نامگ  بسح  هب  نیثحاب  حاّرش و  زا  کی  ره  هدنام و 
و تسوا ،» تدحو  توبث  نامه  یبجاو ، دوجو  توبث   » هک نیا  هلأسم  بجاو و  رد  هّقح  تدحو  هلأسم  دـننام  دـیدرگ . موهفم  هدـش و  لح 

بجاو اـب  زیچ  همه  دوشیم و  هتخانـش  هطـساوالب  دوـخ و  هب  دوـخ  بجاو   » هکنیا هلأـسم  و  تسا » تاّذـلاب  موـلعم  بجاو   » هک نیا  هلأـسم 
لح مالسا ، ردص  زا  يدایز  ياهنرق  نتشذگ  اب  هک  دنتسه  یلیاسم  هلـسلس  کی  اهنیا  لیاسم . نیا  ریاظن  و  سکع ،» هب  هن  دوشیم ، هتخانش 

، مالـسا ياـمکح  نیثدـحم و  نیمّلکتم و  اـهقف و  نیعباـت و  هباحـص و  هفلتخم  تاـقبط  زا  تّما  يالـضف  راـثآ  تاـملک و  رد  یّتح  هدـشن و 
. تسین تسد  رد  مه  اهنآ  زا  ياهنومن 

: ثحب دروم  تایاور  کنیا 
: تسا یفسلف  رّکفت  رد  یمومع  روتسد  لخدم و  هلزنم  هب  هک  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  لّوا ، ياوشیپ  مالک  زا  . 1

« قحلا موزل  ۀمکحلا  سأر  »
. تسا ّقح  زا  ندشن  ادج  تمکح ، رس  يدمآ ) ررد  ررغ و  )

.2
« تاهرتلا تالاحم  مکاّیا و  اهومزلأف و  قحلا  تابجومب  مکیلع  »

هک تافارخ  زا  دیزیهرپب  و  دـیوشم ، رانک  رب  اهنآ  زا  هدوب و  یعطق ) قیاقح   ) دـناهدش باجیا  قح  هیحان  زا  هک  یبلاطم  بقارم  ررد ) ررغ و  )
. دنالاحم

: فورعم هلسرم  . 3
« لیقام یلا  رظناو  لاق  نم  یلا  رظنت  «ال 

( ررد رغ و  . )
105 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. نک هاگن  نخس  دوخ  هب  و  نکم ، هاگن  نخس  هدنیوگ  هب 
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.4
« رکفتلاک ملع  «ال 

. تسین رّکفت  دننام  یملع  چیه  هغالبلاجهن ) )
: متفه ياوشیپ  مالک  زا  . 5

اّهنإ سانلا : لاق  و  ةؤلؤل ، كدی  یف  ناک  ول  و  ةزوج ، اهنأ  ملعت  تنأ  کعفنی و  ناک  ام  ةؤلؤل ، اّهنإ  سانلا : لاق  و  ةزوج ، كدی  یف  ناک  ول  »
. ةؤلؤل اهنأ  ملعت  تنأ  و  كرضی ، ناک  ام  ةزوج ،

: هک تسا  هدش  لقن  یمک  فالتخا  اب  ًادنسم  یفاک ، رد  اًلسرم و  لوقعلا ، تحت  رد 
ودرگ ینادیم  هک  یلاـح  رد  دیـشخب ، دـهاوخن  وت  يارب  يدوس  تسا ، ؤـلؤل  دـنیوگب : مدرم  همه  و  دـشاب ، هدوـب  تتـسد  رد  ییودرگ  رگا 
ؤلؤل ینادیم  هک  یلاح  رد  تشاد ، دهاوخن  تلاح  هب  ینایز  تسا ، ودرگ  دنیوگب : مدرم  همه  و  دشاب ، هدوب  تتسد  رد  يؤلؤل  رگا  و  تسا ،

. تسا
: لّوا ياوشیپ  مالک  زا  . 6

، هل صالخالا  لامک  و  هل ، صالخ  الا  هدیحوت ، لامک  و  هدیحوت ، هب  قیدـصتلا  لامک  و  هب ، قیدـصتلا  هتفرعم  لامک  و  هتفرعم ، نیدـلا  لّؤا  »
هنرق نم  هنرق و  دقف  هللا  فص  نمف و  ۀفـصلا ، ریغ  هنا  فوصوم ، لک  ةداهـش  فوصوملا و  ریغ  اهنأ  ۀفـص  لک  ةداهـشل  هنع ، تافـصلا  یفن 

« هّدع دقف  هّدح  نم  و  هّدح ، دقف  هیلا  راشا  نم  و  هیلا ، راشا  دقف  هلهج ، نم  هلهج و  دقف  هأزج ، نم  و  هأزج ، دقف  هاّنث ، نم  و  هاّنث ، دقف 
( یسربط جاجتحا  هغالبلاجهن و  )

، شدـیحوت لامک  تسوا و  دـیحوت  يو ، هب  قیدـصت  لاـمک  و  تسا ، وا  هب  قیدـصت  شتفرعم ، لاـمک  تسا و  ادـخ )  ) وا تفرعم  نید ، لّوا 
ره و  فوـصوم ، زا  ریغ  هـک  دـهدیم  تداهـش  یتفـص  ره  اریز  تـسوا ؛ زا  تافـص  یفن  يو ، هـب  صـالخا  لاـمک  و  تـسوا ، هـب  صـالخا 

. دشابیم تفصزا  ریغ  هک  دهدیم  تداهش  یفوصوم 
و تسا ، هدرک  شیات  ود  داد ، رارق  نیرق  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هداد  رارق  شلامک  تفص  نیرق  ار  وا  درک ، فصو  ار  ادخ  هک  یـسک  سپ 

سک ره 
106 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هتخانشن و ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هداد  رارق  شلوهجم  هتخانشن و  ار  وا  درک ، شاهیزجت  سک  ره  و  تسا ، هدرک  شاهیزجت  درک ، شیات  ود 
سک ره  و  تـسا ، هـتفرگ  شدودـحم  درک ، هراـشا  يو  هـب  سک  ره  و  تـسا ، هدرک  هراـشا  يو  هـب  دوـخ  فـصو  رد  داد ، رارق  شلوـهجم 

. تسا هدروآ  يددع  هرامش  هب  ار  وا  تفرگ ، شدودحم 
يالاب مادک  ره  هک  دراد  توافتم  هبترم  جنپ  یلاعت  يادخ  تفرعم  هک  هدـش  هداد  حیـضوت  هتخادرپ و  تفرعم  بتارم  نایب  هب  مالک ، نیا  رد 

. تسا تافص  یفن  هبترم  همه ، نیرتالاب  و  هتفرگ ، رارق  يرگید 
ییادـخ هب  ار  ادـخ  یـسک  نینچ  دـهد ، رارق  داقتعا  دروم  هدرک و  تابثا  ار  ییادـخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  نید ، لّوا  هکنیا : نخـس  لصحم 

نآ رب  يراـثآ  هک  تسا  نیا  نآ  لاـمک  و  دـشابیم ، تواـفتم  فـلتخم و  هسفن ، یف  تفرعم  و  تسا ، هدرک  ادـیپ  تفرعم  نآ  هـب  هتخاـنش و 
. دیامن يو  قّقحت  زا  فشک  هدش و  ّبترتم 

شنرک وا  يارب  ًاجراخ  اًلخاد و  هدـمآ و  رب  عوضخ  ماقم  رد  يو ، هب  تبـسن  ناسنا  هک  دوشیم  لـماک  یتقو  ییادـخ ، هب  ادـخ  تفرعم  سپ 
هدرک و ادیپ  كارتشا  دّدعت و  هنرگو  دهد ، رارق  هناگی  دوخ ، ییادخ  رد  ار  ادخ  هک  دش  دـهاوخ  لماک  یتقو  یلمع ، قیدـصت  نیا  و  دـنک ،

. درک دهاوخ  ادیپ  ضّعبت  ضورفم ، نایادخ  دّدعت  بسح  هب  روبزم ، قیدصت 
بّکرت و هضراع  و  ترثک ، هبئاش  هنوگچیه  هک  يوحن  هب  میهد ، رارق  صلاخ  دوخ ، یگناگی  رد  ار  وا  هک  دش  دـهاوخ  لماک  یتقو  دـیحوت 
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هب جاتحم  دـنمزاین و  دوخ  هدـش ، ضرف  یتجاح  زاـین و  ره  هدـننکعفر  شنیرفآ و  ره  أدـبم  هک  ییادـخ  هنرگو  میـشاب ، هتـشادن  اور  دّدـعت ،
اریز مینکن ؛ تابثا  يو  رد  تاذ ، زج  یتافص  هک  دش  دهاوخ  لماک  یتقو  دیحوت ، صالخا  و  دوب . دهاوخ  دوخ  هضورفم  يازجا 

107 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دشابیم دّدعت  بّکرت و  تریاغم ، نیا  مزالو  دراد  يرگید  اب  تریاغم  رب  تلالد  دیدرتیب ، فوصوم ، تفص و  زا  کی  ره 

هلمج
« هنرق دقف  هللا  فصو  نمف  »

نداد رارق  کیدزن  یتفـص ، اب  وا  تاذ  ندرک  فصو  هکنیا : شلـصحم  و  تسا ، تفـص  فوصوم و  تریاغم  روذـحم  نایب  مالک ، رخآ  ات 
و تسوا ، ندومن  هراپ  هراپ  هیزجت و  نتخادـنا ، ییات  ود  مزـال  و  نتخادـنا ، ییاـت  ود  یکیدزن ، مزـال  و  سکع ، هب  اـی  تاذ ، هب  تسا  تفص 
اب هک  تسا  نیا  ندرک ، مگ  تلاهج و  مزال  و  تسا ) دوصقم  زا  ریغ  فوصوم  ینعی   ) تسوا ندرک  مگ  تلاهج و  يو ، ندرک  هیزجت  مزال 

، شنداد رارق  دودـحم  مزـال  و  وا ، نداد  رارق  دودـحم  عاـطقنا ، ییادـج و  رب  ینبم  هراـشا  نیا  مزـال  و  دوش ، هراـشا  يو  هب  راـنک  زا  فصو 
کی زا  ددع ، کی  هب  شندوب  رصحنم  دیایب ، شّقح  رد  هرامش  ناکما  هک  ییادخ  هّتبلا  و  تسوا ، ندروآ  رد  رامـش  هب  نداد و  رارق  دودعم 

. دزسن ار  ییادخ  دوش ، يرگید  دنمزاین  لولعم و  هک  يزیچ  دوش و  نیمأت  دیاب  شدوخ  زا  نوریب  ّتلع 
: لّوا ياوشیپ  مالک  زا  . 7

هّدح نم  و  هّدح ، نم  و  هّدح ، دقف  هفـصو  نم  هیلا ، عوجرلاو  هل  عوضخلاب  هنم ، ءایـشالا  تناب  و  اهیلع ، هردقلا  اهل و  رهقلاب  ءایـشالا  نم  ناب  »
« هلزأ لطبا  دقف  هّدع  نم  و  هّدع ، دقف 

( هغالبلاجهن )
هب تهج ) ره  زا   ) عوجر يو و  يارب  عوضخ  هطـساو  هب  يو  زا  ءایـشا  تسا و  هدش  ادـج  دراد ، اهنآ  رب  هک  یتردـق  رهق و  اب  ءایـشا  زا  ادـخ 

ار وا  سک  ره  و  تـسا ، هداد  رارق  دودـحم  ار  وا  دـنک ، ضرف  شـسّدقم ) تاذ  زج   ) یتفـص يو  يارب  سک  ره  دـناهدش . ادـج  يو ، يوـس 
. تسا هدرک  لاطبا  ار  ءادتبا ) بناج  زا  وا  ندوب  تیاهنیب   ) وا ّتیلزا  دریگ ، دودعم  ار  وا  سک  ره  و  تسا ، هتفرگ  شدودعم  دنک ، دودحم 

تشذگ مشش  هعطق  رخآ  رد  هک  تسا  یبلطم  نایب  هّمتت  هعطق ، نیا  ریخا  همین 
108 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

زا قالطالایلع  ءایـشا  همه  هک  تسا  نآ  ادـخ  اریز  تسا ؛ ییادـخ  همزال  هک  قالطالایلع  يزیچ  هب  تسوا  ندوبن  قوبـسم  لزا ، زا  دارم  و 
. دنوش یهتنم  يو  هب  يدوجو ، يدنمزاین  تهج 

ياهجیتـن ود ، ره  تیدودـحم  زج  تاذ ، تفـص و  تیریغ  اریز   ) تسا تاذ  نداد  رارق  دودـحم  فیـصوت ، مزـال  هک : تسا  نیا  ناـیب  ریرقت 
ددع نییعت  تهج  زا  دشاب ، هتـشاد  دایز  ای  مک  ددع  تسا  نکمم  هک  یتاذ  هّتبلا  تسا ، هرامـش  ددع و  ضورع  تیدودحم ، مزال  و  درادـن )

. دوب دهاوخن  قالطالایلع  أدبم  یلزا و  يزیچ ، نینچ  دوشیم و  یهتنم  وا  هب  هتشاد و  رگید  یتّلع  هب  زاین  ندوب ) یکی  اًلثم  )
. دمآ دهاوخ  متشه  هعطق  رد  متفه  مالک  لّوا  تمسق  حیضوت 

: دیحوت رد  لّوا  ياوشیپ  مالکزا  . 8
ریغ قلاخ ، بر  هنا  هلزع ، هنونیب  هفـص ال  هنونیب  زییمتلا  مکح  و  هقلخ ، نم  هزییمت  هدیحوت  و  هدیحوت ، هتفرعم  هتابثا و  هدوجو  و  هتایآ ، هلیلد  »

« هیلا هفرعملاب  يدؤملا  هیلع و  لیلدلاب  لادلا  وه  هسفنب ، فرع  نم  هلاب  سیل  هفالخب ...  وهف  رِّوصت  ام  قولخم ، بوبرم 
( یسربط جاجتحا  )

و تسوا ، نتسناد  یکی  نامه  وا ، نتخانـش  و  درادیمن ،) رب  يرکف  تابثا   ) تسوا تابثا  وا ، یتسه  و  تسوا ، تایآ  وا ، هدنهدناشن  لیلد و 
ینعم هب  ییادـج  هن  تـسا ، تفـص  رد  ییادـج  نداد ، زیمت  ندرک و  ادـج  نـیا  همزـال  و  شقلخ ، زا  تـسوا  ندرک  ادـج  وا ، نـتفرگ  یکی 
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تـسوا ریغ  ادخ  دیایب ، رّوصت  هب  هچ  ره  هدش ، هدیرفآ  هدنب  هن  تسا ، راگدیرفآ  دنوادخ  وا  نوچ  دوش ،) دودحم  شدوجو  ات   ) يریگهرانک
، تفرعم ندـیرفآ  هطـساو  هب  هک  تسوا  و  دـنکیم ، تلالد  دوخ  هب  لیلد  اـب  هک  تسا  وا  دوخ  دوش ، هتخانـش  شتاذ  هکنآ  تسین  ادـخ  .... 

. دناسریم دوخ  هب  ار  دوخ  هدنسانش 
، نآ رد  هک  تسا  ع )  ) نینمؤملاریما تانایب  ياهراکهاش  زا  تیاور  نیا 

109 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هنوگچیه هک  تسا  یتّیعقاو  هناحبـس  قح  دوجو  هک  تسا  لصا  نیا  يور  نایب ، ساسا  دـهدیم و  حیـضوت  ار  قح  دـیحوت  تفرعم و  ینعم 

يو هب  دوخ ، يدوجو  تایصوصخ  دودح و  رد  يرادّتیعقاو ، زیچ  ره  هک  تسا  یضحم  ّتیعقاو  وا  اریز  دریذپیمن ؛ یتیاهن  تیدودحم و 
. درادیم تفایرد  وا  زا  ار  دوخ  ّصاخ  یتسه  هدوب و  دنمزاین 

دودحم و ریغ  ار  وا  اذل  ءیـش ، سفن  زا  هن  دسریم ، رانک  زا  هک  تسا  يرثا  تیاهن ، تیدودحم و  و  ددرگیم ، رب  يو  هب  يزاین  ره  نوچ  و 
ّتیعقاو هجیتن ، رد  سپ  تشاد . دهاوخ  هطاحا  دوش ، ضرف  هک  يّدح  ره  هب  ریزگان  تسا ، دودـحم  ریغ  وا  نوچ  و  تسناد ، دـیاب  تیاهنیب 
هطاحا یموهفم ، ّدح  هنوگچیه  يزیچ ، نینچ  هب  و  دشاب ، هتشادن  ینهذ  هن  یجراخ و  هن  یئزج ، هنوگچیه  هک  دوب  دهاوخ  ضحم  فرص و 

: تسا یکی  يو  یجراخ  دوجو  یملع و  تابثا  ءایشا  ریاس  فالخ  هب  و  تشاد ، دهاوخن  ینهذدومن  هتشادن و 
« هتابثا هدوجو  »

روطهب و  طـیحم ، تروص ، ناـمه  هب  يو  اریز  دوب ، دـهاوخن  وا  تاذ  فّرعم  هدوب و  وا  ریغ  دوـش ، ضرف  يو  يارب  هک  ینهذ  تروـص  ره  و 
: تسا هارمه  يو  ریغ  اب  يو و  اب  يواسم ،

«. هیلا ۀفرعملاب  يدؤملاو  هیلع ، لیلدلاب  لادلاوه  هسفنب ، فرع  نم  هلاب  سیل  هفالخب ...  وهف  روصت  ام  »
يو يوس  هب  دوخ ، لولدم  هارمه  هک  دنامیم  یقاب  رثا  زا  ردـقنیمه  دـننکیم ، عناص  دوجو  رب  تلالد  هک  یتامالع  تایآ و  يارب  نیاربانب ،
قرغ هدش ، گنگ  قح ، یهانتمان  تمظع  ربارب  رد  دنـسرب ، يو  يایربک  تحاس  کیدزن  هک  نیمه  تفاسم ، نیا  ّیط  زا  سپ  هدش و  هّجوتم 

: دنوش تهب  تریح و  يایرد 
« هتایآ هلیلد  »

، يزیچ هب  ددـع  ضورع  اریز  تسین ؛ رّوصتم  ددـع ، هرامـش و  يو ، دروم  رد  رگید  تسا ، یهاـنتم  ریغ  دودـحم و  ریغ  يو  دوجو  نوچ  و  . 
ماسقنا و مزلتسم 

110 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
يو و دوجو  و  هدوبن ، يو  ضراع  رگید  ّتینادـحو ، سپ  درادـن . رّوصت  یهانتم  ریغ  رد  هک  تسا  يدودـح  ضورع  هرخـالاب  يو و  دّدـعت 

: تسا هتخانش  ار  يو  ّتینادحو  تفرعم  نیمه  نیع  هب  هتخانش ، ار  يو  دوجو  هک  یسک  سپ  دنتسه . مه  نیع  يو ، ّتینادحو 
« هدیحوت هتفرعم  »

دحاو دـنچ  ناـیم  زا  هکنیا  هن  دوب ، دـهاوخ  قلخزا  يو  نتخاسادـج  نیمه  يو ، نتـسنادهناگی  دـیحوت و  ینعم  تروص ، نیا  رد  ریزگاـن  . 
ثیح زا  نتخاس  ادـج  زین  نتخاس  ادـج  ینعم  هقلخ .» نم  هزییمت  هدـیحوت  و  : » دـننک یفن  ار  داحآ  هّیقب  و  تاـبثا ، ار  دـحاو  کـی  یلاـمتحا ،
یلقع يانعم  زا  یلقع  يانعم  کی  ای  یناسنا ، زا  یناسنا  ندیـشک  رانک  دـننام  رگید ، زیچ  زا  يزیچ  ندیـشک  رانک  ینعم  هب  هن  تسا ، تفص 

یهانتم ریغ  دودحم و  ریغ  هک  يزیچ  تسین و  لوقعم  ندادتیاهن ، نتخاس و  دودحم  نودب  نتخادنا ، ییادـج  زیمت و  هنوگنیا  اریز  رگید ؛
: دریذپیمن ار  یناعم  نیا  تسا ،

« ۀلزع ۀنونیب  ۀفص ال  ۀنونیب  زیمتلا  مکح  «و 
: تافص ینعم  دیحوت و  رد  لّوا  ياوشیپ  مالک  زا  . 9 . 
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مل يذلا  وه  لب  لکـشلا  هبـشلا و  نع  اهعانتما  یف  هتاذ  لیختت  نأ  نع  لوقعلا  بجح  هدوجو و  الا  لانت  نأ  ماهوالا  زجعأ  يذـلا  هللادـمحلا  »
و ۀجزاممالا ، یلع  ال  اهنم ، نکمت  نکامالا و  فالتخا  یلع  ال  ءایـشالا ، قراف  هلامک ، یف  ددـعلا  ۀـئزجت  یف  ضعبتی  مل  و  هتاذ ، یف  توافتی 
، لزی مل  لیق : نا  و  دوجولا ، ۀـیلزا  لیوأت  یلعف  ناک ، لیق : نا  هریغ ، ملع  همولعم ، نیب  هنیب و  سیل  و  اهب ، الا  ملعلا  نوکی  ـال  ةادأـب  ـال  اـهملع 

« هریبک ًاولع  هریغ  ًاهلا  ذختاو  هاوس ، دبع  نم  لوق  نع  یلاعت  هناحبسف و  مدعلا ، یفن  لیوأت  یلعف 
( قودص یلاما  دیحوت و  )

تاذ و هکنیا  زا  هدـش  عنام  ار  لوقع  و  دـنوش ، لیان  ار  وا  دوجو  زج  هک  نیا  زا  هدرک  نوبز  زجاـع و  ار  ماـهوا  هک  تسار  ییادـخ  ساـپس 
عانتما ءابا و  یلکش  و  دننام )  ) هبش هنوگ  ره  زا  هک  تهج  نیا  زا  دننک ، رّوصت  ار  وا  تقیقح 

111 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
توافت اهنآ  نودب  اهنآ  اب  شتاذ  تشاد ، لکـش  هبـش و  رگا  و   ) هدرکن ادیپ  فالتخا  توافت و  دوخ ، تاذ  رد  زگره  هک  تسوا  هکلب  دراد ،

. شلامک رد  يددع  هیزجت  ضورع  هطساو  هب  هدشن ، هراپ  هراپ  و  درکیم )
هن هتسناد ، ار  اهنآ  و  شزیمآ ، روطهب  هن  هتفای ، ّطلست  اهنآ  رب  هدش و  نّکمتم  ءایـشا  زا  و  یناکم ، فالتخا  روطهبهن  هتفرگ ، ییادج  ءایـشا  زا 

(. زیچ همه  هب  تسا  ملع  شدوخ  تاذ   ) تسین شدوخ  زج  یملع  وا  مولعم  وا و  نایم  دوشن ؛ رّسیم  ملع  نآ  نودب  هک  یتلآ  هطساوهب 
زگره دوش : هتفگ  رگا  و  هتـشذگ ) ناـمز  ینعم  هب  هن   ) تسا قوبـسم  ریغ  یلزا و  شدوجو  هک  تسا  نیا  شعجرم  " دوب ، دوش ": هتفگ  رگا 
یناسک نخس  زا  تسا  دنلب  یـسب  هّزنم و  وا  تحاس  سپ  ینامز ،) یگتـسویپ  هن   ) هدوب وا  تاذ  زا  یتسین  مدع و  یفن  روظنم ، هتـشادن ، لاوز 

. دناهتفرگ يرگید  يادخ  وا  زج  هدیتسرپ و  ار  وا  ریغ  هک 
: دوشیم هداد  حیضوت  ریز  یفسلف  هلأسم  هس  تالمج ، نیا  رد 

. تسا مولعم  هطساویب  دوخ و  هب  دوخ  وا  یجراخ  ّتیعقاو  هدوبن و  ینهذ  رّوصت  هطساوهب  هناحبس ، قح  تفرعم  لّوا :
. كاردا تاودا  تالآ و  هطساوهب  هن  اهنآ و  هّینهذ  روص  هب  هن  تسا ، ءایشا  دوجو  سفن  هب  ءایشا  هب  يو  ملع  مود :

. تسا يدوجو  تیدودحم  مدع  قالطا و  ینعم  هب  هدوبن و  ینامز  مّدقت  ءایشا  رب  وا  مّدقت  ّتیلوا و  موس :
توافت و هنوگچـیه  صلاخ ، فرـص و  دوجو  اریز  تسا ؛ هدـش  هتـشاذگ  قح  دوجو  هضحم  ّتینادـحو  تفارـص و  يور  لّوا ، هلأـسم  هیاـپ 

نیا رد  دریذـپیمن و  هنوـگنآ  هنوـگنیا و  ّتیـصاخ  و  جراـخ ، نهذ و  هـبترم  رگید  يزیچ ، نـینچ  تـشاد و  دـهاوخن  تاذ  رد  یفـالتخا 
هدوبن ینیع  دوجو  زا  ریغ  یملع  دوجو  تروص ،

112 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دوب دهاوخ  تقیقح  کی  فورعم ، دوجوم و  يو  رد  و 

اب قلطم  ضرف  همزال  اریز  دـشاب ؛ هدوب  ءایـشا  همه  هب  هّمات  هطاحا  هک  هدـش  هتـشاذگ  دوجو  قالطا  تفارـص و  مزـال  يور  مود  هلأـسم  هیاـپ 
، تروص نیا  رد  دشاب و  هدوب  رـضاح  يو ، تاذ  جراخ  لخاد و  رد  هتـشاد و  هّمات  هطاحا  دودحم ، هب  تبـسن  قلطم  هک  تسا  نیا  دودـحم ،

تلآ طّسوت  اب  هن  دوب ، دهاوخ  يو  مولعم  شدوجو ، سفن  هب  زیچ  ره  تشاد و  دـهاوخن  یبجاح  عنام و  هدوب و  نشور  يو  شیپ  زیچ ، همه 
. هیملع تروص  لوصح  كاردا و  رازبا  و 

هلمج زا  و  فرط ، رهزا  دوش ، هظحالم  يدودحم  اب  هک  یقلطم  ره  اریز  هدـش ؛ هتـشاذگ  دوجو  تفارـص  قالطا و  يور  زین  موس  هلأسم  هیاپ 
نامز نراـقم  هتخانـشن و  ار  وا  هک  اـهنآ  نخـس  زا  لاـعتم  يادـخ  تسا  هّزنم  تشاد . دـهاوخ  هطاـحا  ضورفم ، دودـحم  هب  لـبق ، بناـج  زا 

. دننادیم
: ُهتمظع ّتلج  ّقح  يایلع  تافص  ینعم  رد  لّوا ، ياوشیپ  مالک  زا  . 10

هکاردا نع  صیحم  اهل  الف  هئاقب ، یلع  اهلاوزب  و  هتمدـق ، یلع  اـهروطفب  و  هتردـق ، یلع  اـهزجعب  هتیبوبر و  یلع  ساـنجالا  هیلکب  دهـشتسم  »
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عبطلا بکرمب  و  هیآ ، اهل  عنـصلا  ناقتاب  یفک  اهیلع . هتردـق  نم  عانتما  الو  اهل  هئاصحا  نع  باجتحا  الو  اهب  هتطاـحا  نم  جورخ  ـالو  اـهایا ،
، بوجحمب هنع  ٌیـش  الو  بورـضم . لثم  هل  الو  بوسنم  دح  هیلا  الف  هربع ، اهل  هعنـصلا  ماکحاب  و  همدق ، اهیلع  رطفلا  ثودحب  و  هلالد ، هیلع 

« ًاریبک ًاولع  ۀقولخملا  تافصلا  لاثمالا و  برض  نع  یلاعت 
( رابخالانویع قودص و  دیحوت  )

نوریب اـب  و  شیوخ ، تردـق  هب  اـهنآ  زجع  اـب  شیوخ و  ّتیبوبر  هب  دوشیم ، هدـید  ساـنجا  رد  هک  یمومع  تیّلک و  اـب  دـنکیم  داهـشتسا 
، دـبای تسد  هدیـسر و  اهنآ  هب  هکنیا  زا  ار  اهنآ  هن  سپ  شیوخ . ياقب  هب  اهنآ  لاوز  اـب  و  شیوخ ، ندوب  میدـق  هب  مدـع ، زا  اـهنآ  ندیـشک 

وا هطاحا  زا  هن  تسا و  يرارف 
113 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. تسا ییابا  عانتما و  يو ، ییاناوت  تردق و  زا  هن  تسا و  یندش  ناهنپ  وا  یملع  هطاحا  زا  هن  تسا و  ینتفر  نوریب 
شنیرفآ ثودـح  يو ، ندوب  میدـق  رد  و  سب ، هزیرغ  عبط و  بکرم  يو ، رب  تلالد  رد  تسا و  وا  یفاک  هیآ  شنیرفآ ، ماکحتـسا  ناـقتا و 

و دوشیم ، هدز  شّقح  رد  یلثم  هن  و  دریگیم ، تبـسن  يو  هب  يّدح  هن  سپ  تسا . سب  تربع  رد  اهترطف  نامتخاس  ندوب  راوتـسا  سب و 
. تسا دنلب  یسب  فیصوت ، زا  يو  تحاس  دشابیم ، ناهنپ  يو  زا  يزیچ  هن 

تمدق و تردق و  ّتیبوبر و  تفـص  دـننام  هدـیدرگ ، هماقا  ناهرب  اهنآ  رب  هدـش و  هراشا  قح ، يایلع  تافـص  زا  ياهراپ  هب  اههلمج  نیا  رد 
. ملع هطاحا و  ّطلست و  ءاقب و 

عون ياضتقا  زا  عاونا ، زا  کـی  ره  رد  يدرف  تایـصوصخ  هک  تسا  نیا  شاهمزـال  دوشیم ، هدـید  هّیجراـخ  عاونا  رد  هک  یمومع  ّتیلک و 
. دیامن مایق  اهنآ  ّتیبوبر  هب  هک  دشاب  هتشاد  زاین  دوخ  زا  نوریب  یتقیقح  کی  هب  هدوب و  رانک 

یقّلعت اب  زاین ، قّقحت  اریز  دـیامن ؛ عفر  ار  اهنآ  هک  تسا  ياهیهانتم  ریغ  تردـق  دوجو  رب  لیلد  دوشیم ، هدـهاشم  عاونا  رد  هک  یقلطم  زاـین 
. تسین لوقعم  تردق ، قّقحت  نودب  دراد ، تردق  هب  هک 

، مدع هب  اهنآ  ندوب  قوبـسم  ءادتبا و  هیحان  زا  اهنآ  ندوب  دودحم  اریز  دنکیم ؛ اهنآ  عناص  ندوب  میدق  هب  تلالد  عاونا ، شیادیپ  ثودح و 
رخآ و هیحان  زا  اهنآ  ندوب  دودحم  نینچمه  و  دزاس ، دودحم  ار  اهنآ  ءادـتبا ، هیحان  زا  هتـسج و  تقبـس  اهنآ  رب  هک  تسا  یتقیقح  مزلتـسم 

. دنک هطاحا  اهنآ  هب  يوس  نآ  زا  هک  دراد  یتقیقح  رب  تلالد  تیاهن ،
رد ار  یتّیدودـحم  هنوگچـیه  هک  دوب  دـهاوخ  یتقیقح  وا  هرخالاب ، و  دـشابیم ، ءایـشا  همه  رب  وا  یملع  يدوجو و  هطاحا  یناعم ، نیا  مزال 

. تسین یهار  يو 
114 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

: لّوا ياوشیپ  مالک  زا  . 11
هـسفنب فورعم  لک  همهوت ، هیلا و  راـشا  نم  هدمـص  ـال  و  ههبـش ، نم  ینع  هاـیا  ـال  و  هلثم ، نم  باـصا  هتقیقح  ـال  و  هفّیک ، نم  هّدـح  اـم و  »
هدـفرت و ال  تاقوالا ، هبحـصت  ال  ةدافتـساب ، ینغ ال  ةرکف ، لوجب  ردـقم ال  ۀـلآ ، بارطـضاب  لعاف ال  لولعم ، هاوس  یف  مئاق  لک  و  عونـصم ،

. هلزا ءادتبالاو  هدوجو ، مدعلاو  هنوک ، تاقوالا  قبس  تاودالا ،
رونلا داض  هل ؛ نیرق  نأ ال  فرع  ءایـشالانیب  هتنراقمب  هل و  دض  نا ال  فرع  رومالانیب  هتداضمب  و  هل ، رعـشم  نا ال  فرع  رعاشملا  هریعـشتب 
دعبم اهتادعابتم ، نیب  برقم  اهتانیابتم ، نیب  نراقم  اهتایداعتم ، نیب  ّفلؤم  درـصلاب ، رورحلاو  للبلاب ، دومجلاو  ۀمهبلاب ، حوضولاو  ۀـملظلاب ،

. اهرئاظن یلا  تالآلا  ریشت  و  اهسفنأ ، تاود  الا  دحت  امنا  و  دعب ، بسحی  و ال  دحب ، لمشی  ال  اهتاینادتم . نیب 
هیلع يرجی  ال  نویعلا ، رظن  نع  عنتما  اهب  و  لوقعلل ، اهعناص  یلجت  اـهب  ۀـلمکتلا ، ـالول  اـهتبنج  و  ۀـیلزالا ، دـق  اـهتمح  و  ۀـمدقلاذنم ، اـهتعنم 

، ههنک أزجتل  هتاذ و  تتوافتل  ًاذا  هثدحأ ، وه  ام  هیف  ثدحی  هادبا و  وه  ام  هیف  دوعی  هارجأ و  وه  ام  هیلع  يرجی  فیک  و  ۀکرحلا ، نوکـسلا و 
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الیلد لوحتلو  هیف ، عونـصملا  ۀیآ  تماقل  ًاذا  ناصقنلا ، همزل  ذا  مامتلا  سمتل  و ال  ماما ، هل  ناک  اذا  ءارو  هل  ناکل  و  هانعم ، لزالانم  عنتم  و ال 
 ... لوفالا هیلع  زوجی  لوزی و ال  لوحی و ال  يذلا ال  هریغ ، هیف  رثوی  نأ  نم  عانتمالا  ناطلسب  جرخ  و  هیلع ، الولدم  ناک  نأ  دعب 

نیح و ال  ناکم ، تقو و ال  الب  اهئانف  دعب  نوکی  کلذک ، اهئادتبا  لبق  ناک  امک  هعم ، ءیش  هدحو ال  ایندلا ، ءانف  دعب  دوعی  هناحبـس  هللا  ناو 
« رومالا عیمج  عجرم  هیلا  يذلا  راهقلا ، دحاولا  الا  ءیش  الف  تاعاسلا : نونسلا و  تلاز  و  تاقوالا ، لاجالا و  کلذ  دنع  تمدع  نامز ، و ال 

( هغالبلاجهن )
شهیبشت هکنآ  درک ، دـصق  ار  وا  هن  دز و  لثم  شیارب  هکنآ  دیـسر ، شتقیقح  هب  هن  داد و  يو  هب  ّتیفیک  تبـسن  هکنآ  درکن ، شدـیحوت 

هکنآ درک ،) عوجر  وا  يوسهب  هن  و   ) تفرگ بیکرت  زا  صلاخ  طیسب و  ار  وا  هن  دومن و 
115 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ریغ هب  دوجو ، يراوتسا  مایق و  رد  هچنآ  ره  و  دوب ، دهاوخ  عونصم  دوش ، هتخانـش  شتاذ  هچنآ  ره  درک . شمّهوت  درک و  هراشا  وا  يوس  هب 
یلو تسارگناوت ، رکف ؛ شدرگ  اب  هن  یلو  دریگیم ، هزادنا  رازبا ؛ تکرح  اب  هن  یلو  تسا ، لعاف  وا  دـشابیم . لولعم  دـنک ، دامتعا  هیّکت و 

یتسین و زا  شدوجو  اهنامز و  زا  يو  یتسه  دنهدیمن . شکمک  بابسا ، لیاسو و  دنتـسین و  شهارمه  اهنامز  ریغ ؛ زا  هدافتـسا  هار  زا  هن 
. تسا هتفرگ  یشیپ  یلّوا ، ره  زا  شندوب  یلزا 

ناـشیا ناـیم  هک  يداـضت  زا  و  تسین ، اـهنآ  راـتفرگ  دوـخ  هک  دوـشیم  موـلعم  هتخاـس ، روـطنآ  ار  روعـش  كاردا و  عـضاوم  وا  هکنیا  زا 
نیرق شدوخ  هک  دـیآیم  تسدهب  هتـشاذگ ، ءایـشا  نایم  هک  یکیدزن  تواـفت و  زا  و  درادـن ، دـض  شدوخ  هک  دوشیم  هدـیمهف  هتخادـنا ،

مه اب  هک  اهنآ  نایم  دنکیم  فیلأت  يدرس ؛ یمرگ و  و  يرت ، یکشخ و  و  یگریت ، ینشورو و  تملظ ، رون و  نایم  تخادنا  تیّدض  درادن .
هب هک  ار  اهنآ  دنکیم  رود  و  دنرود ، مه  زا  هک  ار  اهنآ  دنکیم ، کیدزن  دنتـسه ؛ ادج  مه  زا  هک  ار  اهنآ  دهدیم  دنویپ  و  دنزرویم ، هنیک 

و دننکیم ، دیدحت  ار  دوخ  اهنت  دـیدحت ، لیاسو  دریگیمن ، ار  وا  يدادـعت  چـیه  دوشیمن و  شلماش  يّدـح  چـیه  دنـشابیم . کیدزن  مه 
. دنیامنیم هراشا  شیوخ  دننامه  هب  تالآ ،

هتشاد رانک  هب  ندوب  لماک  زا  ار  اهنآ  الول " هملک " و  تسا ، عنام  اهنآ  ّتیلزا  زا  دق " هملک " دنوش و  میدق  ءایـشا  دراذگیمن  ذنم " هملک "
، يو ّقح  رد  تسا . هدـیزرو  عانتما  یمـشچ ، ره  ندرک  هاگن  زا  ءایـشا  نیمه  اب  هدرک و  یّلجت  اهلقع  هب  اهنآ  عناـص  ءایـشا  نیمه  اـب  تسا .
هب هنوگچ  و  هتخادـنا ، شناـیرج  هب  دوخ  وا  هک  يزیچ  دـش ، دـهاوخ  يراـج  شّقح  رد  هنوگچ  تسین و  يراـج  نوکـس  تکرح و  نوناـق 

هداد يو  هب  ار  شیادـیپ  دوـخ ، وا  هک  يزیچ  دوـشیم ، ادـیپ  يو  رد  هنوـگچ  و  هدرک ، شرهاـظ  دوـخ  وا  هک  يزیچ  ددرگیم ، رب  شدوـخ 
شهنک و  دنکیم ، ادیپ  فالتخا  توافت و  شتاذ  تروص  نیا  رد  تسا ،

116 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
و دـش ، ادـیپ  شیپ " شیارب " هک  یتقو  دـش ، دـهاوخ  ادـیپ  سپ " شیارب " هّتبلا  و  دزرویم ، عاـنتما  ّتیلزا  زا  شتقیقح  و  دوشیم ، يّزجتم 
، دوشیم لیلد  و  دوشیم ، راوتـسا  يو  رد  ّتیقولخم  تمالع  تروصنیا ، رد  دشاب . يو  هارمه  ناصقن  هک  یتقو  تساوخ ، دهاوخ  ّتیمامت 
ره زا  دوخ ، عانتما  تنطلـس  اب  دنکیمن ، بورغ  دریذـپیمن و  لاوز  دوشیمن و  لاح  هب  لاح  هک  ییادـخ  دوب . هیلع  ٌلولدـم  هکنآ  زا  سپ 

 .... تسا رانک  رب  دنکب ، وا  رد  وا  ریغ  هک  يریثأت 
زا شیپ  هکنانچ  تسین ، يو  اب  يو  زج  يزیچ  چیه  تسا و  اهنت  هک  یلاح  رد  ددرگیم ، رب  ایند  يانف  زا  سپ  كاپ  يادـخ  هک  یتسردهب  و 
نا رد  دـشاب . هدوب  ینامز  ینیح و  هن  یناکم و  یتقو و  لاح ، نآ  رد  هکنیایب  دوب ، دـهاوخ  ایند  ياـنف  زا  سپ  ناـنچمه  دوب ، اـیند  يادـتبا 
هک يراّهق  دحاو  يادخ  زج  تسین  يزیچ  رگید  هدیدرگ ؛ لیاز  اهتعاس  اهلاس و  همه  و  هدش ، مودعم  اهتقو  اهدیسر و  رس  همه  فرظ ،

. تسوا يوس  هب  اهراک  همه  تشگزاب 
یناکما تادوجو  مزاول  هدوب و  تجاح  صقن و  مزلتسم  هک  تسا  یتافص  هلسلس  کی  حیـضوت  و  هناحبـس ، قح  یهیزنت  تافـص  نایب  دارم ،
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ًامومع هک  تاجایتحا  تافص و  رد  لباقت  داضت و  عاونا  یلقع و  یّسح و  هراشا  تیلباق  تلثامم و  تهابش و  ّتیفیک و  ماسقا  دننام  دنتـسه ،
. تسا یناکما  تیدودحم  مزال 

هدوب دودحم  ریغ  قلطم و  دوخ ، دوجو  رد  هک  یتاذ  اریز  تسا ؛ هدـش  هتـشاذگ  تاذ  هّقح  ّتینادـحو  دوجو و  قالطا  يور  نایب ، یلّوا  هیاپ 
: دیامن زاب  يو  هب  یهار  دناوتیمن  مدع  دیق و  ّدح و  هنوگچیه  دشاب ،

« هانعم لزالا  نم  عنتم  ههنک و ال  ءزجتل  و  هتاذ ، تتوافتل  ًاذا  »
ره زا  تسا و  دازآ  نآ  زا  رتعیـسو و  ضورفم ، دیق  ّدح و  ره  زا  وا  تسوا ؛ هقلطم  ّتیلوا  دوجو ، قالطا  مزال  هک  هدش  هداد  رّکذـت  ًانمـض  . 

يادتبا ضورفم و  أدبم 
117 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

: تسا مّدقم  نآ  رب  رتولج و  یمّهوتم ،
« هلزا ءادتبالاو  هدوجو  مدعلا  هنوک و  تاقوالا  قبس  »

عناوم اـهباجح و  دوخ  دـنهدیم ، ناـشن  ار  قح  هنیئآ ، دـننام  هک  لاـح  نیع  رد  تادوجوم  هک  هدـش  هداد  رّکذـت  ینمـض  روطهب  نینچمه 
، دـناوتیمن زگره  یلو  دـهدیم ، ناشن  ار  وا  دراد ، دوخ  قلطم  اب  هک  يدوجو  طاـبترا  هطـساوهب  يدودـحم  ره  اریز  دنتـسه ؛ هّماـت  تفرعم 

. دهد ياج  دوخ  رد  ًاقلطم  ار  دوخ  قلطم 
هب میمهفیم ، باب  نیا  رد  هک  يرّخأت  تسا و  طیحم  ایند  ةأشن  هب  يو  هک  تسا  نیا  هدـش ، نایب  تماـیق  ةأـشن  عوضوم  رد  هک  هچنآ  لاـمجا 

. دشابیم نامدوخ  ینامز  باسح  بسح 
يادـخ ایآ  کبر »؟ تیأر  له  نینمؤملاریما  ای  : » درک ضرع  ترـضح  نآ  هب  هک  بلعذ  مان  هب  يدرم  باوج  رد  لّوا  ياوشیپ  مالک  زا  . 12

: دومرف ترضح  ياهدید ؟ ار  دوخ 
ةدـهاشمب نویعلا  هرت  مل  بلعذ ! ای  مالّـسلا : هیلع  لاـق  هتیأر ؟ فیک  نینمؤملاریما  اـی  لاـق : هرا . مل  ًاـبر  دـبعا  تنک  اـم  بلعذ ، اـی  کـلی  «و 

فـصوی ال  ۀـمظعلا ، میظع  فطللاب ، فصوی  الف  ۀـفاطللا ، فیطل  یبر  نا  بلعذ ! ای  کلیو  نامیالا . قئاـقحب  بولقلا  هتأر  نکلو  راـصبالا ،
: لاقی الق  ءیش  لک  دعب  و  هلبق ، ءیش  لاقی  الف  ءیش  لک  لبق  ظلغلاب ، فصوی  ال  ۀلالجلا ، لیلج  ربکلاب ، فصوی  ال  ءایربکلا ، ریبک  مظعلاب ،
لجتم ال ةرشابملا ، لیوأتب  رهاظ ال  اهنع ، نئابال  اهب و  جزاتمم  ریغ  اهلک ، ءایـشالایف  وه  ۀعیدخب ، كارد  ۀمهب ، ءایـشالا ال  ءاش  هدعب ، ءیش 
دیرم ال ۀکرحب ، ردقم ال  رارطـضاب ، لعاف ال  مدع ، دـعب  دوجوم ال  مسجتب ، فیطل ال  ةانادـمب ، بیرق ال  ۀـفاسمب ، نئاب ال  ۀـیور ، لالهتـساب 
، هنوک تاقوالا  قبس  تانسلا ، هذخأت  الو  تافصلا ، هدحت  و ال  تاقوالا ، هبحصتال  نکامالا و  هیوحی  ال  ةادابال ، ریصب  ۀلآب ، عیمس ال  ۀمامهب ،
، رونلاب ۀـملظلا  داض  هل ، رهوج  نأ ال  فرع  رهاوجلا ، هریهجتب  و  هل ، رعـشم  نأ ال  فرع  رعاشملا ، هریعـشتب  هلزأ ، ءادـتبالاو  هدوجو ، مدـعلاو 

، اهتانیادتم نیب  قرفم  اهتایداعتم ، نیب  ّفلؤم  رورحلاب ، درصلاو  للبلاب ، ءوجملاو 
118 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

لبق و نیب  اهب  قرفف  َنوُرَّکَذَت ، ْمُکَّلََعل  ِْنیَجْوَز  انْقَلَخ  ٍءْیَش  ِّلُک  ْنِم  َو  لجوزع : هلوق  کلذ  اهفلؤم ، یلع  اهفیلأتب  اهقرفم و  یلع  اهقیرفتب  ۀلاد 
، ضعب نع  اهـضعب  بجح  اهتقومل ، تقو  نأ ال  اهتیقوتب ، ةربخم  اهزرغمل ، ةزیرغ  نأ ال  اهزئارغب ، ةدـهاش  دـعبال ، هل و  لبق  نأ ال  ملعیل  دـعب ؛

« عومسم ذا ال  ًایعمس  و  مولعم ، ذا ال  ًاملاع  و  هولأم ، ذا ال  ًاهلا  و  بوبرم ، ذا ال  ًابر  ناک  هقلخ ، ریغ  هقلخ  نیب  هنیب و  باجح  نأ ال  ملعیل 
: لوقی أشنأ  مث 

ًافوصوم ».....  دوجلاب  يدیس  لزی  مل  وًافورعم  دمحلاب  يدیس  لزی  مل  و 
( قودص دیحوت  )

يا دومرف : يدـید ؟ اروا  هنوگچ  نینموملاریما ! ای  درک : ضرع  منک . تداـبع  مشاـب ، هدـیدن  هک  ار  ییادـخ  دـش  یمن  بلعذ ! يا  وت  رب  ياو 
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. دنا هدید  نامیا  قیاقح  اب  اروا  اهلد  نکلو  دنا ، هدیدن  راصبا ) هدهاشم   ) دوخ یّسح  دید  اب  اروا  اهمشچ  بلعذ !
فصّتم ینامـسج ) یکزان   ) فطل دوهعم  يانعم  هب  ور  نیا  زا  و  دراد ، ار  شیانعم  نیرتفیطل  تفاطل ، زا  نم  يادخ  بلعذ ! يا  وت  رب  ياو 

ءاـیربک و زا  دوـشیمن ، فـصّتم  یگرزب ، مظع و  دوـهعم  موـهفم  هب  اذـل  و  دراد ، ار  شیاـنعم  نیرتـگرزب  یگرزب ، تمظع و  زا  دوـشیمن ،
تقیقح نیرتلیلج  تلالج ، زا  و  دوشیمن ، فصّتم  دوهعم ، یگرزب  ربک و  اـب  تهج  نیا  زا  و  دراد ، ار  شیاـنعم  نیرتگرزب  هبترم ، یگرزب 

. دوشیمن فصّتم  يربطس  یتفلک و  ظلغ و  هب  رگید  دراد و  ار  نآ 
زا سپ  يزیچ  دوـشیمن : هتفگ  رگید  تسا ، يزیچ  ره  زا  سپ  تسا و  وا  زا  شیپ  يزیچ  دوـشیمن : هتفگ  رگید  تـسا ، زیچ  ره  زا  شیپ  وا 

یلاح رد  یلو  تسه ، ءایشا  همه  رد  هعیدخ ؛ هلیح و  اب  هن  یلو  دسریم ، زیچ  همه  هب  یناسفن ؛ هتساوخ  اب  هن  یلو  هتساوخ ، ار  ءایشا  تسوا ،
. تسا ادج  اهنآ  زا  هن  و  هدش ، هتخیمآ  اهنآ  اب  هن  هک 

119 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ادـج درک ؛ شیاـشامت  مشچ  اـب  ناوتب  هک  ینعم  نیا  هب  هن  دـنکیم ، یّلجت  تفرگ ؛ ساـمت  يو  اـب  ناوـتب  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا ، ادـیپ  وا 

زا سپ  یتسه  ینعم  هب  هن  تسا ، دوجوم  مسجت ؛ اب  هن  تسا ، فیطل  هلـصاف ؛ عافترا  ینعم  هب  هن  تسا ، کیدزن  تفاسم ؛ هطـساوهب  هن  تسا ،
هدارا دـصق و  ینعم  هب  هن  دـنکیم ، هدارا  تکرح ؛ اب  هن  دریگیم ، هزادـنا  دـنکیم و  ریدـقت  يراچان ؛ رارطـضا و  هب  هن  تسا ، لعاف  یتسین ؛

. رازبا اب  هن  دنیبیم ، تلآ ؛ اب  هن  یناسفن ؛
يو رب  زگره  و  دنزاسیمن ، دودحم  ار  وا  اهفصو  زگره  دنتـسین و  وا  رای  هارمه و  اهنامز  زگره  دنریگیمن و  رب  رد  ار  وا  اهناکم  زگره 

. يزاغآ ادتبا و  ره  زا  شتّیلزا ، یتسین و  ره  زا  شایتسه ، ینامز و  ره  زا  شدوجو ، تسا  هتفرگ  یشیپ  دننکیمن . هبلغ 
هکنیا هب  تسا و  رعشم  زا  هّزنم  دوخ ، وا  هک  دوشیم  هتسناد  هداد ، رارق  رعشم  ار  روعـش ) كارادا و  لحم   ) يرعـشم ره  وا  هکنیا  هطـساوهب 

نایم هتخادنا  داضت  هک  تسوا  تسا .) رهوج  زا  رتالاب  ، ) درادـن رهوج  دوخ ، وا  هک  دوشیم  هتـسناد  هداد ، رارق  رهوج  ار  یتاذ  رهوج  ره  وا 
هقرفت دنراد ، توادع  هنیک و  مه  اب  ًاعبط  هک  یئایشا  نایم  هتخادنا  تفلا  یمرگ ؛ يدرس و  نایم  يرت و  یکشخ و  نایم  ینشور و  یکیرات و 

رب نتخادنا ، تفلا  نیا  اب  دوخ و  هدننکادج  رب  ندرک ، ادج  نیا  اب  ءایـشا ) نامه  . ) دـنوشیم کیدزن  ًاعبط  مه  هب  هک  یئایـشا  نایم  هتخادـنا 
، میدیرفآ تفج  ود  زیچ  ره  زا  امـش  رّکذت  يارب  دومرف : هک  ّلج  ّزع و  يادـخ  لوق  ینعم  تسا  نیا  و  دـنراد ؛ تلالد  دوخ ، هدـنزادنا  تفلا 

. تسین دعب  لبق و  راتفرگ  دوخ ، وا  هک  دوش  مولعم  ات  تخادنا  هقرفت  سپ  شیپ و  نایم  ءایشا  نیمه  هطساوهب 
ربـخ دوخ ، ندوب  رادتقو  اـب  تسین و  زّهجمهزیرغ  هب  دوـخ ، اـهنآ  هدـنهدهزیرغ  هکنیا  رب  دـنهدیم  تداهـش  دوـخ ، ياـههزیرغ  اـب  ءایـشا 

هک دنهدیم 
120 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هتـسناد ات  تشاد  هگن  هدیـشوپ  ییادج  هدرپ  اب  نارگید  هب  تبـسن  ار  ءایـشا  زا  کی  ره  تسین . دودحم  تقو ، هب  رگید  اهنآ  هدننک  رادتقو 
وا دنتـسه .) لغاش  بجاح و  ادخ  زا  ار  رگیدمه  هک   ) اههدیرفآ دوخ  زج  تسین ، ياهدرپ  هنوگچـیه  يو  ياههدـیرفآ  يو و  نایم  هک  دوش 

و دوبن ، یمولعم  هک  یفرظ  رد  دوب ، ملاع  و  دوبن ، ياهدنب  هک  یفرظ  رد  دوب ، ادخ  و  دوبن ، ياهدـیرورپ  هک  یفرظ  رد  دوب ، راگدرورپ  بر و 
. دوبن دوش  هدینش  هک  يزیچ  هک  یفرظ  رد  دوب ، هدنونش 

: تفگ هدومرف و  ءاشنا  ار  تایبا  نیا  ترضح  نآ  نایب ، نیازا  سپ 
. دوب فوصوم  دوجو ، ششخب  اب  نم  رورس  هتسویپ  دوب و  فورعم  دمح ، شیاتس و  اب  نم  رورس  هتسویپ 

تحاس زا  دـنکیم ، تیاکح  دـیدحت " وحن " کـی  زا  هک  یناـکما  تفـص  ّتیفیک و  هنوگ  ره  هک  تسا  نیا  ناـیب  ماـقم  رد  هکراـبم  هبطخ 
هبطخ رد  هکنانچ  بلطم ، نیا  مزال  هّتبلا  تسا . دوجوم  يو  رد  يدوجو  تالامک  همه  لاح ، نیع  رد  تسا و  یفنم  هناحبـس ، قح  ياـیربک 

دودح و یمدع و  دویق  و  هدش ، تابثا  هناحبس  قح  دروم  رد  شلصا  تقیقح و  تفص ، ره  زا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  تسا ، هدش  نایب  ًاحورشم 
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. دوش بلس  يو  زا  یناکما  دراوم  تایصوصخ 
اب هن  تسا ، طیحم  يرکف ؛ تساوخ  اب  هن  دـهاوخیم ، شوگ ؛ اب  هن  دونـشیم ، مشچ ؛ اب  هن  دـنیبیم ، ملع ؛ رازبا  اب  هن  دـنادیم ، هناحبـس  قح 

نراقم تالامک ، نیا  همه  اریز  هلـصاف ؛ تفاسم و  اب  هن  تسا ، ادـج  زیچ  ره  زا  و  شزیمآ ، روطهب  هن  تسه ، زیچ  همه  رد  ینامـسج ؛ هطاحا 
. درادن تیدودحم  دوخ ، تاذ  رد  وا  و  تسا ، ییاهتیدودحم 

زا نیا  و  دنراد ، مّدقت  وحن  کی  ءایـشا ، شنیرفآ  هب  تبـسن  مسق ، ود  ره  لعف ، تاذ و  تافـص  هکنیا  هب  هدش  هراشا  هفیرـش  هبطخ  رخآ  رد 
لیاسم نیرتقیمع 

121 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. تسا یهلا  هفسلف 

: هتشذگ قیاقح  زا  ياهلمج  رد  لّوا  ماما  مالک  زا  . 13
هقافب تاودالا  ةداهـشل  هیف ، ةادأال  نا  یلع  دهاش  مهایا ، هؤادـیا  و  مهتینا ، هتقرافم  مهاّیا  هتنیابمف  مهنیب ، هنیب و  ًاباجح  قلعف  قلخلا ، هللا  قلخ  »

و هقیقح ، هتاذ  و  میهفت ، هلاعفأ  و  ریبعت ، هؤامـسأ  هریغ . ءادـبا  نع  ءدـتبم  لک  زجعل  هل ، ءادـتبا  نأ ال  یلع  لـیلد  مهاـیا ، هؤادـتبا  و  نیدؤملا ،
: لاق نم  و  هأوب ، دـقف  نیأ ؟ لاق : نمف  ههنتکاضنم . هأـطخأ  هلثم و  نم  هادـعت  و  هفـصوتسا ، نم  هللا  لـهج  دـق  هقلخ ، نیب  هنیب و  هقرفت  ههنک 
: لاق نم  و  هتقو ، دقف  ذا ، لاق : نم  و  ههّبـش ، دقف  فیک ؟ لاق : نم  و  هّللع ، دقف  مل ؟ لاق : نم  و  هاهن ، دقف  یلا م ؟ لاق  نم  و  هنمـض ، دقف  میف ؟

 ... هاّیغ دقف  یتح ،
رهاظ ال هلخادـمب ، نطاب ال  ددـم ، ضیعبتب  دمـص ال  ددـع ، لیوأتب  دـحأ ال  قولخملا ، دـیدحتب  دـحتی  امک ال  قولخملا ، رییغتب  هللا  ریغتی  ـال 

« ۀیؤر لامتشاب  لجتم ال  ۀلیازمب ،
( لوقعلا فحت  )

وا ییادج  سپ  تسا ،) اهنآ  تقلخ  نامه  هک   ) تخیوآ اهنآ  نایم  دوخ و  نایم  ياهدرپ  باجح و  و  دـیرفآ ، ار  دوخ  ياههدـیرفآ  دـنوادخ 
رازبا ياراد  شدوخ  هکنیا  رب  تسا  دـهاش  دوخ  دـیرفآ ، رازبا  اـب  ار  اـهنآ  هکنیا  و  اـهنآ ، یتسه  زا  تسوا  نتفرگ  ییادـج  ناـمه  اـهنآ  زا 
لیلد ار ، اهنآ  شنیرفآ  وا  ندرک  زاغآ  ادتبا و  و  دنراد ؛ زاین  جایتحا و  اهنآ  ناگدنراد  هکنیا  هب  دنهدیم  تداهـش  اهرازبا  نیا  اریز  تسین ؛

. دهد رارق  ادتبا  ار  يرگید  دناوتیمن  هدش ، ادتبا  يو  اب  هچنآ  ره  اریز  درادن ؛ ادتبا  دوخ ، وا  هک  تسا  نیا 
تـسا عقاو  تقیقح و  وا  تاذ  و  دنهدیم ) ناشن  ار  وا  اریز   ) دـنامیهفت وا  ياهراک  و  دـنزاس ) دودـحم  ار  وا  هکنیا  هن   ) دـنریبعت وا  ياهمان 

، درک يّدـعت  يو  زا  و  تسج ، فصو  شیارب  هکنآ  تخانـشن ، ار  ادـخ  تسوا ؛ قـلخ  وا و  ناـیم  ندرک  ادـج  وا  هنک  و  طرـش ) دـیقیب و  )
. دنادب تساوخ  ار  وا  هنک  هکنآ  تفر ، اطخ  هب  يو  زا  و  دومن ، لیثمت  ار  وا  هکنآ 

122 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هک ره  و  هداد ، رارق  يزیچ  ناـیم  رد  ار  وا  تسیچ ؟ رد  دـیوگ : هـک  ره  و  هدرک ، ضرف  ییاـج  رد  ار  وا  تـسا ؟ اـجک  دـیوگب : هـک  ره  سپ 

هیبشت ار  وا  تسا ؟ هنوگچ  دیوگ : هک  ره  و  هدش ، لیاق  ّتلع  وا  يارب  ارچ ؟ دیوگ : هک  ره  و  هتفرگ ، یهانتم  ار  وا  تسا ؟ زیچ  هچ  ات  دـیوگ :
 ... تسا هدینادرگ  رادتیاغ  ار  وا  ات ، دیوگ : هک  ره  و  هدومن ، ینامز  رادتقو و  ار  وا  هک  یهاگ  دیوگ : هک  ره  و  هدرک ،

ددع هب  هک  ینعم  نآ  هب  هن  تسا ، یکی  دنکیمن ؛ ادیپ  دیدحت  قولخم ، دیدحت  اب  هکنانچ  دـنکیمن ، ادـیپ  رییغت  قولخم ، رییغت  اب  دـنوادخ 
هب هدـیرب ، ار  دوخ  ییاراد  ورین و  زا  يرادـقم   ) دـنک ضیعبت  ار  دوـخ  کـمک  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا ، جـیاوح  عـجرم  دمـص و  ددرگرب ؛

لـصفنم هتفرگ و  رانک  ءایـشا ، زا  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا ، ادـیپ  دریگ ؛ رارق  ءایـشا  لخاد  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا ، ناهن  دـهدب ؛) جاتحم 
. دریگ ارف  ار  وا  يرصب  تیؤر  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسا ، هدننکیّلجت  دوش ؛

: هدش وگزاب  لیذ  رد  هک  یساسا  هلأسم  دنچ  ندومن  نشور  يارب  تسا  ياهمّدقم  لزنم  هب  مالک ، لّوا  تمسق 
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« هقلخ نیب  هنیب و  هقرفت  ههنک  و  هقیقح ، هتاذ  و  میمهفت ، هلاعفا  و  ریبعت ، هءامسأ  »
دوجو اب  ِءیش  تفرعم  هّتبلا  و  دشابیم ، قلخ  دوجو  نامه  قلخ ، هناحبس و  قح  نایم  باجح  دش ، نشور  زین  هتـشذگ  تاعطق  رد  هکنانچ  . 

نیرتهب اب  تقیقح  نیا  دـشابیم . فراع )  ) قلخ دوخ  نتفر  نایم  زا  مزلتـسم  زین  باجح  عافترا  و  تسین ، روسیم  باـجح ، عفریب  باـجح ،
: تسا دوجوم  ع )  ) متفه ماما  مالک  رد  ظافلا 

« لاعتملا ریبکلا  وه  الا  هلا  ال  روتسم ، رتس  ریغب  رتتساو  بوجحم ، باجح  ریغب  بجتحا  دقف  هقلخ ، ریغ  باجح  هقلخ  نیب  هنیب و  سیل  »
( قودص دیحوت  )

باجح و هطساوهب  قلخ ، زا  قح  ییادج  تنیابم و  تروص ، نیا  رد  هّتبلا 
123 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يارب ياهلیـسو  تادا و  لـصف ) نودـب   ) دوـخ رد  يو  هک  دوـب  دـهاوخن  تهج  نـیا  زا  زین  دوـب . دـهاوخن  دریگ ، رارق  ناـیم  رد  هـک  یلیاـح 
ییادج نینچمه  تسین . یهار  اجنآ  رد  ار  تجاح  رقف و  دـهدیم و  تداهـش  جایتحا  زاین و  هب  هلیـسو ، تادا و  اریز  دـیامن ؛ هیهت  باجتحا 

دوجو تروص ، نیا  رد  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  لاّصتا  يو  دوجو  يادتبا  هب  قلخ ، دوجو  ياهتنا  هک  دوب  دهاوخن  ّتیفیک  نیا  هب  قلخ ، وا و  نایم 
شلخاد و رد  هتـشاد و  هطاحا  يو  هب  دوش ، هسیاقم  زیچ  ره  اب  و  درادن ، لّقعت  يو  يارب  ییادتبا  هک  یتروص  رد  دوشیم ، ادتبا  ياراد  يو ،

ياـههعطق رد  هکناـنچ  تسا ، دوجو  تفـص  ّتّینا و  رد  قلخ ، زا  يو  ییادـج  تنیاـبم و  هکلب  دوب ، دـهاوخ  رـضاح  هّیوّسلایلع  شجراـخ 
. دش رکذ  هتشذگ 

: هک تسا  نیا  نایب  نیا  هجیتن 
لثم هکنیا  هن  دنتسه ، شسّدقم  تاذ  يوس  هب  روبع  هلیسو  وحن  کی  هتشاد ، ریبعت  هبنج  طقف  دنوشیم ، قالطا  يو  رب  هک  قح  ءامـسا  ًالّوا :

نآ زا  شیوخ ، ياّمسم  رب  مسا  ره  قدص  ءامـسا ، ریاس  رد  اریز  دنـشاب ؛ هدومن  دیدحت  ار  مسا  بحاص  دوخ ، موهفم  اب  ءایـشا ، ریاس  ءامـسا 
رداق زا  ریغ  دوشیم ، هدـیمان  ملاع  هتـشاد و  ملع  هک  تهج  نآ  زا  ملاع  هکنانچ  تسا ، عنام  رگید  مسا  قدـص  زا  تسا ، قدـص  هک  تهج 

. تسا شدوخ  تاذ  هنیعب  تسا و  رداق  هنیعب  تسا ، ملاع  هک  تهج  نآ  زا  هناحبس  قح  یلو  سایق ...  نیمه  هب  و  تسا ،
هک یگنچ  هطـساو  هب  تادوجوم  همه  اریز  دنراد ؛ میلکت  میهفت و  هبنج  دـناشنیرفآ ، ناهج  ثداوح  تادوجوم و  نامه  هک  وا  لاعفا  ًایناث :

فـصو ار  شلـالج  لاـمج و  تافـص  ماـسقا  دـنراد ، شیاـیربک  تحاـس  هب  هک  ياهطبار  هقلع و  دـناهدز و  شتمحر  نـماد  هـب  زاـین  هار  زا 
. دننکیم

فرص و تسا  یتّیعقاو  نوچ  تسا ، ضحم  تقیقح  شاهیلاعتم  تاذ  ًاثلاث :
124 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يریغ ّتیبولطم  هک  يزاجم  هبنج  هدرکن و  ادـیپ  يزیچ  هب  یجاـیتحا  هقلع  يرقف و  طاـبترا  هنوگچـیه  ورنیا  زا  تیاـهنیب ، دودـحم و  ریغ 
. دشابیم دنوش ، بلس  يو  زا  یناکما  دودح  یمدع و  فاصوا  هک  قالطالایلع  ّتیعقاو  نامه  نآ ، هنُک  هجیتن  رد  درادن و  دشاب ، هتشاد 
نیع رد  دوشیم ، هدـهاشم  ملاـع  رد  هک  تارییغت  همه  نیا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، عّرفتم  ناـیب  نیا  رب  فطل  تیاـهن  رد  هک  يرگید  هجیتـن 

ار دیدحت  تسا و  دیدحت  رییغت ، اریز  دوب ؛ دهاوخن  شاهسّدقم  تحاس  رد  رییغت  لوصح  بجوم  دشابیم ، هناحبـس  قح  هب  دنتـسم  هک  لاح 
. تسین اجنآ  هب  یهار 

دوجو هلحرم  رد  تباـث و  هناحبـس ، قح  هب  تبـسن  دـناتکرح ، نیناوق  موکحم  هتفاـی  شنیرفآ  ّریغت ، تعن  اـب  هک  تادوـجوم  همه  نیا  سپ 
دوـجو هب  ار  لّدـبت  ّریغت و  ینعم  رگید ، یخرب  اـب  اـهنآ  زا  یخرب  هسیاـقم  یلو  تسا ، تباـث  دـهدیم ، وا  هـچنآ  دنـشابیم ؛ ّریغتم  شیوـخ ،

. دروآیم
فرظ دـیق و  زورما " زورید "و " تقیقح " رد  داد ، دوجو  زورید  ار  دوجوم  نالف  و  دـیرفآ ، زورما  ار  هثداح  نالف  ادـخ  مییوگب : رگا  اًـلثم 
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. قلاخ هیحان  رد  هن  تسا ، قولخم  هیحان  رد  دّیقت  ّتیدودحم و  اریز  هناحبس ؛ قح  ندیرفآ  دیق  هن  تسا ، ضورفم  ِدوجوم  ندش  هدیرفآ 
رما تخاونکی  داجیا  دـنکیم ) قح  هک  یّلجت  هّمئا ، رگید  تاـنایب  ریبعت  هب  اـی   ) دوش هضاـفا  يو  تمحر  تحاـس  زا  هچنآ  تقیقح ، رد  سپ 

: تسا تمحر  رهاظم  تاقولخم و  هیحان  رد  تایصوصخ ، تافالتخا و  تسین و  نآ  رد  فالتخا  ضیعبت و  هنوگچیه  هک  تسا  یمّلسم 
« ددم ضیعبتب  دمص ال  »

: مشش ياوشیپ  مالک  زا  . 14 . 
یف وه  ال  لهاج ، لک  دنع  فورعم  لوهجملاب ، فراع  اهللظاب ، ءایشالا  کسمی  وه  و  هکسمی ، هل  لظال  يدمص ، یلزا  دمص ، دحاو  »

125 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
« هیف هقلخ  و ال  هقلخ ،

( قودص دیحوت  )
ار وا  هک  درادن  ياهیاس  درادن ، تجاح  ره  رد  ّتیعجرم  مدع و  هب  ندوبن  قوبـسم  زج  یتفـص  تجاح ، زاین و  ره  ّقلعت  دروم  تسا و  هناگی 
، دراد دوخ  ّطلـست  تحت  رد  هتفرگ و  ّتیهام ) دوجو  هزادنا  ّدح و   ) ناشاههیاس اب  ار  ءایـشا  همه  وا  هک  یلاح  رد  دـشاب ، شمزالم  هتفرگ و 
لولح و وحن  هب   ) دـشابیم دوـخ  قـلخ  رد  وا  هن  تسا ، فورعم  هدـش و  هتخانـش  ًاـقلطم )  ) یلهاـج ره  شیپ  و  دسانـشیم ، ار  یلوـهجم  ره 

. دنشابیم يو  رد  وا  قلخ  هن  و  داّحتا )
: دیامنیم نایب  هتخاس و  راوتسا  هناحبس  قح  هّقح  ّتینادحو  هیاپ  رب  ار  دیحوت  لیاسم  لوصا  زا  لصا  دنچ  هعطق ، نیا  رد 

كاسما و ناشدودـح  هطـساو  هب  ار  ءایـشا  همه  وا  دروایب و  طبـض  تحت  هتخاس و  روهقم  ار  وا  هک  درادـن  ّتیهاـم )  ) يدوجو ّدـح  وا  لّوا :
. یهانتم دودحم و  ءایشا  دوجو  و  تسا ، تیاهنیب  قلطم و  وا  دوجو  اریز  هدرک ؛ هضبق 

هب دـشاب ، هدوب  بوجحم  يو  زا  هکنیایب  یلوهجم ، ره  دوجو  اریز  تسا ؛ فورعم  یلهاج  ره  هب  تبـسن  فراع و  یلوهجم  ره  هب  وا  مود :
ریغ دوهشم و  رـضاح و  زیچ  همه  يارب  دراد ، هک  یتاذ  هطاحا  قالطا و  هطـساو  هب  زین  وا  و  دشابیم ، فوشکم  يو  شیپ  میاق و  يو  دوجو 

. تسا بوجحم 
لوسر زا  هک  تسا  یمالک  نومـضم ، نیمه  هب  کیدزن  تسا . زاـینیب  اـهنآ  زا  ادـج و  دوخ  قلخ  زا  دراد ، هک  یقـالطا  هطـساو  هب  وا  موس :

: تسا هدش  لقن  ص )  ) مرکا
ناکم هنع  لخی  مل  ناکم و  لکب  بلطی  یفخی ، دوجوم ال  هنطاب  و  يری ، فوصوم ال  هرهاظ  هرهاظ ، یف  هنطاب  هنطاب و  یف  هرهاظ  دـیحوتلا  »

« دوقفم ریغ  بئاغ  و  دودحم ، ریغ  رضاح  نیع ؛ هفرط 
( رابخالا یناعم  )

هب  ) شرهاظ رد  شنطابودشابیم  شنطاب  رد  شرهاظ  دیحوت ؛،
126 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تـسا يدوجوم  يو  هکنیا  شنطاب  و  یندیدان ، یئرم و  ریغ  تسا  یفوصوم  هناحبـس ، قح  هک  تسا  نیا  شرهاظ  دندرگیم .) رب  رگیدمه 
یلاخ وا  زا  ندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب  یّتح  ییاج  چیه  هک  یلاح  رد  دوشیم ، وجتسج  بلط و  ییاج  ره  رد  دوشیمن ؛ هدیشوپ  زگره  هک 

. دوریمن تسد  زا  هک  دوقفمریغ  تسا  یبیاغ  و  دودحمریغ ، تسا  يرضاح  يو  دوشیمن ، یهت  و 
هب هلحرم  ود  ره  تقیقح ، بسح  هب  یلو  ینطاب ، دراد و  يرهاـظ  ماـهفا ، فـالتخا  بسح  هب  هناحبـس ، قح  دـیحوت  هکنیا : مـالک  لـصحم 

، عقاو بسح  هب  یلو  تسین ، تیؤر  لـباق  هک  تسا  یفوصوم  لـقع ، مهو و  سح و  رهاـظ  هبترم  رد  هناحبـس  قح  دـندرگیم . رب  رگیدـکی 
زا بیاغ  و  ّتیدودـحم ، ینعم  هب  هن  یلو  تسا ، رـضاح  نیاربانب  دوریمن . افخ  هدرپ  ریز  دوخ ، یتاذ  هطاـحا  هطـساو  هب  هک  تسا  يدوجوم 

. دشابیم تبیغ  هّصاخ  هک  ّتیدوقفم  ینعم  هب  هن  یلو  تسا ، لقع  مهو و  ّسح و  هطاحا 
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: ءایشا شنیرفآ  ریسفت  تقلخ و  ینعم  رد  لّوا ، ياوشیپ  مالک  زا  . 15
، هتروص نسحأـف  روص  اـم  روص  و  هقلخ ، نقتأ  قلخ و  اـم  قلخ  لـب  هیدـب ، هلبق  تناـک  لـئاوا  نم  ـال  و  هیلزا ، لوصا  نم  ءایـشالا  قلخی  مل  »

« عافتنا هقلخ  نم  دحأ  هعاطب  هل  عانتما و ال  هنم  ءیشل  سیلف  هّولع ، یف  دّحوت  نم  ناحبسف 
( هغالبلاجهن )

هکلب دنشاب ، هتـشاد  دوجو  شدوخ  زا  شیپ  هک  يداوم  يدابم و  لیاوا و  کی  زا  هن  و  دیرفآ ، میدق  ياههشیر  یلزا و  لوصا  زا  ار  ءایـشا  هن 
یتـسار و داد ، تروـص  هچ  ره  هب  داد و  رارق  مکحم  ار  نآ  شنیرفآ  هدرک و  اـطعا  يو  هب  ار  دوـجو  شنیرفآ  تـقیقح  دـیرفآ ، ار  هـچ  ره 

يزیچ هن  تسا ؛ هناگی  دوخ ، تلزنم  ّولع  رد  هک  ییادـخ  تسا  هّزنم  سپ  دومن . ابیز  ار  شتروص  هداد و  تروص  تیاـکح ، دـیلقت و  نودـب 
همه دربیم ؛ يدوس  هتسج و  عافتنا  دوخ ، قلخ  زا  يدحا  يرادربنامرف  زا  وا  هن  دنک و  يراددوخ  يو  زا  دناوتیم 

127 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. همه زا  زاینیب  وا  دنايو و  هب  دنمزاین 

يداوم ای  هّدام  هک  تسین  نیا  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  قح  زا  شیپ  ای  شنیرفآ  زا  شیپ  هک  یلیاوا  زا  ای  هّیلزا  لوصا  زا  ءایـشا  ندیرفآ  زا  دارم 
، ینیمز داوم  زا  هک  ییاّنب  دننام  دنک ، لمع  اهنآ  يور  هناحبس  قح  و  دنشاب ، هتشاد  دوجو  دنشاب ، هدوب  قح  هدیرفآ  هکنیایب  دوخ ، شیپ  زا 

تبسن هناحبس  قح  تروص ، نیا  رد  اریز  دننکیم ؛ راوتسا  هیلّوا  داوم  يور  ار  دوخ  لمع  تروص  هک  عیانـص  بابرا  ریاس  ای  دزاسیم  ییانب 
، لعف تهج  زا  هناحبس ، قح  هوالع  هب  تسین . راگزاس  يو  يدوجو  قالطا  اب  تیدودحم  و  دش ، دهاوخ  دودحم  هتـشادن و  ّتیلزا  هّدام ، هب 

. دراد تافانم  يو ، یتاذ  يانغ  يدوجو و  قالطا  اب  تجاح ، و  تشاد ، دهاوخ  جایتحا  یلبق  هّدام  هب 
رد و  هدـشن ، هتخاـس  قباـس  لاـثم  يور  زا  هدوب و  یعادـبا  دوشیم ، رداـص  قح  هیحاـن  زا  هک  یلعف  ره  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  اـجنیا  زا 

تاذ رد  هن  يدوجوم  چـیه  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  نینچمه  درادـن . دوجو  دنـشاب ، مه  لـثم  تهج  ره  زا  هک  دوجوم  ود  یتسه ، ناـهج 
يانغ تجاح و  مدع  مزلتـسم  عانتما ، اریز  دشاب ؛ هتـشاد  عانتما  ءابا و  دـناوتیمن  هناحبـس  قح  ریثأت  زا  دوخ ، لامعا  تافـص و  رد  هن  دوخ و 
وحن ره  هب  ریغ ، ِتعاط  زا  عافتنا  اریز  دربیمن ؛ عفن  یـسک  تعاط  زا  هناحبـس ، قح  نینچمه  تسا . کیرـش  توبث  مزلتـسم  زین  نآ  و  قلطم ،

. دشابیم یفانم  يو ، یتاذ  يانغ  يدوجو و  قالطا  ضرف  اب  تجاح ، ضرف  و  تسا ، تجاح  مزلتسم  دوش ، ضرف  هک 
(: ع  ) مجنپ ماما  مالک  زا  . 16

وه کلذـک  و  هیف ، توم  ًایح ال  و  هیف ، لهج  ًاملاع ال  و  هیف ، بذـک  ًاقداص ال  هیف و  مالظ  ًارون ال  هریغ ، ءیـش  ـال  ناـک و  لـج  زع و  هللا  نا  »
« ًادبأ لازی  کلذک ال  و  مویلا ،

( یقرب نساحم  )
128 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

زگره هک  ییاناد  تشادن و  یغورد  هک  ییوگتـسار  تشادن و  یتملظ  هک  يرون  دوبن ؛ وا  زج  يزیچ  هک  یلاح  رد  دوب ، ّلج  ّزع و  دـنوادخ 
. دوب دهاوخ  نانچمه  هشیمه  يارب  دشابیم و  نانچمه  زین  زورما  و  دوبن ، يو  رد  یگرم  هنوگچیه  هک  ياهدنز  تشادن و  لهج 

هطاـحا نآ ، مزـال  هک  تسا  يدوجو  قـالطا  ینعم  هب  هکلب  تسا ، یناـمز  مّدـقت  ینعم  هب  هن  هناحبـس ، قح  ّتیلزا  هک  تسا  نیا  ناـیب  دارم ،
هطاـحا نآ  ددرگیم و  رب  ینعم  کـی  هب  ئایـشا ، هب  تبـسن  قح  ّتیعم  ّتیدـبا و  ّتیلزا و  نیارباـنب  دـشابیم . ءایـشا  همه  هب  يو  يدوـجو 

، ءایـشا يانف  زا  دعب  وا  ياقب  دندوب و  هدـشن  هدـیرفآ  هک  نآ  زا  سپ  ءایـشا  ندـیرفآ  هجیتن ، رد  ءایـشا . همه  دوجو  هب  تسوا  دوجو  یقالطا 
. دوب دهاوخن  يو  رد  لاح  ّریغت  بجوم 

ادـیپ قابطنا  نامز  هب  هجوچـیه  هب  هناحبـس ، قح  دوجو  هک : تسویپ  حوضو  هب  دـش ، لقن  هک  هقباس  تاـعطق  زا  یناـمز ، مّدـقت  هراـبرد  اـّما 
. دوش هارمه  دناوتیمن  يو  لعف  اب  يو و  اب  نامز  زگره  دنکیمن و 
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: هِمسا ّزع  قح  تفرعم  رد  مالّسلا ) هیلع   ) مشش ياوشیپ  مالک  زا  . 17
، دـحوم دـحاو  وه  اـمنا  و  هریغ ، لاـثملاو ، هروصلاو  باـجحلا  نـال  كرـشم  وهف  لاـثمب ، وأ  هروصب  وأ  باـجحب  هللا  فرعی  هنا  معز  نم  «و 
قلاخلانیب و سیل  هریغ . فرعی  اـمنا  هفرعی ، سیلف  هب ، هفرعی  مل  نمف  هللااـب ، هفرع  نم  هللا  فرع  اـمنا  هریغب ، هفرع  هنا  مغز  نم  دـحوی  فیکف 

الامب نمؤی  هنأ  معز  نمف  فصاولا ، ریغ  فوصوملاو  هئامـسأ ، ریغ  وهف  هئامـسأب  یمـست  ءیـش ، نم  ءایـشالا ال  قلاخ  هللاو  ءیـش ، قولخملا 
« هنم ولخ  هقلخ  و  هقلخ ، نم  ولخ  هّللا  و  هّللاب ، ّالا  هّللا  هفرعم  كردت  هّللاب و ال  الا  ائیش  قولخم  كردی  ال  هفرعملا ، نع  لاض  وهف  فرعی ،

( قودص دیحوت  . )
وا و  تسوا ، ریغ  لاثم ، تروص و  باجح و  اریز  دشابیم ؛ كرشم  دسانشیم ، یلاثم  ای  تروص  ای  باجح  اب  ار  ادخ  هک  درب  نامگ  هک  ره 

هناگی و
129 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هتخانـش وا  ریغ  اب  ار  ادخ  درب  نامگ  هک  یـسک  دوب ، دهاوخ  دّـحوم  هنوگچ  و  درادـن ) يدوجو  طابترا  تکرـش و  يزیچ  اب  هک   ) تسا اهنت 
دسانشیمن و ار  وا  هتخانشن ، شدوخ  اب  ار  وا  هک  یسک  هجیتن  رد  و  دشاب ، هتخانش  شدوخ  اب  ار  وا  هک  دسانشیم  ار  ادخ  یـسک  اهنت  تسا .

. دسانشیم ار  وا  ریغ 
، دوخ ياـهمسا  اـهمان و  اـب  وا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  یتـسین ) و   ) چـیه زا  ار  ءایـشا  همه  دـنوادخ  تسین و  يزیچ  قوـلخم ، قلاـخ و  ناـیم 

ناـمیا دسانـشیمن ، هک  يزیچ  هب  هک  درب  ناـمگ  هک  ره  سپ  تسا ، فصاو  زا  ریغ  فوصوم  و  تسا ، اـهنآ  ریغ  سپ  هدـیمان ، ار  نتـشیوخ 
اب زج  دوشیمن ، ریگتـسد  زین  ادخ  تفرعم  ادخ و  اب  زج  دـنکیمن ، كرد  ار  يزیچ  ياهدـیرفآ  چـیه  تسا . هارمگ  تفرعم  زا  تسا ، هدروآ 

. دنتسه یهت  ادخ  زا  زین  قلخ  تسا و  یهت  دوخ ، قلخ  زا  ادخ  و  وا ، دوخ 
مولعم تاذلاب  هناحبس  قح  تقیقح ، بسح  هب  هک : تسا  نیا  نآ  و  هناحبس ، قح  تفرعم  رد  تسا  يرتقیقد  هّیرظن  تابثا  نایب ، نیا  زا  دارم 

سح هار  زا  لّوا  ام  هک  نیا  نآ  و  دیآیم ، تسد  هب  رظن  رهاظ  بسح  هب  هک  وحن  نآ  هب  هن  تسوا ، هب  ملع  هطساو  هب  ئایشا  هب  ملع  و  تسا ،
. مینکیم ادیپ  ملع  هناحبس  قح  هب  ءایشا ، هطساو  هب  سپس  و  مینکیم ، ادیپ  ملع  ءایشا  هب  نآ ، ریغ  و 

ۀطساو هب  هناحبـس ، قح  هب  تفرعم  ّقلعت  رگا  هکنیا : حیـضوت  تسا ؛ هدش  هتـشاذگ  قح ، تاذ  هقلطم  ّتینادحو  هیاپ  يور  بلطم ، نیا  نایب 
قولخم ای  ضورفم ، هطـساو  نیا  يرکف ، هطـساو  کی  اب  هرخالاب  و  یلاثم ، ای  تروص  ای  باجح  دـننام  دـبای ، قّقحت  تسوا ، ریغ  هک  يزیچ 
شمزال دـشاب ، هدوب  قولخم  ریغ  رگا  و  تسا ، لاحم  نآ  و  نیابم ، اب  تسا  نیابم  هب  تفرعم  شمزال  دـشاب ، هدوب  قولخم  رگا  هن ؛ ای  تسوا 

. دوشیمن هتخانش  دوخ  ریغ  هطساو  هب  هناحبس  قح  سپ  تسا ، لاحم  زین  نآ  و  تسا ، قولخم  قلاخ و  نیب  ثلاث ) رما   ) هطساو قّقحت 
130 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

رد و  دوب ، دنهاوخن  یقیقح  تفرعم  بجوم  دنـشابیم ، وا  ریغ  دنوشیم ، قالطا  قح  رب  ناشیناعم  بسح  هب  هک  فاصوا  ءامـسا و  نوچ  و 
. تسا هارمگ  تفرعم ، صوصخ  رد  تسا ، هدروآ  نامیا  قح  هب  فاصوا ، ءامسا و  اب  هک  دنک  يوعد  هک  یسک  هجیتن ،

نشور و وا  ندوب  نشور  اـب  ءایـشا  ریاـس  تسا ، طـیحم  زیچ  همه  هب  نوچ  و  دناسانـشیم ، ار  نتـشیوخ  هطـساوالب  دوخ  هناحبـس ، قح  سپ 
. تسین اهنآ  اب  طالتخا  شزیمآ و  روط  هب  ءایشا ، همه  رب  يو  هطاحا  هّتبلا  و  دنوشیم ، هتخانش 

: تسا دراو  ردق  ریسفت  رد  لّوا  ماما  زا  هک  یثیدح  . 18
: لاق ردـقلا ، نع  ینربخأ  نینمؤملاریما  ای  لاقف : هجلت ، الف  قیمع  رحب  لاـقف : ردـقلا ! نع  ینربخأ  نینمؤملاریما ! اـی  لاـقف : لـجر ، هیلا  ءاـج  »

لاقف ردـقلا ! نع  ینربخأ  نینمؤملاریما  ای  لاق  هفلکتت . الف  هللا  رـس  لاق : ردـقلا ! نع  ینربخا  نینمؤملاریما  ای  لاق : هکلـست . ـالف  ملظم ، قیرط 
لبق دابعلا  لامعأ  تناک  مأ  دابعلا ، لامعأ  لبق  دابعلل ، هللا  همحر  تناکأ  ینربخا  کـلئاس : یناـف  تیبأ  اذا  اـمأ  مالـسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریما

»؟ هللا همحر 
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( قودص دیحوت  )
نآ رد  تسا ، یفرژ  يایرد  دومرف : نک ، ریـسفت  نم  يارب  ار  ردق  نینمؤملاریما  ای  تفگ : هدیـسر و  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  روضح  هب  يدرم 

ار ردق  نینمؤملاریما  ای  تفگ : زاب  امیپم . کیرات  تسا  یهار  دومرف : نک ! ریـسفت  نم  يارب  ار  ردـق  نینمؤملاریما  ای  تفگ : هرابود  ورم ! ورف 
! نک ریسفت  نم  يارب  ار  ردق  نینمؤملاریما  ای  درک : ضرع  زاب  زادنایم . فّلکت  هب  ار  دوخ  ییادخ ، تسا  يّرس  دومرف : نک ، ریـسفت  نم  يارب 
زا لبق  دوخ ، ناگدنب  هب  تبـسن  ادخ  تمحر  ایآ  منیبب  وگب  منکیم : لاؤس  وت  زا  ینزیم ، زاب  رـس  نم  نخـس  نتفریذپ  زا  هک  نونکا  دومرف :

؟ دوب ادخ  تمحر  زا  لبق  ناگدنب  لامعا  ای  دوب ، ناگدنب  لامعا 
131 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

نآ دوجو  تابثا  دارم ، هکلب  هدوبن ، نآ  ینعم  نایب  ردق و  ظفل  ریسفت  " ردق ، ریـسفت " زا  لئاس  دارم  دیآیم ، رب  فیرـش  ثیدح  زا  هکنانچ 
نایم رد  دیدش  هرجاشم  دروم  مالسا ، لّوا  ردص  رد  دشابیم ، هناحبس  قح  هدارا  ّتیشم و  اب  ناسنا  لامعا  طابترا  هک  ردق  ینعم  تسا . هدوب 

لالدتـسا ردق  توبث  هب  هدشن ، ثداح  لامعا ، ثودـح  اب  هناحبـس  قح  تمحر  تفـص  هکنیا  هار  زا  ع )  ) ماما تسا و  هتفرگ  رارق  نیملـسم 
: دیامرفیم

تایاغ و رب  لمتشم  تسا ، ناسنا  نیمه  نآ  زا  یئزج  هک  هتفرگ  رارق  ناهج  رساترس  رد  هک  یّماع  ماظن  شنیرفآ و  هاگتسد  هکنیا : حیضوت 
ناوخ نوگانوگ  ياهتمعن  زا  دنـشوپیم و  ار  یلامک  گنراگنر  ياهسابل  دنـسریم و  اـهنآ  هب  تادوجوم  لازی  ـال  هک  تسا  يدـصاقم 
تیاغ نودب  تقلخ ، هک  تسا  يرورـض  دنـشابیم و  تمحر  قیداصم  دـیدرت ، نودـب  اهنآ  همه  همه و  دـنوشیم . رادروخرب  قح ، ناسحا 

، تاطابترا همه  نیا  هدوب و  ضحم  وغل  ناهج ، شنیرفآ  هنرگو  دشاب ، هتشاد  توبث  نآ  دوخ  زا  شیپ  ءیـش ، دوجو  ضرغ  تیاغ و  هدوبن و 
اهنآ زا  شیپ  دوخ ، ياههدـیرفآ  هب  تبـسن  قح  تمحر  دـیاب  سپ  دوب ، دـهاوخ  نیرفآناهج  هدارا  نودـب  یقافّتا و  تقلخ ، تایاغ  لطاب و 

. دشاب هتشاد  قّقحت  وحن  کی 
يویند ياهتمعن  دننام  دریگیم ، ّقلعت  قح  ّتیشم  اب  ناگدنب  هنسح  لامعا  هب  هک  تسا  ياهنسح  جیاتن  تمحر ، قیداصم  زا  یکی  نوچ  و 

هب هدارا  ّقلعت  هّتبلا  تسا . هتـشاد  قّقحت  لامعا ، شیادیپ  زا  لبق  قح  تمحر  هک  تفگ  دیاب  ریزگان  اهنآ ، ریغ  شزرمآ و  هبوت و  يورخا و  و 
دهاوخ قح  هدارا  ّقلعت  دروم  زین  لامعا  دوخ  سپ  درادن ، ینعم  لامعا ، دوخ  هب  هدارا  ّقلعت  نودب  لامعا ، يازج  هلیسو  هب  تمحر  ندیناسر 

. دوب
ریثأت نالطب  مزلتسم  ناسنا ، لمع  هب  قح  هدارا  ّقلعت  هک  تسا  نشور  رپ 

132 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
؛ دنکیمن لاطبا  تسا ، ءایشا  نایم  رد  هک  ار  هّماع  تیّلع  ءایشا ، هب  تبسن  هناحبس  قح  تیّلع  اریز  دوب ؛ دهاوخن  شلمع  رد  ناسنا  دوخ  هدارا 
ار ناسنا  يرایتخا  لعف  هناحبـس  قح  رگید ، تراـبع  هب  دریگیم . ّقلعت  تسا ، لـعف  دِـجوم  هک  یناـسنا  هدارا  هب  قح  هدارا  تقیقح ، رد  سپ 

. رایتخا تفص  هب  فاصّتا  نودب  ار  ناسنا  لعف  هن  دهاوخیم ،
تابثا ناسنا ، لامعا  مامت  رد  یلّوا  ّتیشم  نامه  ریثأت  هدش و  نایب  قلخ ، هدارا  هب  تبسن  قح ، ّتیشم  هدارا و  هبلغ  ثیدح ، ریخا  تمـسق  رد 

. تسا هدیدرگ 
! مکیخأ یلع  اوملسف  اوموق  مالّسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریمأ لاقف  دابعلا ، لامعا  لبق  دابعلل ، هللا  همحر  تناک  لب  لجرلا : هل  لاقف  يوارلا :)  ) لاق

. ارفاک ناک  دق  ملسأ و  دقف 
هل لاـقف  طـسبن ؟ ضبقن و  دـعقن و  موـقن و  یلوـالا  هیـشملابأ  نینمؤـملاریما  اـی  هل : لاـقف  هیلا . فرـصنا  مث  دـیعب ، ریغ  لـجرلا  قـلطناو  لاـق :

قلخأ ینربخا ! اجرخم : اهنع  ءیش  یف  کل  هللا  لعجی  ال  ثالث ، نع  کلئاس  ینا  امأ  هّیشملا ؟ یف  دعبل  کنا  و  مالّسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریمأ
همایقلا موی  هنوتأی  لاق : ءاش ، امل  لاقف : اوؤاش ، امل  وا  ءاش  امل  دابعلا ، هللا  قلخف  لاق : ءاش ، امک  لاـقف : اوؤاـش ؟ اـمک  وا  ءاـش ، اـمک  داـبعلا  هللا 
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. ءیش هیشملا  نم  کیلا  سیلف  مق  لاق : ءاش ، امک  لاق : اوؤاش ؟ امک  وا  ءاش  امک 
: دومرف راّضح  هب  ترـضح  سپ  دوب . ناگدنب  لامعا  زا  لبق  دوخ ، ناگدنب  هب  تبـسن  ادـخ  تمحر  هکلب  داد : خـساپ  درم  نآ  دـیوگ : يوار 

. دوب رفاک  اًلبق  هک  یلاح  رد  دروآ ، مالسا  اریز  دینک ، مالس  دوخ  ردارب  هب  دیزیخرب و 
رب ادـخ  یلّوا  ّتیـشم  ناـمه  اـب  اـیآ  نینمؤملاریما ، اـی  درک : ضرع  هتـشگرب و  هراـبود  هک  دوب  هتفرگن  هلـصاف  داـیز  زوـنه  و  تفر ، درم  نآ 

میزیخیم و
133 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هـس هرابرد  وت  زا  ياهدنام !؟ رد  ّتیـشم ، مهف )  ) رد زونه  ابجع ! دومرف : ع )  ) نینمؤملاریما میروآیم ؟ دوجو  هب  طسب  ضبق و  و  مینیـشنیم ،
هک يوحن  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  ایآ  وگب ! نم  هب  تسا : هدادـن  رارق  وت  يارب  يّرفم  اهنآ  زا  مادـکچیه  رد  دـنوادخ  هک  دیـسرپ  مهاوخ  زیچ 

هچنآ يارب  ار  ناگدـنب  دـنوادخ  دومرف : هتـساوخ . شدوخ  هک  يوحن  هب  تفگ : دنتـساوخ ؟ اهنآ  هک  يوحن  هب  اـی  دـیرفآ  هتـساوخ  شدوخ 
هک يوحن  هب  تمایق ، زور  رد  ایآ  دومرف : هتـساوخ . شدوخ  هچنآ  يارب  تفگ : دنتـساوخ ؟ اهنآ  هچنآ  يارب  ایدومرف  قلخ  هتـساوخ ، شدوخ 
زا يزیچ  هک  زیخرب  دومرف : هتـساوخ . شدوخ  هک  يوحن  هب  تفگ : دـنهاوخیم ؟ ناـشدوخ  هک  يوحن  هب  اـی  دـنیآیم  وا  شیپ  هتـساوخ ، وا 

. تسا هدشن  راذگاو  وت  هب  ّتیشم 
: درک لاؤس  تردق ، تعاطتسا و  هرابرد  ترضح  نآ  زا  هک  يدسا  یعبر  نب  ۀیابع  باوج  رد  لّوا ، ياوشیپ  مالک  زا  . 19

عم اهکلمت  تلق : نا  مالّـسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریمأ هل  لاقف  ۀـیابع . تکـسف  هللا ؟ عموأ  هللا  نود  نم  اهکلمت  هف  ۀعاطتـسالا ، نع  تلأس  کنا  »
ناف کنود ؛ نم  اهکلمی  يذـلا  هللااب  اهکلمت  کنا  لوقت ، لاق : لوقأ ؟ اـمف  ۀـیابع : لاـقف  کـتلتق . هللا ، نود  اـهکلمت  تلق : نأ  کـتلتق و  هللا ،

« كردقأ هیلع  ام  یلع  رداقلاو  کلم ، امل  کلاملا  وهف  هئالب ، نم  کلذ  ناک  اهکبلس  نا  هئاطع و  نم  کلذ  ناک  اهایا ، ککلم 
( قودص دیحوت  )

. دـش تکاس  هیاـبع  یلاـعت ؟ دـنوادخ  تکرـش  اـب  اـی  یـشابیم  نآ  کـلام  ییاـهنت  هب  تدوخ  اـیآ  یـسرپیم ، هک  تعاطتـسا  تردـق و  زا 
، یشابیم کلام  ادخ  تکرشیب  اهنت و  ییوگب  رگا  و  تمشکیم ، یشابیم ، کلام  ادخ  تکرـش  اب  ییوگب  رگا  دومرف : ع )  ) نینمؤملاریما
، یقیقح کلام  هک  ادخ  هطـساو  هب  یتسه  تعاطتـسا  کلام  وت  هک  ییوگب  دـیاب  دومرف : میوگب ؟ هچ  سپ  درک : ضرع  هیابع  تمـشکیم .

. وت هن  تسوا ،
کلام زین  ار  وت  دشابیم ) شدوخ  یقیقح  کلام  هک  نیا  نیع  رد   ) وا رگا 

134 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
یقیقح کلام  تسا  ادـخ  سپ  دوب ، دـهاوخ  وا  ناحتما  الب و  زا  تفرگ ، وت  تسد  زا  رگا  و  دوب ، دـهاوخ  وا  ناسحا  اطع و  زا  داد ، رارق  نآ 

. تسا هدرک  رداق  نآ  هب  ار  وت  هک  يزیچ  هب  تبسن  یقیقح  رداق  و  هداد ، رارق  نآ  کلام  ار  وت  هک  يزیچ 
عبت و  هدوب ، میاق  ناسنا  هب  تقیقح ، نیا  هک  تسین  دـیدرت  کش و  لباق  ینعم  نیا  دـشاب ، هدوب  هچ  ره  لمع ، تعاطتـسا  تردـق و  تقیقح 

؛ دشابیم دوخ  تعاطتـسا  تردـق و  کلام  ناسنا  سپ  دـنکیم ، نآ  رد  ار  نکمم  فّرـصت  هنوگ  ره  ناسنا  و  تسا ، یناسنا  دوجو  ضحم 
. دشاب فّرصتلانکمم  هدوب و  کلام )  ) يرگید زیچ  دوجو  عبت  كولمم ،)  ) يزیچ هک  درادن  نیا  زج  ییانعم  کلم ، اریز 

یقیقح کلام  زین  هناحبـس  قح  سپ  تسا ، دوجوم  هناحبـس  قح  نایم  تسا و  وا  كولمم  عبت و  هچ  ره  ناـسنا و  ناـیم  هنیعب ، تبـسن  نیمه 
ای هضقاـنم و  هب  رجنم  و  هدـش ، عـمج  كوـلمم ، کـی  رـس  رب  کـلام  ود  ره  هک  وـحن  نیا  هب  هن  هّتبلا  دـشابیم ، تعاطتـسا  تردـق و  نیمه 

تسد و مه  دـسیونیم و  ناسنا  مه  هک  دـهدیم  ماجنا  ملق  اب  ناسنا  هک  تباتک  ریظن  کـلم ؛ لوط  رد  تسا  یکلم  هکلب  ددرگ ، تکراـشم 
. تسین نایم  رد  یتکراشم  تضقانم و  و  ملق ، مه 

لمع ردق و  هک : ریبعت  نیا  هب  هدش ، لقن  مراهچ  ماما  زا  ینعم  نیمه  یثیدح ، رد  راحب  رد  هدش و  نایب  مالک ، نیا  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا 
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دهد ماجنا  دناوتیمن  ار  يراک  چیه  هلیسو ، نتـشادن  هطـساو  هب  هک  تسا  ندبیب  حور  هلزنم  هب  لمعیب  ردق  و  تسا ، ندب  حور و  هلزنم  هب 
. تسین هتخاس  نآ  زا  يراک  هک  تسا  حوریب  ندب  دننام  ردقیب ، لمع  و 

: يولع ملاع  زا  لاؤس  باوج  رد  ع )  ) یلع لّوا ، ياوشیپ  مالک  زا  . 20
« تقرشأف اهل  یّلجت  دادعتسالاو ، ةوقلا  نع  ۀیلاخ  داوملا ، نع  ۀیراع  روص  »

و ، 
135 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

نـشور یّلجت ، رثا  رد  هدرک و  یّلجت  اهنآ  هب  ادـخ  یلاخ . دادعتـسا ، هّوق و  زا  دنتـسه و  يراـع  داوم ، زا  هک  تسا  ییاـهتروص  ـالاب  ملاـع 
. دناهدش زادناوترپ  هدرک و  ادیپ  ؤلالت  هجیتن ، رد  هدش و  نایامن  اهنآ  هب  و  دناهدش ،

هّوق و هک  دوب  دهاوخ  هّدام  صاوخ  نادقف  مزلتسم  هّدام ، نادقف  هّتبلا  تسا و  الاب  ملاع  هّدام ) زا  دّرجت   ) یحالطـصا دّرجت  هب  هراشا  نایب ، نیا 
هارمه و نآ  اـب  دوجو  لّوا  رد  دراد ، ناـکما  نآ  يارب  هک  یلاـمک  ره  هک  تسا  نیا  هّداـم  قراـفم  دوجوم  ّتیـصاخ  دـشاب . هدوـب  دادعتـسا 

هکناـنچ دروآیمن ، تسدهب  ار  يزیچ  هداد و  تسد  زا  ار  يزیچ  یلاـح ، هب  یلاـح  زا  لاـقتنا  تکرح و  هطـساو  هب  رگید  و  تسا ، دوـجوم 
. تسا نیمه  تایّدام  یمومع  ّتیصاخ 

نزخم رد  ار  نآ  زا  يرادقم  هکنیایب  دـتفا ، نآ  تاذ  هنیئآ  رب  هک  یبوبر  یّلجت  يدوجو و  ّتینارون  ره  تسا ك  نیا  مه  بلطم  نیا  مزال 
. دزاس سکعنم  دوخ  زا  جراخ  هب  هداد و  سپ  ار  همه  یلقیص ، هنییآ  دننام  دراد ، هاگن  دوخ  هّوق  دادعتسا و 

137 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هتشذگ ثیداحا  نیماضم  رد  عماج  یحیضوت 

هراشا

رد ّربدت  قّمعت و  زا  هکنانچ  یلو  دشابیم ، یـصوصخ  لیاسم  هتـشر  کی  هب  طوبرم  هچرگا  هدش ، حرطم  هتـشذگ  ثیداحا  رد  هک  یثاحبا 
. تسا هدش  هتشاذگ  هیلاع  هفسلف  هّماع  ثاحبا  يور  اهنآ  یمومع  هیاپ  تسا ، نشور  تانایب  فارطا 

هفـسلف هّماع  ثاحبا  زا  هک  یجیاتن  هتـشر  کی  زا  رظنفرـص  اب  دناهدش ، نایب  هک  یـصوصخم  زرط  اب  ار  یهلا  لیاسم  قیمع و  تاّیرظن  نیا 
قلطم هب  دوجو  ماسقنا  و  نآ ، کیکشت  و  دوجو ، یخنس  تدحو  و  دوجو ، تلاصا  هلأسم  دننام  دومن ، هیجوت  ناوتیمن  دندرگیم ، جاتنتسا 

، دودـحم دوجو  هب  ّتیهام  رهوج و  تنراقم  هلأسم  عانتما ، ناکما و  بوجو و  هلأـسم  طـبار ، لقتـسم و  و  یجراـخ ، ینهذ و  و  دودـحم ، و 
. يروضح یلوصح و  ملع  لعف ، هّوق و  مدق ، ثودح و  لولعم ، ّتلع و  ترثک ، تدحو و  هلأسم 

. درک میهاوخ  هراشا  نادب  شیب  مک و  حیضوت ، نیمه  لالخ  رد  هچنانچ  دشابیم ، رظن  دروم  روبزم  تانایب  رد  ًامومع  لیاسم  نیا 
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يو قالطا  قح و  دوجو  هلأسم  . 1

یتسه ّتینیع  تلاصا و  جراخ و  ّتیعقاو  رد  یّکش  دیدرت و  نیرتمک  ام  درادیم ، راهظا  كاّکش  یطسفوس و  هک  يدیدرت  ّریحت و  لابق  رد 
زا یلاخ  دوخ  هک  دوشیم  هدهاشم  يرایـسب  ياهّتیدودحم  ّتیعقاو ، رد  میرادـن . دـشابیم ) مدـع  نالطب و  لباقم  رد  هک  یتقیقح  نامه  )
هب دودحم  مادک  ره  هکنیایب  اهنآ  تاذ  ییادـج  و  دنـشابیم ، ادـج  دوجو ، تاذ  بسح  هب  رگیدـمه  زا  تادوجوم  اریز  دنتـسین ؛ ّتیعقاو 

. درادن ینعم  دشاب ، هدوب  ریغ  اب  يدوجو  داّحتا  شزیمآ و  زا  عنام  هک  دنشاب  يّدح 
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تسا نامسآ  زا  ریغ  نیمز  دیامنیم . عفد  یفن و  نآ  زا  ار  ریغ  هک  دنراد  یتّیهام )  ) يّدح مادک  ره  نامـسآ ، نیمز و  تابن ، ناویح ، ناسنا ،
هب هک  دـنّدح  ود  نامـسآ  نیمز و  سپ  دـشابیم . ندوب  نامـسآ  ندوـب و  نیمز  نیمه  ّتیریغ ، نیا  كـالم  تسا و  نیمز  زا  ریغ  نامـسآ  و 

ریزگان دنکیمن ، یفن  شیوخ  زا  ار  دوخ  لامک  یتقیقح ، زگره  دناهدرک . ادـج  رگید  ّتیعقاو  زا  ار  یتّیعقاو  هدـش و  قحلم  جراخ  ّتیعقاو 
. تسا هدومن  ناشدودحم  هتخاس و  قحلم  اهنآ  هب  ار  دودح  نیا  تسا ، اهّتیعقاو  نیا  قوفام  هک  يرگید  ّتیعقاو  تفگ  دیاب 

لاوز و ءاقب و  ره  دنتـسه و  وا  هب  دنتـسم  یهتنم و  دـنراد ، هک  يدودـح  اب  اهّتیعقاو  همه  هک  تسا  دوجوم  دوجو ، ملاـع  رد  یتّیعقاو  سپ 
ادـیپ يرگید  ینعم  يرکف ، ریـس  نیا  بسح  هـب  گرم ، یگدـنز و  لاوز و  ءاـقب و  هـّتبلا  . ) دـشابیم بوـسنم  وا  هیحاـن  هـب  لاـمک ، صقن و 

هن درادن ، یهار  دوخ  طیحم  زا  جراخ  هب  هتشاد و  صاصتخا  دوخ  طیحم  لخاد  هب  یتّیعقاو  ره  هک  تسا  نیا  لاوز  گرم و  ینعم  دننکیم .
زا جراخ  و  دـنامادعنا ، نالطب و  لباق  ریغ  تباث و  دـیق ، نیمه  اب  زورما ، ثداوح  اًلثم  دوشیم ؛ دوجو  ّتیعقاو  ضراع  اـنف  نـالطب و  هک  نیا 

دوجو فرظ  اًلصا  زورما ،
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ءاقب ینعم  نینچمه  و  دهدیم ، تسد  زا  ار  ّتیعقاو  ادرف و  رد  هتفریذپ و  ّتیعقاو  زورما  رد  نّیعم ، ّتیعقاو  هکنیا  هن  تسین ، زورما  ثداوح 
(. ّتیعقاو زا  سپ  ّتیعقاو  ضورع  هن  تسا ، ّتیعقاو  کی  طیحم  تعسو  ماود ، و 

هضافا اریز  تسین ؛ يّدح  هب  دودحم  دوخ  رگید  دنـشابیم ، يو  هب  دنتـسم  هدوب و  وا  هب  یهتنم  هدودحم ، ياهّتیعقاو  همه  هک  ّتیعقاو  نیا 
ینغ ریغ ، هب  راقتفا  طابترا و  ره  زا  و  دازآ ، قلطم و  يّدح  ره  زا  هتـشادن و  يّدح  دوخ  رگید  ههادبلاب ، تسوا و  یتیاهن ، ّدـح و  ره  هدـننک 

. تشاد دهاوخ  قلطم  لالقتسا  هدوب و 
یطرـش دـیق و  ره  زا  هک  تسا  یتّیعقاو  دنـشابیم ، یتسه  ناهج  رد  هک  هدودـحم  ياـهّتیعقاو  همه  قوف  هک  دوشیم  نشور  ناـیب ، نیا  زا 

زاین گنچ  يو ، نماد  هب  دیآ ، رّوصت  هب  هک  تهج  ره  زا  دوخ ، ّتیعقاو  رد  يدودحم ، ّتیعقاو  ره  هک  دازآ ، یتیاهن ، ّدـح و  ره  زا  قلطم و 
همه اریز  تسین ؛ هار  يو  هب  ار  يرییغت  مادـعنا و  نالطب و  هنوگچـیه  و  تسا ، یهتنم  يو  هب  نآ  يدوجو  تیاهن  دودـح و  هدز و  طاـبترا  و 

. هُمسا ّلج  تسا  ّقح  تاذ  ّتیعقاو ، نیا  تسین . دودحم  وا  ددرگیم و  رب  تیدودحم  يوس  هب  یناعم ، نیا 
: دسریم توبث  هب  هّیّلک  لیاسم  زا  ياهّدع  فّقوت ، روطهب  نایب ، نیا  زا 

. تسا ءایشا  یتسه  ِنآ  زا  ّتیعقاو ، تلاصا و  . 1
هن دـشابیم ، تخاوـنکی  خنـس  تقیقح و  کـی  هکنیا  ینعم  هب  تسا ؛ یکی  ءایـشا  همه  رد  تسا ، دوـجو  یتـسه و  هک  لیـصا  تـّیعقاو  . 2

. دشاب هدوب  نیابم  ریاغم و  تهج ، ره  زا  نارگید  یتسه  اب  و  صوصخم ، عون  کی  ءیش ، ره  یتسه  هکنیا 
دراد و ياهصوصخم  ماـکحا  ّصاوخ و  هبترم ، ره  بسح  هب  هک  دراد  فلتخم  تاـجرد  بتارم و  و  هدوب ، کیکـشت  ياراد  تقیقح  نیا  . 3

توافت فالتخا و 
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هب ار  یمسر  مسا و  چیه  تسا و  يّربم  هّزنم و  یصقن  ّدح و  ره  زا  هک  یتّیعقاو  هبترم  و  تسوا ؛ دودح  ترثک  تّلق و  هب  طوبرم  نآ ، بتارم 
(. دشاب هدوب  حیحص  يو  رب  هبترم ، ماقم و  مسا  قالطا  رگا   ) تسا یهولا  ماقم  دریذپیمن . تقیقح  بسح 

ّتیعقاو ریزگان  دـنراد ، راقتفا  زاـین و  هقلطم  ّتیعقاو  هب  دوخ ، هدودـحم  ّتیعقاو  رد  یتسه  ناـهج  هدودـحم  ياـهّتیعقاو  هکنیا  هب  رظن  . 4
هطبار لقتـسم و  ِمسق  ود  هب  ّتیعقاو  هجیتن ، رد  دـنرادن و  دوخ  ّتیعقاو  رد  یلالقتـسا  هنوگچـیه  هدوب و  طابترا  نیع  یطبر و  ّتیعقاو  اهنآ 

. تسا ناهج  هدودحم  ياهّتیعقاو  طبار ، ّتیعقاو  و  هناحبس ، قح  ّتیعقاو  لقتسم ، ّتیعقاو  دوشیم : مسقنم 
هدـنریگ دوـجو  ّتیعقاو  لوـلعم ، هدـنهد و  دوـجو  ّتیعقاو  ناـمه  ّتلع ، دوـشیم . مسقنم  لوـلعم  ّتلع و  ِمسق  ود  هب  یجراـخ  تـّیعقاو  . 5

. دشابیم

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ّتیعقاو  دوجو و  لولعم ، هکنیا  ینعم  تسا ، لاحم  شدوخ  زا  يو  بلـس  هدوب و  يو  تاذ  نیع  یتّیعقاو  ره  توبث  هکنیا  هب  رظن  هّتبلا 
نآ زا  هدز و  گـنچ  ّتلع ، لالقتـسا  نماد  هب  هک  تسا  یلقتـسم  ریغ  طـبار و  ّتیعقاو  لوـلعم ، هک  دوـب  دـهاوخ  نیا  دریگیم ، تـّلع  زا  ار 

. دشابیم مسج  هب  مسج  هیاس  تبسن  دیشروخ و  هب  دیشروخ  عاعش  تبسن  اًلیثمت ، ّتلع ، هب  لولعم  تبسن  و  دریذپیمن ، ییادج 
هدوب انف  نالطب و  لباق  ریغ  دوخ ، سفن  رد  هک  تسا  نآ  بجاو " دریذـپیم ". ماسقنا  نکمم  بجاو و  مسق  ود  هب  یجراخ  ياهّتیعقاو  . 6

لالقتـسا ندوب  دـجاو  يارب  هک  تسا  نآ  نکمم " و " دـشابیم ، لقتـسم  دریذـپ ، يزاـین  طاـبترا  يزیچ  هب  هکنیایب  دوـخ ، ّتیعقاو  رد  و 
. دشاب هتشادن  يدوجو  لالقتسا  دوخ ، شیپ  زا  هدییارگ و  رگید  یتّیعقاو  يدوجو  لالقتسا  هب  يدوجو ،

، ثحب هنوگنیا  هّتبلا  هدش و  كولـس  زین  هنکمم  تادوجوم  راقتفا  هار  زا  بجاو ، تابثا  يارب  ع )  ) هّمئا هتـشذگ  تانایب  رد  هک  تسناد  دیاب 
. تسا ییادتبا  ًاتبسن 
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نآ ینعم  قح و  تّینادحو  هلأسم  . 2

، دوش ضرف  يو  يارب  هک  یئزج  ره  دزاسیم ، يرورض  تاذ  يارب  ار  ضورفم  تیاهن  ّدح و  ره  يافتنا  دراد ، هناحبس  قح  هک  یتاذ  قالطا 
دهاوخ نایم  زا  تریاغم  تیّلک و  ّتیئزج و  ینعم  هدش و  رگید  ضورفم  ءزج  ره  نیع  هدوب و  تاذ  نیع  درادن ، دـح  هنوگچـیه  تاذ  نوچ 
شتاذ نوچ  دوش ، ضرف  یناـث  ناونع  هب  شـسّدقم ، دودـحمان  تاذ  يارب  زا  هک  قح  دوـجو  خنـس  زا  يرگید  قادـصم  ره  نینچمه  تفر .

. دوب دهاوخ  لّوا  نامه  هنیعب  ضورفم ، یناث  تسین ، دودحم 
اب وا  تریاغم  ضرف  و  تاذ ، يارب  تباث  دوب و  دهاوخ  تاذ  ریغ  هنرگو  دـشاب ، تاذ  نیع  دـیاب  دوش ، ضرف  يو  يارب  زین  یتفـص  مسا و  ره 

دوش ضرف  شسّدقم  تاذ  يارب  يرییغت  هنوگ  ره  نینچمه  تسا . لاحم  نآ  تسا و  تاذ  ّتیدودحم  مزلتسم  يو ، اب  تاذ  تریاغم  تاذ و 
مزال لاحم  دشابیم ، ّتیدودحم  مزلتسم  ییادج ، ییادج و  مزلتسم  تریاغم ، نوچ  دوش ، روظنم  ریاغتم  ینعم  ود  اب  تاذ  نآ ، هطساوهب  هک 

. دمآ دهاوخ 
نیا درک و  ضرف  نآ  رد  ناوتیمن  ار  یترثـک  هنوگچـیه  هک  دراد  تاذ  رد  یتدـحو  هناحبـس  قح  تاذ  هک  دوشیم  ریگتـسد  ناـیب ، نیا  زا 

هدوـب و یلّوا  زا  ریغ  دوـش ، ضرف  تقیقح  ناـمه  زا  رگید  دـحاو  کـی  رگا  هک  تسا  يددـع  تدـحو  زا  ریغ  تسا و  تاذ  نـیع  تدـحو 
، دش هتفگ  هکنانچ  قح  تدحو  دشابیم و  دحاو ، ّتیدودحم  مزلتـسم  يددع ، تدحو  اریز  دنروآ ؛ دوجو  هب  ار  يددع  يات  ود  ًاعومجم 
ّتیریغ و ینعم  هتـشگرب و  یلّوا  نیع  هب  دوش ، ضرف  تاذ  ِیناث  تاذ و  ریغ  هچ  ره  یتدحو ، نینچ  دوجو  اب  هدوب و  ّتیدودـحم  مدـع  نیع 

ضرف مدع  اب  قواسم  يو ، تاذ  رد  ترثک  ضرف  هک  يوحن  هب  تسا ، وا  تاذ  نیع  قح ، تاذ  تدـحو  سپ  دـهدیم . تسد  زا  ار  ّتیوناث 
. تسا تاذ 
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تاذ اب  اهنآ  تّینیع  قح و  تافص  هلأسم  . 3

ره دوجو  ّتیعقاو و  دـش ، نشور  هکنانچ  دـشابیم و  دودـحم  دوش ، ادـیپ  تاـنکمم  هورگ  رد  یتسه و  ناـهج  رد  هک  یلاـمک  تفـص  ره 
تسا و نتشاد  مزلتسم  نداد  هک  تسا  یهیدب  و  ددرگیم ، یهتنم  يو  هب  دریگیم و  همشچرس  هناحبس  قح  دوجو  ّتیعقاو و  زا  يدودحم ،

راوازـس هک  يوحن  هب  هّتبلا  تسناد ، دیاب  لامک  تافـص  همه  ياراد  ار  قح  تاذ  ور ، نیا  زا  دوب ؛ دهاوخن  ءیـش  یطعم  زگره  ءیـش ، دـقاف 
. دشابیم يو  يایربک  تحاس 

قح تاذ  اًلثم  دشابیم . رگید  تفـص  نیع  زین  یتفـص  ره  و  يو ، تاذ  نیع  هناحبـس ، قح  هیلامک  تافـص  هک  دـش  نشور  زین  قباس  نایب  زا 
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 ... سایق نیمه  هب  تسا و  هیهانتم  ریغ  تایح  تردق و  ملع ، نیا  یهانتم و  ریغ  تسا  یملع  هناحبس 
لسرم و ِّتیعقاو  کی  جراخ ، رد  هنرگو  تسا ، ینهذ  موهفم  ثیح  زا  و  ریبعت ، ظفل و  ماقم  رد  طقف  قح ، تافص  ءامسا و  ترثک  نینچمه 

 ... سایق نیمه  هب  تایح و  مه  تردق و  مه  تسا و  ملع  مه  هک  تسا  یهانتمریغ  قلطم و 

ءیش ره  هب  دوخ و  تاذ  هب  هناحبس  قح  ملع  هلأسم  . 4

زا دوش ، ضرف  هک  هنکمم  تادوجوم  يدودحم  دوجوم  ره  هب  تبـسن  دراد ، هک  یتاذ  قالطا  هطـساو  هب  هناحبـس  قح  دـش ، مولعم  هکنانچ 
زج ملع  و  دـشابیم ، هدـنهانپ  شیایربک  تحاس  هب  یعنام  بجاح و  چـیهیب  دودـحم ، نامه  ّتیعقاو  هدوب و  یلوتـسم  طیحم و  تهج ، ره 

. دراد ملع  یضورفم  ءیش  ره  هب  هناحبس ، قح  ورنیا  زا  تسین ، يزیچ  يارب  يزیچ  روضح 
یتالامک همه  هکنیا  هب  رظن  دهاوخ و  مولعم  شیوخ  يارب  تسین ، هدیشوپ  دوخ  زا  هناحبس  قح  دوجو  نوچ  تفگ : دیاب  لیصفت  بسح  هب 

هک ار 
143 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هـضافا هک  زیچ  همه  هب  تاذ  ماقم  رد  دراد ، تسوا ، يایربک  تحاس  راوازـس  هک  يوحن  هب  تاذ  ماقم  رد  دـنکیم ، هضاـفا  یتسه  ناـهج  هب 
قالطا و هطاحا  تحت  شیوخ ، ریقف  لقتسم و  ریغ  تاوذ  مامت  اب  هنکمم  تادوجوم  همه  هک  نیاربانب  و  تسا ، ملاع  دنتسه ، تالامک  نامه 
هب  ) دشابیم ملاع  اهنآ  هب  تانکمم ، دوخ  تاوذ  هبترم  رد  دنتـسین ، هدیـشوپ  يو  زا  يرتس  باجح و  چـیه  اب  هدوب و  قح  یتاذ  یهانت  مدـع 

(. تاذ زا  جراخ  رد  یلو  دنتسه ، قح  مولع  ناشدوخ  تانکمم  رظن ، نیا 

ءیش ره  يارب  قح  تّیمولعم  هلأسم  . 5

ساوح و لیبق  زا  ياهطساو  هکنیا  نودب  و  تسا ، ملاع  هتاذب  ءیش  ره  هب  تبسن  هناحبـس  قح  هکنانچ  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  نایب  زا 
هدـهاشم ار  اهنآ  يرتاس  باـجح و  چـیهیب  اـهنآ ، تاوذ  روضح  تهج  هب  درب ، راـک  هب  رگید ، ضورفم  یملع  هلیـسو  ره  یکاردا و  ياوق 

نیب رد  یباجح  هنوگچـیه  دراد و  يدوجوم  ره  تاذ  هب  تبـسن  هک  يروضح  هطاـحا و  نیمه  هطـساوهب  هناحبـس ، قح  نینچمه  دـیامنیم ،
. دشابیم مولعم  تاذلاب  تادوجوم ، يارب  تسین ،

يارب ینهذ  دوجو  و  دریذـپیم ، قّقحت  ینهذ  دوجو  اـب  یلوصح ) ملع   ) ینهذ رّوـصت  اریز  تسین ؛ ینهذ  هدوـبن و  رکف  هار  زا  ملع  نیا  هّتبلا 
ءیش یجراخ  دوجو  نامه  يو ، مولعم  هک  تسا  یملع  هکلب  دشابیم ، شاهیلاعتم  تاذ  ّتیدودحم  مزلتسم  اریز  تسا ؛ لاحم  هناحبـس  قح 

(. يروضح ملع   ) نآ ینهذ  تروص  هن  تسا ،
، تسا ملع  تقیقح  هک  ٍءیشل ) ٍءیش  ُروضح   ) يزیچ يارب  يزیچ  روضح  هک  تسا  نیا  درک ، تلفغ  نآ  زا  دیابن  ثحب  نیا  رد  هک  ياهتکن 

رب فّقوتم 
144 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هب تبسن  ناشدوجو  نتشاد  طبر  هطساوهب  هنکمم  تادوجوم  و  دوشیم ، رضاح  نآ  يارب  لّوا  ءیش  هک  تسا  مود  ءیش  يدوجو  لالقتـسا 
. تسوا هب  اهنآ  لالقتسا  هتشادن و  دوخ  زا  یلالقتسا  هنوگچیه  هناحبس ، قح 

اب اهنآ  يارب  زین  همولعم ) يایـشا  ریاس   ) قح ریغ  روضح  هکنانچ  دوشیم ، مامت  قح  دوخ  اب  اهنآ ، ّتینا  يارب  هناحبـس  قح  روضح  نیارباـنب 
هک تسا  نیا  نایب ، نیا  هجیتن  تسا . قح  اب  قح ، ریغ  هب  هناحبـس و  قح  هب  ءایـشا  ملع  تقیقح ، رد  سپ  دوشیم . ماـمت  هناحبـس  قح  دوجو 

(. دوش ّتقد  تسرد   ) دنوشیم هتخانش  قح  هطساو  هب  ءایشا  همه  هدش و  هتخانش  ياهطساو ) چیه  نودب   ) دوخ تاذ  اب  هناحبس  قح 
ءیـش ملع  مسق : هس  هب  ار  يروضح  ملع  ماـسقنا  و  يروضح ، یلوصح و  ملع  مسق : ود  هب  ار  ملع  ماـسقنا  هلأـسم  فّقوت ، روطهب  ثحب  نیا 
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هب نینچمه  و  شیوخ ، تاذ  هب  هناحبـس  قح  ملع  اریز  دـیامنیم ؛ لـح  ّتلع ، هب  لولعم  ملع  و  لولعم ، هب  ّتلع  ملع  شیوـخ و  تاذ  سفنب 
، ملاع يارب  دوخ ، ینیع  ّتیعقاو  یجراخ و  دوجو  اب  اجنیا ، رد  مولعم  دوخ  هدوبن و  ینهذ  تروص  هطـساو  هب  دـش ، مولعم  هکنانچ  ءایـشا ،

. تسا دوهشم  رضاح و 
و تسا ، یجراخ  دوجو  اب  لاح  نیع  رد  یلو  تسا ، ءایشا  دوجو  ّتیفرظ  هزادنا  هب  هچرگا  ءایشا ، هب  تبسن  هناحبـس  قح  ّتیمولعم  نینچمه 
هب رظن  دـناملع ، زا  مسق  ود  هک  رـصب  عمـس و  هک  تسناد  دـیاب  و  يروضح . ملع  مسق  هس  يارب  زا  دـناقادصم  هس  هناـگهس ، ياـهملع  نیا 

. دنوشیم تابثا  يو  يارب  زا  دراد ، تارَصبم  هب  ملع  تاعومسم و  هب  ملع  هناحبس  قح  هکنیا 

قح تایح  تردق و  هلأسم  . 6

همشچرس تسا ، لعاف  رد  هک  یتّیعقاو  کی  زا  یلعاف ، ره  زا  لعف  رودص 
145 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

رد هک  تسا  یلامک  تسا ، لعف  أدبم  هک  ّتیعقاو  نیا  و  دوب ، دهاوخ  يواسم  دوخ ، لعافریغ  و  دوخ ، لعاف  هب  تبسن  لعف  هنرگو  دریگیم ،
شلاح تسا ، تردق  ملع و  موزلم  هک  تسا  یتقیقح  ای  دـشابیم ، تردـق  ملع و  عومجم  هک  زین  تایح  دوش . تابثا  دـیاب  زین  هناحبـس  قح 

. تسا ملع  تردق و  لاح  قح ، يارب  زا  توبث  رد 

قح هّیبلس  تافص  هلأسم  . 7

ّتیدودـحم زا  یکاـح  هک  تهج  نآ  زا  دنـشابیم ، دوهـشم  هنکمم ) تادوجوم   ) یتسه ناـهج  يازجا  رد  هک  یلاوحا  تافـص و  همه  نیا 
نـالطب نودـب  ّتیعقاو  تَحب و  دوـجو  شتّیوـه ، هک  هناحبـس  قـح  دروـم  رد  تـسا ، لاـمک  مدـع  یفن و  شعجرم  ّتیدودـحم  و  دنتـسه ،
هتشادن يو  هب  یهار  ناکما ، صقن و  نالطب و  یفن و  هنوگ  ره  نینچمه  دنتسه . یفتنم  شسدق  تحاس  زا  و  هدوبن ، قداص  زگره  دشابیم ،

. تسا یفتنم  يو  تاذ  زا  و 
، هناحبـس قح  زا  اهنآ  یفن  ینعم  دنـشابیم ، نالطب  مدع و  هب  عجار  هرخالاب  ای  و  دنانالطب ، مدـع و  ای  یناعم ، تافـص و  نیا  مومع  نوچ  و 

یفن هّوق و  تابثا  فعـض ، یفن  لامک و  تابثا  صقن ، یفن  تسا و  توبث  ناـمه  نـالطب  یفن  ددرگیم ؛ رب  لاـمک  تاـبثا  هب  هدوب  یفن  یفن 
تاذ زا  تاّیهام  ریاس  ّتیتاـبن و  ّتیناویح و  ّتیناـسنا و  یفن  نینچمه  دـشابیم . تاذ  بوجو  تاـبثا  ناـکما ، یفن  ینغ و  تاـبثا  تجاـح ،

. دشابیم شسّدقم  تاذ  یهانت  مدع  قالطا و  تابثا  شسّدقم ،

قح هّیلعف  تافص  هلأسم  . 8

هب یتبسن  یتسه ، دوجو و  تهج  زا  ددنویپیم ، عوقو  هب  نآ  رد  هک  ینوگانوگ  ثداوح  نآ و  يازجا  ناهج و  رـساترس  هک  تسین  يدیدرت 
لعف و هتشاد و  قح 

146 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
تمحر دننام  تافص  زا  ياهراپ  قادصم  دنکیم ، ادیپ  قّقحت  اهنآ  نایم  رد  هک  نوگانوگ  ياهتبسن  سایق و  هطـساوهب  دنتـسه و  وا  هضافا 

. دنشابیم اهنآ  لباقتم  تافص  نینچمه  اهنآ و  ریغ  تفارش و  ینغ و  تّزع و  قزر و  عفن و  ریخ و  تمعن و  و 
مزـال و  نینچمه ...  قح و  هب  بوسنم  یقزر  اـی  قح  هب  بوسنم  یتـمعن  قـح و  هب  بوـسنم  دنتـسه  یتـمحر  ناـهج ، تادوـجوم  ورنیا ، زا 
عَزتنم لـعف ، ماـقم  زا  هک  تسا  یتافـص  هب  فصّتم  ینعی  نینچمه ...  تسا و  معنم  تسا و  میحر  هناحبـس  قح  هک  تسا  نیا  نآ ، کـفنیال 

. دشابیم لعف  هبترم  نامه  اهنآ  نطوم  هبترم و  هدوب و  رتنییاپ  تاذ  ماقم  زا  تافص  نیا  هک  تسا  نیا  تسه ، هک  يزیچ  یلو  دنشابیم ،
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دـیرم و و  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  قح ، داجیا  اب  هک  تسا  یجراخ  دوجوم  نامه  قح ، ناسحا  ماـعنا و  مرک و  دوجو و  ّتیـشم  هدارا و  اًـلثم 
، قح داجیا  و  تسا ، هدرک  داجیا  هدروآ و  دوجو  هب  ار  هدربمان  دوجوم  هک  تسا  نامه  قح ، ندوب  نسحم  معنم و  میرک و  داوج و  یئاـش و 

سپ تساوخ ، ار  زیچ  نـالف  دوجو  ادـخ  مییوگیم : یلقع  بیترت  تاـعارم  روظنم  هب  اـم  هچرگا  تسین ، يرگید  زیچ  یجراـخ ، دوجو  زج 
. دش نانچ  نینچ و  دوب ، هتساوخ  ادخ  نوچ  و  درک ، شداجیا 

یتاذ تالامک  زا  فشاک  دـنراد ، هک  یگنراگنر  يدوجو  ياهتفـص  نوگانوگ و  ياهدوجو  اب  یناـکما  تادوجوم  هکنیا  هب  رظن  يرآ ،
وحن کی  دناعَزتنم ، تادوجو ، نآ  زا  هک  زین  هّیلعف  تافص  نیا  دنراد ، تاذ  ماقم  رد  دوخ  یلصا  هشیر  بسح  هب  یتوبث  وحن  کی  دناّقح و 

تاذ ماقم  رد  تسا ، لعف  شیادیپ  أشنم  هک  یتقیقح  ینعی  دنراد ؛ تاذ  ماقم  رد  یلصا  هشیر  بسح  هب  یتوبث 
147 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دشابیم
نآ و  دندرگیم ، رب  ّماع  لعف  کی  هب  تقیقح ، بسح  هب  دنراد ، هک  يدایز  تافالتخا  اب  لاعفا  نیا  همه  هک  نیا  هب  دش  هّبنتم  دیاب  اجنیا  زا 

کی هب  تشذـگ ، شحرـش  هک  یتاذ  قالطا  هب  رظن  دنتـسه ، اهنآ  شیادـیپ  أشنم  هک  قح  یتاذ  تالامک  هکنانچ  تسا ، شنیرفآ  داـجیا و 
. دندرگیم رب  درادن ، هار  يو  رد  يرییغت  فالتخا و  ترثک و  هنوگچیه  هک  تقیقح  ّتیعقاو و 

نآ متخ  ءدب و  شنیرفآ و  ناهج  يدوجو  تّیعقوم  . 9

محازت و ّداـضت و  فـالتخا و  ترثک و  ره  دـشاب و  هتـشاد  هک  يزیگناتریح  تعـسو  تمظع و  ره  دـشاب و  هچ  ره  يوساـم  یتسه  ناـهج 
نماد هب  زاین  گنچ  دوش ، ضرف  هک  یتهج  ره  زا  هدوب و  قح  لـعف  هک  تسین  شیب  دـحاو  کـی  دـیامن ، ییاـمرفمکح  نآ  رد  هک  یعزاـنت 

. درادن هناحبس  قح  يدوجو  تمومّیق  زا  ییانغتسا  نیرتکچوک  ءاقب ، رد  هچ  دوجو و  رد  هچ  ياهظحل ، نیرتمک  هدز و  قح  يایربک 
؛ دشابیم طیحم  نآ  هب  رخآ ، هیحان  زا  مه  لّوا و  هیحان  زا  مه  هناحبس ، قح  دوش ، رّوصت  ضرف و  يرخآ  لّوا و  َملاع ، يارب  هک  ینعم  ره  هب 
، ملاع زا  سپ  هک  تسوا  مه  هتخاس و  رارقرب  ّتیعم  ملاع ، اب  مه  هتـسج و  تقبـس  ملاع ، رب  مه  يو ، دوجو  نآ ، بجوم  هب  هک  ياهطاحا  اـب 

. کلذ نع  یلاعت  دادیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ّتیدبا  ّتیلزا و  هدیدرگ و  یهانتم  دودحم و  شدوجو  دوب ، نیا  هنرگا  و  تسا ، تباث  یقاب و 
: دوشیم مسقنم  فلتخم ، مسق  ود  هب  روانهپ  ملاع  نیا 

تکرح و تموکح  زا  هدوب و  تباث  نآ  ياههدیدپ  دوجو  هک  الاب  ملاع  . 1
148 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

، هدوب یهولا  تحاس  هب  تبسن  زاین  هقافو و  رقف  تهج ، ره  زا  لاح  نیع  رد  و  دنرانک ، رب  دادعتـسا  هّدام و  نامز و  ّریغت و  زا  نوریب و  لاقتنا ،
يراج همه  رد  يدوجو  نّیعت  یتاذ و  ّتیدودـحم  مکح  اریز  دـنرادن ؛ يّداـم  تادوجوم  اـب  یقرف  قح ، تمحر  نماد  هب  ندزگـنچ  رد  و 

. دراد زاین  تسا ، یهانتمریغ  قلطم  ّتیعقاو  دودحم و  ریغ  تاذ  اهنت  هک  هناحبس  قح  هب  دوخ ، يدوجو  مایق  رد  يدودحم  ره  تسا و 
محازت تموکح  تحت  هدوب و  ّریغت  تکرح و  ورملق  دراد ، هچ  ره  اب  ناهج  نیا  تسام . سوبحم  طیحم  دوهـشم و  ناهج  هک  نییاپ  ملاع  . 2

، ناهج يادخ  يوس  هب  دزرو ، تلفغ  دوخ  لاقتنا  ریس و  هفیظو  زا  ياهظحل  هکنیا  نودب  هک  تسا  یگرزب  هلفاق  دشابیم ؛ لاقتنا  عزانت و  و 
هب زیچ  همه  نآ  رد  هک  دـشابیم  داعم  لزنم  دـنکیم ، یط  هک  یتفاسم  رد  لزنم  نیرخآ  دـشابیم و  وپاـکت  مرگرـس  هتـسویپ  تکرح و  رد 

. تسادخ نآ  زا  قلطم  کلم  هتشگرب و  قح  يوس 
ءازجا و بیکرت  رد  هک  ياهّیرظن  ره  اب  دوخ و  تایوتحم  همه  اب  دـشابیم ، تکرح  ناکم و  نامز و  هّداـم و  ورملق  هک  سوسحم  ملاـع  نیا 

قح دودحمان  تاذ  هطاحا  تحت  دیامن ، یلاخ  هناش  دناوتیمن  تانّیعت ، ّتیدودـحم و  مکح  زا  هکنیا  هب  رظن  میدنـسپب ، نآ  ضاعبا  ّتیوه 
میدق هک  تسوا  تسا ؛ هُمسا  ّزع  قح  كاپ  دوجو  هب  قوحلم  قوبـسم و  دوش ، ضرف  نآ  يارب  هک  ییاهتنم  أدبم و  هنوگ  ره  هدوب و  هناحبس 
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: طرش دیقیب و  تسا  يدبا  یلزا و  و  قالطالایلع ، تسا 
یفن لیوأت  یلعف  لزی ، مل  لیق : نا  و  دوجولا ؛ هیلزا  لیوأت  یلعف  ناک ، لیق : نا  هدوجو . مدـعلاو  هنوک ، تاقوالا  قبـس  تاـقوالا  هبحـصت  ـال  »

« مدعلا
میدـق و هب  نآ  ماسقنا  نینچمه  و  لعف ، هّوق و  مسق  ود  هب  ّتیعقاو  دوجو و  ماسقنا  هلأسم  فّقوت ، روطهب  ثحب  نیا  زا  تسا ، ادـیپ  هکنانچ  . 

نشور ثداح ،
149 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هلأسم نینچمه  دوشیم .
« تاهجلا عیمج  نم  دوجولا  بجاو  تاذلاب ، دوجولا  بجاو  »

. ددرگیم نشور  ثحب  نیا  زا  لیبق ، نیا  زا  يرگید  لیاسم  و 

ردق اضق و  هلأسم  . 10

رداص هناحبـس  قح  زا  هک  تسا  لعف  دـحاو  کـی  اـهنآ ، راـثآ  لاـعفا و  دوخ و  ياههدـیدپ  همه  اـب  شنیرفآ  ناـهج  دـش ، نشور  هکناـنچ 
، یمومع ّتیلولعم  تیّلع و  نوناق  قبط  هدـش و  ادـیپ  یناهج  ياههدـیدپ  لـیذ  رد  هک  یلاـعفا  همه  هک  تسا  نیا  رظن ، نیا  مزـال  و  دوشیم ،

یلوط رظن  هطقن  زا  یلو  شیوخ ، کیدزن  ياهلعاف  ِنآ  زا  مه  دنتـسه و  قح  ِنآ  زا  مه  لامعا ، نیا  دوشیم ، هدرمـش  اهنآ  لامعا  لاـعفا و 
. یضرع هن 

رد و  هناحبـس ، قح  کیلمت  هب  تسا  شتآ  ناسنا و  كولمم  قالطالایلع و  تسا  قح  كولمم  شتآ ، ندینازوس  ناسنا و  سّفنت  اًلثم  ینعی 
هب هن  دوشیم ، هداد  تبـسن  قح  هب  ًاتقیقح  لعف ، هب  نداد  دوجو  و  قح ، هب  هن  دوشیم  هداد  تبـسن  نآ  کیدزن  لعاف  هب  لـعف  دودـح  هجیتن ،
هک یعقوم  رد  لامعا  نیا  هب  نداد  دوجو  و  قح ، هب  هن  دوشیم ، هداد  تبـسن  ناسنا  هب  ندیباوخ ، ندیماشآ و  ندروخ و  اًلثم  کیدزن . لعاف 

. تسا ّقح  ِنآ  زا  دش ، عمج  اهنآ  رد  دوجو  نتفریذپ  طیارش 
قّقحت ترورض  هکنانچ  ردق ،) هلأسم   ) دنراد هناحبـس  قح  اب  یـصوصخم  طابترا  لاعفا ، ياههزادنا  دودح و  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 

. دراد هناحبس  قح  هب  يدوجو  طابترا  اضق ،) هلأسم   ) دشابیم ّتیلولعم  تیّلع و  َماع  نوناق  ياضتقم  هک  ثداوح 
151 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تیالو ۀلأسم 

تیالو تّوبن و  طابترا 

جنپ شوج  بنج و  نیا  هب  هک  تسا  یتیاهنیب  رادهنماد  دـتمم و  تایح  ناسنا ، عون  تاـیح  دـهدیم ، صیخـشت  میرک  نآرق  هک  هچنآ  قبط 
هشیمه يارب  هتـشگرب و  ادخ  يوس  هب  ناهج ، تادوجوم  ریاس  دننام  ناسنا  دوریمن و  نایم  زا  ریم  گرم و  اب  هدوبن و  روصقم  يویند  هزور 
یگدنز اب  لماک  طابترا  میمانیم ، يورخا  تایح  ار  نآ  هک  مود  یگدـنز  نیا  تشاد . دـهاوخ  یتخبدـب  ای  یتخبـشوخ و  اب  مأوت  یگدـنز 

، نایاپیب ناهج  نآ  تایح  تواقش  تداعس و  رد  نارذگناهج ، نیا  لامعا  داسف  حالص و  يدب و  یبوخ و  هتشاد و  يویند ) یگدنز   ) لّوا
. دشابیم لخديذ 

نیناوق و ناسنا  ینعی  دـیامن . نیمـضت  نیمأت و  ار  هأشن  نآ  یگـشیمه  تداعـس  هک  دوش  میظنت  يوحن  هب  دـیاب  هأشن  نیا  یگدـنز  نیارباـنب ،
تیاعر دروم  عامتجا ، دارفنا و  لاح  ود  ره  رد  هدرمـش ، مرتحم  اًلمع  ًاملع و  دـشاب ، هدوب  هأشن  نآ  تداعـس  اـب  قیبطت  لـباق  هک  ار  یتارّرقم 
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يونعم هک  ار  رگید  تایح  تفر ، دهاوخ  نایم  زا  هک  يویند  يّدام  تایح  نیا  زا  ریغ  اهنآ ، هب  لمع  هلیسو  هب  ات  دهد  رارق 
152 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دیامن هریخذ  نیسپ  زور  يارب  هدرک و  بسک  تسا ،
ياهّتیعقوم تاماقم و  لیبق  زا  هدوب و  ياهدنز  ّتیعقاو  کی  ًاتقیقح  و  [ 35] هدش هدیمان  تایح " نآرق "، ناسلرد  ًاصوصخم  ّتیونعم ، نیا 

. تسین اهنآ  ریاظن  ییامرفنامرف و  تیکلام و  تسایر و  دننام  یعامتجا  يدادرارق  يرادنپ و 
قوس دوخ  لامک  هب  ور  ار  یعون  ره  یّصاخ ، تیانع  اب  هدروآ و  دوجو  هب  ار  ناسنا  هلمج  زا  تادوجوم و  عاونا  هک  شنیرفآ  هاگتـسد  هّتبلا 

هب دوش ، راتفرگ  ییاطخ  ضقاـنت و  داـضت و  هب  اـی  [ 36] دزرو یتلفغ  هکنیایب  هک  تسا  يدـحاو  هاگتـسد  دـناسریم ، شلاـمک  هب  هداد و 
نکمم هک  اجنآ  ات  نآ ، نیمـضت  تداعـس و  نیمأت  نآ و  میظنت  رد  هتـشاد و  تیانع  تسا ، يدتمم  دـحاو  تایح  ياراد  هک  ناسنا  لیمکت 

. دیشوک دهاوخ  تسا ،
نیناوق و هک  دـشاب  یحول  هلزنم  هب  تسا ، نآ  ّزیمتم  ریغ  لقتـسم و  ریغ  ءزج  ناـسنا  هک  شنیرفآ  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  تقیقح ، نیا  مزـال 
، ییادـخ شرورپ  تسد  هدـش و  هتـشون  ناسنا  يارب  شنیرفآ  حول  رد  هک  شور  نیا  تسا . تبث  نآ  رد  ناسنا  یگدـنز  هب  طوبرم  تارّرقم 

[37 .] تسا هدش  هدیمان  نید " میرک " نآرق  رد  هک  تسا  نامه  دناشکیم ، نآ  يوس  هب  ار  يو 
153 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هاگتسد اریز  دیامنیم ؛ نیمضت  زین  ار  وا  يویند  تداعس  دنکیم ، نیمأت  ار  ناسنا  يورخا  تداعـس  هکنانچ  نآرق  حالطـصا  هب  نید  شور 
دهد قوس  دهاوخیم ، دوخ  هک  یفده  يوسهب  ار  ّتیناسنا  دنکیم  ششوک  هک  تسین  شیب  ءازجالاطبترم ) اًلماک   ) هاگتـسد کی  شنیرفآ 
يارب ار  ناسنا  یگدـنز  زا  یئزج  هک  تسا  رّوصتم  هنوگچ  نیاربانب  تسین ، شیب  تاـیح  کـی  زین  يو  تاـیح  و  دـحاو ، کـی  زین  ناـسنا  و 

[38 .] دیامن داسفا  نآ ، رگید  ءزج  رطاخ 
دیاب هأشن  نیا  رد  ناسنا  یگدـنز  هک  تسا  ياهمانرب  و  یلمع ، يداقتعا و  تاروتـسد  زا  تسا  ياهعومجم  هک  ینید  شور  نیا  لاح ، ره  هب 

: دریگیم رارق  یسررب  دروم  تهج  ود  زا  دوش ، قیبطت  نآ  اب 
نایرج ایآ  دروآ ؟ تسدهب  دـیاب  یهار  هچ  زا  تسا ، یلمع  يداقتعا و  تاروتـسد  هعومجم  هک  ار  عیـسو  هماـنرب  نیا  هکنیا  تهج  زا  لّوا :

ریاد مدرم ، نایم  ًارهق  هدمآ و  دوجوهب  یعامتجا ، ثداوح  جاوما  یقالت  هطساو  هب  دوخ  هب  دوخ  هک  یعامتجا  موسر  تاداع و  هلـسلس  کی 
ار یناسنا  تایح  هدرک و  تیافک  ار  مهم  نیا  ددرگیم  ادـیپ  یلیابق  ياهشور  يدادبتـسا و  ياـهتموکح  رد  هکناـنچ  دوشیم  رقتـسم  و 

ّتیرثکا هتساوخ  هدش و  هتفرگ  شیپ  یـسارکمد  میژر  حالطـصا  هب  مدرم و  رب  مدرم  تموکح  شور  دیاب  ای  دیامنیم ؟ تداعـس  اب  هتخیمآ 
يایازم زا  دـنکیم ، تیافک  وا  ییاناوت  هدیـسر و  ناسنا  روز  هک  اجنآ  ات  یناکم ، ینامز و  تاّیـضتقم  تاـعارم  اـب  هدـیدرگ و  نیمأـت  مدرم 

هدش هدیرفآ  هاوخدوخ  شیوخ ، يرطف  روعـش  بسح  هب  ناسنا  هکنیا  هبرظن  مییوگب : هکنیا  ای  و  ددرگ ؟ دنمهرهب  عّتمتم و  يّدام ، یگدنز 
یصخش ياهنامرآ  یتایح و  دصاقم  هار  رد  ار  دوخ  عون  دارفا  یّتح  زیچ و  همه  هجیتن  رد  دهاوخیم ، دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  و 

154 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
و دنکیمن ، راذـگورف  دزاس ، مهارف  نارگید  يارب  هک  یتخبدـب  هنوگچـیه  زا  شیوخ ، یتخبـشوخ  نیمأت  يارب  هدرک و  مادختـسا  شیوخ ،
وا دننام  زین  نارگید  هکنیا  هدهاشم  اب  يو  تسا ؛ يراچان  يور  زا  دـیارگیم ، دوخ  ناعونمه  يوسهب  هدوب و  یعامتجا  ًاعبط  ناسنا  هکنیا 

هدروآ و دورف  میلـست  ِرـس  ریزگان  دنراد ، زین  اهنآ  دـناهدرک ، هطاحا  ار  وا  هک  ییاهيدـنمزاین  جـیاوح و  دراد و  وا  هک  ار  ییورین  دنتـسه و 
ییاهيدـنمهرهب ات  دـهدیم  رد  نت  ییاهّتیمورحم  هب  يراکادـف ، اب  هتخادـنا و  شیپ  ار  یعاسم  كارتشا  هتفریذـپ و  ار  یعامتجا  یگدـنز 

جیاتن زا  ات  دهدیم  نارگید  هب  ار  دوخ  لامعا  جیاتن  زا  یضعب  هدرک و  رظنفرص  دوخ  ياههتساوخ  زا  ياهراپ  زا  هرخالاب  و  دوش ، شبیـصن 
. دریگب راک  ات  دهدب  راک  و  دنک ، مادختسا  ات  دوش  مادختسا  هک  هدش  راچان  وا  رتنشور ، ترابع  هب  ددرگ ، دنمهرهب  نارگید  لامعا 
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تردق هک  يدروم  ره  رد  دناوتیم و  هک  يدودح  ات  هتفریذـپ ، يراچان  يور  زا  ار  عامتجا  هک  هدربمان  یهاوخدوخ  ّسح  هک  تسا  نشور 
درک و دـهاوخ  مامت  دوش ) متخ  نارگید  ررـض  هب  هکنیاوگ   ) دوخ عفن  هب  ار  اهراک  هدـینادرگرب و  دوخ  يوسهب  ار  یگدـنز  شدرگ  دراد ،

. دمآ دهاوخ  شیپ  هاوخان  هاوخ و  یگدنز ، تافالتخا  يدارفا و  تافالتخا  هجیتن ، رد 
ناوتیمن ار  هلأسم  نیا  دزاسیم . نشور  باتفآ ، دـننام  ار  تقیقح  نیا  رـضاح ، هتـشذگ و  رد  دـنمورین  دارفا  لیابق و  ماوقا و  للم و  خـیرات 

ررـض هب  هچرگا  ورین ، ندرب  راک  هب  رد  ّتیقفوم ، زا  سپ  دـنهدیم ، ناج  ورین ، بسک  يارب  هک  ناـسنا  دارفا  تسیرگن ، يرـسرس  یحطس و 
رد هک  مه  ییاهتلود  للم و  و  دـتفایم ، راک  هب  نارگید  ررـض  هب  هتـشابنا  ياهورین  تاقوا ، رثکا  رد  دـنرادن و  ینّمؤم  دوش ، مامت  نارگید 

عفانم رب  ار  دوخ  عفانم  دننزیم ، مدق  ّتیندم  طارص 
155 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

نایم رد  یتّلم  ًانایحا  رگا  و  دـنرادن ، كاب  نارگید ، ررـض  نیرتگرزب  زا  دوخ ، عفن  نیرتکچوک  هب  یباـیتسد  هار  رد  هداد و  حـیجرت  نارگید 
یئزج هک  يّدام  یگدنز  فده  هار  رد  طقف  ار  دوخ  یگدنز  نشور  دشاب ، هتـشادن  يراک  نارگید  اب  هدومن و  فالتخا  عفر  يّدح  ات  دوخ 

. تسا هدومن  لیدعت  حالصا و  تسا ، یناسنا  رادهنماد  یگدنز  زا 
هار اهنت  نآرق ) حالطـصا  هب  نید   ) یگدنز تاروتـسد  نیناوق و  ندروآ  تسدهب  هار  هک  دهدیم  صیخـشت  میرک  نآرق  هک  تسا  اجنیا  زا 
نیع رد  ناسنا  هنرگو  دوشیم ، ادـیپ  ءایبنا  مان  هب  يدارفا  رد  هک  تسا  یـصوصخم  يروعـش  تلاـح  زا  تراـبع  نآ  تسا و  ینامـسآ  یحو 
رگید دنک ، یم  توعد  فالتخا  يوس  هب  يو  روعـش  هکنیا  هب  رظن  دمهفیم ، ار  لامعا  دـب  بوخ و  يدادادـخ ، ترطف  بسح  رب  هک  لاح 
فالخ ملاع ، هلاّعف  ياهورین  زا  ییورین  چـیه  هکناـنچ  درک ، دـهاوخن  توعد  تسا ، یلّوا  توعد  لـباقم  طـقن  هک  فـالتخا  عفر  يوس  هب 

[39 .] دنکیمن ءاضتقا  ار  شیوخ  یتاذ  ياضتقم 
156 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دروآ تسدهب  دیاب  تّوبن  هار  زا  اهنت  ار  ینید  تاروتسد  ّداوم  سپ 
" لیبق زا  یعامتجا  راکفا  هلسلس  کی  دنشابیم ، ناسنا  یگدنز  یهانتمان  تداعـس  بجوم  هک  ینید  تاروتـسد  ّداوم  هکنیا  تهج  زا  مود :

رارقرب دوجو ) ياقبا  ظفح و   ) يو تداعـس  فدـه  ناسنا و  نایم  هک  تسا  یطابترا  هب  هتـسب  اهنآ  شزرا  ًاعبط  دنتـسه و  دـیابن " دـیاب "و "
. دنزاسیم

، دزم رجا و  ناونع  هب  هداد و  ماجنا  ار  راک  رگراک  اهنآ  رثا  رد  دـنکیم و  تموکح  امرفراک  رگراـک و  رب  راـک ، هریاد  رد  هک  یتارّرقم  اًـلثم 
ّسح ار  نیفرط  لامعا  و  امرفراک » لمعلاسکع  رگراک و  راک   » نیفرط لاـمعا  ار  هدربماـن  تارّرقم  درادیم . تفاـیرد  اـمرفراک  زا  ار  یلوپ 

فدـه و هچناـنچ  رگا  و  تسا ، هدروآ  دوـجو  هب  دوـجو  ياـقب  ینعی  اـمرفراک ، رگراـک و  رد  یناـسنا  یگدـنز  فدـه  هرخـالاب  جاـیتحا و 
، دـناهدومن هولج  تارّرقم  لکـش  رد  یهن و  رما و  بلاق  رد  هک  یعامتجا  راکفا  نیا  زا  ناهج  رد  زگره  دوبن ، یگدـنز  یقیقح  ياـهنامرآ 

. دوبن يربخ 
دوهـشم تقیقح ، نیمه  مینک ، هاگن  دشابیم ، ریاد  یناسنا  هعماج  رد  هک  یگدـنز  موسر  بادآ و  تارّرقم و  نیناوق و  رانک  هشوگ و  ره  هب 
راوتـسا یقیاقح  يور  هتـشاد و  ار  لاح  نامه  دربیم ، راـک  هب  دوخ  دـصاقم  رد  ناـسنا  هک  يدرف  راـکفا  یّتح  تسا ، تیاـنع  دروم  هدوب و 

رد هدش و  رادروخرب  جاودزا  ینکس و  ندیشوپ و  ندیماشآ و  ندروخ و  زا  هدرک و  یگدنز  رمع  کی  ناسنا  تسا  نکمم  هکنانچ  تسا ،
نادب هریغ  سمل و  شوگ و  مشچ و  هک  ار  يذیاذل  اهنت  لحارم ، نیا  همه 

157 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
، تسوا لیـصحت  تامّدـقم  ذـیاذل ، نیا  همه  وا و  هار  رد  لامعا  نیا  همه  هک  یقیقح  يرخآ و  فدـه  زا  هتفرگ و  رظن  رد  دـنوشیم ، لـیان 

. دهدیم ماجنا  ار  دوخ  راک  هدرپ ، ریز  رد  هدرکن و  تلفغ  دوخ  فده  زا  شنیرفآ ، هاگتسد  یلو  دشاب ، هتشاد  تلفغ 
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یعامتجا راکفا  هلـسلس  کی  رهاظ ، رد  دـشابیم  یعامتجا  تارّرقم  نامه  اهنآ  زا  هتـسد  کی  هک  ینید  سیماون  ماکحا و  بیترتنیمه ، هب 
هب طونم  یخزود  ياهتمقن  یتشهب و  ياهتمعن  اب  ینید ، هداس  ترابع  هب  يورخا و  تواقش  تداعـس و  اب  اهنآ  طابترا  نکیل  دنـشابیم ،

هدش هریخذ  سح ، هدرپ  سپ  رد  هدمآ و  دوجو  هب  ناسنا  رد  اهنآ  كرت  ای  تارّرقم  سیماون و  نآ  هب  لمع  هطساوهب  هک  تسا  ییاهّتیعقاو 
[40 .] دتفا فوشکم  رهاظ و  ناسنا ، يارب  ّتینا  باجح  تلفغ و  هدرپ  ندشهراپ  ترخآ و  هأشن  هب  يو  لاقتنا  زا  سپ  و 

، تسا امرفراک  رگراک و  نایم  رد  هک  قباـس  لاـثم  رد  راـک  تارّرقم  نیب  و  تسا ، هدـنب  ادـخ و  ناـیم  هک  ینید  سیماون  ماـکحا و  نیب  هّتبلا 
تقیقح و یلو  اـمرفراک ، رگراـک و  عـفن  هب  تسا  یفدـه  هدز ، هیکت  نآ  هب  راـک  تارّرقم  هک  یتـقیقح  هکنیا : نآ  تـسا و  دوـجوم  یقرف 

يادـخ دـیآیم و  دوجو  هب  ناـسنا  عفن  هب  طـقف  تسا ، نید  لـیوأت  نآرق ، ناـسل  هب  هدز و  هیکت  نآ  هب  ینید  سیماون  هب  لـمع  هک  یتّیعقاو 
. دشابیم زاینیب  نآ  زا  راگدیرفآ 

هک يونعم  تسا  یتاـیح  هدـنز و  تسا  یتّیعقاو  دربیم ، رـسب  ینید  سیماون  تیاـعر  اـب  هک  یناـسنا  یعاـمتجا  یگدـنز  هفاّـفل  ریز  رد  سپ 
يو ِرهاظم  رگید ، ترابع  هب  هتفرگ و  همشچرس  نآ  زا  یگشیمه  ياهیتخبشوخ  يورخا و  ياهتمعن 

158 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دوشیم هدیمان  تیالو " هک " تسا  ّتیعقاو  تقیقح و  نیا  دنشابیم ،

هب هدروآ و  تسدهب  ار  یگدـنز  هب  طوبرم  ییادـخ  سیماون  ینید و  ماکحا  هک  تسا  یتّیعقاو  کی  تّوبن  هک  دـش  نشور  هتـشذگ ، نایب  زا 
ترابع هب  دیآیم . دوجو  هب  ناسنا  رد  ییادخ  سیماون  تّوبن و  ياههدروآرف  هب  لمع  هجیتن  رد  هک  تسا  یتّیعقاو  تیالو  دناسریم ، مدرم 

. دشابیم تّوبن  نطاب  تیالو  و  تیالو ، رهاظ  تسا ، تّوبن  عاتم  هک  نید  تسا و  نطاب  رهاظ و  تبسن  تیالو ، تّوبن و  نایم  تبسن  رگید ،

نآ لماح  تیالو و  توبث 

، دوشیم نیزگیاج  یهلا  برق  فقوم  رد  هدرک و  یط  ار  دوخ  ینطاـب  لاـمک  بتارم  ناـسنا  نآ  رد  هک  تیـالو  طارـص  قّقحت  توبث و  رد 
هاگتـسد درادـن و  رّوصت  يونعم  یگدـنز  ینطاب و  ّتیعقاو  کـی  نودـب  ینید  لاـمعا  رهاوظ  دـش ، هتـسناد  هکناـنچ  اریز  تسین ؛ يدـیدرت 

تبـسن هک  ار  ینطاب  ّتیعقاو  نیا  ًاترورـض  تسا ، هدرک  توعد  نآ  يوس  هب  ار  يو  هدومن و  هیهت  ار  ینید  رهاوظ  ناسنا ، يارب  هک  شنیرفآ 
. تخاس دهاوخ  هدامآ  تسا ، حور  هلزنم  هب  ینید  رهاوظ  هب 

ماود و توبث و  رب  تلالد  درادیم ، هاگن  اپب  ار  ینید  ناـمزاس  هدرک و  یناـسنا  ملاـع  رد  تّوبن  ماود  توبث و  رب  تلـالد  هک  یلیلد  نینچمه 
هتـشاد لعفلاب  هدنز  رما  نید ، ماکحا  زا  یمکح  ای  دیحوت و  بتارم  زا  ياهبترم  هک  تسا  رّوصتم  هنوگچ  و  دنکیم ، تیالو  نامزاس  ّتیلعف 

ّتقد تسرد   ) دشاب هدوب  عوطقم  هبترم ، نآ  اب  یناسنا  ملاع  هطبار  ای  دشابن و  دوجو  رد  دراد ، رب  رد  هک  ینطاب  ّتیعقاو  هک  یلاح  رد  دشاب ،
(. دوش

هطبار هدوب و  تیالو  لها  هلفاق  ریما  برق و  تاجرد  لماح  هک  یسک 
159 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يارب هناحبس ، قح  بناج  زا  هک  یسک  ینعی  ماما " [" 41 .] دوشیم هدیمان  ماما " نآرق "، ناسل  رد  دنکیم ، ظفح  ّتیعقاو  نیا  اب  ار  ّتیناسنا 
هّعشا و دباتیم ، قح  ناگدنب  بولق  هب  هک  تیالو  راونا  و  هتفرگ ، تسد  رد  ار  يونعم  تیاده  مامز  هدش و  رایتخا  تیالو ، طارص  يورشیپ 
هک ینارگیب  يایرد  هب  لصّتم  دنتـسه  ییاهيوج  هقّرفتم ، يونعم  ياهتبهوم  و  تسوا ، شیپ  هک  يرون  نوناـک  زا  دنتـسه  يرون  طوطخ 
ایند نید و  تسایر  تموکح و  تیاـصو و  تفـالخ و  زا  ریغ  تماـما  هّتبلا  و  تسا ، نیمه  میرک  نآرق  رد  تماـما  ینعم  دـشابیم . يو  دزن 

. تسا
قبطنم دـش ، رکذ  هک  تماما  زا  ینعم  نیمه  هب  هک  هدـش  رکذ  ماما  يارب  زا  يداـیز  صیاـصخ  مالّـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  هّمئا  تاـیاور  رد 
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يورم " تداهـش ، تایآ " ریـسفت  رد  هک  یتایاور  و  [ 42] تسا هدـش  دراو  لامعا " ضرع  تایآ " ریـسفت  رد  هک  یتایاور  دـننام  ددرگیم ،
" یسرک شرع و  ینعم " رد  هک  يرگید  ثیداحا  و  [ 44] هدیدرگ طبض  ردق ، هروس  ریسفت  رد  هک  يرابخا  و  [ 43] تسا

160 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
[46 .] تسا هدش  لقن  تیب ، لها  هّمئا  زا  ماما ، هفلتخم  مولع  فصو  رد  هک  يرگید  تایاور  و  [ 45] هدیسر

عابّتا باستکا و  قیرط  زا  تیالو 

یتاذ و تقایل  هطساو  هب  اهنت  دوش ، لیصحت  ششوک  یعـس و  هار  زا  ًاجیردت  هکنیا  نودب  هدوب و  یبوهوم  دش ، هتفگ  هکنانچ  ماما  تیالو 
رد یلو  درادـن ، يریثأت  نآ  رد  یناسنا  شالت  هدـمآ و  تسد  هب  ینّابر  رایتخا  یهلا و  صاصتخا  هار  زا  رگید ، ترابع  هب  يرطف و  دادعتـسا 
زا یـضعب  ناوـتیم  تسا و  نکمم  زین  ماـما  زا  ریغ  رگید  دارفا  يارب  ینطاـب ، ّتیعقاو  نیا  فاـشکنا  ینعی  تیـالو ، زا  ياهبترم  لاـح ، نـیع 

[47 .] دروآ تسد  هب  ششوک  شالت و  اب  ار  هّیهلا  تیالو  بتارم 
ناشمـشچ شیپ  زا  ار  تلفغ  هدرپ  هناحبـس  قح  هک  میراد  غارـس  هدـهاشم ، هار  زا  ای  خـیرات  هار  زا  ار  ادـخ  نادرم  زا  یعمج  ام  زا  يرایـسب 

کی هطساو  هب  هتشادرب و 

161 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ریهطت هطساو  هب  و  دناهدرک ، ادیپ  هک  ییادخ  قیفوت  اب  دناهدمآ و  رد  زاورپ  هب  قیاقح  نامسآ  رد  هدرک و  زاب  دیحوت  لاب  رپ و  ینطاب ، هبذج 

. دناهدرک زاب  الاب  ملاع  هب  یهار  هدنک و  لد  ناهج  نیا  زا  دوخ ، سفن  بیذهت  نطاب و 
زا یلو  دومن ، لالدتـسا  اهنآ  هب  درک و  راوتـسا  اهنآ  يور  نادنچ  ناوتیمن  ار  یملع  جـیاتن  اهثحب و  هیاپ  هک  تسا  یتاعومـسم  اهنیا  هّتبلا 

ناونع هب  اهنت  تسا . نیمه  مه  ام  دـصقم  هکناـنچ  داد ، حیـضوت  یفاـک  ّدـح  هب  درک و  فشک  ار  بلطم  نیا  ناوتیم  ّتنـس ، باـتک و  هار 
: میزادرپیم بلطم  نیا  تابثا  هب  هتخادرپ و  مالّسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هّمئا  قرط  زا  ربخ  دنچ  رکذ  هب  هنومن 

: ریدس ثیدح  زا  تسا  ياهعطق  ع )  ) مشش ماما  مالک  زا 
و ثدحم ، مسالا  نال  نعطلاب ، ّرقأ  دقف  ینعملا ، نود  مسالاب  هللا  فرعی  هنأ  معز  نم  و  كرشم ، وهف  بولقلا  مهوتب  هللا  فرعی  هنا  معز  نم  »

معز نم  و  بئاغ ، یلع  لاحأ  دقف  كاردال ، اب  ۀفصلاب ال  دبعی  هنأ  معز  نم  و  اکیرش ، هللا  عم  لعج  دقف  ینعملا ، مسالا و  دبعی  هنأ  معز  نم 
رغـص دقف  ۀفـصلا ، یلا  فوصوملا  فیـضی  هنأ  معز  نم  و  فوصوملا ، ریغ  ۀفـصلا  نال  دیحوتلا ، لطبأ  دقف  فوصوملاو ، ۀفـصلا  دبعی  هنأ 

. هردق قح  هللاوردق  ام  ریبکلاب و 
ۀفـص ۀفرعم  و  هتفـص ، ۀفرعم  لبق  دهاشلا  نیع  ۀفرعم  نا  دوجوم ، جرخملا  بلط  و  نکمم ، ثحبلا  باب  لاق : دیحوتلا ؟ لیبس  فیکف  هل : لیق 

کـسفن فرعت  الو  هب ، کسفن  فرعت  و  هملع ، ملعت  هفرعت و  لاق : هتفـص ؟ لبق  دـهاشلا  نیع  فرعی  فیک  و  لیق : هنیع . ۀـفرعم  لبق  بئاـغلا 
مل هب و  هوفرعف  یخا ، اذـه  فسوی و  انأ  لاق : فسوی ؟ تنأل  کـّنإَء  فسویل : اولاـق  اـمک  هب ، هل و  هیف  اـم  نأ  ملعت  و  کـسفن ؛ نم  کـسفنب 

« بولقلا مهوتب  مهسفنا  نم  هوتبثا  هریغب و ال  هوفرعی 
( لوقعلا قحت  )

مـسا اب  ار  ادخ  هک  درب  نامگ  سک  ره  تسا و  كرـشم  دسانـشیم ، رکف ) ینهذ و  رّوصت   ) بولق مّهوت  اب  ار  ادـخ  هک  درب  نامگ  سک  ره 
ثداح تسا  يرما  مسا  اریز  تسا ؛ هدومن  رارقا  دوخ  نعط  هب  یّمسم ، اب  هن  دسانشیم ،

162 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ره هداد و  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  دتـسرپیم ، مه  اب  ار  یّمـسم  مسا و  هک  درب  ناـمگ  سک  ره  و  هدرک ،) ضرف  ثداـح  ار  ادـخ  وا  سپ  )
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بیاـغ هب  ار  راـک  دـنک ، كرد  هتفاـی و  ار  یّمـسم  دوـخ  هـکنیایب  دتـسرپیم ، هدـیمهف و  فیـصوت ، هار  زا  ار  ادـخ  هـک  درب  ناـمگ  سک 
اریز هدرک ؛ لاطبا  ار  دیحوت  دتسرپیم ، مه  اب  ار  فوصوم  تفص و  هک  درب  نامگ  سک  ره  و  تسین ) بیاغ  ادخ  و   ) هدینادرگرب دودحم ) )

ار گرزب  دـنکیم ، شتـسرپ  هار  نیا  زا  هداد و  تبـسن  تفـص  هب  ار  فوـصوم  هک  درب  ناـمگ  سک  ره  تـسا و  فوـصوم  زا  ریغ  تـفص 
. تسا هدادن  رارق  دیاش  دیاب و  هک  ییاج  رد  ار  ادخ  هدرمش و  کچوک 

دوجوم تسبنب ، نیا  زا  ییاهر  تساوخ  و  تسا ، نکمم  ثحب  عون  نیا  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  دیحوت  هار  سپ  دش : ضرع  ترضح  نآ  هب 
تفص و  دوشیم ، هتخانش  شتفـص  زا  شیپ  تسا ، رـضاح  دهاش و  هکنآ  ِتاذ  نیع و  نوچ  تسین ) یقیقح  تفرعم  زا  یعنام  ینعی   ) تسا

. دوشیم هتخانش  شنیع  زا  شیپ  بیاغ 
اب ار  تدوخ  یبایب و  ار  وا  ملع  یـسانشب و  ار  وا  هک  وحن  نیا  هب  دومرف : دوشیم ؟ هتخانـش  شتفـص  زا  شیپ  دهاش ، نیع  هنوگچ  دش : هتفگ 

ادخ هطـساو  هب  ادخ و  ِنآ  زا  تسوا ، رد  هچ  ره  هک  ینادـب  و  یـشاب ؛ هتخانـش  شیوخ  شیپ  زا  شیوخ و  اب  ار  دوخ  هکنیا  هن  یـسانشب ، وا 
. تسا نم  ردارب  نیا  مفسوی و  نم  تفگ : یفسوی ؟ نامه  وت  دنتفگ : يو  هب  دنتخانـش ، ار  فسوی  هک  یتقو  فسوی  ناردارب  هکنانچ  تسا ،

. ینهذ فیصوت  رکفاب و  دوخ  شیپ  زا  هن  شریغ و  اب  هن  دنتخانش ، شتاذ  نیع و  اب  ار  فسوی  نانآ 
روسیم ریغ ، يارب  تسا ، یقیقح  تفرعم  انامه  هک  رکف  ّسح و  هار  ریغ  زا  هناحبـسقح ، تفرعم  هکنیا  رد  تسا  حیرـص  فیرـش ، ثیدـح 

. دوشیم هتخانش  هناحبس  قح  اب  هدنسانش  دوخ  یّتح  زیچ  همه  هدش و  هتخانش  شدوخ  اب  هناحبس  قح  تروص ، نیا  رد  و  دشابیم ،
163 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ثیداـحا هب  ثیدـح  نیا  ّمض  اـب  نینچمه  دوشیم و  دـییأت  میدرک ، لـقن  قباـس  ثحب  رد  هک  هعطق 17 )  ) يرگید ثیدـح  ثیدـح ، نیا  اب 
: متفه ماما  مالک  اهنآ  نیرتعماج  هک  هتشذگ 

[48 «] روتسم رتس  ریغب  رتتساو  بوجحم ، باجح  ریغب  بجتحا  دقف  هقلخ ، ریغ  باجح  هقلخ  نیب  هنیب و  سیل  »
دوخ یّتح  زیچ و  همه  رگا  هچنانچ  تسا ، نایناهج  ناهج و  هب  ناـسنا  هّجوت  اـنامه  یقیقح ، تفرعم  عون  نیا  عناـم  هک  دوشیم  نشور  دوب ،

. دش دهاوخ  لیان  یقیقح  تفرعم  هب  دروآ ، ادخ  هاگرد  هب  يور  هدومن و  شومارف  ار 
: دناهدرک لقن  مرکا  لوسر  زا  یّنس  هعیش و  هک  فورعم  ثیدح  ینعم  تسا  نینچمه 

« ّهبر فرع  هسفن  فرع  نم  »
مورحم یقیقح  تفرعم  زا  ناسنا  هنرگو  یلامک ، تایـصوصخ  ییاراد و  اب  هن  تخانـش ، دیاب  يو ، یتاذ  يدنمزاین  یتسین و  اب  هک  سفن  هک 

. دوب دهاوخ  مرگرس  دیآیم ، تسدهب  راثآ  لیالد و  زا  هک  يرکف  هنابیاغ  تفرعم  اب  و 
هتخاس دراو  ثیدح  یس  هب  کیدزن  نومـضم ، نیمه  رد  نآ ، زا  ریغ  هدومن و  لقن  زین  لّوا  ماما  زا  ار  ثیدح  نیمه  يدمآ ، ررد  ررغ و  رد 

: تساهنآ زا  لیذ  ثیداحا  هک 
« فراعملا عفنا  سفنلا  ۀفرعم  »

. تسا اهتفرعم  نیرتدنمدوس  سفن ، ییاسانش  تفرعم و 
« دّرجت هسفن  فرع  نم  »

. دنک ادیپ  دّرجت  دسانشب ، ار  دوخ  سفن  هک  ره 
« ملع ۀفرعم و  ّلک  ۀیاغ  یلا  یهتنا  دقف  هسفن  فرع  نم  »

. تسا هدیسر  تفرعم  ملع و  ره  ِنیرخآ  فده  هب  ای  هجرد  نیرخآ  هب  دسانشب ، ار  دوخ  سفن  هک  ره 
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: دیامرفیم هک  هدش  لقن  مشش  ماما  مالک  زا 
نم ًافوخ  هنودبعی  نورخآ  و  عمطلاوه ، ءاصرحلا و  ةدابع  کلتف  هباوث ، یف  ۀبغر  هنودـبعی  ۀـقبطف  هجوا : ۀـثالث  یلع  هّللا  نودـبعی  سانلا  نا  »

و َنُونِمآ ، ٍِذئَمْوَی  ٍعَزَف  ْنِم  ْمُه  َو  لجوزع : هلوقل  مارکلا ، ةدابع  کلتف  لجوزع ، هل  ًابح  هدبعا  ینکل  و  ۀبهر ، یه  و  دیبعلا ، ةدابع  کلتف  رانلا ،
ماـقم اذـه  نینمـآلا و  نم  ناـک  هّللا  هبحا  نم  و  هللا ، هبحا  هللا  بحأ  نمف  ُهَّللا ، ُمُْکِببُْحی  ِینوُِعبَّتاَـف  َهَّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْلـُق  لـجوزع : هل  وـقل 

« نورهطملا الا  همسی  نونکم ال 
هدوب و ناصیرح  تداـبع  تداـبع ، عون  نیا  دنتـسرپیم ؛ شباوث  رد  تبغر  يارب  ار  وا  هقبط ، کـی  دنتـسرپیم : هجو  هس  رب  ار  ادـخ  مدرم  . 
زا ار  وا  نم  یلو  تسا ، سرت  میب و  انامه  و  تسا ، ناگدرب  تدابع  نیا  دنتسرپیم ؛ شتآ  سرت  زا  ار  وا  يرگید  هقبط  دشابیم . عمط  انامه 

، دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  هک  یگرزب  عزف  زا  نانآ  دیامرفیم : یلاعت  يادـخ  نوچ  دـشابیم ، مارک  تدابع  نیا  و  متـسرپیم ، ّتبحم  هار 
نیا زا  درادب . تسود  ار  امـش  ادخ  ات  دییامن ، ّتیعبت  نم  زا  دیراد ، تسود  ار  ادخ  رگا  هللا ! لوسر  ای  وگب  دیامرفیم : و  دنـشابیم . نما  رد 

دهاوخ ناگدشنمیا  زا  دشاب ، هتشاد  تسود  ار  وا  ادخ  هک  یسک  و  تشاد ، دهاوخ  تسود  ار  وا  ادخ  دراد ، تسود  ار  ادخ  هک  یسک  ور ،
. دنکیمن سم  ار  نآ  یسک  ناکاپ  زج  هک  تسا  ياهدیشوپ  نونکم و  ماقم  نیا  و  دوب ،

هب دشابیم ، باوث  بلط  يارب  تدابع  هک  لّوا  مسق  هدـش ، لقن  نومـضم  نیمه  هب  ترـضح  نآ  زا  یفاک  باتک  رد  هک  يرگید  تیاور  رد 
. تسا هدش  یفرعم  نارودزم  ناریجا و  تدابع 

هدومن و يو  بوذجم  دنکیم ، ادیپ  بوبحم  يوس  هب  هک  یباذـجنا  هطـساو  هب  ار  بحم  سفن  هک  تسا  رهم  ّتبحم و  هار  اهنت  لاح ، ره  هب 
اهنت اهنت و  ار  شکاردا  روعش و  هدرک و  وحم  شیوخ  لد  حول  زا  ار  دوخ  یّتح  زیچ  همه 
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هکنانچ اریز  دریگیمن ؛ تروص  ّبح ، هار  زا  زج  هناحبـس ، قح  یقیقح  تفرعم  هک  تسا  نشور  اجنیا  زا  دهدیم . صاصتخا  بوبحم  هب 

. درادن يوسام  ِنایسن  زج  یهار  یقیقح ، تفرعم  تشذگ ،
رکذ نآ  يارب  دنـسم  قیرط  ود  ثیدح ، لیذ  رد  هدش و  لقن  راحب  رد  تسا و  جارعم " ثیداحا " زا  هک  يرگید  ثیدـح  اب  ار  بلطم  نیمه 

: درک دییأت  ناوتیم  هدش ،
و ال يرکذ ، نع  هبحاص  رتفی  يذلا ال  وهف  ءینهلا  شیعلا  امأ  لاق : مهللا ال ، لاق : یقبأ ؟ هایح  يأ  ینهأ و  شیع  ّيأ  يردـت  له  دـمحأ ، ای  »

رغصت ایندلا و  هیلع  نوهت  یتح  هسفنل ، لمعی  یتلا  یهف  ۀیقابلا ، ةایحلا  امأ  و  هراهن . هلیل و  یف  ياضر  بلطی  یقح ، لهجی  یتمعن و ال  یـسنی 
لـیللاب و ینبقاری  و  هب ، یلمع  رکذـی  و  یتـمظع ، قح  مظعی  و  یتاـضرم ، یغتبی  هاوه و  یلع  ياوه  رثؤی  و  هدـنع ، ةرخـالا  مظعت  و  هنیع ، یف 

. اًلیبس ًاناطلس و  هبلق  یلع  سیلبال  لعجی  و ال  هسواسو ، ناطیشلا و  ضغبی  و  هرکأ ، ام  لک  نع  هبلق  یقنی  و  ۀیصعم ، ۀئیس و  لک  دنع  راهنلا ،
نم یتبحم  لهأ  یلع  اهب  تمعنأ  یتلا  ۀمعنلا  نم  هثیدح  همه و  هلاغتشا و  هغارف و  و  یل ، هبلق  لعجا  یتح  ًابح  هبلق  تنکسأ  کلذ ، لعف  اذاف 

، تاذللا نم  اهیف  ام  هیلا  ضغبا  ایندلا و  هیلع  قیضاو  یتمظع ، یلالج و  یلا  هبلقب  رظنی  هبلقب و  عمسی  یتح  هعمـس ، هبلق و  نیع  حتفاو  یقلخ ،
یلا ءانفلاراد  نم  لقنی  و  ًارارف ، سانلا  نم  رفی  اذـکه ، ناـک  اذاـف  ۀـکلهلا : عتارم  همنغ  یلع  یعارلا  رذـحی  اـمک  اـهیف  اـم  ایندـلا و  هرذـحاو 
ماقم اذـه  ۀـیقابلا و  ءایحلاو  ءینهلا  شیعلاوه  اذـهف  ۀـمظعلاو ، ۀـبیهلاب  هننیزأل  دـمحا و  اـی  ناـمحرلاراد . یلا  ناطیـشلاراد  نم  و  ءاـقبلاراد ،

. نیضاّرلا
ۀبحم یتبحم  یلع  رثؤی  ۀـبحم ال  و  نایـسنلا ، هطلاخی  ًارکذ ال  و  لهجلا ، هطلاخی  ًارکـش ال  هفرعا  لاصخ : ثـالث  همزلا  یئاـضرب ، لـمع  نمف 

یتح راـهنلارون ، لـیللا و  ملظ  یف  هیجاـنأ  و  یقلخ ، ۀـصاخ  هیلع  یفخا  ـال  یلـالج و  یلا  هبلق  نیع  حـتفأ  و  هتببحأ ، ینبحا  اذاـف  نیقولخملا ،
هعمسأ و  مهعم ، هتسلاجم  نیقولخملا و  عم  هثیدح  عطقنی 
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ضرالا یلع  یـشمی  و  مهلک ، قلخلا  هنم  ییحتـسی  یتح  ءاـیحلا  هسبلاو  یقلخ ، نع  هترتس  يذـلا  رـسلا  هفرعأ  یتکئـالم و  مـالک  یمـالک و 
ةدشلا و لوهلا و  نم  همایقلا  یف  سانلایلع  رمی  ام  هفرعا  و  رانال ، ۀـنج و  نم  ًائیـش  هیلع  یفخا  الو  اریـصب ، ًایعا و  هبلق و  لعجأ  و  هل ، ًاروفغم 

ۀملظ توملا و  مغ  يری  هالأسی و ال  یتح  ًاریکن  ًارکنم و  هیلع  لزنأ  هربق و  یف  همونأ  و  ءاملعلاو ، لاهجلاو  ءارقفلا  ءاینغالا و  هب  بساـحأ  اـم 
، ًانامجرت هنیب  ینیب و  لعجأ  ًاروشنم و ال  هؤرقیف  هنیمی  یف  هباـتک  عضأ  مث  هناوید ، رـشنأ  هنازیم و  هل  بصنأ  مث  علطملا ؛ لوه  دـحللاو و  ربقلا 

« نیبحملا تافص  هذهف 
( یملید داشرا  زا  لقن  هب  راونالاراحب  )

یـشیع رتاراوگ  شیع  اّما  دومرف : هن . ایادخ  درک : ضرع  تسا ؟ رتراگدنام  یگدـنز  مادـک  رتاراوگ و  شیع  مادـک  ینادیم  ایآ  دـمحا ! ای 
، هتـسویپ ارم  يدونـشخ  اضر و  دوشیمن ، لهاج  ارم  ّقح  دـنکیمن و  شومارف  ارم  تمعن  دوشیمن و  تسـس  نم  دای  زا  شبحاص  هک  تسا 

. دیامنیم وجتسج  زور  بش و 
و دیامن ، کچوک  وا  مشچ  رد  هدش و  راوخ  يو ، شیپ  ایند  ات  دنک ، راک  دوخ  يارب  نآ  بحاص  هک  تسا  یگدنز  نآ  دیواج ، یگدنز  اّما 
و درامـش ، گرزب  ارم  یگرزب  ّقح  دـیوجب و  ارم  يدونـشخ  دراد و  مّدـقم  شیوخ  هتـساوخ  رب  ارم  هتـساوخ  و  دوش ، گرزب  وا  دزن  ترخآ 

تـسود هچ  ره  زا  ار  دوخ  لد  و  دـشاب ، نم ) رما   ) نم بقارم  یهانگ ، ّتیـصعم و  ره  رد  زور  بش و  دـنک و  داـی  منکیم ، وا  اـب  نم  هچنآ 
. دهدن رارق  دوخ ، لد  هب  یهار  ّطلست و  سیلبا ، يارب  دراد و  نمشد  ار  وا  ياههسوسو  ناطیش و  دیامن و  كاپ  مرادن ،

ّمه و لاغتـشا و  تغارف و  مهدیم و  رارق  مدوخ  صوصخم  ار  شلد  اـت  مناـشنیم  دوخ ) زا   ) یتّبحم شلد  رد  درک ، ار  راـک  نیا  هک  یتـقو 
دوخ لد  اـب  اـت  منکیم  زاـب  ار  وا  لد  شوگ  مشچ و  مزاـسیم و  طوبرم  ماهداد ، مدوـخ  قـلخ  زا  ّتبحم  لـها  هب  هک  یتـمعن  هب  ار  وا  نخس 

لالج و هب  دوخ  لد  اب  دونشب و 
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رب اهیفام  ایند و  زا  ار  وا  منادرگیم و  ضوغبم  وا  يارب  تسا ، ایند  رد  تّذل  هچنآ  منکیم و  گنت  وا  يارب  ار  ایند  و  دـنک ، هاگن  نم  تمظع 
دنکیم رارف  ایند  زا  رگید  دش ، روطنیا  هک  یتقو  درادیم . رذح  رب  كانرطخ  هاگارچ  زا  ار  دوخ  دنفـسوگ  نابـش  هکنانچ  مرادیم ، رذح 

تسا نیا  مهدیم . شتنیز  تمظع ، تبیه و  اب  دمحا و  ای  دوشیم  لقتنم  نامحر  هناخ  هب  ناطیش  هناخ  زا  یقاب و  يارس  هب  یناف  يارس  زا  و 
. تسا اضر  لها  ماقم  نیا  دیواج و  یگدنز  اراوگ و  شیع 

دشابن و لهج  هب  هدولآ  هک  ار  يرکش  مهدیم  ناشن  يو  هب  مهدیم : رارق  مزال  وا  يارب  تلـصخ  هس  دنک ، لمع  نم  ياضر  هب  هک  ره  سپ 
ارم هک  یتـقو  هجیتـن ، رد  درادـن . مّدـقم  ار  یـسک  ّتبحم  نم ، ّتبحم  رب  هک  ار  یتـّبحم  دـشابن و  یـشومارف  هب  هدولآ  هک  ار  دوـخ  زا  يداـی 

مرادـن و هدیـشوپ  يو  زا  ار  دوخ  قلخ  هّصاخ  و  منکیم ، زاب  دوخ  لـالج  يوس  هب  ار  شلد  مشچ  و  مرادیم ، تسود  ار  وا  تشاد ، تسود 
نخـس دوخ و  نخـس  دوش و  عطق  مدرم  اب  وا  تسلاجم  تملاکم و  اـت  میوگیم ، نخـس  يو  اـب  هتـسهآ  زور ، ینـشور  بش و  یکیراـت  رد 

مدرم همه  هک  مناشوپیم  ایح  سابل  يو  هب  مناسانشیم و  يو  هب  ماهدیناشوپ ، دوخ  قلخ  زا  هک  ار  يزار  میاونشیم و  وا  هب  ار  دوخ  هکئالم 
هدیـشوپ يو  زا  يزیچ  خزود ، تشهب و  زا  مزاـسیم و  اـنیب  هدـنریگ و  ار  وا  لد  و  دوریم ، هار  نیمز  يور  هدـیزرمآ  و  دـننک ، اـیح  يو  زا 

نارگناوت و لامعا  باسح  قیرط  و  تشذـگ ، دـهاوخ  مدرم  رب  تمایق  زور  تّدـش  لوه و  زا  هک  ار  هچنآ  مهدیم  ناـشن  وا  هب  و  مرادیمن ،
دـننک و لاؤس  يو  زا  هک  منکیم  لزان  يو  رب  ار  ریکن " رکنم و  کلَم " ود  مناباوخیم و  شربق  رد  ار  وا  و  ار ، املع  لاّـهج و  ناـشیورد و 

دعب منکیم و  رـشن  ار  وا  لمع  ناوید  هدرک و  بصن  ار  وا  يوزارت  دعب  دید ، دهاوخن  ار  دمآ  شیپ  لوه  دحل و  ربق و  یکیرات  گرم و  مغ 
زاب روشنم و  هک  یلاح  رد  ات  مراذگیم  شتسار  تسد  رد  ار  شلمع  همان 

. ّتبحم لها  تافص  تسا  نیا  مهدیمن ، رارق  ینامجرت  وا  مدوخ و  نایم  و  دناوخب ، تسا 
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: دیامرفیم بطخ  زا  یکی  رد  هک  تسا  لّوا  ماما  مالک  زا 
اهنع تفـشک  راصبأ  ـالا  کـلذ ، نوداـم  مهفی  مهف  يأ  و  کتردـق ، ءایـض  رون  یلا  یقرت  و  كرون ، ِءاـهب  بصن  موقت  نیع  يأ  کناحبـس  »

، کئاهب راونا  نیب  اوجلو  و  کناکرا ، یف  كوجانتف  حاورالا ، ۀحنجأ  فارطأ  یلا  اهحاورأ  تقرف  ۀیمعلا ، بجحلا  اهنع  تکته  و  ۀـیطغالا ،
 ...« اراّمُع توربجلا  لهأ  مهاعد  و  اراوز ، توکلملا  لها  مهامسف  کئایربک ، يوتسم  یلا  ۀبرتلا  یقترم  نم  اورظن  و 

( يدوعسم ۀّیصولا  تابثا  )
يورین تردق و  دنت  ییانـشور  يوس  هب  و  دتـسیاب ، وت  رون  ییابیز  یکزان و  ربارب  رد  دناوتب  هک  تسا  مشچ  مادک  یهّزنم ! كاپ و  وت  ایادخ 

هدننکروک ياهباجح  و  ياهتـشادرب ، اهنآ  شیپ  زا  ار  هدرپ  هک  ییاهمشچ  رگم  دمهفب ، ار  نآ  ياروام  دناوتیم  مهف  مادک  و  دور ، الاب  وت 
نایم رد  و  دـناهتفگ ، نخـس  تدوخ  ناکرا  رد  وت  اب  و  هتفر ، الاب  حاورا  ياهلاب  فارطا  هب  اهنآ  حاورا  هجیتن  رد  ياهدرک و  هراپ  اـهنآ  زا  ار 
اهنآ توکلم  لها  سپ  دناهدرک ، هاگن  وت  يایربک  هاگرارق  هب  تسا ، یّقرت  ياج  هک  نادکاخ  نیا  زا  و  دـناهتفر ، ورف  وت  ییابیز  ءاهب و  راونا 

. دناهدناوخ ناگدننکدابآ  توربج ، لها  و  دناهدیمان ، رادید  لها  راّوز و  ار 
171 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

زورما يایند  رد  عّیشت  تلاسر 

[49 [؟ تسیچ تّیرشب  يارب  عّیشت  بهذم  تراشب 

زورما ناهج  لباقم  رد  عّیشت  هرابرد  هرکاذم  يارب  ییاهتشاددای 

هراشا

یندرا هتـسجرب  ياهّتیـصخش  زا  یکی  اـب  هک  ياهبحاـصم  زا  تفرگ ، رارق  ثحب  دروـم  ربتکا 1959 )  27  ) هتـشذگ هسلج  رد  هک  یبلاـطم 
نآ اب  ار  دوخ  هک  تسین  مزال  نکل  دشابیم ، یسایس  ياههبنج  ياراد  ًاساسا  هبحاصم  نیا  دیدرگ . ماهلا  بناج  نیا  هب  دوب ، هتفرگ  تروص 

. تسا ینید  يونعم و  ّتیعضو  تسام ، رظن  دروم  ًاساسا  هچنآ  هکلب  میزاس ، لوغشم 
، ینیبدـب ای  ینیبشوخ  رظن  اب  هک  تسین  نیا  هلأـسم  دـشابیم : لـیذ  لاؤس  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  دـیاب  نم  رظن  هب  هچنآ  یّلک ، تروص  هب 

رخآ موهفم  میهد . رارق  هعلاطم  دروم  دنمانیم ، یقرت " ار " نآ  هزورما  هچنآ  اب  ار  مالسا  ندش  هجاوم 
172 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ناوتیم هنوگچ  هک  میسرپب  دوخ  زا  تسین  مزال  تسا . هتفرگ  رارق  نیمز  برغم  مدرم  زا  يرایـسب  ّکش  دروم  هک  تسا  یتّدم  یّقرت ، ینعی 
هک يونعم  میظع  تبیـصم  کی  اب  ناوتیم  هنوگچ  هک  مییامن  راسفتـسا  دوخ  زا  دیاب  هکلب  دوب ، گنهآمه  یـضرف  یّقرت  کی  نتفر  ولج  اب 

؟ دیدرگ هجاوم  تسا ، هداد  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  هّیقب  هتفرگ و  ارف  ار  ّتیرشب  زا  يدایز  تمسق  ًارهاظ 
، يو دوـجو  رد  هک  یقرـش  کـی  زا  تسا  يزراـب  هنوـمن  وا  هک  تسا  نیا  تسا ، ثیدـح  بابـسا  یندرا ، ّتیـصخش  کـی  دروـم  رد  هچنآ 
رد یموـمع  نارحب  نیا  تسا . هدـمآ  دـیدپ  لاـس  دـنچ  ضرع  رد  تفاـی ، روـهظ  نیمز  برغم  رد  ًاجیردـت  نرق  دـنچ  یّط  رد  هک  یتبیـصم 

. دناهتخاس مّسجم  نآ  ساسا  رب  دوخ ، اب  ار  نآ  طباور  يونعم و  قیاقح  اهیبرغ  هک  تسا  یقیرط  هجیتن  ّتیونعم ،
رب نآ  ياهّتیقفوم  تعیبط و  رب  رـشب  يالیتسا  اـب  دـشاب . مأوت  يونعم  ياوقشیازفا  اـب  یبوخ  هب  تسناوتیم  تعیبط ، ياوق  نتخاـس  روهقم 
اب اـی  تسناد  ریذـپانبانتجا  دـیاب  ار  رما  نیا  اـیآ  هک  دـیآیم  شیپ  هلأـسم  نیا  درب  نیب  زا  ار  نآ  موهفم  یّتح  هک  ینعم )  ) حور ملاـع  ّدـض 

. میامنیم عّیـشت  ّتیونعم  ًاصوصخ  مالـسا  ّتیونعم  زا  نم  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دـیدرگ ؟ هجاوم  نآ  اب  يرترب  يونعم  ياهورین  زا  هدافتـسا 
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زا یـضعب  هک  دومج  ياوق  رب  يرترب  يارب  يدایز  ناکما  مییاـمن ، هدـنز  ار  نآ  مینک و  ناـیب  میروآ و  شیپ  هب  ار  لاؤس  نیا  میناوتب  اـم  رگا 
. میراد تسد  رد  دنالیاق ، نیمز  برغم  رد  رّوطت  یّقرت و  لباقم  رد  مالسا  يارب  زا  نیدقتنم 

" یّقرت و " [ 50"] لولح هنومن " موهفم  ود  . 1

: دسیونیم هراشا  دروم  یندرا  ّتیصخش 

173 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
یگدـنز دوخ  هنامز  اب  هک  اجنآ  زا  نکل  تسا ، هدومن  لولح  ناطلـس  رد  هک  مراد  یتّنـس  هب  قیمع  ینامیا  نم  عبات ، ناملـسم  کی  ناونع  هب 

. ینید ّتنس  زا  جراخ  رگم  تسین  رودقم  یّقرت  مرظن  هب  ماهتفای ، دشر  ییاپورا  تیبرت  میلعت و  اب  منکیم و 
ذاّختا ار  نانآ  تاحالطصا  مامت  هک  هدیدرگ  قرغتسم  نابیرغ  راکفا  رد  نانچ  وا  هک  تسا  دوهشم  اًلماک  برع ، ّتیصخش  نیا  هلمج  ود  رد 

. تسا هدومن 
؛ دوشیم تفای  اـهیبرغ  دزن  هک  تسا  ناـمه  نآ  ینعم  کـش ، نودـب  تسیچ ؟ لولح  ینعم  يو ، يارب  هک  دـیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  فلا )
، دزاسیم طبترم  هتـشذگ  اب  ار  ام  هک  یطباور  زا  ار  دوهـشم  تالیثمت  نتخاس  عطقنم  هدارا  نامه  هک  یلاـح  رد  يروآّریحت ، هجیتن  رد  اریز 

ینعی دندوب ، یطارفا  ناهاوخيروهمج  زا  هک  ناشیک  لتاق  نیدیب  یتسم  اب  ار  یمـشاه  نادناخ  نالتاق  ناجیه  روش و  تسا ، هدومن  كرد 
. دیامنیم هسیاقم  دندناسر ، لتق  هب  ار  هسنارف  روطارپما  مهدزناش ، یئول  هکنانآ 

سیدـقت روطارپما " هک  ینعم  نیدـب  دوب ، هدـش  هداهن  لولح " موهفم " يور  رب  ماّیالامیدـق  زا  هسنارف ، رد  روطارپما  ینعم  هک  تسین  یّکش 
ار [ 51] تسوژ نس  لئاسر  هک  تسا  یفاک  تفریذـپیم . ماجنا  یناسنا  هعماـج  رد  ّتیهولا  لولح  يو ، صخـش  رد  دوب و  دـنوادخ " هتفاـی 

ّتیهولا لولح  عاطقنا  عقاو ، رد  روطارپما  گرم  دـناهدوب . فقاو  رما  نیا  رب  اًلماک  هسنارف  یّلم  ياروش  ياضعا  هنوگچ  هک  مینیبب  ات  میناوخب 
دعب یحیسم  ینید  ياهاروش  یمـسر  ياهفیرعت  زا  هکنیا  نودب  دومن  رّکفت  قیرط ، نیدب  ناوتیمن  نکل  تشگیم ، بوسحم  هعماج  رد 

ع)  ) حیسم ترضح  ای  یهولا  ناسنا  صخش  رد  ار  توسان  توهال و  عبط  ود  هک  مراهچ  نرق  زا 

174 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دشاب هدمآ  لمع  هب  هدافتسا  دننادیم ، یکی 

موهفم کـی  نتخاـس  يویند  ریقحت و  هنوگچ  هک  داد  ناـشن  ناوـتب  رگا  تسا . هداتـسیا  نآ  لـباقم  رد  هشیمه  مالـسا  هک  تسا  یقیرط  نیا 
نانآ ًایناث  و  هتشادن ؟ دوجو  موهفم  دوخ  رد  ادتبا  زا  رطخ  نیا  ایآ  ًالّوا  هک  دیسرپ  ناوتیم  ددرگیم ، میظع  تبیـصم  کی  هب  رجنم  یبهذم ،

هزرابم نآ  هیلع  هدیدرگ و  هجاوم  نآ  اب  ای  دـنروآ ، دورف  رـس  نادـب  راظتنا ، فلاخم  دـیاب  ایآ  دناهتـشادن ، داقتعا  موهفم  نیدـب  زاغآ  زا  هک 
؟ دنیامن

نیا ایآ  اریز  دریگ ؛ رارق  قّمعت  رّکفت و  دروم  دـناوتیم  اـجنیا  رد  [ 52] هعیـش یـسانشماما  هک  مییوگیم  راصتخا  تروص  هب  بلطم  نایب  اب 
یناحور ياملع  هب  تسین ؟ یحیسم  یمسر  ياهاسیلک  لولح  هب  لوق  یّنـس و  مالـسا  یعازتنا  ینیبتدحو  نیب  میقتـسم  طارـص  هعیـش ، رظن 

اهاسیلک و دیاقع  خیرات  هرابرد  اهیبرغ  ياههتشون  هعلاطم  درک : داهنشیپ  قیقحت  يارب  ار  يرمثرپ  هنیمز  ناوتیم  رصاعم  دهع  هعیـش  ناوج 
هک دومن  لح  يوحن  هب  ار  لیاسم  نیا  نکل  تفای ، دوخ  لباقم  رد  ّتیحیـسم  هک  دش  هجاوم  یلیاسم  نامه  اب  یـسانشماما  هک  رما  نیا  دییأت 

. تسا هباشم  دنراد ، یگتسباو  ّتیحسم  هب  هک  ییافرع  قیرط  اب  سکعرب  فلاخم و  اهاسیلک  یمسر  قیرط  اب  اًلماک 
دنمهفیم لولح  تروص  هب  ار  نآ  هک  یخیرات  هعقاو  رد  ار  دـنوادخ  اب  ساـمت  نیمز ، برغم  مدرم  هیلک  تسا : رارق  نیا  زا  بلطم  هصـالخ 
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یمسر ياهبلط  لولح  رّوصت  اب  فلاخم  هک  قح  رهظم  روهظ و  یّلجت و  رد  ار  سامت  نیا  هعیش ، مالـسا  هک  یلاح  رد  دناهدومن ، وجتـسج 
عّیشت ایآ  دشابیم ، لیخد  نیمزبرغم  مدرم  نادجو  یلعف  نارحب  رد  لولح  ینعی  هدیقع  نیا  رگا  سپ  دبلطیم . تسا ،

175 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
؟ دراد تریاغم  یّنس  مالسا  راکفا  اب  هک  یبلاطم  دهد ؛ هعاشا  دروم  نیا  رد  هک  درادن  رب  رد  يدیدج  بلاطم 

ار ّتیحیسم  نیمزبرغم ، مدرم  رگا  تسین . رّوصت  لباق  زین  یـسانشماما  نودب  عّیـشت  تسین ، نکمم  حیـسم  نودب  ّتیحیـسم  هک  روطنامه 
يدامتم نورق  رد  هک  دناهدومنن  یط  ار  یـصاخشا  هار  هک  تهج  نیا  زا  ای  دشابیم  نانآ  یـسانشحیسم  شور  زا  ریـصقت  ای  دـناهدومن ، اهر 

، دریگیم رارق  اهیبرغ  راکفا  ریثأت  تحت  یّنس  ناملسم  کی  رگا  دناهدوب ، تسا ، کیدزن  رایـسب  یّلجت  هب  هک  يونعم  لولح  کی  هب  دقتعم 
يارب زا  حیحـص  شور  تسا و  ناـسنا  دـنوادخ و  نیب  هطبار  رّوـصت  يارب  زا  باوـص  شور  نیا  اریز  تسا ؛ یـسانشماما  نتـشادن  لـیلد  هـب 

. نّویرداال اب  ندش  هجاوم 
نیرتلوادتم زا  یکی  نیا  هک  سوسفا  تسا ) يزورما  ای  « ) دنکیم یگدنز  دوخ  رصع  اب   » هک دیامنیم  نالعا  روبزم ، یندرا  ّتیصخش  ب )

نامز اب  هک  تسین  روبجم  يوق ، ّتیـصخش  کی  تسا . هتفاـی  هعاـشا  نیمزبرغم  رد  هک  تسا  یتاحالطـصا  نیرتهناـقمحا  لاـح  نیع  ردو 
شیپ هب  ار  خـیرات  نامز و  ینعم  ناـمز و  هلأـسم  عوضوم ، نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب . شیوخ  ناـمز  دـیاب  وا  هکلب  دـیامن ، یگدـنز  دوخ 
اجنیا زا  تایعامتجا  تلاصا  خـیرات و  تلاصا  رّوطت و  نیدـقتنم  نیرتدـیدش  هدـیدرگ و  حرطم  نیمزبرغم  رد  اًلبق  بلاطم  نیا  دروآیم .

. دناهتفرگ همشچرس 
، خیرات میوقت  رد  هک  ياهظحل  هلیـسو  هب  دیاب  ار  تاّیهلا  هفـسلف و  مامت  تسا  دـقتعم  هک  تسا  یبتکم  خـیرات ، تلاصا  بتکم  زا  ام  دوصقم 
، تاعامتجا تلاصا  بتکم  زا  ام  دوصقم  دـنامیمن . یقاـب  هتـشذگ ، زج  يزیچ  رگید  یناـیب ، زرط  نینچ  رد  دومن . ناـیب  تسا ، هدرک  روهظ 

هلیسو هب  ار  هفسلف  مامت  هک  تسا  یبتکم 
176 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

هظحل کی  یناقوف  نامتخاس  طقف  يونعم  روص  رگا  دیامنیم . نایب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هفسلف  نیا  نآ ، نماد  رد  هک  یعامتجا  نامتخاس 
. دروآیم رد  نّویرداال  لاح  هب  ار  ام  هتشادن و  یتفرعم  شزرا  رگید  ًاعبط  دشاب ، یعامتجا  داینب  کی  ای  یخیرات 

. ماهتخاس رـشتنم  ینانمـس  هلوّدـلاءالع  هلیـسو  هب  نامز  موهفم  زا  هّجوت  بلاـج  يداـقتنا  هراـبرد  یقیقحت  نم  هک  مدرگ  رّکذـتم  مهاوخیم 
فراع نیا  راتفگ  اب  هباشم  تاراشا  زا  رگا  تسا . لیاق  زایتما  یقافآ ، ناـمز  یـسفنا و  ناـمز  نیب  اـِنتایآ »...  ْمِهیُِرنَـس   » هیآ هراـبرد  یناـنمس 
هجاوم دـنادیم ، داضتم  لـباقتم و  ینید ، ّتنـس  اـب  ار  یّقرت  هک  ياهطـسفس  اـب  میناوت  یم  مییاـمن ، هدافتـسا  نآ  زا  هدومن و  يوریپ  گرزب ،

، دـنافلتخم بتارم  هب  طوبرم  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـهدیم ، رارق  حطـس  کـی  رد  هداد و  رییغت  ار  موهفم  ود  نیا  هطـسفس  نیا  اریز  میدرگ ؛
. دشابیم حیطست  نیا  لوؤسم  دوخ  ینید ، ّتنس  میهافم  زا  یکی  هک  تسین  کش  نکل 

عنتمم ياهبیکرت  . 2

هدهاشم نکمم  ریغ  جازتما  بیکرت و  کی  لباقم  رد  ار  دوخ  تسا ، هتفریذپ  داقتنا  نودـب  یندرا  درف  نیا  هک  حیطـست  نیا  لیلد  هب  کشیب 
: يو لوق  هب  دیامنیم ؛

ایآ مینکیم . یگدنز  یمحریب  رگمتـس و  ناتـساد  کی  رد  میزادرپیم ، رّکفت  هب  هک  یماگنه  دوخ ، ناملـسم  برع و  ناردارب  مامت  دننام 
دیدـج یملع  یّنف و  یّقرت  هب  موکحم  هک  یعامتجا  مظن  کی  زا  ار  نید  مینکیم  یعـس  هک  یلاح  رد  دُربن  نیب  زا  ار  دـنوادخ  تسا  نکمم 
هلیـسو هب  طقف  تسا و  يرگید  دوجو  مزلتـسم  کی ، ره  دوجو  دـناهتخیمآ و  رگیدـکی  اب  عاـمتجا  نید و  مالـسا ، رد  میزاـس ؟ ادـج  تسا ،
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يرگید اب  كاکفنا  لباق  ریغ  داّحتا 
177 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

؟ میشاب هدومن  تنعل  ار  دوخ  هکنیا  نودب  میزاس ، دّدجتم  ار  دوخ  تسا  نکمم  ایآ  تسا . یتسه  ياراد 
: مییامن رّکفت  لیذ ، بلاطم  هرابرد  هک  تسا  نیا  نم  داهنشیپ 

ینعی دوب ، هتشذگ  نرق  رد  هچین  دایرف  هک  دیامن  ساسحا  ییاههشیدنا  رطخ  ضرعم  رد  ار  دوخ  ناملـسم ، درف  کی  هک  تسا  بیجع  فلا )
ینعی بلطم ، نیا  رهاـظ  نطاـب و  نیب  زاـیتما  ثحب  تسا . سکعنم  نـیمزبرغم  مدرم  ماـمت  ناـیم  رد  دـیاش  ادـن ، نـیا  تـسا .» هدرم  ادـخ  »

یسانشهدیدپ
 ( La phenomenologie ) 

نادـب اهاسیلک  رد  هچناـنچ  تسا ، لولح  هب  داـقتعا  هجیتن  هچین ، رظن  نکل  دومن ، حرطم  عقوم  نیا  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتینـالوط  نآ ،
امرفمکح اـجهمه  رد  یّلجت  هکلب  دّـسجت ، هن  تسا و  نیب  رد  لولح  هن  هک  اـجنآ  ّتیهولا .) ناـسنا و  میناـقا  داـّحتا  ینعی   ) دوشیم فارتـعا 

نودب یندرا  لجر  نیا  نکل  تسا ، ینعم  هنوگ  ره  دقاف  یحیـسم ، فراع  کی  يارب  هلمج  نیا  تشک ؟ ار  دنوادخ  ناوتیم  هنوگچ  تسا ،
. تسا هدربن  ییوب  نافرع ، زا  هاگچیه  کش 

پاپ و ینعی  اسیلک  يارب  ياهسّسؤم  بتارم  هلسلس  هب  کیلوتاک ، ياسیلک  رد  ّتیعقاو ، رد  توسان  توهال و  یسنجمه  رگید ، هبنج  زا  ب )
يارب [ 54] یسکفویوتسد فازاماراک  ناردارب  باتک  رد  یناحور  همکحم  [ 53] گرزب يوجزاب  هثداح  هشیمه  دیاب  تفای . لاقتنا  اهفقسا 

. دریگ رارق  هعلاطم  دروم  هرابود  عوضوم ، نیا  ینعم  كرد 
دوخ تردق  رد  ار  دارفا  حور  دندومن و  ذخا  ار  ینامسآ  ماهلا  ماقم  اسیلک  ياسؤر  دیدرگ و  تردق  يارب  زا  ياهدارا  اسیلک ، ناونع  هب  نید 

. دنتخاس سوبحم 
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تالیکشت یفرع  يویند و  هبنج  اههعماج  نیا  دمیهف . دهاوخن  ار  زورما  يروتاتکید  ياههعماج  هدیدپ  دسانشن ، ار  اسیلک  هدیدپ  ناسنا  رگا 

لیدبت ّتیهولا  لولح  مییوگیم  هک  یماگنه  ام  دوصقم  تسا  نیا  دراد و  رگیدـکی  هب  یبیجع  تهابـش  ود  رهنابز  نکل  دنـشابیم ، اسیلک 
. تسا هدیدرگ  یعامتجا  لولح  هب 

اب هعماج  نید و   » ینعم هب  ار  نآ  یندرا ، ّتیـصخش  نیا  هکنانچ  مالـسا  دـنادیم و  یکی  ار  اسیلک  نید و  هک  هدـیدپ  نیا  نیب  یتهابـش  ایآ 
رگا میـشاب ؟ هدومن  تنعل  ار  دوخ  هک  نیا  نودب  میزاس  دّدـجتم  ار  دوخ  تسا  نکمم  ایآ  دراد ؟ دوجو  دـیامنیم  رّوصت  هتخیمآ » رگیدـکی 
نید ندومن  یعاـمتجا  لـماع  ار  ناـنآ  تسا و  اـهاسیلک  ّتیحیـسم  اـب  فلاـخم  هک  نیمزبرغم  يونعم  ّتیحیـسم  وترپ  رد  ار  عوـضوم  نیا 

گرم تنعل "و " رطخ  هک " مییوگب  میتـسناوتیم  میتـسیرگنیم ، [ 55 (] رنیاتـسا گروبندیوس و  همهوب و  ارولف و  میخاوی  دـننام   ) دـنادیم
نیب زایتما  قارتفا و  زا  هجوچیه  هب  هن  دیآیم و  دوجو  هب  اهنآ  نتسناد  یکی  هعماج و  نید و  نیب  صیخـشت  مدع  زا  حضاو  روطهب  دنوادخ "

. ود نآ 
زیچ ره  زا  لبق  اهکیلوتاک  میتسه و  یعامتجا  تداهش  ّتیمها  هرابرد  ینوزفازور  يراشفاپ  رارصا و  دهاش  نیمزبرغم ، رد  رصع  نیا  رد 

نیرتگرزب یگتخیمآ ، نیا  نم  رظن  هب  دننکیم . هابتشا  ییاسیلک  تسایس  اب  ار  ینید  يرادیب  دنناریم و  نخس  اسیلک  هب  نامیا  زا  ًارصحنم  و 
هک یماگنه  دشاب . اسیلک  نآ  هک  ياهقرف  عون و  ره  دشخبیم ، يدبا  تایح  نامیا و  هک  تسین  اسیلک  تسا . ّتیونعم  هب  ییافویب  تنایخ و 

نیا هلأسم  نکل  تسا ، نکمم  ریغ  بیکرت  نیا  یلب  تفگ : يو  هب  ناوتیم  دروآیم ، نایم  هب  نخس  عنتمم  بیکرت  زا  یندرا  ّتیـصخش  نیا 
. دومن ششوک  نآ  ماجنا  يارب  دیابن  تسین و 
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عّیشت تّیونعم  زا  يدیدج  مایپ  هرابرد  . 3

هراشا

رداق هک  يّدـح  ات  دـیدرگ ، لـیلحت  هیزجت و  اًـلبق  هک  یمیهاـفم  لـباقم  رد  دریگیم . همـشچرس  تشذـگ ، هک  هچنآ  زا  رکف  نیا  نم  رظن  هب 
يونعم نشور  حـضاو و  هدـهاشم  کی  هعیـش ، رّکفت  بلاطم  رد  ات  مییاـمن  شـشوک  میناوتیم  میـشاب ، نآ  شیادـیپ  ناـیرج  دـهاش  میتسه 

. درادرب نایم  زا  ار  نآ  دبای و  قّوفت  رشب  هزورما  يدیماان  رب  هک  ياهدهاشم  مییامن ؛ وجتسج 

یسانشماما یسانشربمغیپ و  فلا )

یبرجت خیرات  رد  ار  دنوادخ  طوبه  هک  تسا  لولح  هن  هک  هدومن  نییبت  دوخ  يارب  راهطا ) هّمئا   ) ماما هدزاود  ّتیصخش  هرابرد  عّیـشت  هچنآ 
یعازتنا ینیبتدـحو  هن  دزاسیم و  هجاوم  تسا ، هدومن  كرت  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یملاع  اب  ار  ناـسنا  هک  هّیرداـال  دـیاقع  هن  دراد و  رب  رد 

طارص هرابرد  رگید  راب  هک  دیامنیم  راداو  ار  ام  ناهج  یلعف  عضو  دروآیم ، دوجوهب  ناسنا  دنوادخ و  نیب  یتیاهنیب  دُعب  هک  یّنس  مالسا 
اـههار و رد  هکنآ  زا  لـبق  ار  یلاـعتم  طیـسب  میهاـفم  یقیقح و  لـیاسم  هک  تـسا  ناـنچنآ  مییاـمن . رّکفت  لـیطعت ، هیبـشت و  نـیب  میقتـسم 
رد بجوم  رکّذلاقوف ، تافرحنا  زا  سپ  یلاعتم  طیسب  قیاقح  نآ  اریز  مینک ؛ حرط  هزات  رکب و  دنـشاب ، هداتفا  میتفگ ، رتشیپ  هک  ییاهتهج 

. تسا هدیدرگ  میتسه ، ام  هک  يزورما  رشب  حور  نتسکش  مه 
دیسانشیم و نم  زا  رتهب  دناهدش ، مسر  نآ  رد  راهطا  هّمئا  مرکا و  لوسر  ترضح  يونعم  یقیقح و  يامیس  هک  ار  ياهیلّوا  ياهّتنـس  امش 

كاردا لـالخ  زا  ار  هیلّوا  رکب  ياهامیـس  نآ  هک  دیـشاب  هداـمآ  رگا  تسا  یحور  قیمع  نیون و  هبرجت  امـش  يارب  نونکا  دـینکیم . كرد 
ریواصت نآ  یبرغ ، رّکفت  نیا  هک  هّصاخ  دینک ، هراظن  دیناوخ و  زاب  دنوشیم ، حرط  باب  نیا  رد  وا  يارب  هک  یلیاسم  یبرغ و  رّکفت  کی 
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دراد هارمه  دوخ  اب  تسا ، نآ  همشچرس  هک  یقرش  حور  قرش و  نیمزرس  ات  یّتح  اجهمه ، ار  يونعم 

لیاـسم حرط  زا  ودـنیامن  سوبحم  رّجحتم ، هنابّـصعتم و  راـکفا  ریجنز  نادـنز و  رد  ار  دوخ  مالـسا ، یهلا  هفـسلف  لوؤسم  تاـماقم  رگا  اـّما 
تالکـشم نآ  ّلح  يوزرآ  رد  هتخود و  رظن  اهنادب  ینطاب  هقالع  قشع و  اب  هک  برغ  هفـسلف  درگاش  اب  دـنهاوخن  دـنزرو و  عانتما  دـیدج ،

يراج اهنادب  تبـسن  هک  يراجنهان  تخـس و  ياهتواضق  هنوگ  ره  بجوتـسم  ایآ  تقو  نآ  دـنوش ، زاسمد  دـنکیم ، تدـهاجم  شالت و 
؟ دوب دنهاوخن  دوشیم ،

تبیغ موهفم  ب )

هک تساجب  اًلماک  تسا . هتفرگن  رارق  قیمع  رّکفت  ضرعم  رد  زورما ، يایند  ياـهتساوخرد  بوچراـچ  رد  زگره  تبیغ ، تقیقح  لـصا و 
رد مهدزاود  ماما  تبیغ  رثا  رب  مهدزاود  باب  : » دـیوگیم هدـیدرگ و  مالعا  لضفم  طّـسوت  هک  ياهتکن  هب  صاـخ  هّجوت  اـب  روبزم  تقیقح 
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. دریگ رارق  هّجوت  دروم  تسا » هدیدرگ  روتسم  ناهن ، تبیغ و  هدرپ 
ره ربارب  رد  تسا  یعطاق  قایرت  تقیقح ، رد  قیاقح . یناعم و  زا  يدـبا  تیاـهنیب و  تسا  ياهمـشچ  بناـج ، نیا  هدـیقع  هب  رما  نیا  ینعم 
رد هک  هچنآ  ّدـض  تسا  یقاـیرت  نینچمه  يونعم و  تقیقح  لـصا و  ندرک  دنـسپهّماع  نویـسازیلایرتام و  نویـسازیلایسوس و  مومـس  هنوـگ 

هاگیاپ هلزنم  هب  دـیاب  تسا و  یمالـسا  هعماج  نامزاس  لیـصا  ناـینب  ساـسا و  تبیغ ، تقیقح  ریقح ، هدـیقع  هب  دـیدرگ . زاربا  هلاـقم  ردـص 
ظوفحم نوصم و  یعامتجا ، ياهنامزاس  رد  یعامتجا  يّدام و  روص  هب  مّسجت  لّوحت و  لیدـبت و  هنوگ  ره  زا  ددرگ و  یّقلت  یبیغ  يونعم 

. دَنام
رد ّتیناحور )  ) اسیلک هدیدپ  قایرت  روبزم ، تقیقح  هک  هنوگنامه 
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زرط نینچ  هک  یبقاوع  هّیلک  عامتجا و  رد  یهلا  تقیقح  یعاـمتجا  مّسجت  رهاـظت و  تهج  زا  نآ  لـیامت  دـنوشیم و  بوسحم  نیمزبرغم 

راـکمه و يارب  هک  یلکـشم  ّلـح  ینارگن و  شیوشت و  عـفر  يارب  دـناوتیم  تبـسن  ناـمه  هب  ددرگیم ، ریذـپتروص  دراد ، رب  رد  يرکف 
. تسا هدومن  یقّلت  هعماج  بهذم و  ماهبا  طالتخا و  ار  مالسا  زین  وا  اریز  دوش  عقاو  ّرثؤم  هدیدرگ ، حرط  ام  یندرا  تسود 

اهنت دناوتیم  دهدیمن و  ار  يرکف  شاشتغا  ماهبا و  نینچ  هزاجا  زگره  هک  تسا  ینـشور  نانچ  تقیقح  نّمـضتم  تبیغ ، بناجنیا ، رظنهب 
ماود تایح و  لباق  عّیشت ، اب  اهنت  مالـسا ، ّتیونعم  بناجنیا  رظنهب  دوش . بوسحم  دمآ  شیپ  رگا  یگتخیر  مه  رد  شیوشت و  نینچ  جالع 

. درک دهاوخ  تماقتسا  دنشاب ، نآ  شوختسد  یمالسا  عماوج  هک  يرییغت  لّوحت و  هنوگ  ره  ربارب  رد  ینعم  نیا  دشابیم و  تیوقت  و 

نامز ماما  ج )

بناجنیا تسا . بیاغ  ماما  ّتیـصخش  هب  طبترم  اًلماک  یلو  دـشابیم ، تبیغ  موهفم  لّـمکم  هک  تسا  ییـالعا  موهفم  ناـمز ، ماـما  موهفم 
هک دوشیم  ماهلا  ملد  رّکفت و  هب  نینچ  منکیم و  كاردا  ساـسحا و  يرکب  هزاـت و  وحن  هب  شیوخ ، یبرغ  حور  اـب  ار  بیاـغ  ماـما  موهفم 

کی هلزنم  هب  هتفرگ ، یقیقح  ییاـج  نم ، رطاـخ  رد  هطبار  نیا  هک  ییوـگ  منادیم ، هتـسباو  رـشب ، يوـنعم  تاـیح  اـب  ار  نآ  یقیقح  هـطبار 
نادرمناوج زا  ياهلـسلس  دسانـشب و  هارمه  نیرق و  ماما ، ّتیـصخش  اب  هسفنب  ار  ینمؤم  درف  ره  هک  دـشابیم  يونعم  ینطاـب و  لمعلاروتـسد 

. میهد قفو  زورما ، یحور  تاناکما  طیارش و  اب  ار  ریخا  تقیقح  هکنآ  طرش  هب  دشاب ، هتفای  زاب  ار  هتفر  نیب  زا  تّوتف  نییآ  يونعم و 
رب قایرت  اهنت  بیاغ ، ماما  اب  حاورا  یصوصخ  هطبار  نیا  بناجنیا ، رظنهب 
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تامیلعت هب  ام  هّجوت  تسا  نینچمه  و  تسا ، يونعم  ًارـصحنم  شتایح  تلاصا  دننام  رارقا و  ماما و  تیثیح  تسا . نید  نتخاس  طلتخم  ّدض 

زکرمتم و بهذـم  کـی  هلزنم  هب  ار  عّیـشت  بهذـم  هک  ینیقرـشتسم  دـننکیم . تـسیز  ینعم  ملاـع  رد  نوـنکا  هدرک و  روـهظ  هـک  ياهّـمئا 
رد حیـسم  ّتیناحور  اسیلک و  موهفم  زا  رکف ، زرط  نیا  دـناهدیدرگ و  میظع  هابتـشا  یهارمگ و  راـچد  ًامّلـسم  دـناهدرک ، یفّرعم  يدادبتـسا 

. تسا هدش  دراو  يرکف  هنیرق  هب  نانآ ، نهذ 
وا داهشتسا  طیلقراف و  بیاغ و  ماما  نیب  هک  تسا  یهیبشت  یلمآ ، ردیح  دننام  هعیش  يافرع  دزن  رد  دنکیم ، هّجوت  بلج  همه  زا  شیب  هچنآ 

. درادن هقباش  حوضو ، نیدب  يونعم  يرکف و  یقالت  نینچ  زگره  هتفرگ و  تروص  مراهچ ) لیجنا   ) انحوی لیجنا  هب 
طیلقراف موهفم  هک  منک  مالعا  ضرع و  دیاب  ( 1

 ( Paraclet ) 
. تسا هتفرگ  تایح  ّتیناحور ، اسیلک و  هیشاح  رد  هک  تسا  یحیسم  تادقتعم  ّصاخ  هدنهدتاجن ، ینعم  هب 
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روظنم تسا و  عّیشت  بهذم  كاپ  نادقتعم  يونعم و  نّویحیسم  نیب  كرتشم  هک  تسا  یـسانشداعم  زا  ياهرظنم  رب  مکاح  قوف ، موهفم  ( 2
یقارف عطق و  یگدیرب و  هلحرم  روظنم ، هکلب  تسین ، داتفا ، دهاوخ  قافّتا  یلاوتم  نورق  ّدتمم و  ياهنامز  ّیط  هک  یثداوح  باب ، نیا  رد  ام 

. نطاب روک  ییایر و  يایند  کی  اب  تسا 
، هدـنز یّح و  ینعم  نم ، رظن  زا  دـنکیم و  عطق  ار  یخیرات  حالطـصا  هب  تهج  تمَـس و  هظحل ، ره  هک  تسا  یلماـع  یـسانشداعم ، موهفم 

روک ییایر و  رهاظم  هّیّلک  ربارب  رد  هک  تسا  یقلطم  یفن  يادـن  يدوعـص  يدومع و  تهج  يانعم  هب  هک  يزیچ  تسا ؛ بیاغ  ماـما  روضح 
. دشاب هتفرگ  رارق  يونعم  تقیقح  خسن  رشب و  ینطاب 

، هعیش بهذم  ناوج  باّلط  نامّلعتم و  هک  تسا  هتسیاش  نم ، هدیقع  هب  ( 3
183 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

بهذــم یّلک  ناوـنع  تـحت  هـک  ار  یقیاـقح  اههتــشون و  ینعی  زورما ، اــت  یطــسو  نورق  زاــغآ  زا  ار  نـیمزبرغم  يوـنعم  ياــهنایرج 
ياهوگتفگ تارظانم و  رد  هک  دوب  دهاوخ  دیفم  هتـسیاش و  ریقح ، هدیقع  هب  دنیامن . هعلاطم  تسا ، هدش  هتخانـش  ( Esoterisme) ینطاب

. میزادرپب نآ  قیقدت  هب  هداد و  رارق  قیقد  رّکفت  هعلاطم و  دروم  ار  یسانشداعم  هدنیآ ،
ضرعم رد  هراومه  دوریم ، راک  هب  يونعم  قیاقح  نییبت  يارب  ینافرع  تاّیبدا  رد  هک  یتاراـشا  تاـیانک و  زومر و  هک  تسین  دـیدرت  ياـج 

. تسا یقیقح  ناملـسم  نمؤـم و  هدـهع  رب  نآ ، یمیاد  ياـیحا  هفیظو  فـیلکت و  یلو  تسا ، هتفرگ  رارق  نییبـت  هّوـق  طوقـس  یگدوـسرف و 
رّـشبم نّیبـم و  هک  یتاراـشا  تاـیانک و  زومر و  لـصا  هن  تسا ، ناـیمدآ  حاورا  دوشیم ، هدوـسرف  ریپ و  هچنآ  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 

. تسا تقیقح 
اب ترـشاعم  قـیرط  زا  ترواـجم و  رد  وا  فرط  زا  هک  لـیلد  نیمه  هب  نکل  هدرک ، شوارت  نـیمزبرغم  زا  يدرم  هیحاـن  زا  قوـف ، تارّکفت 
لد رد  ار  عّیـشت  ياهتراشب  يونعم و  قیاقح  نیمزبرغم ، قّقحم  قاتـشم و  درف  کی  هک  تباب  نیا  زا  هّصاخ  هتفرگ ، ماـجنا  عّیـشت  قیاـقح 
هب تبسن  ینامیا  اب  نئمطم و  دهاش  دناوتیم  صاخ  تباب  نیا  زا  یلب  هتخاس  دراو  دوخ  هفسلف  قوذ و  هروک  رد  ار  نآ  هدرک و  بذج  دوخ 

. دشاب عّیشت  بهذم  هدنز  تانونکم  تاناکما و 
[56] هّیماما عّیـشت  بهذـم  امـش  رظن  هب  ایآ  دـینک ، داشرا  ارم  هک  مبلطیم  امـش  زا  منکیم و  حرط  ار  لاؤس  نیا  هزاجا ، بسک  اب  نونکا  نم 

ناونعهب ام  داـهتجا " هک " منک  هفاـضا  دـییامرف  هزاـجا  هنیمز  نیا  رد  ریخاـیدراد ؟ ّتیرـشب  ناـهج  يزورما  تاـجن  يارب  یتقیقحو  تراـشب 
ناسنا ناونعهب  ام  يونعم " فیلکت  اب " مولع  قّقحم 

184 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. درادن یقارتفا  تسا و  هتخیمآ  مه  هب  قلطم ،

تسه  بیبح  يور  وترپ  تسه  هک  اج  رهتسین  قرف  تابارخ  هاقناخ و  قشع  رد 
نبرک يرناه  روسفورپ 

يدالیم  1960 ربماون ، نارهت 8 
185 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ناسنا داشرا  ياههار 

هراشا
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هعماج يارب  تهج  ره  زا  هک  هداد  رارق  يوحنهب  ار  دوخ  هّقح  تامیلعت  هک  تسا  نیا  مالـسا  سّدقم  نید  فصولاقوف  ياهییابیز  زا  یکی 
. میدینبب راک  هب  يرتشیب  لّمأت  قّمعت و  نآ ، ياهبنارگ  جیاتن  هلأسم و  نیا  موهفم  كرد  يارب  دیاب  ام  دشابیم . مضه  لباق  یناسنا ،

ام نخـس  نیا  دناهداتفا ، رود  یّلک  هب  يونعم  یگدنز  زا  هدوب و  روهطوغ  ّتیدام ، راکفا  رد  هک  نانآ  زا  يرایـسب  هک  مینکیم  سح  ام  هّتبلا 
دقاف هتشادنپ و  هنارعاش  راکفا  لیبق  زا  دنکیم ، شیاتـس  ینید  تایح  زا  هدرک و  يروآدای  ّتیونعم  لحارم  زا  هک  يرگید  نانخـس  دننام  ار 

. دننادیم یعقاو  شزرا  هنوگ  ره 
زا ًامیقتـسم و  تسا ، هدـش  هریخذ  كاپ ، نییآ  نیا  رد  هک  یقیاـقح  زا  ّولمم  فراـعم  یمالـسا و  توعد  زا  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنیا  هّتبلا 
ادخ : » تسا هتفگ  هچین  یناملآ ، دنمـشناد  دناهدینـش  هک  تسا  دودـحم  اههزادـنا  نیا  هب  ناشتاعالّطا  ودـناهدرکن  بسک  یعالّطا  کیدزن ،

«. تسا ریطاسا  دهع  یلات  دهع  ای  ریطاسا  دهع  ياهراگدای  زا  نید  : » تسا هتفگ  رگید  تسیلایرتام  دنمشناد  نالفای  تسا » هدرم 
زرط دیما  مه  و  رتقیمع ، رتهب و  يرظن  عّقوت  دیابن  نایاقآ  نیا  زا  هّتبلا 

186 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
سپ تسین ، ناشیا  تقفاوم  دـنمزاین  نایاقآ و  تواـضق  عباـت  تسا ، قح  اـم  رظن  رگا  نوچ  و  تشاد ، نیا  زا  رتیقطنم  اـی  رتنشور  يرّکفت 

. یتسرپدوخ جنر  رد  دنریمب  ات  راذگب  میراذگب : دوخ  لاح  هب  ار  هاوخدوخ  نایاقآ  نیا  هکنیا  رتهب 
نایب لالدتـسا و  هار  زا  يولوم و  داشرا  هار  زا  دـهدیم ؛ رارق  مضه  لـباق  اـم  يارب  ار  دوخ  هیلاـع  تاـمیلعت  نکمم ، هار  ره  زا  مالـسا  يرآ 

. فشک تیالو و  هار  زا  یقطنم و 
هعجارم کشزپ  هب  هک  يرامیب  اًلثم  هکنانچ  درادـن ، هار  هس  نیا  زج  یهار  یمیلعت ، چـیه  تفایرد  كرد و  يارب  ناسنا  هک  تسا  نشور  رپ 
ییاناوت هک  یتروص  رد  ای  دنکیم ، تفایرد  تسا ، عاطم  رادّتیحالـص و  یماقم  هک  یکـشزپ  ماقم  زا  ار  هجلاعم  روتـسد  نتم  ای  دیامنیم ،

هتساوخ ضرم ، نیمه  لثم  رد  روتسد  نیمه  شخبتیاضر  ریثأت  هدهاشم  هار  زا  ای  دنکیم ، كرد  لالدتـسا  هار  زا  دشاب ، هتـشاد  ار  كرد 
ذخا دوخ  رادّتیحالـص  راگزومآ  زا  ای  ار  تغل  کی  دزادرپیم ، يردام  ریغ  نابز  کـی  مّلعت  هب  هک  يدرگاـش  نینچمه  دـباییم . ار  دوخ 

هب ناسل  لها  ینعم ، نامه  رد  ار  هژاو  نامه  هک  هار  نیا  زا  ای  دروآیم ، تسدهب  هدشذخا  نابز  روتـسد  زا  هک  یلالدتـسا  هار  زا  ای  دنکیم ،
. دیامنیم زارحا  ار  شتلالد  دناهدرب ، راک 

زا یکی  اب  مینک ، كاردا  ار  یکرد  لباق  زیچ  هدـننکكرد ، ناـسنا  درف  کـی  ناونع  هب  میـشاب  هتـساوخ  هک  يدروم  ره  رد  بیترت  نیمه  هب 
یلالدتسا هار  زا  هنابیاغ  هنرگو  میوشیم  لیان  هدهاشم  نایع و  هار  زا  تسا ، نکمم  رگا  مییامنیم . كرد  یکی ) زا  رتشیب  اب  ای   ) هار هس  نیا 

سایق ای  نایع  هدهاشم و  هار  زا  ار  روبزم  بلطم  هک  یسک  زا  هنرگو  میروآیم  تسدهب  دوشیم ، نامریگتـسد  دوخ ، يدادادخ  قطنم  اب  هک 
رد هّتبلا   ) میوشیم يو  رظن  عبات  هتفرگ و  ارف  هدروآ ، تسدهب  لالدتسا  و 

187 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ندرک یلالدتسا  ای  هدهاشم  هب  هچرگا  میشاب ، هدرک  تابثا  لالدتسا  ای  هدهاشم و  هار  زا  ار  يو  رظن  ندوب  رادّتیحالـص  دیاب  تروص ، نیا 

شنیرفآ هاگتـسد  تیادـه  اـب  بلطم ، کـی  كرد  يارب  ناـسنا  هک  تـسا  ییاـههار  عوـمجم  نـیا  میـشاب ) هتـشادن  ییاـناوت  بـلطم ، دوـخ 
. دیامیپیم

دهدیم رابتعا  ار  هار  هس  ره  مالسا 

يور تسا ، یمالسا  توعد  نامه  هک  ار  دوخ  هّقح  توعد  هکنیا  رب  دراد  تلالد  َاحیرص  تسا ، مالسا  ینامـسآ  باتک  هک  فیرـش  نآرق 
شنیرفآ و ماظن  هک  دنتسه  ییاهزیچ  دیامنیم ، توعد  اهنآ  يوسهب  ار  ّتیناسنا  هک  یلمع  ای  يداقتعا  فراعم  هتـشاذگ و  شنیرفآ  ساسا 

اهنآ يارجا  موزل  هب  دوز  ای  رید  یناسنا  هعماج  دنکیم و  باجیا  ار  اهنآ  شریذـپ  دـیامنیم و  تیادـه  اهنآ  يوس  هب  ناهج  ناسنا و  طباور 
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. درب دهاوخ  یپ 
هنوـگ ره  زا  دـنکیم و  یهن  یملع  ریغ  هار  ره  كولـس  زا  دـیامنیم و  رما  یعطق ) كاردا   ) ملع ّتیعبت  هب  میرک  نآرق  هتکن ، نیمه  هب  رظن 
لایما فطاوع و  زا  يوریپ  یناسفن و  سوه  يوه و  نیمخت و  ّنظ و  ّتیعبت  مزلتـسم  هدوبن و  راوتـسا  ملع ، ساـسا  يور  هک  راـتفر  راـتفگ و 

[57 .] درادیم رذح  رب  دشابیم ،

مالسا رد  هناگهس  قرط  رابتعا  لیصفت 

يولوم داشرا  قیرط 

فاصوا یهولا و  ّتیعقوم  دیوگیم ، نخس  ام  اب  هداد و  رارق  بطاخم  ار  دوخ  ناگدنب  ام  ًامیقتسم  دوخ ، ینامـسآ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 
حرش ار  دوخ  كاپ 

188 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ار شنیرفآ  متخ  ءدب و  دشابیم و  شیوخ  راک  دهاشم  تسا و  اهنآ  يانیب  اناد و  راگدـیرفآ  دوخ ، هک  ار  شنیرفآ  ماظن  تایّلک  دـهدیم و 

حیـضوت دـتفا ، نایرج  هب  دـیاب  یناسنا  ملاع  رد  ماظن  نامه  قبط  هک  یتاروتـسد  نیمارف و  دـیامنیم و  ناـیب  تسا ، نآ  هدـننادرگ  دوخ ، هک 
. دهدیم

داشرا هبنج  زا  اهنت  تسا ، ادـیپ  يو  مارک  تیب  لها  مرکا و  ّیبن  رابخا  فیرـش و  نآرق  تایآ  ینعی  ینید ، ّداوم  ناـیم  رد  هک  ناـیب  وحن  نیا 
ار وا  ینیوکت  نامرف  هکنانچ  هدروآ و  دورف  میظعت  رـس  دیاب  دوخ ، راگدیرفآ  يایربک  تحاس  ربارب  رد  زیچان  ناسنا  هکنیا  تسا و  يولوم 

. درَبب زین  ار  وا  یعیرشت  نامرف  دَربیم ،
، نیقیو ملع  هار  زا  هک  یـصاخشا  ینعی  نآرق ، بتکم  نادرگاـش  مالـسا و  یقیقح  ناوریپ  هب  تبـسن  ناـیب ، وـحن  نـیا  هـک  تـسین  يدـیدرت 
وا ار  ارچ  نوچ و  ره  هک  ّتیهولا  ماقم  فرط ، کی  زا  اریز  تسا ؛ مضه  لباق  دناهدروآ ، تسدهب  ار  نآرق  ندوب  هللامالک  مالـسا و  ّتیناقح 

. دوب دهاوخن  شیوخ  هتخاس  موکحم  رگید  دوخ  تسا ، هتخاس  وا  ار  ّتیلولعم  تیّلع و  نامزاس  هدروآ و  دوجو  هب 
نآ يانعم  مینکیم و  ّتلع  زا  هک  تسا  یلاؤس  یتفگ ؟ ار  نخـس  نالف  ارچ  يدرک و  ار  راک  نـالف  ارچ  مییوگ : یم  یـسک  هب  اـم  هک  یتقو 

تبسن ضارتعا ، ای  لاؤس و  نیا  هّتبلا  داد ؟ ار  نخـس  نالف  نتفگ  ای  راک و  نالف  ماجنا  ّقح  وت  هب  یجراخ  ببـس  ّتلع و  مادک  هک  تسا  نیا 
هب تبـسن  یلو  دراد ، یجراخ  ببـس  ریثأت  ّتیلاـعف و  هب  زاـین  یّقح  نتـشاد  رد  تسا و  یجراـخ  ّتلع  موکحم  هک  تسا  حیحـص  یـسک  هب 

شاهیلاعتم تاذ  تحاس  زا  رتنییاپ  تسا و  وا  ياـههتخاس  تاعادـبا و  زا  یجراـخ ، ببـس  ریثأـت  ییاـطعا و  ّقح  زاـین و  موهفم  هک  یماـقم 
. درادن دروم  ضارتعا ، لاؤس و  هنوگنیا  زگره  دشابیم ،

189 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ناـمه یعیرـشت ، تسا  يرما  رگا  و  تریاـغم ، نودـب  تسوا ، تفگ  ناـمه  شیجراـخ  دوجو  ینیوکت ، تسا  يرما  رگا  دـیوگب ، هچ  ره  وا 
مـضه لباق  هّتبلا  يزیچ  نینچ  و  دوش ) هّجوت  تسرد  تسا  یعدتـسم   ) تسا هدش  هدز  یهن  رما و  بلاق  هب  هک  تسا  یجراخ  داسف  حالص و 

. تسا
هک دنکیم  توعد  ییاهزیچ  هب  هدش و  هتـشاذگ  شنیرفآ  ساسا  رب  نآ  یلمع  يداقتعا و  ّداوم  تسا و  يرطف  نید  مالـسا  رگید ، فرط  زا 

ياههتـساوخ نامه  هک  تسا  زّهجم  يرازبا  اوق و  هب  ناسنا  يدوجو  نامتخاس  و  دراد ، تمیالم  تقفاوم و  تبـسن  اهنآ  اب  یناـسنا  شنیرفآ 
قرف زا  دوخ ، یندب  نامتخاس  بسح  هب  هک  یناسنا  اًلثم  درادن . یلیصفت  لالدتـسا  هب  يزاین  ًاعبط  يزیچ  نینچ  دهاوخیم و  ار  ینید  توعد 
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نینچمه درادن و  لالدتـسا  هب  جایتحا  دنکیم ، زیوجت  اذـغ  يو  يارب  هک  یـسک  نخـس  نتفریذـپ  رد  تسا ، زّهجم  يّذـغت  زاهج  هب  مدـق  ات 
لوبق زا  زگره  دشاب ، هتـشادن  یناور  ای  یجازم  فارحنا  هچنانچ  رگا  هدش ، زیهجت  لسانت  دلاوت و  زاهج  اب  شندـب  مدـقم  فصن  هک  یناسنا 

 ... نینچمه تشاد و  دهاوخن  یلیصفت  لالدتسا  هب  زاین  دیزرو و  دهاوخن  فاکنتسا  جاودزا ، ّتنس 
هب هک  یتروص  رد  دـهدیم ، رارق  مضه  لـباق  دوخ ، زّهجم  عوضوم  يارب  ار  دوخ  ياههتـساوخ  ینیوکت ، تازیهجت  دوـخ  هک  تسا  یهیدـب 

[58 .] دنشاب هدشن  فرحنم  دوخ ، ینیوکت  يارجم  زا  یتفآ ، ضورع  هطساو 
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هّتبلا دشابیم و  دـش ، هراشا  ًاقباس  هک  یقیرط  هس  زا  یکی  تسا ، دوهـشم  فیرـش ، نآرق  تانایب  رد  هک  يولوم  داشرا  قیرط  ینعی  قیرط  ن 

مالـسا سّدـقم  نید  هک  تسا  يرابتعا  نایب  یلـصا ، دـصقم  دوب و  نوریب  ثحب ، نیا  فدـه  زا  قیرط ، نیا  یلاـمجا  حیـضوت  هب  اـم  ضّرعت 
قیرط هّجوتم  رظن ، هدمع  زین  نایم  نیا  زا  هتشاد و  یعرم  فشک ، لالدتسا و  قیرط  ینعی  رگید ، قیرط  ود  هب  تبسن 
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. تسا هدش  هدیمان  مالسا " یسانشداعم  ام " مرتحم  بحاصم  هلاقم  رد  هک  تسا  مالسا  يونعم  تایح  ینعی  فشک ، هدهاشم و 

یقطنم لالدتسا  قیرط 

ّصاوخ يزیرغ و  نوؤش  زا  یکی  کش ، دیدرت و  لباق  تاّیرظن  یلالدتـسا  نایب  ثداوح و  بابـسا  للع و  زا  يواکجنک  ثحب و  هکنیا  رد 
دریذپیم و ربج ) روط  هب   ) ًارارطـضا دنکیم و  كرد  ار  ییاهزیچ  دـشاب ) هک  هار  ره  زا   ) ناسنا درک . ناوتیمن  دـیدرت  تسا ، ناسنا  يرطف 
زا تسا . وا  بابسا  للع و  كاردا  هب  طونم  دراد ، یبابسا  للع و  هک  زیچ  ره  كاردا  هک  دنکیم  كرد  دراگنا و  هدیدان  ار  اهنآ  دناوتیمن 

، اهنآ كرد  هار  زا  ات  دزرویم  تردابم  يو  بابـسا  لـلع و  زا  يواـکجنک  ثحب و  هب  لّوا  دـتفایم ، يزیچ  كرد  رکف  هب  تقو  ره  ورنیا ،
. دریگب هجیتن  ار  زیچ  نآ  كرد 

نامه دوشیم ، شریگتسد  هچ  ره  دتفایمن و  نوریب  رکف  راصح  زا  ياهظحل  تسا ، هدنز  ات  تسا و  نیبعقاو  دوخ ، يدادادخ  داهن  اب  ناسنا 
ّتیعوضوم نامدوخ ) حالطصا  هب   ) رکف هب  هاگچیه  دهاوخیم و  ار  رکف  زا  هتسویپ  هتـساوخن  ار  رکف  زگره  لاح ، نیع  رد  یلو  تسا ، رکف 

هاگن هنیئآ  رد  دوخ  تروص  هب  هک  یـسک  دـننام  تسا . رکف  زا  لقتـسم  یجراخ  ّتیعقاو  یپ  رد  ًاـمیاد  دریگیمن و  لقتـسم  ار  نآ  هدادـن و 
زاب نداد  ناشن  عقاو  زا  رتکچوک  ای  رتگرزب  ندومن و  سوکعم  دننام  دنکیم  تروص  رد  یتافّرـصت  هنیئآ  دـنادیم  هک  نیا  اب  يو  دـنکیم ؛

. تسا هتفرگ  رارق  هنیئآ  مکش  رد  هک  یموهوم  تروص  هن  تسا ، شیوخ  تروص  اب  شراک  رس و 
هار زا  هک  یصاخشا  یّتح  تسا ، نیبعقاو  ًاتزیرغ  ًاترطف و  ناسنا  لاح ، ره  هب 
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عومجم هک  یتقو  دناهدرک ، رایتخا  ار  ناکاّکـش  ای  نایئاطـسفوس  کلـسم  هدش ، فرحنم  داقتعا  نیا  زا  يرگید ، لماوع  هطـساو  هب  ای  ثحب 

رکف زج   » ای میراد » دیدرت  دوخ ، زا  نوریب  رد   » ای میراد » کش  زیچ  همه  رد  : » دـنیوگیم هدرک و  يروآعمج  هلمج  کی  رد  ار  دوخ  راکفا 
ام هب  یعطق  یملع و  ربخ  کی  ناونعهب  ار  اههلمج  نیا  مینیبیم  میوشیم ، قیقد  ناشنخس  رد  هک  یتقو  میرادن ،» يزیچ  دوخ  ياههشیدنا  و 

ییامنعقاو هلماعم  شیوخ ، راکفا  اب  ام ، دوخ  دننام  هنازور ، یگدنز  رد  هکنیا  رب  هوالع  دننکیم ، حرطم  ینیبعقاو  دـصقم  هب  دـنناسریم و 
نآ زا  دـنوشیم ، هجاوم  ّراضم  اب  هک  ییاج  رد  دنباتـشیم و  نآ  يوسهب  دـنکیم ، دروخرب  ناشیجراخ  عفانم  اـب  هک  ییاـج  رد  دـننکیم ؛

قیدـصت ار  دوخ  ینیبعقاو  اًـلمع  هجیتن  رد  دـننکیمن و  ّتیعقاو  زا  یلاـخ  ینهذ  راـکفا  هلماـعم  دراوم ، نیا  اـب  زگره  دـنزرویم و  باـنتجا 
. دنیامنیم
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هک یتقو  دـنالیاق ، اهنآ  یلمع  شزرا  هب  اهنت  هدرک و  بلـس  راکفا  زا  ار  ییاـمنعقاو  شزرا  هک  [ 59"] لمعلا هلاصا  " بتکم  نابحاص  یّتح 
؛ دـننکیم نیقلت  ام  هب  یعقاو  شزرا  اب  ار  رکف  نیا  ِدوخ  دـنراد » یلمع  شزرا  راکفا  : » دـنیوگیم هداد و  عالّطا  اـم  هب  ار  دوخ  رظن  هصـالخ 

رکف نیا  یلمع  شزرا  هچناـنچ  رگا  دـنراد و  یلمع  شزرا  راـکفا ، ًاـعقاو  هک  میوـش  دـقتعم  اـم  دـنهاوخیم  ناـنیا  هک  تسا  نشور  رپ  اریز 
ار راکفا  یعقاو  شزرا  ناکاّکـش ، دـننام  رگید  هار  زا  زاب  تروصنیا ، رد  دـنتفرگیم و  رارق  اهكاّکـش  نّویرداال و  ءزج  دوب ، ناـشروظنم 

. درادن يزیرگ  ینیبعقاو  زا  ناسنا  لاح ، ره  رد  سپ  تشذگ ) هکنانچ   ) دندومنیم قیدصت  اًلعف  ًالوق و 
هک تفرگ  ار  هجیتن  نیا  ناسنا ، ینیبعقاو  هلأسم  زا  هدرک ، هابتشا  دیابن  هّتبلا 
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زا یّتح   ) یباوص رکف  هنوگ  ره  هکنیا  هن  و  تسین ، نیب  رد  ییاطخ  دـشابیم و  عقاو  قباطم  دـنک ، رورم  ناسنا  نهذ  هب  هک  يرکف  هنوگ  ره 

، دیآ لمع  هب  يو  رد  یفّرـصت  ناسنا ، كاردا  زاهج  زا  هکنیا  نودب  دشابیم و  عقاو  قباطم  دص  رد  دص  تسه ، ناسنا  شیپ  تاسوسحم )
هب جراخ  ّتیعقاو  هلمجلایف  تسین و  دودسم  یّلک  هب  جراخ  ناهج  ناسنا و  نایم  هار  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسا ، یجراخ  مولعم  نیع 

(. دشابیم شدوخ  ّلحم  هب  لوکوم  هلأسم ، نیا  رد  نیا  زا  رتشیب  حیضوت   ) دراد يزاب  هار  ناسنا ، نهذ 
يور هک  ار  مالـسا  هّجوت  شنیرفآ ، ترطف و  بسح  هب  ناسنا  یلالدتـسا  روعـش  هلأسم  ناـسنا و  ندوب  نیبعقاو  هلأـسم  ینعی  هلأـسم ، ود  نیا 

هک يوـلوم  داـشرا  هار   ) دّرجم یحو  هار  زا  ار  دوـخ  تاـمیلعت  هکناـنچ  هجیتـن  رد  هدوـمن و  بلج  دوـخ  هـب  هدـش ، عـضو  شنیرفآ  ساـسا 
ًادـیکا هدومن و  بیغرت  هقیرط  نیا  ذاـّختا  هب  ار  دوـخ  ناوریپ  ندوـمیپ و  زین  ار  دازآ  لالدتـسا  هار  دـصقم ، نیا  رد  هدوـمن ، ناـیب  تشذـگ )

. تسا هدرک  هیصوت 
کبس اب  ار  مالسا  یلمع  يداقتعا و  فراعم  هک  تفای  ناوتیم  يدایز  تایآ  نآرق ، همیرک  تایآ  يدنا  دصشـش و  رازهشـش و  نایم  رد 
كرد ینیبعقاو و  هزیرغ  هب  یفاک ، ياهتّجح  لیالد و  اب  ار  دوخ  دـصاقم  تایآ ، نیا  دـیامنیم . نایب  یلقع ، جاـجتحا  هقیلـس  لالدتـسا و 

. درادیم هضرع  ناسنا  یلالدتسا 
لالدتـسا هب  يرگید  فدـه  اـی  نّنفت  ناونع  هب  نآ  زا  سپ  ودـیریذپب  ارچ  نوـچیب و  ارم  دـصقم  هک  دـیوگیمن  تاـیآ  نیا  زا  کـی  چـیه 

، منکیم رکذ  هک  يدهاوش  لیالد و  هارمه  هب  ارم  نخـس  هچنانچ  رگا  دینک ، هعجارم  دوخ  میلـس  لقع  هب  هنادازآ  دیوگیم : هکلب  دیزادرپب ،
(. تسا دازآ  لالدتسا  یفسلف و  رّکفت  زرط  نامه  نیا  و   ) دیریذپب درک ) دهاوخ  مه  ًاعطق  و   ) دومن قیدصت 
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ار مهف  ملع و  تّمذم و  ار  دومج  دومخ و  ینادان و  لهج و  هک  دروخیم  مشچ  هب  يرایسب  تایآ  ینآرق ، هفیرـش  تایآ  لالخ  رد  نینچمه 
قافآ و تفرعم  شنیرفآ و  ناهج  رانک  هشوگ و  ره  رد  يواکجنک  ثحب و  رابتعا و  ّربدت و  رّکفت و  لّقعت و  هب  ار  ناسنا  دـیامنیم و  حدـم 

ماکحا زا  ياهّدـع  دروم  رد  یّتح  و  مینیبیمن ) يزاین  اهنآ  لقن  هب  هک  دنتـسه  نشور  داـیز و  ياهزادـنا  هب  تاـیآ  نیا   ) دـنکیم رما  سفنا ،
نینچ دوشیم و  ادـیپ  َنوُمَْلعَت *» ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ   » هلمج نیا  لاـثما  دـنکیم ، رداـص  ّتیوـلوم " قـیرط " هب  ار  اـهنآ  رما  هک  یلمع 

، لّقعت هار  زا  هک  تسا  مزال  یناملـسم  ره  رب  هک  دناسریم  دیامرفیم ، ّربدت  رّکفت و  لّقعت و  هب  رما  هک  يرگید  تایآ  مامـضنا  هب  ياهلمج ،
. تسا وا  كاردا  هلصوح  زا  نوریب  اهنآ  تاّیصوصخ  تاّیئزج و  هچرگا  دنک ، كرد  ار  ماکحا  تایّلک  دسافم  حلاصم و 
. تفای ناوتیم  دش ، رکذ  هک  ینعم  نیمه  رد  تیاور  اهدص  مالّسلا ) مهیلع   ) وا مارک  تیب  لها  تانایب  يوبن و  ّتنس  رد 

مالسا رد  لّقعت  قیرط  رابتعا  میقتسم  ریغ  میقتسم و  جیاتن 

: هک تسا  نیا  دوشیم  مالسا  هیلاع  تامیلعت  دیاع  هّیور ، نیا  زا  هک  ياهجیتن 
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یلالدتسا لّقعت  یفسلف و  رّکفت  هزیرغ  اب  ناسنا ، هب  تبسن  هتفرگ ، رارق  دازآ  یقطنم  لالدتـسا  لّقعت و  هار  رـس  رد  هک  یمالـسا  تامیلعت  . 1
. تسا مضه  لباق  دراد ، هک 

هاگن هدـنز  سک ، همه  هب  تبـسن  هشیمه و  يارب  ار  یمالـسا  تامیلعت  هک  تسا  يرگید  هناوتـشپ  دّرجم ، یحو  هار  زا  ریغ  لّـقعت ، هقیرط  . 2
هتـسب یحو و  عاطقنا  زا  دعب  هار ، نیا  ندوب  زاب  اب  تسا . هزات  رت و  هتـسویپ ، لالدتـسا ، مشچ  هچیرد  زا  كاپ ، نییآ  نیا  دـصاقم  درادیم و 

تامیلعت رگید  تّوبن ، باب  ندش 
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. دوشیمن هریخذ  اههزوم  رد  یناتساب  راثآ  یخیرات و  ياهراگدای  فص  رد  دریگیمن و  دوخ  هب  لامجا  ماهبا و  هفایق  زگرهینید 
فارطا رد  يرتشیب  يواـکجنک  ییوجیپ و  دـیاب  میربب ، یپ  هدـش و  فقاو  رتهب  مالـسا ، نشور  شور  نیا  ّتیمهارپ  جـیاتن  هب  هکنیا  يارب 

. دریگ رارق  یسررب  دروم  يرتشیب  ّتقد  اب  مالسا  یسانشداعم " توهال "و " هلأسم " ود  ًاصوصخم  میهد و  ماجنا  یمالسا  تامیلعت 
همه یتسه و  رد  یتسه ، ناهج  هک  دنکیم  یفّرعم  یهانتمان  تردق  ملع و  تایح و  ار  ناهج  يادخ  " لّقعت ، یحو و  هار " ود  ره  زا  مالسا 

تسا و قلطم  زاین  يو ، یهانتمان  يانغ  ربارب  رد  هدز  هیکت  يو  یتسه  هب  دـنکیم ، لابند  ار  صخاش  هک  ياهیاس  دـننام  دوخ ، یتسه  نوؤش 
. درادن رّوصت  دروم ، نیا  رد  یکی  زا  شیب  دشاب و  هناگی  دیاب  یهانتمان ، یتسه  نینچ  هّتبلا 

هب هیّکت  دوخ ، دودحم  یتسه  رد  اهنآ ، هعومجم  نینچمه  یتسه و  ناهج  سوسحم  ریغ  ای  سوسحم  يازجا  زا  ياهدیدپ  ره  هک  نیا  هب  رظن 
زا يدوـجوم  رگا  هچ  دـشابیم ، دوهـشم  دوـجوم و  ءایـشا ، یتـسه  ياـیاوز  زا  هـیواز  ره  رد  وا  هدز ، يو  دودـحم  ریغ  یهاـنتمان و  یتـسه 
ردو هداد  تسدزا  اردوـخدوجو  دـهد ، تسد  زا  ار  زادـنا  هیاـس  مسج  هـک  هیاـس  دـننامدهدب  تـسد  زا  هدرک  مـگ  ار  وا  ًاـضرف  تادوـجوم 

. تسا هتفر  ورف  یتسین  مدع و  یکیرات 
لکـش هب  ملاع  نیا  هب  تبـسن  ار  توهال  یقیقح  تمومیق  دـنیامنن و  ریبعت  ءوس  ار  قیاقح  نیا  دوخ ، هداس  راکفا  اب  مدرم  هّماـع  هکنیا  يارب 

اب هلأسم  نیا  مالّـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تاـنایب  رد  دـننکن ، رکف  تسا ، ماـسجا  صوصخم  هک  يدوجو  جازتما  طـالتخا و  وحن  هب  لولح و 
تردق ام ، ملع  لثم  هن  دراد  ملع  ام ، تایح  لثم  هن  دراد  تایح  ادخ  دنیامرفیم : تسا ؛ هدش  نایب  لیطعت " هیبشت "و " یفن "
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 ..... بیترت نیمه  هب  ام و  تردق  لثم  هن  دراد 

رییغت فمدرم  ناـهذا  رد  هک  تسا  تقیقح  نیمه  زا  تظاـفح  يارب  تسا ، راعـش  هلزنم  هب  مالـسا  رد  هک  ربـکا » هللا   » هملک تفگ : ناوـتیم 
ینهذ تروص  رگا  دهدن . تسد  زا  ار  دوخ  ندوب  یهانتمان  دودـحمان و  توهال ، هجیتن  رد  دوشن و  ذـخا  داّحتا ، لولح و  وحن  هب  هداد  هفایق 

. تسا رتگرزب  یهانتم ، دودحم  يانعم  نآ  زا  يدنوادخ  كاپ  تاذ  دنک ، هولج  مه  باوص  ّقح و  وحن  هب  ام  راکفا  رد  توهال 
طاحم دودـحم و  زگره  تسا و  طیحم  زیچ  همه  هب  یهانتمان و  توهـال ، : » دـیوگیم تحارـص  لاـمک  اـب  میرک  نآرق  لـصا ، نیمه  يور 

ریبدـت و رد  نینچمه  داجیا و  شنیرفآ و  رد  یکیرـش  چـیه  تسا و  توهال  تاصتخم  زا  هقلطم  تموکح  کلم و  هکنانچ  [ 60 «] دوشیمن
[61 .] درادن مکح  ّتیردصم  رد  نینچمه  ملاع و  هرادا 

رارق ّتلع  هب  دـنمزاین  دوخ  دوجو  رد  ار  لوـلعم  دـهدیم و  طاـبترا  رگیدـمه  هب  ار  ءایـشا  یتـسه  هچرگا  لوـلعم ، ّتلع و  یموـمع  نوناـق 
تـسا ادخ  هکلب  دهدیمن ، ّمات  لالقتـسا  شیوخ  راک  رد  ار  للع  زگره  نکل  دراد ، قیدصت  ار  ینعم  نیمه  زین  یمالـسا  فراعم  دهدیم و 

. دنکیم تموکح  همه  قوف  هدروآ ، دوجوهب  ار  لولعم  رب  ّتلع  قوّفت  ّتلع و  هب  لولعم  هطبار  لولعم و  ّتلع و  هک 
ادخ یلو  دیآیم ، دوجوهب  ینقتم  ماظن  دنراد ، دوخ  نایم  ءایشا  هک  يداّحتا  طابترا و  هطساو  هب  دشابیم و  شدرگ  رد  هتـسویپ  یتسه  ماظن 

يوسهب ار  زیچ  ره  يو  رثا  رد  هتخادنا ، هار  هب  هدروآ و  دوجوهب  تسا ، امرفمکح  ءایشا  نایم  رد  هک  یطابترا  لابندهب  ار  ماظن  نیا  هک  تسا 
. دهدیم قوس  شیوخ  تقلخ  هژیو  دصاقم 
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196 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
مکح هک  ّلج ) ّزع و   ) تسا ادخ  اهنت  مالـسا ، رظن  هب  یلو  تسین ، ماود  لباق  تارّرقم ، ماکحا و  هلـسلس  کی  نودب  رـشب  یعامتجا  یگدنز 

اب رگم  دیامن ، یمکح  فّرصت  هنوگچیه  وا  ياههدیرفآ  رد  دناوتیمن  وا  زج  یسک  تسوا و  ِنآ  زا  یقیقح  تیکلام  اریز  تسا ؛ عاطم  يو 
. دوب دهاوخ  دّرلابجاو  هنرگو  تسا  لوبقلابجاو  درک ، ءاضما  ذیفنت و  ار  يرداص  مکح  ای  درک  رداص  وا  هک  ار  یمکح  ره  سپ  وا . نذا 

طابترا دراد ، تانکمم  ناهج  هب  تبـسن  توهال  هک  هّمات  هطاحا  یهانتمان و  دوجوهب  رظن  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  هتـشذگ  ياـهثحب  زا 
نیرتبسانم يّدح  ات  نیرتکیدزن و  هکلب  درک ، هیجوت  لاصفنا  ای  داّحتا  ای  لولح  تروص  هب  ناوتیمن  زگره  شنیرفآ  ناهج  اب  ار  توهال 

نید يایلوا  هدرب و  راک  هب  ار  نآ  زین  میرک  نآرق  هک  تسا  روهظ " یّلجت و  ظـفل " ناـمه  درک ، ادـیپ  ناوتیم  بلطم  نیا  يارب  هک  يریبعت 
. تسا هدروآ  نابز  هب  رّرکم  روطهب  ار  ریبعت  نیا  دوخ  مالک  رد  هعیش ، لّوا  ياوشیپ  ًاصوصخم 

ءزج کی  رد  هک  تفگ  ناوتیمن  دراد ، يدوجو  هطاحا  شنیرفآ  ناهج  هب  تهج  ره  زا  تسا و  یهانتمان  شکاپ  یتسه  هک  یگرزب  يادخ 
ار دوخ  یبجاو  ّتیوه  ای  تسا ، هدش  يریجنز  سوبحم و  دودـحم و  يدوجو  یتسه ، راوید  راهچ  نایم  رد  هدرک و  لولح  ناهج  يازجا  زا 

. تسا هدش  دوخ  ياههتخاس  زا  یکی  نیع  هدومن ، تانکمم  زا  یکی  ّتیوه  هب  لیدبت 
دوخ يارب  ییاج  شنیرفآ ، ناهج  ياههشوگ  زا  هشوگ  کـی  رد  قـالطالایلع ، طـیحم  یهاـنتمان و  تاذ  نیا  هک  تفگ  ناوتیمن  نینچمه 

، دـنکیم تنطلـس  داجیا ، عنـص و  ورملق  رد  اورنامرف ، ناهاشداپ  زا  یکی  دـننام  تسا و  هتفرگ  رارق  دوخ  تاـقولخم  ضرع  رد  هدرک و  زاـب 
ملاع نیا  اب  توهال  هطبار  هیجوت  رد  هچنآ  هکلب 

197 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
اج همه  رد  زیچ و  همه  زا  هتـسویپ  تسا ، طیحم  زیچهمه  هب  قالطالا  یلع  هک  همـسا  ّزع  قح  یهاـنتمان  دوجو  هک  تسا  نیا  تفگ  ناوتیم 

تافالتخا اب  ءایـشا  ددرگ . هدولآ  نامز  ناـکم و  هّداـم و  اـب  وا  ياـیربک  نماد  هکنآ  نودـب  دـهدیم ، ناـشن  ار  دوخ  هدوب ، ادـیوه  رهاـظ و 
وا كاپ  یتسه  شیوخ ، هژیو  ّتیحالص  بسح  هب  هک  دنتـسه  ياهنییآ  هباثمهب  مادک  ره  دنراد ، دوجو  تهج  زا  دوخ  نایم  رد  هک  یـشحاف 
هک صقن  ره  و  یئرم ، هن  تسا  تآرم  هیحان  زا  دـیآ ، شیپ  تروص  نیا  رد  هک  یتّیدودـحم  ره  هک  تسا  یهیدـب  هّتبلا  دـنهدیم . ناـشن  ار 

. رهاظ زا  هن  تسا  رهظم  زا  یّلجتم ؛ زا  هن  تسا  یلجم  زا  دوش ، دوهشم 
ّتیمـسج ّتیدودـحم و  مزلتـسم  ود  ره  هک  ار  لازعنا  لاـصفنا و  هن  دراد و  رب  رد  ار  داـّحتا  لوـلح و  هن  رظن ، نـیا  هـک  تـسا  نـشور  هـّتبلا 

رد دوبن و  قلخ  ادـخ و  نایم  یقرف  دوب ، حیحـص  داـّحتا  لولح و  هّیرظن  رگا  ادـج . ادـخ  زا  هن  دـندّحتم و  ادـخ  اـب  هن  تادوجوم  دنـشابیم .
ضورع هطـساوهب  زاب  دشیم و  ادیپ  قلخ  ادخ و  نایم  یهانتمان  دُعب  کی  دوب ، تسرد  لاصفنا  هّیرظن  رگا  دوبن و  راک  رد  ییادـخ  تقیقح ،

(. میدرگیم رب  بلطم  نیا  هب  هرابود  ام   ) دوبن راک  رد  ییادخ  هطبار ، یمتح  عاطقنا  توهال و  رب  ّتیدودحم 

مالسا تامیلعت  رد  یّلجت " هلأسم " یّلک  رهاظم 

ربمغیپ تانایب  ادخ و  باتک  هب  اهنت  یلاخ  نهذ  اب  هدرک و  یشوپمشچ  لّوا ، ردص  نیملـسم  هّصاخ  نیملـسم و  لامعا  راکفا و  زا  هک  یـسک 
ای لولح  هنوگچیه  توهال  یمالـسا ، تامیلعت  بسح  هب  هک  دمیهف  دـهاوخ  هجو  نیرتنشور  هب  دـیامن ، هعجارم  وا  مارک  تیب  لها  مرکا و 

. درادن ّتیرشب  ملاع  اب  هلمج  زا  شنیرفآ ، ناهج  اب  دوخ ، یتاذ  نوؤش  تاذ و  تهج  زا  يرگید  شزیمآ 
198 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

یـسیع و یـسوم و  میهاربا و  حون و  ترـضح  اهنآ  مّدـقم  فص  رد  هک  مارک  يایبنا  هک  دـیوگیم  ّمات  هجهل  تحارـص  اـب  ثیدـح  نآرق و 
اهنآ و نایم  یتنونیب  نیرتمک  ّتیرـشب ، صیاصخ  رد  و  دنرادن ، یگدنب  ّتیعقوم  زج  یتّیعقوم  چیه  دناهتفرگ ، رارق  مالّـسلا ) مهیلع   ) دـمحم
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، تسا يدنوادخ  ملع  تردق و  نامه  دیامن ، روهظ  یملع  ره  ای  دنک  زورب  یتردق  ره  تّوبن ، نامزاس  زا  هرخالاب  تسین و  رگید  ياهناسنا 
تطاـسو و هبنج  اـهنت  ناـمزاس ، نیا  هدـش و  رداـص  تّزع  ردـصم  زا  هک  دوب  دـهاوخ  یمکح  دوـش ، رداـص  ناـمزاس  نیا  زا  یمکح  ره  و 

ناوتیم اهنآ  ریغ  ءایبنا و  نایم  هک  یقرف  اهنت  دشاب . هتشاد  نآ  رادصا  مکح و  عیرشت  رد  یلالقتـسا  هکنآ  نودب  دراد ، ار  نآ  غیلبت  تلاسر 
يواـکجنک ثحب و  تیاـنع  دروم  رتشیب  هلاـقم  نیا  رد  هک  رگید  ریرقت  هب  دـنراد و  ار  ّتیدوبع  لاـمک  تفارـش  اـهنآ  هک  تسا  نیا  تفاـی ،

. تسا ءایبنا  مکح  باب ، نیا  رد  شمکح  زین  ماما  و  صقان ، نارگید  دناعقاو و  لامک ، هجرد  رد  يونعم ، تایح  بسح  هب  ءایبنا  تسا ،
199 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

اسیلک لولح " جیاتن " راثآ و 

هراشا

هدرب راک  هب  شنیرفآ  ناهج  هب  نآ  هطاحا  ندوب و  یهانتمان  ّتیهولا و  دیحوت  زا  عافد  هار  رد  ار  دوخ  یعاسم  مامت  مالـسا  هکنیا  مغریلع 
ار تردـق  هک  يزور  نامه  زا  اسیلک  تسا ، هدادـن  یناسنا  ملاـع  هب  مکح ، ّتیعاـطم  ّتیردـصم و  رد  دوجو و  رد  یلالقتـسا  هنوگچـیه  و 
رد هـک  ینعم  نآ  هـب   ) لوـلح ساــسا  يور  ار  دوــخ  تاــمیلعت  داد و  رارق  ّتیحیــسم  ملاــع  هاــگهانپ  ار  دوــخ  هناتــسآ  دروآ ، تـسدهب 

. درک انب  دش ) هراشا  نآ  هب  قباس  ياهتشداددای 
رد دادیم و  رارق  روصحم  دودحم و  حیسم ، ترـضح  دودحم  يّدام  دوجو  رد  دوب ) هچ  ره   ) ار ّتیهولا  میلعت ، نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج 
هب دریذـپب و  ار  يّداـم  ناـسنا  کـی  ّتیوه  تسناوتیم  نّقیت ) هب  ردـق   ) دـناوتن اـی  دوش  ادـج  ناـسنا  زا  دـناوتب  هاوخ  ّتیهولا ، تروص ، نیا 

هصق رد  هکنانچ  درکیم ، دییأت  ار  میلعت  نیمه  زین  دوجوم  تاروت  زا  يدایز  دراوم  ًاقافّتا  ددرگ و  فصّتم  هدش ، زّهجم  نآ  راثآ  صاوخ و 
. تسا دوهشم  اهنآ  ریغ  بوقعی و  طول و  میهاربا و  حون و  يایاضق  مدآ و  شنیرفآ 

ار هّدام  ياروام  راکنا  يّدام ، ناسنا  رد  ّتیهولا  لولح  ینعی  هّیرظن  نیا 
200 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

زا تسا ، یلمع  يداقتعا و  زا  ینید  لیاسم  همه  همـشچرس  تقیقح  رد  یـساسا و  ياهلأـسم  نید  رد  ّتیهولا ، هلأـسم  نوچ  تشاد و  رب  رد 
ار یتّیونعم  ره  دومنیم و  درخ  دوب ، راوتـسا  یـسانشداعم  تاّیونعم و  ساسا  رب  هک  ار  رگید  ینید  هلأسم  ره  هلأسمنیمه ، زین  رظن  هطقن  نیا 

. درکیم هیجوت  تیّدام  اب 
زور نآ  مدرمزا  يروآتشهد  رامـش  نییآ ، نیا  هب  ناگدنورگ  هّتبلا  تسج و  رارقتـسا  درک و  ادیپ  عویـش  ّتیحیـسم  ناهج  رد  هدـیقع  نیا 
دوبن دریذپناکما  زگره  دوب و  اهنآ  یبهذم  دیاقع  نیرترادهشیر  زا  ّتینثو  ثیلثت و  هلأسم  دنتشاد و  ار  ّتینثو " کیدزن " هقباس  هک  دندوب 

. دور نوریب  اهنآ  رس  زا  یناسآ  هب  هدیقع ، نیا  یتایح  یحور  راثآ  هک 
دیاـقع همه  لوـلح و  ثیلثت و  هب  هدـیقع  هک  یتـّینثو  درکیم ؛ تموـکح  نـیمز  هرک  مدرم  زا  یمیظع  هورگ  رد  تـّینث  زین و  فرط  کـی  زا 

يرصتخم رییغت  اب  اجنآ  زا  تقیقح ، رد  دوب و  نآ  هیلّوا  تاصتخم  زا  تسا ) نآ  هاوگ  نیرتهب  بهاذم ، نایدا و  خیرات  هکنانچ   ) نآ یعرف 
هّتبلا دنراد . فالتخا  نآ  رد  اسیلک  ّتینث و  هک و  تسا  تّوبن  هصق  اهنت  هک  تفگ  ناوتیم  يرآ  دیدرگ . ّتیحیسم  دراو  لکـش ، هفایق و  رد 
قیاقح زا  ياهراپ  یـصوصخم ، فدـه  بیقعت  يارب  هکلب  میتسین ، اسیلک  نارادـفرط  اب  یبهذـم  هدـهاشم  هرظانم و  ددـص  رد  اـجنیا  رد  اـم 

. مینارذگیم رظن  زا  هدرک ، يروآدای  ار  ّتیحیسم  مالسا و  هب  طوبرم  یخیرات 
هلمجلایف دـییأت  تیّحیـسم ، هب  ناگدـنورگ  ثیلثت  ّتینثو و  کیدزن  هقباس  دوخ ، یناحور  تاـمیلعت  رد  ار  لولح  اـسیلک  يراذـگهیاپ  سپ 

هداد و مه  تسد  هب  تسد  تشاد ، زور  نآ  ّتینث  ناهج و  اب  ّتیحیسم  ملاع  هک  یناهج  طابترا  هرخالاب  مّسجت و  هب  تبـسن  دوجوم  تاروت 
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کیرات و ّتیّدام  يامنرود  زور ، نامه  زا  تشاک و  ّتیحیسم  ملاع  داهن  رد  ار  ّتیونعم  ّدض  دص  رد  دص  ّتیّدام  کی  مخت 
201 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دوب ادیوه  ّتیحیسم ، ملاع  یگدنز  زا  یموش 
هب ار  لولح  نامه  تشگرب و  هرابود  هدرکن ، تعانق  دوب ، لیاق  ع )  ) حیـسم ترـضح  دروم  رد  هک  ّتیهولا  لولح  زا  هزادـنا  نیمه  هب  اسیلک 

یفرعم ارچ  نوچیب و  هعاطلا و  ضرتفم  ياورنامرف  مکح و  قـالطالایلع  ردـصم  دومن و  ضرف  حیـسم  ياـجهب  ار  دوخ  داد و  قیبطت  دوخ 
. داد یم  لولح  سک  همه  هب  ار  ّتیهولا ) ّتیعقاو   ) حیسم تشوگ  نوخ و  ینّابر " ياشع  لاثما " اب  هکنیا  رب  هوالع  درک ،

رد ار  دازآ  ثحب  دومن و  لرتنک  ار  راکفا  دیاقع و  تخاس و  دودحم  ار  لیجانا  دوب ، هدرک  بسک  هک  ياهضراعم  لباق  ریغ  تردق  اب  اسیلک 
لباق ریغ  ماکحا  رثا  رد  دومن و  تموکح  یبیجع  دادبتـسا  اب  مدرم  ناج  لام و  رباهنرق  دـیاقع ، شیتفت  همکحم  درک . عونمم  ینید ، میلاعت 

. تفر رده  ناسنا  اهنویلیم  نوخ  يو ، يارجالابجاو  ضقن و 
هک سک  ره  يارب  درکیم و  لوبق  تساوخیم ، هک  ار  يراکهنگ  ره  هبوت  دادیم ، سّدقت " هبنج " تقو ، ناشکندرگ  نیطالـس و  هب  اسیلک 

هـشیمه يارب  ییادـخ  تشهب  زا  يوـنعم و  تداعـس  تمعن  زا  تساوـخیم ، هک  ار  سک  ره  دوـمنیم و  رداـص  نارفغ ! هقرو  تساوـخیم ،
. درکیم مورحم 

( مالّـسلا مهیلع   ) مارک يایبنا  كاپ  نییآ  هلابند  هک  يو  كاپ  نییآ  هک  دوب  هداد  دیون  دوخ ، ّتیونعم  زا  رپ  تانایب  رد  ع )  ) حیـسم ترـضح 
، دوخ يّدام  یلولح و  میژر  هب  ار  يونعم  یحیـسم  نییآ  هک  زین  اسیلک  دـش . دـهاوخن  وحم  نیمز  يور  زا  هدـنام و  هدـنز  هشیمه  يارب  دوب ،
، دومن دـهاوخ  ظفح  تسا ، ایند  ایند  ات  ار  تردـق  نیمه  هک  درکیم  لایخ  دوب ، رورغ  تسم  دوخ ، نوزفازور  تردـق  زا  درک و  یم  قیبطت 

دراو ًاربـج  تفرگ ، دوخ  هب  تیّداـم  ّتیـصاخ  هک  نیمه  دـشاب ) ینید  هقیرط  هچرگا   ) یمیژر هقیرط و  ره  هک  دوـب  لـفاغ  هتکن  نیا  زا  یلو 
یناهج نایرج 

202 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
تالاح تشاد و  دـهاوخ  دودـحم  يرمع  هّدام ، ناـهج  ياههدـیدپ  ریاـس  دـننام  دـیدرگ و  دـهاوخ  تعیبط  نیناوق  موکحم  دـش و  دـهاوخ 

هّزنم تاّیونعم  تسین ، ارذگ  هدوب و  رادیاپ  ناهج  رد  هچنآ  تشذـگ . دـهاوخ  رد  يزور  هدومن ، یط  ار  يریپ  یناوج و  یکدوک و  فلتخم 
. تسا هارمه  ّتیناسنا  اب  دایز ، ای  مک  هشیمه  درادن و  ریم  گرم و  هک  تسا  تعیبط  هطلس  زا  نوریب  هّدام و  زا 

هب ار  راکفا  داد و  همادا  دوخ  هناّدتبسم  تموکح  هب  تسین ) شیب  ياهعطق  لاح  ره  هب  خیرات  دادتما  رد  هک   ) ینرق دنچ  هکنآ  زا  سپ  اسیلک 
ینادـجو كرد  ربارب  رد  تسناوتن  هرخالاب  دومن ، درخ  ار  ضارتعا  اـب  هتخیمآ  كرد  فلاـخم و  رکف  ره  دروآ و  دوخ  لرتنک  تحت  رهاـظ 

ءدب رد  ار  عیاقو  نیا  حورشم  نایرج  نایاقآ ، هّتبلا   ) داد تسد  زا  یّلک  هب  ار  دوخ  نارکیب  تردق  دروخ و  تسکـش  دنک و  تمواقم  مدرم ،
( دنراد رطاخ  رد  یبوخ  هب  نآ ، ضارقنا  ات  اسیلک  ذوفن  یخیرات  ریس  مور و  گرزب  يروطارپما  رد  ّتیحیسم  ذوفن 

: هک دوب  نیا  تشاذـگ ، راگدای  هب  دوخ  زا  نیمزبرغم  مدرم  زغم  رد  هک  ياهرطاخ  اهنت  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  كانتـشهد  تردـق  اـسیلک 
ینعی نید  دـیامن . تموکح  تسدریز ، مورحم و  هّدـع  کی  ررـض  هب  هجنپيوق و  هّدـع  کی  عفن  هب  هک  مهبم  يّداـم  میژر  کـی  ینعی  نید 

ثحب و ّقح  سکچـیه  هک  يدـیلقت  راکفا  هتـشر  کی  ینعی  نید  دـشابن . هیجوت  لـباق  یقطنم  چـیه  اـب  هک  موهفمریغ  دـیاقع  هلـسلس  کـی 
هتشادن ياهراچ  اهنآ  ربارب  رد  میلست  زا  نابز  دریذپن و  نادجو  ار  اهنآ  هک  ییاهییوگروز  ینعی  نید  دشاب . هتـشادن  ار  اهنآ  رد  يواکجنک 

ياج دوخ ، راگزور  ندـنارذگ  زا  سپ  هدومن ، لولح  ّتیناسنا ، خـیرات  زا  ياهعطق  رد  هک  یعیبط  ّتنـس  کی  ینعی  نید  هرخـالاب  و  دـشاب ،
. دهدیم دوخ  زا  رتهب  رتلماک و  یعیبط  ّتنس  کی  هب  ار  دوخ 

203 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
، دـندنام رادافو  هک  يرگید  هورگ  دـندش و  نادرگ  يور  نآ  زا  اسیلک  نینمؤم  زا  ياهّدـع  هک  دوب  نیا  نایرج ، نیا  لمعلاسکع  ًاعبط  هّتبلا 
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. دنداد یفیرشت  ّتیزکرم  اهنت ، اسیلک  هب  هدومن ، یلاخ  کشخ و  مارتحا  سیدقت و  کی  هب  لیدبت  ار  قباس  طرش  دیقیب و  تعاطا 
راشف ریز  رد  نرق  دـنچ  ّیط  هک  یگدـنز  يایازم  زا  ّتیمورحم  جـنر  دـندوب و  هدروآ  تسد  هب  اسیلک  نتخاس  بولغم  اـب  مدرم  هک  یتردـق 
دنریگ شیپ  رد  دشاب ، ّتیونعم  هار  لباقم  هطقن  تسرد  هک  یقیرط  یعامتجا ، یگدنز  رد  هک  تشاداو  ار  نانآ  دندوب ، هدرک  لّمحت  اسیلک 

ورف ّتیدام  بادرگ  رد  دننک و  جک  ار  هار  دشابیم ، اسیلک  ییوجهدافتسا  هار  هک  نیا  مرج  هب  دنسرب ، ّتیناحور  ّتیونعم و  هب  هک  اج  ره  و 
. دنور

اب دوب ، هدـیناود  هشیر  مدرم ، راکفا  قاـمعا  رد  اـهنرق  هک  اـسیلک  زیمآلولح  يّداـم  تاـمیلعت  تیبرت و  رثا  رد  هورگ  نیا  هک  نیا  رب  هوـالع 
شومارف ًاجیردت  دنتشاد ، تسد  رد  موسر  تاداع و  تثارو  ناونع  هب  هک  تاّیونعم  زا  شیب  مک و  دندوبن و  انشآ  اًلـصا  يونعم  رّکفت  کبس 

هب لَُود  لاغتـشا  دومنیم و  تفرـشیپ  تعنـص ، تفرـشیپ  اـب  مأوت  هک  يّداـم  مولع  هب  موق  نادنمـشناد  یمرگرـس  ًاـصوصخم  دوـب ، هدـیدرگ 
. دوب يونعم  راکفا  ینید و  دیاقع  هیلع  يّرثؤم  کمک  ینید ، ّدض  تاغیلبت  حالس  اب  ییاشگروشک  يریگناهج و 

تـسا یعیبط  درادن ، رب  رد  ار  يرگید  زیچ  هّدام  نیناوق  هّدام و  زج  هک  دنک  یفّرعم  نینچ  ار  یتسه  ناهج  مدرم ، راکفا  هک  یطیحم  رد  هّتبلا 
: تفگ دیاب  ای  دیامن » روهظ  یّقرتم  همین  ای  یـشحو ! ياهعماج  رد  هک  یعامتجا  تسا  ياهدیدپ   » هک درک  یفّرعم  نینچ  دـیاب  زین  ار  نید  هک 

هعطق ره  هّدام ، لماکت  ریسم  رد  هک  تسا  یعیبط  دنکیم ». لاغشا  ار  ّتیناسنا  خیرات  زا  ياهعطق  هک  تسا  يرکف  ياهدیدپ  »
204 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

لابند هب  ار  دوخ  زا  رتهب  رتلـماک و  يرگید  رـصع  نید ، رـصع  هجیتن ، رد  تشاد و  دـهاوخ  لاـبند  هب  ار  دوخ  زا  رتهب  رتلـماک و  ضورفم ،
. تشاد دهاوخ  ینازرا  هداد ، دیون  ّتیناسنا  هب  شیوخ ،

راوگان عضو  نیا  لوؤسم 

ای دنک ، ّتقد  تسا  یحیـسم  متـسیب  نرق  مود  همین  لیاوا  هک  زورما  هب  ات  ّتیحیـسم  شیادـیپ  لیاوا  زا  یخیرات  تانایرج  نیا  رد  هک  یـسک 
دنز و تسد  ثداوح  عاضوا و  لیلحت  هب  هداد ، رارق  دوخربارب  رد  هدش ، هتخانش  ایند  يزورما  ّتیندم  دهم  هک  ار  برغ  ناهج  رـضاح  عضو 

یقالخا طاطحنا  همه  نیا  یلـصا  لوؤسم  هک  تشاد  دهاوخن  دیدرت  دزادرپب ، اهنآ  رود  کیدزن و  ياههشیر  ندرکادیپ  هب  يرقهق ، روط  هب 
اـسیلک تامیلعت  اسیلک و  نامه  يونعم ، یگدـنز  ياج  هب  يّدام  دـصرد  دـص  یگدـنز  ندـش  رقتـسم  یناسنا و  تاّیونعم  ندـش  كورتم  و 

. تسا
" ندرگ هب  ار  یناـسنا  یگدـنز  ياـهجرم  جره و  تاـفالتخا و  یبهذـم و  تـالالتخا  ّتیلوؤسم  ًاحیرـص  دوخ ، تاـنایب  رد  زین  میرک  نآرق 

ياههتخاس زا  هللا » ُْنبا  ُحیـسَْملا   » لوق ثیلثت و  هلأسم  هک  نیا  هب  دـنکیم  حیرـصت  دراذـگیم و  ینید " فراـعم  هلمح  باـتک "و " ياـملع 
يوسیع توعد  لوصا  زا  یکی  هدیناجنگ و  مالّسلاهیلع )  ) حیـسم ترـضح  ینامـسآ  فراعم  نایم  رد  ار  ینید  هدیقع  کی  هک  تسا  اسیلک 

طرش دیقیب و  هعاطلا  ضرتفم  هملکلا و  عومسم  ار  ّتیناحور  ملاع  هداد و  لولح  اسیلک  رد  ار  ّتیهولا  نآ  لابند  هب  و  [ 62] تسا هداد  رارق 
[63 .] دوشیم رادروخرب  دوخ  يّدام  ياهنامرآ  زا  هلیسونیدب ، تسا و  هدرک  یفّرعم 

205 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
رد نیملـسم  اب  هک  دـنک  توعد  ار  باتک  لها  هک  دـنکیم  رما  شیوخ  یمارگ  ربمغیپ  هب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  اهنیا ، همه  رب  هوالع 

ًایناث دنتـسرپن . وا  زج  رگید  يادـخ  هداد و  هناگی  يادـخ  هب  صاصتخا  ار  ّتیهولا  ًالّوا  دـنیامن : یعاسم  کیرـشت  دـصقم ، ود  نیا  تفرـشیپ 
رگیدـمه رب  ّتیرـشب  ّتیعون و  رد  یحیجرت  دنتـسه و  زارتمه  ًامومع  هک  ناـشدوخ  ناـیم  رد  دـنیامن و  وا  هب  رـصحنم  ار  ییاـقآ  ّتیبوبر و 

؛ دـهد قفو  شنیرفآ  هاگتـسد  اب  ناشیگدـنز  راک  ات  [ 64] دنهدن صیـصخت  طرـش ، دیقیب و  ییاورنامرف  یتسرپرـس و  هب  ار  یـضعب  دنرادن ،
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زیزع تمالع  سکچیه ، یناشیپ  هب  هدـیرفآ و  یگدـنز ، تداعـس  دـنموزرآ  هدارا و  روعـش و  ياراد  ار  اهناسنا  همه  هک  یهاگتـسد  نامه 
. تسا هدزن  تهجیب ،

دوخ ناوریپ  هب  مالسا  هیصوت 

ناهج رد  نآ ، زا  رتشیپ  دوهی و  نایم  رد  نآ  زا  شیپ  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  اسیلک  هک  داّحتا  لولح و  شور  هدـیقع و  اب  هزرابم  رد  مالـسا 
دراپسیم ناناملسم  هب  يرایـسب  تایآ  رد  فیرـش  نآرق  تسا . هدومن  دوخ  ناوریپ  هب  یقیمع  دّکؤم و  ياههیـصوت  دوب ، امرفمکح  ّتینث  و 

دـننک و ذـخا  ّتنـس  باتک و  هب  تهج ، کی  لد و  کی  دـنهد و  ماجنا  صالخا  اـب  ار  دوخ  ّتیدوبع  هدوب ، خـسار  دـیحوت ، هدـیقع  رد  هک 
ییوج و حالـص  دـیدباوص و  هب  ینید ، ماـکحا  رد  دوخ  شیپ  زا  زگره  دـنیامن و  لـح  ّتنـس  باـتک و  هار  زا  ار  يرکف  فـالتخا  هنوگره 

. دنزادرپن هنادنسپدوخ ، تواضق 
، تسا یسانشادخ  يوقت و  هعماج  نامه  هک  یمالسا  هعماج  لخاد  هب  ار  دوخ  یحور  جازتما  هک  دنکیم  هیصوت  نیملـسم  هب  فیرـش  نآرق 

دننک و صوصخم 

206 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هک یحور  جازتما  دـشاب ، سوجم ) دوهی و  يراصن و   ) باتک لها  هعماج  ّتینثو و  كرـش و  هعماـج  هک  یمالـساریغ  ياـههعماج  اـب  زگره 

[65 .] دنزاسن رارقرب  تسا ، تیالو ) هطبار   ) یگدنز شور  رد  ریثأت  بجوم 
امش دیامرفیم : دیامنیم ؛ دزشوگ  نیملـسم  هب  اجنیدنچ  رد  ًاحیولت  ًاحیرـصت و  ار  تیالو  هطبار  یحور و  جازتما  نیا  جیاتن  فیرـش  نآرق 

ناملسمریغ ياههعماج  عماطم  رطخ  رد  ینید ، لالقتسا  تدایس و  تهج  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  مرکا  ّیبن  دهع  رخآ   ) نونکات اهناملـسم 
، دندش سویأم  امـش  لّکـشتم  ینید  هعماج  نتـسکش  مهرد  زا  راّفک  رگید  زورما  یلو  دیدشیم ، دیدهت  مادـهنا ، لاوز و  اب  هظحل  ره  هدوب ،
ار امش  ینید  دیاقع  دنریگب و  امش  تسد  زا  ار  تمعن  نیا  تسناوت  دنهاوخن  زگره  هک  دیشاب  رما  رد  دیـسرتم و  ناگناگیب  زا  رگید  نیاربانب 

هداد رارق  امش  يارب  ادخ  هک  یشور  زا  رگا  اریز  [ 66 ،] دیسرتب ادخ  زا  یلو  دیسرتم ، راّفک  زا  رگید  دنزیر ، مه  رد  تسا ، یمالسا  شور  هک 
هک ار  هلماعم  نامه  ادخ  دیدرک ، ذاّختا  تسا ، نارگید  شور  هک  يرگید  شور  هدـش ، فرحنم  ّتنـس ) باتک و  هب  لمع  رد  قافّتا  شور  )

ار اهباذع  عاونا  تخادنا و  ناشنایم  هقرفت  گنس  تفرگ و  ناشتسد  زا  ار  يویند  یگدنز  هافر  يونعم و  تداعس  تمعن  درک و  نارگید  اب 
. دنکیم زین  امش  اب  ار  هلماعم  نامه  دومن ، بلس  اهنآ  زا  ار  يونعم  يروص و  لالقتسا  تدایس و  هنوگره  درک و  لزان  نانآ  رب 

هعماج دارفا  هک  دنکیم  هراشا  دوش ) هدرمش  دیاب  نآرق  محالم  یبیغ و  رابخا  زا  هک   ) دوخ ياهینیبشیپ  رد  ًاحیولت  فیرش  نآرق  نینچمه 
ار نآرق  ماکحا  درک ، دنهاوخ  رقتسم  مالسا  زا  نوریب  هعماج  اب  هک  یطباور  هطساو  هب  یمالسا ،

207 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
اب هک  یحور  جازتما  تیـالو و  هطـساو  هب  و  دومن ، دـنهاوخ  كرت  هتـشاد ، روجهم  يرگید ، زا  سپ  یکی  ییاـههناهب ، اهرذـع و  هطـساو  هب 

يرکنم ره  رکنم و  ار  یفورعم  ره  ینید ، تارّرقم  رد  هداد ، رارق  سوکعم  تسرد  ار  یمالسا  ّتنس  شور و  دننکیم ، ادیپ  ّتیحیـسم  ملاع 
تسا اهزور  نامه  رد  دنرامـشیم . يدرخیب  تهافـس و  ار  نیئآ  نید و  زا  يرادفرط  هنوگره  تافارخ و  ءزج  ار  ینید  ّداوم  فورعم و  ار 

دنبیب و ءوس  جیاتن  زا  مدرم  هلیـسونیدب  دیاش  دروآ ، دهاوخ  راب  هب  يراتفرگ  زا  سپ  يراتفرگ  هتفای ، شرتسگ  ارحـص  ایرد و  هب  داسف  هک 
. دنیامن ینادردق  نآ  زا  هتشگرب و  يرطف  نید  يوس  هب  هدمآ ، هوتس  هب  هدش و  هتسخ  یسانشنادخ  يراب و 

نیملسم نایم  رد  اسیلک  لولح " راثآ " روهظ 

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 99 

http://www.ghaemiyeh.com


نیملسم نایم  رد  اسیلک  لولح " راثآ " روهظ 

نرق ياضقنا  ات  مرکا  ّیبن  تلحر  زا  دـعب  رـصع  زا  ًابیرقت   ) مالـسا ردـص  ثداوح  هک  مییامنیم  ثحب  ییاهدومن  زا  هلاـقم ، نیا  رد  اـم  هّتبلا 
هتبلا هدروآ ، شیپ  رگیدـمه  هب  هتـسویپ  ریجنز  ياههقلح  دـننام  يرگید  هباـشم  ثداوح  دوخ ، لاـبند  هب  هداد و  زورب  دوخ  زا  يرجه ) موس 

ایآ و  یبیرخت ، رظن  ای  دناهتـشاد  یحالـصا  رظن  ثداوح ، نیا  یلّوا  نیبّبـسم  هک  نیا  اـّما  و  تسا ، هدـش  رتقیمع  رتضیرع و  زین  زور  هب  زور 
رارق یّـصاخ  عاضوا  رد  اًلعف  ام  نکل  دشابیم ، نوریب  ام  ضرغ  زا  هدوبن و  ثحب  نیا  فدـه  ًاّدـج  راکهبت ، ای  دـناهدوب  راکوکین  یـصاخشا 
نیا رد  میروآ و  تسد  هب  ار  اهنآ  یلّوا  ياههشیر  هتخادرپ ، لیلحت  هیزجت و  هب  هک  میریزگان  عاضوا ، نیا  یقیقح  یسررب  يارب  میاهتفرگ و 

هب مینک ، ادـیپ  یـسرتسد  دوخ  هدـشمگ  هب  دـیاش  هک  نیا  دـیما  هب  مییاـمن و  هعجارم  مالـسا  خـیرات  یلّوا  ياـههعطق  هب  میراـچان  صوـصخ 
دج روط  هب  یتسار و  هب  هک  یسک  هّتبلا  میزادرپب و  يواکجنک 

208 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
، دمهفیم هک  ار  هچنآ  ای  دنک ، یشوپهدرپ  دنکیم ، كرد  هک  ار  یتاّیعقاو  دناوتیمن ) مه  و   ) دیابن دبایرد ، ار  یبلطم  دهاوخیم  تقیقح  و 

. دهد ياج  هنوراو  شیوخ  مهف  رد 

رتشیب حیضوت 

تاـّیحور جرم  جره و  یقـالخا و  طاـطحنا  يونعم و  یگدـنز  مظن  لـالتخا  ثیح  زا  نوـنکا  اـم  مییوـگیم : ریخا  بلطم  حیـضوت  رد  زاـب 
دّدجت هزم  اهیبرغ  دننام  زونه  نبرُک ، روسفرپ  ياقآ  مرتحم ، بحاصم  لوق  هب  هچرگا  میاهتفرگ ، رارق  یهباشم  عضو  رد  اهیبرغ  اب  یناسنا ،
یبارخ ام  تاّیونعم  رد  هتفرگ ، ریز  رد  ار  نیمزبرغم  تاّیونعم  هک  يوحن  هب  نکناینب  لیـس  نیا  میراد و  یقمر  مه  زونه  میاهدیـشچن و  ار 

. تسا هدرواین  راب  هب 
درک راکنا  ناوتیمن  یلو  میاهتفرگ ، رارق  یهباشم  عضو  رد  یقالخا ، طاطحنا  هب  ندیـسر  يونعم و  یگدـنز  نتخاب  رد  اهیبرغ  اب  ام  يرآ 
مامت اب  بیرفلد و  هفاـیق  اـب  یبرغ  ّتیندـم  هک  يزور  هکلب  میاهدرواـین ، دوجو  هب  دوخ  راـکتبا  هب  اـهیبرغ ، دـننام  ار  راوگاـن  عضو  نیا  هک 
سپ زیزع و  نامهم  کی  ناونع  هب  لّوا  دمآ و  اهناملسمام  غارس  هب  صخالاب  دوخ و  یقرش  ياهيرتشم  غارـس  هب  دوخ ، شیاریپ  شیارآ و 

تسرد ار  هلأسم  نیا  دوخ ، ذفان  ّرثؤم و  تاغیلبت  اب  دیدرگ ، نیزگیاج  ام  هعماج  نایم  رد  اناوت ، ردتقم و  لزنمبحاص  کی  ناونع  هب  نآ  زا 
یگدـنز درد  هب  هجوچـیه  هب  هک  ار  دوخ  هدارا  روعـش و  دـیاب  ًاتجیتن  میرادـن و  ار  یناسنا  مزال  هدارا  روعـش و  ام  هک : داد  ياج  اـم  زغم  رد 

اهنآ هک  میهد  ماجنا  ار  يراک  دـنهدیم و  صیخـشت  هار  ار  نآ  ام  يارب  اه  ییاپورا  هک  میـسانشب  هار  ار  یهار  هتـشاذگ ، راـنک  دروخیمن ،
ًالوق هتفگ ، كرت  ار  دوخ  صیاصخ  همه  دیاب  دننکیم ؛ هدارا  ام  يارب 

209 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
! میوش بآم  یگنرف  ًانطاب  ًارهاظ و  اًلعف و  و 

عفن و نایم  درخ ، يورین  اـب  هک  نیا  نودـب  میدرکیم ، رظندـیدجت  دوخ  هنهک  راـبلالم  یگدـنز  رد  هک  یتقو  داـقتعا ، نیقلت و  نیمه  وریپ 
دیلقت هار  زا  طقف  طقف و  میدوب ، هداد  تسد  زا  هلحرم  نیتسخن  رد  ار  يرکف  لالقتسا  نوچ  مینک ، ادج  ّمس  زا  ار  ورادشون  هداد ، زیمت  ررض 

، دوب يداسف  هّدام  رب  لمتـشم  هک  یبرغ  عضو  ره  هجیتن ، رد  میداد و  قیبطت  اهیبرغ  یتایح  عاضوا  اـب  ار  دوخ  یتاـیح  عاـضوا  هناروکروک ،
نتفریذپ يارب  ار  مزال  ّومن  دشر و  ام  نوچ  تشادرب ، رد  ار  حالـصا  حالـص و  هبنج  هک  مه  یعـضو  ره  دوزفا و  داسف  رب  داسف  ام  هعماج  رد 

. میتفرگن نآ  زا  یبوخ  هجیتن  دش و  ام  لاح  یهابت  داسف و  بجوم  میدوبن ، نآ  شریذپ  هدامآ  هتشادن و  نآ 
، لاح نیع  رد  یلو  میاهدرک ، اهیبرغ  زا  هک  تسا  ییارچ  نوچیب و  دیلقت  هدییاز  ام  ینونک  عضو  هک  تسا  تسرد  ياهزادنا  ات  نخس  نیا 

یتسه هیامرـس  نیرتهب  زا  میتفریذپیمن و  یناسآ  نیا  هب  ار  یهابت  داسف و  نیا  زگره  دوبن ، ياهدرم  تسپ و  هابت و  هنیمز  ام  قباس  هنیمز  رگا 
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تـسد زا  ار  نآ  رگا   ) ام رّکفتم  زغم  زگره  میدادیم و  ناشن  هدنزارب  یلمعلاسکع  هدرک ، عافد  یقالخا ) لیاضف  يونعم و  یگدـنز   ) دوخ
؟ دنزب اضیب  دی  زا  مد  هک  تسیک  يرماس  دشیمن : ارچ  نوچیب و  دیلقت  طلغ  قطنم  بولغم  میدوب ) هدادن 

ییارقهق ریس  کی  هب  نآ ، هّیلّوا  لماوع  ای  لماع  ندرک  ادیپ  دوخ و  كانفسا  لاح  رضاح و  عضو  یلصا  ۀشیر  كرد  يارب  میراچان  ام  سپ 
مالسا هّیلّوا  ياهنرق  هب  ور  نیـشیپ ، ياهنرق  رد  یمالـسا  هعماج  یمومع  شور  هظحالم  هتـشذگ و  ثداوح  نایرج  یـسررب  اب  هدز ، تسد 

. دشاب هتشاد  ار  ینونک  دساف  عضو  ّتیأشنم  ّتیلع و  ّتیحالص  هک  میسرب  ییاج  هب  ات  میورب  شیپ 
210 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

زا ینعی   ) ماـمت نرق  هدزاود  ًاـبیرقت  یمالـسا  ملاـع  هک  مینکیم  كرد  ار  تقیقح  نیا  میرادیمرب ، ریـس  نیا  رد  هک  ییاـهماگ  نیتسخن  رد 
رد هباشم و  یمومع  عضو  درکیم ) زاب  هار  یمالـسا  کلامم  هب  مک  مک  ییاپورا  ّتیندم  ًابیرقت  هک  شیپ  لاس  دص  ات  يرجه  تصـش  لاس 

، خـیرات شدرگ  بـسح  هـب  یهاـگهاگ  دوـخ ، لـخاد  رد  هـچرگا  تـسا ، هتــشاد  یتـخاونکی  تلاـح  یقـالخا ، طاـطحنا  یحور و  دوـمخ 
هتـشادن مرکا  ّیبن  تایح  نامز  عشعـشم  عضو  اب  یتهباشم  هدوب ، طاطحنا  لاـح  رد  هشیمه  لاـح  نیع  رد  هدروآیم ، دوجو  هب  ییاـهناسون 

. تسا
نآ زا  میـشکب و  تسا ، هباحـص  ییاورنامرف  تموکح و  رـصع  هک  مالـسا  ردـص  هب  دـیاب  ار  يواکجنک  ثحب و  لـیاسو  رازبا و  ور ، نیا  زا 

اب يراک  مییامنیم و  بیقعت  ار  دوخ  فدـه  ثحب ، نیا  رد  ام  دـش ، هداد  رّکذـت  هک  ناـنچ  هّتبلا  مییاـمن . وجتـسج  ار  دوخ  هدـشمگ  رـصع ،
ياهنایرج هلـسلس  کی  رکذ  زا  یلو  میـسیونیمن ، ار  هباحـص  ناگرزب  یگدنز  حرـش  زین  میرادـن و  مالـسا  ردـص  لاجر  ینید  ّتیـصخش 

. میرادن يریزگ  ثحب ، يارب  یخیرات 

ربمایپ زا  سپ  تفالخ  ریسم 

اًلماک هک  ار  یعضو  تشاد ، ص )  ) مرکا ّیبن  تلحر  زا  دعب  مالسا  هک  یتّیعضو  رد  قّمعت  میدرگیمرب . ثحب  لّوا  نخـس و  زاغآ  هب  نونکا 
یمیالع راثآ و  نامه  هباحـص ، نایم  رد  دـهدیم و  ناشن  ام  هب  دـشابیم ، نآ  دـنمورین  ياسیلک  یحیـسم و  ّتیناحور  عضو  نیرق  هباـشم و 

. دشیم هدهاشم  یحیسم  ّتیناحور  رد  اسیلک  روهظ  نیتسخن  ياهزور  رد  هک  دوشیم  هدهاشم 
رد لّوا ، ردص  رد  مالسا  لاجر  داد ، جاور  مالسلاهیلع )  ) حیسم ترـضح  ّقح  رد  اسیلک  هک  ار  ّتیهولا  لولح  هدیقع  هک  تسا  تسرد  هّتبلا 

ترضح ّقح 
211 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

دّمحم : » هک دندز  دایرف  هدیشک و  ریـشمش  اهیـضعب  هک  تلحر ) زور  دحا و  گنج   ) دروم ود  یکی  رد  زج  دنتـشادن ، راهظا  ص )  ) دّمحم
هدز ار  مّهوت  نیا  هشیر  نایب ، نیرتحیرص  اب  فیرش  نآرق  زین  هدوبن و  دعاسم  طیارش  هک  نیا  هب  رظن  یلو  [ 67 «،] درم دهاوخن  تسا و  هدرمن 
نیا [ 68 ،] تسا نارگید  دننامه  گرم ، یگدنز و  رد  رشب و  دارفا  ریاس  دننام  تسا  يرـشب  زین  ص )  ) مرکا ربمغیپ  هک  دوب  هدرک  حیرـصت  و 

. دادن زورب  دوخ  زا  یمالسا  هعماج  رد  يرثا  دیباوخ و  یناسآ  هب  همزمز 
تموکح ینعم  دـش و  هدـیمان  اسیلک " رد  ّتیهولا  لولح  هتـشذگ " ياهتشاددای  رد  هک  حیـسم  زا  دـعب  ياسیلک  عضو  هباشم  یعـضو  اـّما 

( ینعم مامت  هب  يروتاتکید  ینعی   ) دشخبیم ّطلست  مدرم  يایند  نید و  هب  ار  اسیلک  دهدیم و  ار  طرش  دیقیب و  ییاورنامرف  قالطالایلع و 
، هباحـص ّتیعمج  رد  نآ  زا  سپ  تفـالخ و  یـسرک  رد  ادـتبا  ص ،)  ) مرکا ّیبن  تلحر  زا  سپ  ياـهزور  نیتـسخن  رد  زین  مالـسا  ملاـع  رد 

. درک روهظ 
بـصن زاغآ  نامه  رد  تفالخ  یـسرک  هک  دوب  نیا  نآ  دـش و  عورـش  یلوقعم  موهفم و  ًاتبـسن  طیـسب و  هداس و  رایـسب  راهظا  اب  هلأـسم  نیا 

: هک تشاد  راهظا  مدرم  هب  دوخ ، ياهراک  یمومع  همانرب  مالعا  يارب  دوخ ،
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مرکا ّیبن  تلحر  اـب  ینامـسآ  یحو  هک  نونکا  یلو  دوب ، رَهظتـسم  دَّیؤم و  یحو ، هب  هّماـع ، روما  هرادا  تامیمـصت و  ذاـّختا  رد  مرکا  ّیبـن 
[69 .] مینک لمع  دوخ  يرکف  دیدباوص  داهتجا "و  هب " همزال ، تامیمصت  ذاّختا  رد  میریزگان  ام  هدش ، عطق  (ص )

212 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
: هک تشاد  راهظا  زین  و 

حالـصا ار  ام  هابتـشا  هداد  رّکذـت  میدرک ، هابتـشا  يرما  رد  رگا  مییامیپیم ، اطخ  هار  یهاگ  میراد و  رظن  تباصا  یهاگ  امـش  دـننام  زین  اـم 
[70 .] دینک

رازگساپس ًاعبط  هدرک ، یّقلت  ار  شاهداس  يرهاظ  ینعم  نامه  زور ، نآ  رد  زین  مدرم  تشاد و  یعیبط  هداس و  رایسب  يرهاظ  نخس ، نیا  هّتبلا 
يرتشیب قّمعت  هب  هتخادـنا ، دـیدرت  هب  نخـس ، نیا  ینعم  رد  ار  ام  تانایرج ، هتـشر  کی  زا  عـالّطا  يدـعب و  ثداوح  هدـهاشم  یلو  دـندش ،

. درادیماو
« درک میهاوخ  لـمع  داـهتجا  هب  میرادـن ، یحو  هک  اـم  یلو  دوب ، دـّیؤم  یحو  اـب  شیاـهراک  رد  ادـخ  لوسر  : » هک هلمج  نیا  ینعم  یتـسار 
هب اهنآ  رد  تقو  هفیلخ  تسیاـبیم  دادیمن و  تلاـخد  ار  دوخ  رظن  هدز و  هیّکت  یحو  هب  اـهنت  اـهنآ  رد  ادـخ  لوسر  هک  يروما  و  تسیچ ؟

لباق زگره  میرک  نآرق  ّصن  هب  هک  تسا  ینامسآ  ماکحا  نامه  روکذم ، روما  زا  تفالخ  یسرک  دارم  ایآ  تسا ؟ مادک  دنک ، لمع  داهتجا 
تـسا ادخ  لوسر  ییاضق  ماکحا  دارم ، ای  درادیمنرب ؟ ار  هحماسم  نیرتمک  نآرق ، ّصن  هب  هک  تسا  اهنآ  يارجا  ای  تسین ؟ لیدـبت  رییغت و 

نآرق ّصن  هب  ص )  ) ادـخ لوـسر  يأر  رظن و  دراوـم ، نیا  رد  هک  تسا  نشور  رپ  ( ؟ درکیم رداـص  تامـصاخم ، يواـعد و  دراوـم  رد  هک 
ص)  ) ادخ لوسر  هک  دوب  ینیمارف  ماکحا و  دارم ، ای  تشادـن ) یحو  هب  یطابترا  زگره  درکیم و  تواضق  رهاظ  هب  تشاد و  ّتیجح  میرک 
هرواشم و هب  طونم  زین  اهراک  هنوگنیا  هک  تسا  یهیدـب  ( ؟ درکیم رداص  دوخ ، نارای  اب  اروش  زا  سپ  حلـص ، گنج و  زا  هّماـع ، روما  رد 
ار یمالـسا  هقف  نیناوق  ماـکحا و  نتم  ص )  ) ادـخ لوسر  هک  دوب  نیا  دارم ، اـی  تشادـن ) یحو  هب  یطبر  دوب و  ترـضح  نآ  میمـصت  ذـخا 

رد هک  نیا  نودب  ًامیقتسم و 

213 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
؟ درک میهاوخ  طابنتسا  ّتنس  باتک و  زا  داهتجا ، لامعا  هطساو  هب  ام  تفرگیم و  ارف  یحو  زا  دنک ، رظن  لامعا  اهنآ 

، دنروآ تسد  هب  ار  ماکحا  دـیاب  داهتجا  هار  زا  نارگید  دـشیم و  لیان  ینامـسآ  ماکحا  هب  یحو  هار  زا  ادـخ  لوسر  هک  تسا  تسرد  هتبلا 
هب دیاب  دوخ  داهتجا  اب  ار  هقف  ماکحا  دشاب ، هتشاد  طابنتـسا  هّوق  تّما ، نیا  زا  سک  رهو  تشادن  تفالخ  ماقم  هب  صاصتخا  ینعم ، نیا  یلو 

. تشادن تفالخ  ماقم  فیظو  یلمع و  همانرب  رب  یلخد  چیه  بلطم  نیا  نآ ، رب  هوالع  دروآ ، تسد 
هک دـش  مولعم  درک و  نشور  ار  نخـس  نیا  ینعم  ثداوح ، نایرج  یلو  دوب ، هدـیچیپ  ياهزادـنا  ات  نخـس ، نیا  زا  تفالخ  ماـقم  دارم  يرآ 

نیناوق ینامـسآ و  ماکحا  يارجا  هلحرم  رد  یّتح  زیچ  همه  اج و  همه  رد  هک  دـنک  مالعا  مدرم  هب  ار  ینعم  نیا  هتـساوخیم  تفـالخ  ماـقم 
قیبطت تقو ، حالص  هب  ار  هّیراج  ماکحا  هتشاد ، روظنم  ار  تّما  حالص  هتـسویپ  دوخ ، تریـس  رد  درک و  دهاوخ  داهتجا  رظن و  لامعا  ینید ،

. دش دهاوخ  تیاده  تحلصم ، يربهر  اب  تّما ، هرخالاب  دومن و  دهاوخ 
عبات ماکحا ، هتسویپ  سپ  دشابیم ، امش  تحلصم  ظفح  زارحا و  يارب  ینید  نیناوق  ماکحا و  هک  دوب  دهاوخ  نیا  نخس  نیا  ینعم  نیاربانب ،

تلحر زا  سپ  یلو  دوب ، یحو  تسد  هب  تقو  تحلصم  صیخـشت  ص )  ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  نیا  تیاهن  دوب . دهاوخ  تقو  تحلـصم 
داسف زا  ار  حالـص  یطابنتـسا ، رظن  اـب  هدرپس  داـهتجا ، تسد  هب  ار  حـلاصم  صیخـشت  تسا ، هدـش  عطق  اـم  زا  یحو  هک  ص )  ) ادـخ لوسر 

. درک میهاوخ  ارجا  میداد ، صیخشت  تحلصم  هک  ار  هچنآ  داد و  میهاوخ  صیخشت 
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مود هفیلخ  هک  نآ  زا  سپ  تشاد و  تلالد  ینعم  نیمه  رب  دوب ، راک  يور  هک  یمک  نامز  ناـمه  رد  لوا  هفیلخ  لاـمعا  زا  يداـیز  دـهاوش 
تافّرصت دمآ ، راک  يور 
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رگید موس ، هفیلخ  نامز  رد  تشادن و  يرگید  لمحم  هفیلخ ، رظن  بسح  هب  تقو  حالـص  هظحالم  زج  هک  دمآ  لمع  هب  ماکحا  رد  يدایز 
عورش هّیمایب  تنطلس  هرود  هک  هرود  نیا  زا  سپ  تشادن و  یماهبا  هنوگچیه  تقو ، تحلـصم  بسح  هب  ماکحا  رییغت  دش و  یباتفآ  هلأسم 

دومن و یشوپهدرپ  ار  نآ  ناوتیمن  ياهلیسو  چیه  اب  هک  تسا  نشور  ياهزادنا  هب  هلأسم  نیا  تفای ، الیتسا  یمالـسا  هعماج  رب  هیواعم  دش و 
. تخاس ناهنپ 

ردـصم ص )  ) مرکا ّیبن  هک  نانچ  نآ ، بجوم  هب  درکیم و  تلاسر  تّوبن و  ماقم  شودـمه  زارتمه و  تسرد  ار  تفالخ  ماقم  ینعم ، نیا 
روما تیالو  نیناوق و  ماکحا و  ّتیردصم  نامه  زین  نیملـسم  هفیلخ  دوب ، یمالـسا  هعماج  هدـننک  هرادا  مالـسا و  تعیرـش  نیناوق  ماکحا و 

یضتقم میمصت  هنوگره  تحلصم ، قبط  هک  تشاد  یتارایتخا  نیملسم ، روما  هرادا  رد  اهنت  مرکا  ّیبن  هک  توافت  نیا  اب  تشاد ، ار  نیملسم 
عیارـش ماکحا و  نتم  رد  مه  تفالخ ، ماقم  یلو  تشادن ، ار  فّرـصت  لخد و  نیرتمک  قح  ییادخ ، نیناوق  ماکحا و  نتم  رد  اّما  دریگب ، ار 

ره تسناوتیم  یمالـسا ، هعماج  حالـص  نتفرگ  رظن  رد  اب  هک  تشاد  دازآ  يرظن  هّماـت و  تاراـیتخا  نیملـسم ، روما  هرادا  رد  مه  مالـسا و 
. دنکب ار  مزال  فّرصت 

نیزگیاج تنطلـس ، تفالخ و  ماقم  حالـص  رخاوا ، رد  یلو  دوب ، حرطم  نیملـسم  مالـسا و  حالـص  دوب و  لاونم  نامه  هب  عضو  رما ، لـیاوا 
روط هب  مالسا و  عیارش  ماکحا و  يارجا  مه  تفر و  نیب  زا  ص )  ) مرکا ّیبن  یمالسا  تریس  مه  هجیتن ، رد  دش و  نیملـسم  مالـسا و  حالص 

. دش تفالخ  ماقم  رظن  دیدباوص و  هب  طونم  یّلک 
رد تسخن  دنکیم ، ضارتعا  يو  هب  رگید  ياهزیچ  هعتم و  حاکن  عّتمت و  ّجح  نغدق  هب  عجار  هک  ضرتعم  یـصخش  خـساپ  رد  مود ، هفیلخ 

انأ : » دیوگیم باوج 
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. دهدیم حرش  ضرتعم  يارب  دوب ، عنم  نامرف  رودص  ماکحا و  نیا  رییغت  بجوم  هک  ار  تقو  تحلصم  دعب  و  دّمحم » لیمز 
رد اروش  باحـصا  نایم  هک  يدایز  هرجاشم  زا  سپ  دوب ، هدش  دـقعنم  موس  هفیلخ  نییعت  يارب  مود  هفیلخ  رما  هب  هک  هرفن  شـش  ياروش  رد 
هب رفن و  شـش  زا  یکی  هک  فوع  نب  نامحّرلادـبع  دـش ، دّدرم  یلع ) ناـمثع و   ) رفن شـش  زا  رفن  ود  ناـیم  تفـالخ  رما  هرخـالاب  تفرگ و 

، منکیم تعیب  وـت  اـب  تفگ : هدرک و  زارد  مالّـسلاهیلع )  ) یلع يوـس  هب  تسد  دوـب ، يزاـیتما  ياراد  هفیلخ  نییعت  رد  مود ، هـفیلخ  روتـسد 
. منکیم راـتفر  هللالوـسر  تریـس  اـب  هن ، تفگ : ع )  ) یلع ینک ! راـتفر  مود ) لّوا و  هفیلخ   ) نیخیـش تریـس  اـب  اـم  اـب  هـک  نـیا  رب  طورـشم 
هب درک و  لوبق  وا  تشاد و  هضرع  يو  هب  نیخیـش  تریـس  طرـش  هب  ار  تعیب  درک و  زارد  نامثع  يوس  هب  تسد  هدرکن ، لوبق  نامحّرلادبع 

. درب ار  تفالخ  نامثع  دش و  مامت  تعیب  راک  بیترت ، نیا 
بسح هب  داهتجا و  اب  نانآ  هک  نیا  زج  درک  ادیپ  ناوتیمن  یقرف  چیه  نیخیش ، تریـس  و  ص )  ) هللا لوسر  تریـس  نایم  هک  تسا  نشور  رپ 

، تافّرصت نیا  هک  تسا  نشور  رپ  زاب  دنتشاد و  یتافّرصت  لخد و  ص )  ) هللالوسر تریس  يارجا  رد  ادخ و  ماکحا  يارجا  رد  تقو  حالص 
. دوب هدرک  تیارس  زین  ینید  نیناوق  ماکحا و  نتم  هب  هکلب  دوبن ، روصقم  مرکا  ّیبن  طّسوت  یتکلمم  روما  هرادا  زرط  یلمع و  هریس  هب  اهنت 
دلاخ لّوا ، هفیلخ  هک  هدر  باحـصا  هّصق  رد  داد : رّکذـت  هدرک و  باختنا  دروم ، اهدـص  نایم  زا  ار  ریز  ياـهلاثم  ناوتیم  هنومن ، ناونع  هب 

شندرگ هدرک  ریگلفاغ  ار  کلام  زور ، نامه  رد  دش و  هریون  نب  کلام  نامهیم  رفس ، نیا  رد  يو  داتـسرف ، گنج  هب  ياهّدع  اب  ار  دیلو  نب 
، کلام رادهّدع  نز  اب  بش  نامه  دز و  ار 

216 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 103 

http://www.ghaemiyeh.com


رد باّطخ  نب  رمع  هک  يرارـصا  زا  سپ  درکن و  یتازاجم  هنوگچیه  ار  دـلاخ  روآمرـش ، نایرج  نیا  زا  عالّطا  زا  سپ  هفیلخ  دـش . رتسبمه 
!« منک ماین  رد  ار  ادخ  هتخآ  ياهریشمش  زا  يریشمش  مناوتیمن  نم  : » تفگ يو  هب  تشاد ، دلاخ  هیبنت 

ناذا زا  داـهج ، عفن  هب  ار  ِلَـمَْعلا » ِْریَخ  یلَع  َّیَح   » داد و رارق  مجر  ار  فـّلختم  تازاـجم  درک ، نغدـق  ار  هعتم  حاـکن  هک  یتـقو  مود  هفیلخ 
رگا هک  دوب  هداد  روتسد  اروش  باحصا  رفن  شش  نامه  ّقح  رد  و  دوزفا ، ار  مونلا » نم  ریخ  ةالصلا   » حبص ناذا  رد  نآ ، ياج  هب  تخادنا و 

. دوش هدز  ناشندرگ  دنهد ، لیکشت  ّتیلقا  نانآ  زا  یضعب  ای  دنهدن  يأر 
ناملـسم هزات  هدازهاش  کی  هک  ار  نازمره  هفیلخ ، رـسپ  تشک ، ار  مود  هفیلخ  دوب ، یناریا  مـالغ  کـی  هک  هبعـش  نب  ةریغم  مـالغ  هک  یتقو 

ار شردـپ  هک  زورید  : » تفگ راذـتعا  ماقم  رد  دز و  زاب  رـس  لتاق  صاـصق  زا  موس  هفیلخ  دـناسر و  لـتق  هب  کـیرحت  ماـهّتا  هب  دوب ، یناریا 
[71 !«] مشکب ار  شدوخ  زورما  مناوتیمن  دناهتشک ،

ًانلع ار  دایز  دوب ، هدرک  انز  دیبع  نب  دایز  ردام  اب  ّتیلهاج  رد  نایفسوبا ، شردپ  هک  نیا  زیواتسد  هب  تفالخ ، یسرک  لاغشا  زا  سپ  هیواعم 
رارق دوخ  ردارب  ًامـسر  ار  وا  دوب ، میرک  نآرق  حیرـص  ّصن  فلاخم  هک  نیا  اب  دومن و  قحلم  نایفـسیبا  دوخ  ردـپ  هب  هدرک  راضحا  ماش  هب 

. داد
نیناوق ماکحا و  يارجا  رب  ار  تقو  تحلصم  افلخ ، اهنآ  رد  هک  تسا  طوبضم  خیراوت  رد  اههّصق ، نیمه  ریظن  يرایـسب  ياههّصق  هنافّـسأتم 

یلو دـندومنیم ، قیبطت  ینید  نیناوق  رب  یمامتان ، تاهیجوت  اب  ار  لامعا  نیا  مالک ، ياملع  ناگتـشذگ  دناهتـشاد . مّدـقم  یمالـسا  همّلـسم 
رب ار  تّما  تحلصم  یهاگ  نیدشار ، يافلخ  زا  یضعب  هک  دناهدومن  حیرصت  هدرک و  فارتعا  یّنس  ریخا  نادنمشناد  زا  یضعب 
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. دناهدادیم حیجرت  نید ، هملسم  نیناوق  ماکحا و  يارجا 

تفالخ ماقم  لالقتسا  میمتت  رد 

حالطـصا هب  تشاد و  رایتخا  رد  ار  مکح  ّتیردـصم  ینعم  مامت  هب  زور  نآ  رد  تفالخ  ماقم  دـیآیم ، تسد  هب  هتـشذگ  نایب  زا  هک  نانچ 
هدهع هب  ار  اهنآ  يارجا  یعرف و  نیناوق  عضو  ّتیحالص  مه  یساسا و  نوناق  ّداوم  زا  یضعب  رییغت  عضو و  ّتیحالص  مه  نامدوخ ، يزورما 

. تشاد
يداـیا تفـالخ و  ماـقم  ینعی  ءارجا ، رداـصم  روما و  ياـیلوا  ّتینوـصم  دوـب ، میمرت  میمتت و  دـنمزاین  تشاد و  لالقتـسا  نیا  هک  ياهصیقن 

عون کـی  نآ ، هطـساو  هب  روما  ياـیلوا  اـت  تساوـخیم  ینید  در  لـباقریغ  عاـطم  مکح  کـی  دـندوب ، یباحـص  همه  هک  دوـب  وا  رازگراـک 
! ناشدوخ دنناد و  ناشدوخ  هباحص  دنشاب و  هتشادن  اهنآ  لاوقا  لامعا و  هب  یـضارتعا  هنوگچیه  ّقح  مدرم  دنـشاب و  هتـشاد  ینید  ّتینوصم 

یفّرعم دـهتجم  ص )  ) لوسر هباحـص  نآ ، بجوـم  هب  هک  دـندرکیم  لـقن  ص )  ) مرکا ّیبـن  زا  هباحـص  هک  یتـیاور  هطـساو  هب  هصیقن ، نیا 
. دش عفترم  دنروذعم ، روجأم و  زاب  دننک ، اطخ  رگا  دنروجأم و  دنک ، تباصا  عقاو  هب  روما ، رد  ناشرظن  رگا  هک  دندشیم 

زا ادخ  دـندوب و  فاعم  روفغم و  لوسر ، هباحـص  اهنآ ، قبط  هک  دـندرکیم  لقن  هباحـص  بقانم  رد  مرکا  ّیبن  زا  يرگید  تایاور  نینچمه 
زین تایاور  نیا  دوبن . راک  رد  یهلا  هذخاؤم  هنوگچـیه  دـندادیم  ماجنا  هک  تیـصعم  تعاط و  دـب و  بوخ و  راک  ره  دوب و  یـضار  ناشیا 

لمع رظن و  يدازآ  درپسیم و  هباحـص  تسد  هب  ار  ّتیفاعم  یمـسر  دنـس  هدرک ، دیکأت  ار  هباحـص ) ندوب  روجأم  دـهتجم و   ) قباس تیاور 
. درکیم نیمأت  دصرد  دص  ار  ربمغیپ  نارای  طرش  دیقیب و 
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تّینوصم لالقتسا و  نیا  میقتسم  هجیتن 
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تّینوصم لالقتسا و  نیا  میقتسم  هجیتن 

هب دـندوب  تفالخ  نانادرگراک  هک  هباحـص  ار  نآ  دنـس  هک  ینید  ّتینوصم  دروآ و  تسد  هب  تفـالخ  ماـقم  هک  یلالقتـسا  میقتـسم  هجیتن 
ای يدابع  زا  ّمعا  ینید  نیناوق  ماکحا و  دش . هدرپس  تفالخ  ماقم  تسد  هب  یمالـسا  هعماج  يایند  نید و  روما  هک  دش  نیا  دـندروآ ، تسد 

، مالـسا يداـقتعا  فراـعم  یّتـح  یلمع و  نیناوـق  دـیدرگ و  راـبتعا  ياراد  سح ) هب  یهتنم   ) یعاـمتجا راـکفا  رظن  هـطقن  زا  اـهنت  يراـجت ،
. دوب راوتسا  تسا ، كرد  لباق  مدرم  يارب  هک  مدرم  يّدام  تایح  ساسا  رب  هک  تشگ  ییاههدیدپ 

روصحم هّدام ، راصح  رد  دش و  عامتجا  هلحرم  دراو  هدومن ، لّزنت  دوخ  یعقاو  ّتیعقوم  یلاع و  ماقم  زا  مالسا  يونعم  تایح  بیترت ، نیا  هب 
لولح نآ  هیشاح  تفالخ و  یسرک  رد  ای  یمالـسا  عامتجا  رد  ّتیهولا  نبرُک ، روسفورپ  ياقآ  ام  دنمـشناد  بحاصم  حالطـصا  هب   ) دیدرگ
تسا یعدتسم   ) دیدرگ خیرات  ءزج  دوب ، هدومن  روهظ  تلحر ) تثعب و  نیبام  ( ) ص  ) مرکا ّیبن  نامز  رد  هک  مالـسا  ّتینارون  ًاعبط  و  دومن )

.( دوش لمأت  تسرد 
نیبّبـسم و لهج  ملع و  هب  یطبر  دـمآیم و  نآ  لابند  هب  ریزگان  دوب و  یهلا  ماکحا  رد  داهتجا  هلخادـم  يربج )  ) يرهق رثا  دـمآشیپ ، نیا 
هب يدـعب ، راصعا  هکلب  زور و  نآ  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تفگ  دـیاب  زین  ًاّـقح  تشادـن و  یباـختنا  تفـالخ  نارادـفرط  یلّوا و  ناراذـگهیاپ 

. دندوب هدربن  یپ  نآ  موش  بقاوع  هب  دنتسنادیمن و  ار  نآ  ّتیهام  دیاب ، دیاش و  هک  يوحن 
ترهـش هعیـش " مان " هب  هدـش ، ادـج  ّتیرثکا  زا  ضارتعا ، ناونع  هب  لّوا  زور  ناـمه  زا  هک  یباـختنا  تفـالخ  نیفلاـخم  منیبیم ، هک  ناـنچ 

لیکشت ار  یهّجوت  لباق  ّتیعمج  تفالخ ، ماّیا  رخاوا  رد  یلو  دندوبن ، نت  دنچ  زا  شیب  رما  زاغآ  رد  دنتفای ،
219 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ردـص يافلخ  لامعا  هک  نیا  اب  دـننادیمن ، زیاـج  ار  ّصن  لـباقم  رد  داـهتجا  ّتنـس ، لـها  ياـملع  رثکا  هک  مینیبیم  نینچمه  دـندوب . هداد 
. دشاب هیجوت  لباق  دناوتیمن  نآ  نودب  زگره  مالسا ،

مکح رظن و  رد  تفالخ  لالقتسا  میقتسم  جیاتن 

تیادـه يأر  داهتجا و  هک  يوحن  هب  دوب ، مالـسا  نیناوق  ماکحا و  يارجا  میتسناد ، هک  نانچ  تفالخ  ماـقم  یلمع  شور  یمومع و  هماـنرب 
تحلـصم میدـقت  و  تسا ، نکمم  هک  ییاج  رد  ّتنـس ، باتک و  تقفاوم  اب  یمالـساهعماج  هّماع  حـلاصم  ظفح  رگید ، تراـبع  هب  و  دـنک ،

. تسین نکمم  هک  ییاج  رد  ّتنس ، باتک و  رب  تقو 
ًاعبط دادیم و  لولح  يّدام ، یعامتجا  میژر  کـی  بلاـق  هب  ار  ّتیّداـم  زا  هّزنم  اّربم و  یعقاو  مالـسا  ّتیونعم  میتسناد ، هک  ناـنچ  ینعم  نیا 
هفیلخ هک  نانچ  تفریذپیم ، يریپ  تلوهک و  یناوج و  یکدوک و  زا  ار  يّدام  دوجوم  کی  یمومع  تالاح  يّدام ، ياههدیدپ  ریاس  دننام 

ار يدعب  ییاناوت  یناوتان و  نوگانوگ  تالاح  فلتخم و  ياهلاس  هک  دـنکیم  هیبشت  يرتش  هب  ار  مالـسا  دوخ ، تاملک  زا  یـضعب  رد  مود 
. دنکیم یط 

نیع رد  و   ) دوب یـسارکومدقیرط  هب  کیدزن  ياهزادـنا  ات  ًاـبیرقت و  هکلب  دوبن ، مرکا  ّیبن  ناـمز  رییغت  لـباقریغ  یمالـسا  هقیرط  هقیرط ، نیا 
نیمه زا  و  دوبن ) قیبـطت  لـباق  تسین ، یفخم  هک  ناـنچ  زین  یـسارکومد  همّلـسم  لوصا  هب  اریز  دوبن ؛ مه  لـماک  یـسارکومد  هقیرط  لاـح ،

هک نانچ  دوشیم ، هدـهاشم  نآ  رد  تسا ، اجرباپ  یعامتجا  ّتنـس  کی  یتخاونکی  تماقتـسا و  اب  یفانم  هک  ییاـهلالتخا  هک  تسا  تهج 
راک يور  فلتخم  لکش  راهچ  اب  نیتسخن ، هفیلخ  راهچ  مینیبیم 

220 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
دنتشاد دوخهب  صوصخم  تریـس  کی  مادک  ره  مراهچ  موس و  هفیلخ  و  صوصخم ، تریـس  کی  ًابیرقت  لّوا ، هفیلخ  ود  نینچمه  دندمآ و 
تثارو هیاپ  رب  ار  تفالخ  دوخ ، زا  سپ  تفای و  ّطلست  یمالـسا  تفالخ  هب  نیدشار ، يافلخ  قرط  زا  ریغ  يرگید  هار  زا  هیواعم  نینچمه  و 

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


. درک لیدبت  يدادبتسا  تنطلس  کی  هب  ار  نآ  راکشآ ، روطهب  سپس  هتخاس و  راوتسا 
دش ناریا  مور و  يروطارپما  دننام  دوخ ، نامزمه  رگید  ياهيروطارپما  لکشمه  دانیبون ، یمالـسا  تموکح  نیا  هک  تسا  تهج  نیمه  زا 

سیئر و فلتخم  تاقبط  درب و  نیب  زا  دوب ، هدومن  يراذگداینب  ششوک ، جنر و  همه  نآ  اب  مالـسا  هک  ار  تاقبط  براقت  ًالّوا : هجیتن ، رد  و 
یقیمع ياهفاکش  يدوزهب  راصنا  رجاهم و  یباحص ، ریغ  یباحص و  یلاوم ، یبرع و  نز ، درم و  مداخ ، مودخم و  دبع ، یلوم و  سوئرم ،

هب مدرم  قیوشت  يارب  مود  هفیلخ  یّتح  درکیم ، تموکح  هعـسوت  يریگناهج و  فرـص  تشاد ، ورین  هچ  ره  ماظن ، نیا  ًایناث : دـندرک . ادـیپ 
. دنزادرپن زامن  هب  داهج  زا  مدرم  ات  دنرادرب  ناذا  زا  ار  لمعلاریخ » یلع  ّیح   » هملک هک  دومن  رما  داهج ،

هّتبلا تفرگ . رارق  عاعّـشلاتحت  دوب ، مدرم  بیذـهت  لیمکت و  تیبرت و  هب  طوبرم  هک  مالـسا  هیلاـع  دـصاقم  هّیقب  يورهداـیز ، نیمه  رثا  رد 
دیحوت راعـش  هعـسوت  هار  كرـش و  اب  هزراـبم  هلیـسو  هک  تسا  داـهج  هلأـسم  مالـسا ، ّمهم  تاروتـسد  زا  یکی  هک  تشاد  دـیدرت  ناوتیمن 

. تسین يزیگنچ  يردنکسا و  شور  مالسا ، شور  هک  تسا  یهیدب  یلو  دشابیم ،
ینآرق همیرک  تایآ  تاحضاو  زا  تسا و  هداد  زین  يرادناهج  روتسد  نآ  هارمه  هب  هداد ، يریگناهج  روتسد  نیملسم ، هب  تبسن  مالـسا  رگا 

تیبرت یعامتجا و  لدع  طسب  قح و  هملک  يایحا  ذوفن ، هقطنم  هعسوت  زا  مالسا  روظنم  هک  تسا 
221 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ندروآ تـسدهب  یموـمع و  يریگهدرب  دابعتـسا و  ییارـسک و  يرـصیق و  يروطارپـما  کـی  لیکـشت  سیــسأت و  هـن  تـسا ، مدرم  يوـنعم 
. نایاش ياهجنگ  نتخودنا  نارکیب و  یگنج  ياهتمینغ 

هیلع ربمغیپ ، بوبحم  وگتسار و  هباحص  رذوبا ، موس ، هفیلخ  نامز  رد  هک  دوب  هدرک  ادیپ  عویش  هتفرگ و  الاب  يوحن  هب  تورث ، نتخادنا  راک 
فـالتخا تساوـخیم  موـس  هفیلخ  هک  یتـقو  [ 72 .] تشاذـگ هار  ناـمه  رد  ار  دوـخ  ناـج  هرخـالاب  تساـخرب و  هزراـبم  هب  يزودـناجنگ 

هیآ لّوا  زا  ار  واو  ظفل  هک  دنتـشاد  رارـصا  نآرق ، تباتک  رد  دـنک ، ریاد  مدرم  نایم  رد  هیلع  ٌقفتم  فحـصم  کـی  هتـشادرب و  ار  فحاـصم 
هیآ هک  تشاد  رارـصا  رخآ  ات  هیواعم  همه ، نیا  اـب  [ 73 .] دومن دیدهت  لاتق  ریـشمش و  اب  ار  نیرـشابم  بعک ، نب  یبا  ات  دننک ، فذـح  زنک » »

ره دندرک و  يراک  ره  شناتسدمه ، وا و  خیرات ، تداهـش  هب  اریز  دوب ؛ مه  یعیبط  نیملـسم و  هن  تسا ، باتک  لها  هب  طوبرم  زنک ، میرحت 
! داهتجا تکرب  زا  دوب و  لوپ  روز  هب  دنتشاد ، اپ  رب  يداسف  هنتف و 

هب اذل  دیناشک ؛ اجنیا  هب  ار  ام  ثحب ، ریـس  یعیبط ، روطهب  دوبن و  مالـسا  ردص  خـیرات  زا  شخب  نیا  لیلحت  هیزجت و  ام  فدـه  لاح ، ره  هب 
. میدرگیم رب  دشابیم ، هعیش " رظن  هطقن  زا  مالسا  یسانشداعم  زا " ثحب  هک  هلاقم  نیا  یلصا  دصقم  يوس 
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هعیش رظن  زا  یسانشداعم 

هراشا

فراعم و رد  ییازـسب  تاریثأت  دـندروآ ، تسد  هب  اهزور  نامه  هباحـص  هک  داهتجا  زایتما  ماکحا و  ّتیردـصم  رد  تفالخ  ماقم  لالقتـسا 
( یسانشداعم تیالو و  هار  یقطنم ، لالدتسا  لّقعت و  هار  دّرجم ، یحو  هار   ) هناگهس ياههار  رد  یمیقتـسم  جیاتن  تشاذگ و  مالـسا  ماکحا 

. درک راومه  دهد ، قفو  دوجوم  عضو  اب  هک  يوحن  هب  ار  هار  هس  ره  ًاعبط  تشاد و  میتخادرپ ، اهنآ  رکذ  هب  هلاقم  نیا  لّوا  رد  هک 

تعیرش نیناوق  فراعم و  رد  ریثأت  . 1
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همه و يارب  دراد ، ینامـسآ  باـتک  نیا  هک  یلمع  نیناوق  يداـقتعا و  فراـعم  هک  تسا  نیا  میمهفیم ، ینآرق  تاـیآ  نتم  زا  اـم  هک  هچنآ 
هب دنتـسه ، تایّلک  نیناوق )  ) عیارـش ماکحا و  زا  نآ  تایوتحم  نوچ  و  تسین ، لیدبت  رییغت و  لباق  زگره  تسا و  هدش  عیرـشت  هشیمه  يارب 

مکح رد  عابّتالابجاو و  دهدیم ، حیضوت  يو  هک  یماکحا  لیصافت  هدش و  هداد  ّتیجح  مرکا  ربمغیپ  نایب  هب  نآرق ، ّصن 
224 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

ریاـس هباحـص و  دـمآیم ، نوریب  مرکا  ربـمغیپ  سّدـقم  ناـهد  زا  هک  ياهملک  ره  هک  تسا  خـیرات  تاحـضاو  زا  و  [ 74] تسا یحو  تاـیآ 
هب ار  ّتیجح  رابتعا و  نیمه  زین  مرکا  ّیبن  دندرکیم و  رـشتنم  هدومن ، لقن  رگیدمه  هب  طبـض و  فرح ، هب  فرح  نیملـسم ، زا  ناگدـنونش 

. تسا هدیناشن  دوخ  نایب  ياجهب  ار  اهنآ  حیضوت  نایب و  هداد ، دوخ  مارک  تیب  لها  تانایب 
نوناق ّتیعقوم  مالسا ، رد  ّیبن ،) ّتنس   ) هدیسر ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  تعیرش  ماکحا  لیصافت  رد  هک  هچنآ  ینآرق و  هّیّلک  نیناوق  ورنیا ، زا 

رد ناکم ، تقو و  حالـص  بسح  هب  نیملـسم  رما  یلاو  هک  یتّقوم  تامیمـصت  هلـسلس  کی  طقف  دراد ، ار  لیدـبت  رییغت و  لباق  ریغ  یـساسا 
نیناوق ۀبنج  ماکحا ، نیا  دراد و  لیدـبت  رییغت و  ّتیحالـص  دریگب ، دـناوتیم  دوخ ، تیالو  تارایتخا  قبط  تعیرـش ، ماکحا  تاعارم  هنیمز 

نآ دوخ  هب  ص )  ) مرکا ّیبن  تایح  ناـمز  رد  تیـالو  نیا  و   ) دـشابیم یمالـسا  هعماـج  ّتقوم  تحلـصم  هب  هدـنز  هتـشاد ، یتّقوم  یعرف و 
.( دش وگتفگ  نآ  فارطا  رد  اًلیصفت  هتشذگ ، لاس  ياههبحاصم  رد  هکنانچ  دشیم ، قبطنم  ترضح 

، میتسناد هکنانچ  تفالخ  هنیمز  یلو  دنتشاد ، ار  هدیقع  نیمه  مالسا  عیارـش  ماکحا و  هب  تبـسن  مدرم  زین  هباحـص و  بلاغ  تلحر ، زا  سپ 
تقباطم اب  هک  ینامـسآ  تسا  یماکحا  دوش ، ءارجا  دیحوت  هعماج  رد  دیاب  هک  یمالـسا  نیناوق  هک  نیا  نآ  دوب و  يرگید  هّیرظن  هیاپ  يور 
يزورما حالطـصا  هب  دیامنیم . ادیپ  لّدبت  ّریغت و  یمالـسا ، تّما  حلاصم  لّدبت  ّریغت و  اب  ًاعبط  تسا و  هدش  لزان  تقو ، تحلـصم  ّتیعبت  و 

لوسر رب  هک  تسا  ینامسآ  ماکحا  هلسلس  نآ  تسا و  یساسا  نوناق  کی  ياراد  یمالسا  ّتنس  هک  دوب  نیا  تفالخ  ماقم  داقتعا  نامدوخ ،
ص)  ) مرکا
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رما ّیلو  هکنیا  رگم  دنـشابیم ، ءارجالابجاو  ًامومع  هدـیدرگ و  تاعارم  یمالـسا  هعماج  تحلـصم  ماـکحا ، نیا  رد  تسا و  هدـش  لزاـن 

. دهد صیخشت  نآ  فالخ  رد  ار  هعماج  تحلصم  يدراوم ، رد  هعماج ،
. تسا عجار  تّما ، دوخ  هب  تسا ، ییادـخ  هدـیزگرب  یلاو  کی  هک  ربمغیپ  زا  سپ  مالـسا  نید  هماـقا  یمالـسا و  تّما  هعماـج و  روما  هرادا 

نیا رد  هّتبلا  دناشنب و  تفالخ  یسرک  رد  دنک و  باختنا  دوخ  روما  هرادا  يارب  دهاوخب ، ار  هک  ره  دناوتیم  حالص ، بناج  تاعارم  اب  تّما 
بـسح هب  تفالخ  ماقم  تسا و  هعماج  دوخ  صیخـشت  نامه  ربتعم و  دـهد ، صیخـشت  تفالخ  ماقم  هک  ار  يداسف  حالـص و  ره  تروص ،

. تسا ذفان  زیاج و  دیامنب ، هیراج  نیناوق  رد  یفّرصت  لخد و  هنوگ  ره  دوخ ، دیدحالص 
داوم دـننام  تسا و  میرک  نآرق  رد  هک  دـهدیم  ّتیمها  ینامـسآ  ماـکحا  نیناوق و  زا  هتـسد  نآ  هب  اـهنت  تسا ) ادـیپ  هکناـنچ   ) هّیرظن نیا 
هدشن نایب  ص )  ) مرکا لوسر  ناسل  رد  هک  ینیناوق  ماکحا و  اّما  و  تسا ، اجرباپ  تباث و  ًاتبسن  یـسارکومد  ّتنـس  رد  یـساسا  نوناق  یلـصا 
لوسر یلمع  تریـس  دننام  دنوشیم و  بوسحم  یعرف  نیناوق  یتّقوم و  ماکحا  لیبق  زا  دـنرادن و  ینآرق  هشیر  هک  یماکحا  هژیو  هب  تسا ،
دوجوم لوسر ، ّتنـس  رد  هک  یماکحا  لقاال  ای  هدومنیم ، رداص  ترـضح  نآ  هک  تسا  یّلحم  یتّقوم و  یئزج و  تاروتـسد  و  ص )  ) ادخ

. دومن دّیقم  مرکا ، ّیبن  نامز  تحلصم  اب  ار  اهنآ  ناوتیم  یناسآ  هب  هتشادن ، ار  نآرق  ماکحا  ماکحتسا  تابث و  تسا ،
روتـسد تّما ، يارب  اـت  دـیبلط  ذـغاک  تاود و  دوخ ، توم  ضرم  رد  مرکا  لوـسر  هک  یتـقو  ساـطرق ، تاود و  نیقیرفلانیب  ثیدـح  قـبط 

هک دسیونب  یعماج 
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هلمج ینعم  دیدرت ، نودب  و  [ 76 «] هللا باتک  انبسح  : » تفگ زاب  و  [ 75 «] رجهیل لجرلا  نا  : » تفگ مود  هفیلخ  دننک ، لمع  نادـب  يو  زا  سپ 
هیجوت لباق  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  ياهّیرظن  هار  زا  زج  نخس  نیا  میرادن و  ربمغیپ  روتسد  هب  یتجاح  ادخ ، باتک  ندوب  اب  هک  تسا  نیا  مود 

: دیوگیم دراد ، عّتمت  ّجح  ندش  عونمم  دروم  رد  هک  دوخ  تانایب  زا  یکی  رد  مود  هفیلخ  نینچمه  تسین .
راک هب  يراک  دـینک و  لمع  هتفرگ و  ار  عّتمت  ّجـح  هیآ  لّوا  نامه  امـش  درکیم ، مارح  درکیم و  لالح  ار  ییاـهزیچ  دوخ  لوسر  هب  ادـخ 

( دوش لّمأت  تسرد   ) دیشاب هتشادن  ربمغیپ ) لمع   ) هیآ رخآ 
هب یتّیمها  نانچنآ  دـشیم و  هداد  رایـسب  ّتیمها  میرک  نآرق  تئارق  ظفح و  هب  نیدـشار ، يافلخ  نامز  رد  مینیبیم  هک  تسا  اجنیمه  زا 

. دشیمن هداد  یمالسا  هقف  ماکحا  رد  ترضح  نآ  تانایب  لیصافت  ظفح  مرکا و  ربمغیپ  ّتنس  تیاور  لقن و 
، دنتـشونیم ار  ثیدح  دندرکیم و  لذب  یهقف  ماکحا  ربمغیپ و  ثیدح  ظفح  رد  ار  ّتیّدـج  تیاهن  هباحـص  مرکا ، ّیبن  نامز  رد  هکنیا  اب 

ّتیمک لّوا  هفیلخ  یّتح  تشاد ، همادا  هّیماینب  يافلخ  دهع  رخاوا  ات  نغدـق  نیا  دـش و  نغدـق  ًادـیکا  ثیدـح  تباتک  مرکا ، ربمغیپ  زا  سپ 
. تخاس عونمم  ثیدح  لقن  زا  ار  هباحص  مود ، هفیلخ  دز و  شتآ  هدرک و  يروآعمج  دوب ، هدش  هتشون  هک  ار  یتایاور  زا  يدایز 

تموکح هب  الیتسا  تفـالخ و  ماـقم  زارحا  زا  سپ  هیواـعم  هک  تسانیا  دـنکیم ، هّجوت  بلج  ثیدـح ، لـقن  جـیورت  رد  هک  ياهعقاو  اـهنت 
: هک داد  یمومع  نالعا  نیملسم ،
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، دـنک رکذ  يربخ  بلاـطیبا  نب  یلع  بقاـنم  زا  هک  ره  تفرگ و  دـهاوخ  هزیاـج  دـنک ، لـقن  یلّوا  هفیلخ  هس  بقاـنم  رد  یتـیاور  سک  ره 

. تسا يرب  يو  زا  تفالخ  ماقم  هّمذ  هتشادن و  ّتینوصم  هنوگچیه 
، لاملاتیب هزیاج  زا  هتـشون و  ار  يو  مان  دـنک ، لقن  يربخ  هناگهس  يافلخ  بقاـنم  رد  سک  ره  هک  داد  روتـسد  دوخ  ماّـکح  لاّـمع و  هب  و 

. دش اپ  رب  بقانم  ثیداحا  لقن  رد  ییاغوغ  نایرج ، نیمه  لابند  رد  دنزاس و  شدنمهرهب 
يافلخ بقانم  اب  یهجو  هب  هک  یثیداحا  رد  ًاصوصخم  یهقف  ماکحا  باـب  زا  ریغ  رد  ثیدـح  لـقن  هک  دـش  نیا  یلمع ، تسایـس  نیا  هجیتن 

زرط هب  تفرن و  راک  هب  یتیانع  یمالـسا ، هقف  ماکحا  ینید و  نیناوق  صوصخ  رد  یلو  تفای ، هعـسوت  تشاد ، طابترا  هباحـص  ریاس  هثالث و 
. داد تسد  زا  ار  دوخ  شزرا  هدومن و  لّزنت  يروآتفگش 

ار مرکا  لوسر  هباحـص  زا  رفن  رازه  هدزاود  ًابیرقت )  ) مسر مسا و  نونکات  خـیرات ، لـها  لاـجر و  ياـملع  هک  دوشیم  رکّذـتم  یتقو  ناـسنا 
بناج زا  مارتحا  تیاهن  اب  هدرک و  یگدـنز  ترجه  زا  سپ  نرق  کی  هب  کـیدزن  هوبنا ، هورگ  نیا  هک  دوشیم  رّکذـتم  دـناهدومن و  طـبض 

هتشاد و یهّجوت  لباق  شزرا  مالـسا  رازاب  رد  تسا ، مرکا  ربمغیپ  ثیداحا  هک  ناشعاتم  دناهدرب و  رـسب  ناملـسم  مدرم  هّماع  تقو و  يافلخ 
ثیدح دصناپ  دودح  رد  هدش ، لقن  دیدم  تّدم  نیا  مامت  رد  نازیزع  نیا  زا  هک  ینید  نیناوق  یمالـسا و  هقف  ثیداحا  هک  دوشیم  رّکذـتم 

هدـیدرگ و تریح  قرغ  یتسار  تسا ، هدـنام  راگدای  هب  ثیدـح  کی  طـقف  یباحـص ، رفن  راـهچ  تسیب و  ره  زا  هتفر  مه  يور  دـشابیم و 
هدـنام و یقاب  ضراعت  ای  هباشت  ماهبا و  تلاح  رد  ثیداـحا ، نیا  رد  ینید  لـیاسم  زا  یخرب  هکنیا  زا  هتـشذگ  دـنکیم ، ادـیپ  تهب  تلاـح 

تاّیهیدب تاّیوررض و  فص  رد  تسیابیم  ءالتبا ، ترثک  هطساوهب  هک  یماکحا 
228 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دیدرگ لحنی  تالوهجم ال  ءزج  دریگ ، رارق 
مدرم نایم  رد  لاس  دـنچ  تسیب و  هدومرف و  حیرـشت  ار  وضو  ّتیفیک  ص )  ) مرکا ّیبن  داد . ناـشن  ناوتیم  ار  وضو  هلأـسم  هنومن ، ناونع  هب 

، وضو ماگنه  ترـضح  نآ  هک  تسین  مولعم  لقن ، تیاور و  هار  زا  هزات  تسا و  هدرک  رارکت  ار  لمع  نیا  هبترم  دـنچ  يزور  هتفرگ و  وضو 
هب نتفرگ ، وضو  ماگنه  مدرم  هدومن ، طبـض  خـیرات  هکنانچ  هک  یلاح  رد  الاب ! هب  نییاپ  زا  ای  تسا  هتـسش  یم  نییاپ  هب  ـالاب  زا  ار  اـهتسد 

نیسحدمحم دیس  همالع  اب  نبرک  يرناه  روسفرپ  تابتاکم  تارکاذم و  هعیش :
ییابطابط

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 133ناهفصا   هحفص 108 

http://www.ghaemiyeh.com


نیمز هب  نآ  زا  ياهرطق  دـنراذگن  دـندرکیم  یعـس  هدرک و  ذـخا  كّربت  ناونع  هب  ار  ناـشیا  يوضو  هلاـسُغ  هدروآ و  موجه  ترـضح  نآ 
هّیرظن هجیتن  رد  هصالخ  [ 78 .] درمـش دـیاب  لیاسم  نیمه  زا  ار  ثرا  ضیارف  رد  لوع  هلأسم  نینچمه  هلاخ و  هّمع و  ثرا  هلأـسم  [ 77 .] دتفا

. دیدرگ ینید  صوصن  نیزگیاج  ناسحتسا ، سایق و  ًاعبط  هتفر و  نایم  زا  یمالسا  هقف  نیناوق  ماکحا و  هتشذگ ،

یقطنم لالدتسا  ثحب و  قیرط  رد  ریثأت  . 2

هراشا

تفرشیپ اب  یگدنز  تفرـشیپ  دشابیم و  گنهرف  انامه  یگدنز ، یتخبـشوخ  تداعـس و  دیلک  هک  دمهفیم  دوخ ، يدادادخ  هزیرغ  اب  رـشب 
هعماج يراـگزور  هچناـنچ  تسین و  ریذـپتروص  دازآ ، ثحب  یقطنم و  لالدتـسا  نودـب  یگنهرف  تفرـشیپ  زگره  تسا و  مأوت  گـنهرف 

نیا رگید  زورما  تسا ، هدوبن  نشور  دیاب  دیاش و  هک  روطنآ  هلأسم  نیا  رد  يرگید ، یعیبط  ریغ  لماوع  ای  طیحم  یکیرات  هطساوهب  یناسنا 
. تسا هدنامن  یقاب  نآ  رد  یماهبا  نیرتمک  هدمآ و  رامشهب  تاّیهیدب  ءزج  هلأسم 
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ثحب هب  يدادادـخ ، هزیرغ  اب  ناسنا  دـننکن ، تعنامم  یعیبط  ریغ  لـماوع  رگا  هک  تسا  هتـسویپ  حوضو  هب  هبرجت ، هار  زا  زین  ثحب و  هار  زا 

میاق لالدتسا ، هیاپ  رب  نآ  نییآ  هک  یمالسا  هعماج  دننام  ياهعماج  رد  هّصاخ  درک ؛ دهاوخ  مَلَع  دق  هدومن ، مایق  دوخ  یقطنم  رّکفت  دازآ و 
نیا اـب  تسا . هدوـمنن  يراذـگورف  هحماـسم و  نیرتـمک  یقطنم ، لّـقعت  هار  جـیورت  بـیغرت و  ضیرحت و  رد  نآ  ینامـسآ  باـتک  تـسا و 

رد یمالـسا  هعماج  راشتنا و  رد  مالـسا  تیـص  زور  هب  زور  هک  نیتسخن  هفیلخ  ود  تفالخ  نامز  رد  صخـالاب  مالـسا و  ردـص  رد  فصو ،
هعماج هک  دومن  فارتعا  دیاب  یخلت  لامک  اب  تسین و  ادیپ  يواکجنک  ثحب و  هار  زا  یمالسا  گنهرف  تفرـشیپ  زا  زراب  يرثا  دوب ، هعـسوت 

داهج رد  هک  يّدج  یعاسم  کی  دـص  تسا و  هدادـن  زورب  دوخ  زا  باب  نیا  رد  یهّجوت  لباق  تدـهاجم  خـیرات ، زا  هعطق  نیا  رد  یمالـسا 
مهف نیرتهداس  اب  ار  یملع  قیاقح  قیقد و  لیاسم  همه  نآ  فراعم ، لوصا  رد  و  تسا ، هدومنن  لذـب  گـنهرف ، تفرـشیپ  رد  درکیم ، لذـب 

یمدق درکیمن و  يّدـعت  هّدام  سح و  هلحرم  زا  زور ، نآ  مّلعت  میلعت و  عاعـش  دـهدیم ، یهاوگ  ثیداحا  هکنانچ  دومنیم و  یّقلت  یماع 
. تشاذگیمن رتارف 

هّماع مهف  روخ  رد  هک  دوخ  طیـسب  هداس و  ینعم  نامه  اب  میرک  نآرق  نتم   » هک درکیم  تموکح  داـقتعا  نیا  زور ، نآ  ماوع  ّصاوخ و  رد 
عونمم يداقتعا  لیاسم  رد  دازآ  يواکجنک  يداقتنا و  ثحب  هنوگ  ره  لصا ، نیمه  يور  و  تسا » یفاـک  لـمع ، داـقتعا و  ماـقم  رد  تسا ،

اب يزور  هلأسم ، کی  رـس  رد  یـصخش  هکنانچ  تشاد ، لابند  هب  ار  یتخـس  ياهتازاجم  اسب  هچ  دشیم و  هدرمـش  نید  رد  تعدب  دوب و 
تاـیآ زا  ياهیآ  ینعم  رد  نینچمه  و  دـش ، ناور  شندـب  زا  دوخ  هک  دز  ار  وا  ردـقنآ  دوخ  هناـیزات  اـب  هفیلخ  تخادرپ ، هلداـجم  هب  هفیلخ 

، ینآرق
230 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

درک دیدهت  يوحن  هب  ار  وا  دومن و  شاخرپ  يو  هب  هفیلخ  درک ، ضارتعا  بارعا  زا  یکی  دوب ، رهاظ  ربج " رد " هک  داد  حیـضوت  مود  هفیلخ 
[79 .] دندیناشن ورف  ار  هفیلخ  بضغ  شتآ  تمحز ، هب  راّضح  زا  یضعب  هکنیا  ات  تفریم  يو  نتشک  میب  هک 

نیا تسین و  يربخ  رگید  حتف ، زا  سپ  دوب ، هدش  هتخودنا  مالسا  ردص  تاحوتف  زا  لبق  ناریا  رصم و  ياههناخباتک  رد  هک  یبتک  ریاخد  زا 
یلالدتـسا ثحب  يایحا  یملع و  ریاخذ  ظفح  گنهرف و  تفرـشیپ  هب  یتیانع  تفالخ ، ماقم  هک  تسا  بلطم  نیا  تادّیؤم  زا  یکی  دوخ  زین 

زین هّیردنکسا  هناخباتک  ندینازوس  هّصق  هکنانچ  دناهدش ، هدرب  نیب  زا  ریاخذ  نیا  تفالخ ، ماقم  دوخ  روتسد  هراشا و  هب  ای  هدرکیمن ، لذب 
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. دهدیم یهاوگ  ینعم  نیا  هب 
هعماج زور  هب  زور  یمالـسا ، تاحوتف  رثا  رد  ًالّوا  اریز  دوبن ؛ يزیرگ  ینید  فراعم  رد  یلالدتـسا  ياهثحب  هلـسلس  کی  زا  لاح ، نیع  رد 
حرطم یمالسا  فراعم  فارطا  رد  نوگانوگ  ياهثحب  هدروآ ، يور  مالسا  هلخاد  هب  بهاذم ، للم و  ياملع  تفاییم و  هعـسوت  نیملـسم 
لخاد رد  زور ، نیتسخن  زا  یمالـسا  هعماج  ًایناث  دنیامن . هّیهت  ییاهخـساپ  دـنزادرپب و  ثحب  هب  هک  دـندوب  راچان  زین  نیملـسم  دـندرکیم و 

دنتـشاد دوجو  ییاهّتیلقا  هوالع  هب  دندادیم و  هعاشا  مدرم  نایم  رد  ار  یلاکـشا  ههبـش و  هنوگ  ره  هک  دوب  قفانم  هّدع  یکی  راتفرگ  دوخ ،
. تفرگیم رد  اهنآ  نیب  یملع  ياهشکمشک  اهثحب و  هاگیب ، هاگ و  و  دندوب ، فلاخم  ّتیرثکا  اب  یعرف  دیاقع  زا  يرایسب  رد  هک 

ای تهارک  مغریلع  میظنت و  دـش ، فورعم  مالک " ملع  هب " اهدـعب  هک  یملع  تروص  هب  اهثحب  زا  هتـشر  کی  ًارهق  لماوع ، نیمه  رثا  رد 
رد روما ، يایلوا  تعنامم 
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اب هک  اهقف  تموکح و  يایلوا  دـندش و  صّـصختم  اهثحب  هنوگنیا  رد  ياهّدـع  هک  دیـسر  ییاج  هب  هرخالاب  ات  تفای ، ناـیرج  مدرم  ناـیم 

. دنداد ناشن  قفاوم  يور  نادب  زین  دوخ  دندیشوکیم ، یلالدتسا  ياهثحب  زا  يریگولج  رد  اوق  مامت 
هب یتجاح  رگید  میاهدرک و  وگتفگ  یمالک  ياهثحب  کبس  زرط و  زا  ياهزادنا  ات  دش ، رـشتنم  ًادعب  هک  هتـشذگ  لاس  ياههبحاصم  رد  ام 

مالسا يداقتعا  فراعم  عاونا  زا  هک  مالک  ملع  هک  تسا  نیا  نآ  میهد و  رّکذت  ًادّدجم  اج  نیا  رد  میراچان  هک  هتکن  کی  زج  تسین ، هداعا 
، تسا هتفر  راک  هب  نآ  ثحابم  میظنت  رد  لّوا  زور  زا  هک  يریصقت  ای  روصق  رثا  رد  یلو  تسا ، یفیرـش  ّنف  هسفنیف  هچرگا  دنکیم ، ثحب 

. تسا هدومن  بلس  نآ  زا  تهج  ود  زا  ار  یلالدتسا  ّنف  کی  یعقاو  شزرا  هدیناود و  هشیر  نآ  رد  یقیمع  داسف 
هک دنتسه  یتاّیعقاو  قیاقح و  هلسلس  کی  یمالسا  فراعم  لوصا  تسا ، نشور  هجو  نیرتهب  هب  میرک  نآرق  تایآ  يالبال  زا  هکنانچ  ًالّوا :
رد روما  ناگدـننادرگ  یمالـسا و  هعماج  هکنیا  رثا  رد  دنـشابیم و  رترود  یـسب  اهنآ  سرتسد  زا  رتالاب و  یـسب  مدرم  هّماـع  مهف  حطـس  زا 

نیرخآ مان  هب  هداد ، رارق  ثحب  عوضوم  ار  یماوع  هداس  دیاقع  نامه  دـندوب ، فلاخم  نآ  اب  هکلب  انتعایب  دازآ  یلقع  ثحب  هب  لّوا ، ردـص 
اب تعیبط  ياروام  ناهج  ّتیهولا و  هجیتن ، رد  دندومن و  عافد  اهنآ  زا  یّـسح  يّدام و  یعامتجا  راکفا  هلـسلس  کی  اب  مالـسا ، یعقاو  دیاقع 

رظن رد  هک  نیا  هفاضا  هب  درک ، ییامندوخ  هّدام  ناهج  اب  هباشم  يّدام  ملاع  کی  ّتیوه  لکش و  رد  اهنآ  راکفا  رد  دوخ ، هّزنم  كاپ و  ماظن 
راب دنبیب و  تهج  ره  زا  هتـشادن ، یتباث  ماظن  تعیبط ، ياروام  ملاع  یلو  هتفرگ ، رارق  ّتیلولعم  تیّلع و  ماظن  تحت  سوسحم  ناهج  نانآ ،

هدیـشوپ و سح  زا  دشابیم ، ملاع  نیا  هباشم  هک  نیا  اب  هّدام ، زا  نوریب  ناهج  تسا و  ّسح  تحت  يّدام ، ملاع  هکنیا  رب  هوالع  دـشابیم ،
ناهنپ

232 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
! دنریگ رارق  سح  تحت  یّتح ...  ناهج  نآ  يازجا  همه  هک  دیسر  دهاوخ  يزور  تسا و 

زرط نیا  هلیسو ، نیدب  دندومن و  دّیقم  عرش ، تقفاوم  هب  ار  یمالک  ياهثحب  دازآ ، ثحب  ّتیعونمم  هقیرط  ّتنـس و  زا  يوریپ  رثا  رد  ًایناث :
یبناج هب  قح  هفاـیق  رهاـظ ، هب  هچرگا  هّیور ، نیا  دـندیبوک . نیمز  رب  ار  یفـسلف )  ) دازآ ثحب  هتـشاد ، مّدـقم  دازآ ، یلقع  ثحب  رب  ار  ثحب 

؛ تسا نیا  زا  ریغ  بلطم  تقیقح  یلو  دنکیم ، هولج  هناهاوخریخ  هدیدنـسپ و  یتروص  هب  حولهداس ، عّرـشتم  ثحاب  رفن  کی  شیپ  دراد و 
توبث رد  لالدتسا ، دروم  هدیقع  هک  درادن  نیا  زج  ییانعم  دشاب ، عرـش  قفاوم  هک  دیق  نیا  اب  ياهدیقع ، زا  عافد  یبلطم و  رب  لالدتـسا  اریز 

یّقلت مّلسم  هسفنیف  هدیقع  رگید ، ترابع  هب  دشابیم . هدیقع  عبات  دوخ  تّحص  رد  لالدتـسا  سکع ، هب  هکلب  تسین ، لالدتـسا  عبات  دوخ ،
يارب هتفرگ ، دوخ  هب  هچیزاب  ای  يزاستروص  هبنج  لالدتسا  تروص ، نیا  رد  هن . ای  دنک  تفرـشیپ  دشاب و  حیحـص  لالدتـسا  هاوخ  ددرگ ،

. دنام دهاوخن  یقاب  دیلقت ، زج  یکردم  لالدتسا ، دروم  هدیقع 
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کی زج  نآ ، لَّصحم  یّتح  هک  یعامجا   ) تسا عاـمجا " مـالک " لـها  ناـیم  رد  هبرح  نیرتهدـنّرب  تّجح و  نیرتيوق  هک  تسا  هار  نیا  زا 
هک یتیاور  هب  ادتبا  هک  تسا  نیا  دناهدز ، عامجا  ندیناشن  یـسرک  هب  نداد و  تلاصا  يارب  هک  ییاپ  تسد و  و  تسین ) يزیچ  یّنظ ، تجح 

: دندرکیم لقن  مرکا  لوسر  زا 
« أطخ یلع  یتمأ  عمتجت  «ال 

، نآ زا  سپ  دش و  هتشاذگ  تّما  ياجهب  تّما ، ياملع  ای  دقع  ّلح و  لها  نآ ، زا  سپ  دنداد و  رارق  تّجح  ار  تّما  عامجا  هتـسج ، کّسمت 
ياملع ياج  هفیاط ، کی  زا  مالک  ياملع  نآ ، زا  سپ  دنتسشن و  تّما  ياملع  ياج  هب  هلزتعم ، ای  هرعاشا  دننام  تّما ، زا  هفیاط  کی  ياملع 

. تفرگ ار  هفیاط  نامه 
233 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

زا یکی  تابثا  رد  هک  تسا  نیا  اًلثم  يرعـشا  مّلکتم  رفن  کی  تّجح  نیرتيوق  مینیبیم ، هکنانچ  هجیتن ، رد  دـش و  متخ  اجنیمه  رد  راـک 
اب ار  یعّدـم  تّجح  هک  دوشیم  هدـید  رایـسب  یمالک ، ياهثحب  لالخ  رد  دـیامن . جاـجتحا  هرعاـشا  نیمّلکتم  عاـمجا  هب  هرعاـشا ، دـیاقع 

. دنیامنیم در  تسا ، بهذم  نیمّلکتم  املع و  عامجا  فالخ  هکنیا  فرص  هب  تسا ، مامت  لقع ، ای  ّتنس  ای  باتک  هار  زا  هکنیا 
، رگید بهذم  هصتخم  دیاقع  زا  یکی  هب  تبـسن  یمالـسا  بهاذم  زا  بهذم  کی  لها  تفلاخم  ًالّوا : مینیبیم  هک  تسا  رظن  هطقن  نیمه  زا 

ّتیّلم رد  لخاد  رگید ، بهذم  هدیقع  هب  یبهذم  ره  لها  هکنیا  دـننام  تسین ، هتـشگ ، دـقعنم  مّود  بهذـم  رد  هک  یعامجا  لاح  هب  ّرـضم 
. دنتسین مالسا 

لیلد هاوخ  دریذپب ، ار  نوچیب و  دیاب  زین  ار  هصتخم  لوصا  هّیقب  دریذپب ، ار  بهاذم  زا  یبهذم  هّصتخم  لوصا  زا  لصا  کی  هک  یسک  ًایناث :
. دنشاب هتشادن  ای  دنشاب  هتشاد  یفاک 

ددنبیم و بآ  دازآ ، لّقعت  نب  خیب و  رب  دشُکیم و  یمالـسا  هعماج  رد  ار  یلالدتـسا  رّکفت  حور  یّلک  هب  هّیور ، نیا  تسا ، نشور  هکنانچ 
هب هدومن و  زواجت  یمالک  لیاسم  زا  هّیور ، نیا  هنافّسأتم  دهدیم . قالطالایلع  یتموکح  يداقتعا ، لیاسم  همه  هب  تبـسن  ار  یبّصعت  دیلقت 

یناعم وحن و  فرص و  دننام  یبدا ، مولع  رد  یّتح  تسا و  هدرک  تیارس  زین  اهنآ  ریغ  لوصا و  هقف و  ریسفت و  ّنف  دننام  یمالسا  نونف  رگید 
هّیفنح و دننام  یبیجع  ياهيدنبهتـسد  مینزب ، يرـس  مولع  نیا  زا  کی  ره  هب  رگا  هک  اجنآ  ات  تشاد  اپ  رب  ییاغوغ  هدومن ، هلخادـم  نایب  و 

ججح لیالد و  هیجوت و  ار  دوخ  بهذم  هصوصخم  دیاقع  هتسد ، ره  دروخیم و  مشچ  هب  اهنآ  ریاظن  نییرـصب و  نییفوک و  دننام  هّیعفاش و 
. دنکیم لیوأت  ار  نارگید 

234 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
تـسد زا  ار  دوخ  یعقاو  شزرا  ّتنـس ، باتک و  ینعی  یظفل ، ّهلدا  یبهذم ،) ياهفیاط و  تاعامجا  هب  اکّتا   ) هّیور نیا  ذاّختا  هجیتن  رد  ًاثلاث :
دیاقع زا  یکی  دروم  رد  هّصاخ ، بهاذـم  زا  کی  ره  لها  مینیبیم  هک  تسا  تهج  نیا  زا  دـنکیم و  ادـیپ  یفیرـشت  هبنج  اـهنت  دـهدیم و 

ار ّتنـس  باتک و  زا  يو  ّهلدا  نارگید  دـیوجیم و  کّسمت  ّتنـس  باـتک و  هب  نآ  زا  دـعب  دوخ و  یموق  عاـمجا  هب  تسخن  دوخ ، یبهذـم 
هتسد و ره  هدرک و  ادیپ  عویش  زین  بدا  ياملع  نایم  رد  یّتح  هقیلس  نیا  دنزادنایم . راک  زا  هلیـسو  نیا  هب  هدرک ، لیوأت  اباحمیب  ًاحیرص و 

. دنیامنیم لیوأت  نآ  دننام  ریدقت و  اب  تسا ، یبرع  يرثن  ای  رعش  اًلثم  هک  ار  دوخ  نیفلاخم  ّهلدا  ياهفیاط ،
مولع رد  هک  یـسک  یلو  دـنکیمن ، هّجوت  بلج  دایز  دروم ، ود  یکی  رد  تسا ، ثحب  مرگرـس  هک  یثحاب  يارب  هژیو  هب  هقیلـس ، نیا  لامعا 
رارق یسررب  دروم  هدش ، فیلأت  یفالتخا  لیاسم  رد  هک  ار  یلئاسر  بتک و  مولع و  نیا  یفالتخا  لیاسم  هتخادرپ و  ریس  هب  یمالـسا  هّعونتم 
ثیح زا  تعامج ، شیپ  ّتنـس  باتک و  هک  دومن  دـهاوخ  كرد  ًانیع  دروخ و  دـهاوخ  رب  نوگانوگ  تـالیوأت  اـهرازه  اهدـص و  هب  دـهد ،

هیآ و هب  دـنکیم ، ثحب  ياهلأـسم  رد  هک  یثحاـب  دنمـشناد  ره  و  یعقاو ، شزرا  هن  دـنراد ، ار  یفیرـشت  شزرا  ّتیعقوـم و  اـنامه  تیّجح ،
نیا رظن  فلاخم  هک  یـسک  سکع ، هب  دیامنیم و  لیوأت  دنتـسه ، فلاخم  رهاظ ، هب  هک  ار  یتیاور  هیآ و  هتـسج و  کّسمت  قفاوم ، تیاور 
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، تایاور تایآ و  همه  یمومع ، هقیلس  هب  رظن  هجیتن ، رد  دنکیم و  لیوأت  ار  وا  یلالدتـسا  هیآ  کّسمت و  وا  یلیوأت  هیآ  هب  تسا ، دنمـشناد 
هلأسم کی  رد  هفیاط  یعطق  عامجا  یلو  دـنراد ، رابتعا  دـنوشن ، لیوأت  هک  یتروص  رد  اهنت  دـنوشیم و  طقاس  تیّجح  رابتعا  زا  لـیوأت ، اـب 

. تسین لیوأت  لباق  زگره  ینید ،
235 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

اب هدومن و  تیارس  زین  هعیش  نیمّلکتم  هب  ًاریخا  یّتح  هک  تسا  هدیناود  هشیر  هدرک و  ادیپ  عویـش  نیملـسم  نایم  رد  ياهزادنا  هب  هقیلـس ، نیا 
لوصا رد  دنتـسه ، هعیـش  ناـیاوشیپ  هک  تیب  لـها  هّمئا  تاـجاجتحا  رد  درادـن و  تقفاوم  یّنـس  ّتیرثـکا  اـب  ّهلدا ، لوصا  رد  هعیـش  هک  نیا 

نامه هعیش  نیمّلکتم  زا  یـضعب  همه ، نیا  اب  تسا ، هدشن  عامجا  لاح  هب  ییانتعا  هدش و  هداد  رابتعا  لقع  ّتنـس و  باتک و  هب  اهنت  فراعم 
. دنریگیم تّجح  ار  یموق  عامجا  هتفریذپ ، ار  یمومع  هقیلس 

یگنهرف رقف  یقطنم و  ثحب  ياغلا  لمعلاسکع 

یملع و ياههعماج  اب  هک  يرهق  سامت  هب  رظن  رگید ، فرط  زا  تفرگ و  ارف  ار  یمالـسا  هعماج  لهج ، یکیراـت  هک  ینرق  نتـشذگ  زا  سپ 
زگره دیلقت ، هقیلس  رارقتسا  رثا  رد  نکیل  دندرب ، یپ  یلالدتسا  یفـسلف و  مولع  هب  دوخ  نوزفازور  دیدش و  زاین  هب  دنتـشاد ، ناهج  یگنهرف 

، هدرک زارد  نارگید  يوس  هب  زاینتسد  اذل  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یقطنم  یقیقح و  فراعم  ّتنـس ، باتک و  نتم  رد  هک  دـندرکیمن  نامگ 
ینایرـس و یناـنوی و  زا  هریغ ، تایـضایر و  هفـسلف و  قـطنم و  رد  يداـیز  بـتک  ساـبعینب ، تنطلـس  لـیاوا  هـّیماینب و  تنطلـس  رخاوا  رد 

. دنداد لقن  همجرت و  یبرع  هب  رگید  ياهنابز 
تیامح اًلماک  دراو ، هزات  ياهنامهیم  نیا  زا  تقو ، يافلخ  دوب و  مأوت  يدایز  فعش  روش و  اب  هچرگا  یمالـسا ، هعماج  هب  مولع  نیا  دورو 
یمالک کبـس  اب  هک  مالـسا  يداقتعا  لیاسم  زا  یخرب  اب  یهلا  هفـسلف  هک  يدروخرب  سامت و  هطـساو  هب  راظتنا ، فالخرب  یلو  دندرکیم ،

، هفـسلف لها  نایم  دندشیم و  تیوقت  مدرم  هّماع  مارتحا  تدارا و  اب  هک  اهقف  نیمّلکتم و  نایم  ياهعزانم  هرابود  درک ، ادیپ  دـشیم ، هیجوت 
، دنکیم ثحب  هنادازآ  هکنیا  مرج  هب  هفسلف ، هرخالاب  تفرگ و  رد 

236 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. تفرگ یشیپ  دهدیم ، ماجنا  عرش  تقفاوم  دیق  هب  ار  دوخ  ياهثحب  هک  ّتیزم  نیا  رطاخ  هب  مالک  و  دش ، كورتم  مکح  رد  ای  كورتم 

. میزادرپیمن نآ  لیصفت  هب  میاهداد ، حرش  هدش ، زین  رشتنم  هک  هتشذگ  لاس  ياههبحاصم  رد  ياهزادنا  ات  ار  هّیضق  نیا  نوچ  هّتبلا 

یسانشداعم يونعم و  ریس  رد  ریثأت  . 3

یبوخ هب  دشاب ، هتفایرد  ار  مولع  زا  هتشر  نیا  یقیقح  دصاقم  هتشاد و  یفاک  تاعلاطم  ینافرع ، كولس  ریس و  يونعم و  تایح و  هک  یسک 
، ناسنا يونعم  تاماقم  ینطاب و  تالامک  هک  تسا  راوتـسا  ساـسا  نیا  يور  يونعم ، تاـیح  ینطاـب و  ریـس  نیا  شور  هک  دـنکیم  كرد 
رتلیـصا و یـسب  تسا  یناـهج  تسا ، يونعم  نطوـم  هک  نطاـب  ملاـع  تسا و  تعیبـط  ّتیعقاو  زا  نوریب  یقیقح  ياـهّتیعقاو  هتـشر  کـی 

. ّسح هّدام و  ناهج  زا  رتروانهپ  رترادتیعقاو و 
بصانم و تاماقم و  یفیرـشت و  میهاـفم  لـیبق  زا  زگره  هدوب و  ناـسنا  يارب  یلیـصا  یتاـیح  ياـهتیعقوم  اـهّتیعقاو و  يونعم ، تاـماقم 
و يرکون ، ییاقآ و  و  یکچوک ، یگرزب و  و  یـشیورد ، يرگناوت و  و  ییادـگ ، یهاش و  دنتـسین . یعاـمتجا  يدادرارق  یعـضو و  نیواـنع 

عضو یعامتجا  دصاقم  زا  ياهراپ  يارب  هک  تسا  يدادرارق  یعضو و  ياهّتیصخش  نیوانع و  یناعم و  هتشر  کی  يربنامرف ، یهدنامرف و 
، ادگ هب  ییادـگ  تفـص  ای  هاش  هب  یهاش  موهفم  قوحل  هک  نیا  نودـب  دوشیم ، هداد  نآ  نیا و  هب  صوصخم ، یعامتجا  نیزاوم  اب  هدـش و 
، لام نتفر  تسد  زا  اب  ای  دوش  دنمتورث  ندـب  ءزج  تورث ، هک  نیایب  و  دـشاب ، هداد  ود  نآ  دوجو  رد  يرییغت  یجراخ و  تعیبط  رد  يریثأت 
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. دوش مگ  ای  هتساک  ناسنا  دوجو  زا  يزیچ 
237 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

اذل درادن و  دوجو  يدادرارق  يرابتعا و  هطبار  زج  يا  هطبار  نآ ، دب  ای  بوخ  هجیتن  نایم  یعامتجا و  لامعا  زا  یلمع  نایم  زگره  نینچمه 
. دوشیم رثایب  وغل و  اًلصا  ای  هتشاد ، دب  شاداپ  رگید  يزور  دتفایم ) قافّتا  رایسب   ) دراد بوخ  شاداپ  يزور  هک  یلمع  مینیبیم 

هک یلامعا  نایم  نیوانع و  تاماقم و  نیا  نایم  طباور  نینچمه  دنـشابیم و  دادرارق  عبات  يرابتعا و  ًامومع  یعاـمتجا ، نیواـنع  تاـماقم و 
يرابتعا و همه ، همه و  دـنراد ، عاـمتجا  رد  هک  يراـثآ  جـیاتن و  ناـیم  نیواـنع و  تاـماقم و  نیا  ناـیم  طـباور  نینچمه  دـنهدیم و  هجیتن 

نینچمه و  دـنروآیم ، دوجو  هب  یناسنا  سفن  رد  هک  یتاکلم  تالاح و  نایم  یناـسنا و  راـعفا  لاـمعا و  ناـیم  هطبار  یلو  تسا ، يدادرارق 
تاماقم و نیا  دوخ  نینچمه  دـنکیم و  ریـس  اهنآ  رد  ناسنا  هک  ینطاـب  جرادـم  تاـماقم و  ناـیم  و  تاـکلم ، تـالاح و  نیا  ناـیم  هطبار 
هّداـم و تموـکح  هطلـس و  زا  نوریب  یعقاو و  لیـصا و  تادوـجوم  لـیبق  زا  همه  دراد ، رب  رد  ار  لـحارم  نیا  هک  یملاـع  ینطاـب و  لـحارم 

. تسا راوتسا  ینعم " ملاع  تلاصا  ساسا " رب  دشاب ) دهاوخیم  هک  لکش  ره  هب   ) یسانشداعم يونعم و  تایح  هصالخ  دنشابیم . تعیبط 
ّتنـس کی  یمالـسا  ّتنـس  نآ ، ياضتقم  هب  دوب و  هدـش  انب  نآ  رب  یباختنا  تفالخ  ساسا  هک  هتـشذگ  هّیرظن  هک  تسا  نشور  اجنیمه  زا 

ریـس هلأسم  اب  هّیرظن  نیا  تسا ، كرد  لباق  یعامتجا  راکفا  اب  هک  دوب  یتایح  حـلاصم  نآ ، یلـصا  ياههیاپ  هک  دـشیم  هتخانـش  یعاـمتجا 
تیّدام اریز  تسا ؛ تالاحم  زا  یکی  یسانشداعم ، نایم  هّیرظن و  نیا  نایم  نداد  شزاس  درادن و  یتبـسانم  هنوگچیه  یـسانشداعم  يونعم و 

. تسا يرگید  زا  يرود  اهنآ ، زا  یکی  هب  یکیدزن  هک  دنراد  رارق  لباقتم  هطقن  ود  رد  ضحم ، ّتیونعم  ضحم و 
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هک داّبُع  داّهُز و  زا  ياهّدع  زج  تسین و  يربخ  يونعم ، كولـس  ریـس و  ینطاب و  شور  زا  مالـسا ، ردص  رد  مینیبیم  هک  تسا  اج  نیمه  زا 
. تشاد همادا  اهیسابع  تنطلس  لیاوا  ات  رما  نیا  تسا و  هدرکن  رهاظت  يرگید  ناونع  اب  یسک  دندوب ، فورعم  حلاص  لمع  هب  اهنت 
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نافرع يونعم و  ریس  شیادیپ 

يونعم ریس  شیادیپ  أشنم 

یلمع يداـقتعا و  فراـعم  عضو ، نیا  هجیتن  رد  دـش و  رکذ  هک  دوب  نیمه  مالـسا ، لّوا  ردـص  رد  نیملـسم  قاـفّتا  هب  بیرق  ّتیرثکا  عضو 
راپـسهر يونعم ، ریـس  قیرط  دازآ و  ثحب  قـیرط  ینعی  قیاـقح ، نیا  تفرـشیپ  كرد و  قرط  تفریم و  طوقـس  هب  ور  زور  هب  زور  مالـسا 

. دشیم یشومارف  يداو 
رد هک  ناـنچ  دـندوب ، هدرک  ملع  دـق  ّتیرثـکا ، هّیور  اـب  تفلاـخم  هب  نیتـسخن ، ياـهزور  ناـمه  زا  هـک  هعیـش  تـّیلقا  رگید ، بناـج  زا  اـّما 

نامز یمومع  عضو  هداعا  دنتشادن و  دوجوم  عضو  نتـسکش  مه  رد  يارب  یفاک  يورین  نوچ  دیـسر ، ضرع  هب  هتـشذگ  لاس  ياههبحاصم 
راـک هب  تسد  رگید  هار  زا  هتـشادرب ، تسد  تبثم  یّلک و  تمواـقم  زا  ریزگاـن ، دیـسریمن ، رظن  هب  نـکمم  اـهنآ  يارب  ص )  ) مرکا لوـسر 
نامه هک  ار  نآ  عورـشم  ياههار  دنیامن و  طبـض  ظفح و  ار  مالـسا  یلمع  يداقتعا و  فراعم  دنناوتیم  ات  دندیـشوک  هک  نیا  نآ  دندش و 

. دنراد هتگن  هدنز  دشاب ، يونعم  ریس  دازآ و  ثحب  هار 
مارک تیب  لها  ص )  ) مرکا لوسر  نآ ، بجوم  هب  هک  یتّیصو  قبط  نایعیش 
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سرت و تیاهن  اب  دـندروآ و  يور  تیب  لها  هّمئا  هب  دوب ، هدرک  یفّرعم  نیملـسم  يونعم  ياوشیپ  یمالـسا و  فراعم  نیبم  ظـفاح و  ار  دوخ 
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. دنتخادرپ ینید  فراعم  طبض  لیصحت و  هب  نکمم ، هار  ره  زا  دنتشاد ، هک  يزرل 
هداعلاقراخ تغالب  باّذج و  هجهل  اب  دوخ ، تنحمرپ  تفالخ  نامز  لاس  جنپ  يریگهشوگ و  نارود  لاس  جنپ  تسیب و  رد  هعیـش  لّوا  ماما 

نیرتهب ياـهرد  تخادرپ و  مالـسا  ماـکحا  فراـعم و  رـشن  هب  دوب ، بیقریب  هضراـعم و  لـباقریغ  نمـشد ، تسود و  قیدـصت  هب  هک  دوخ 
سیوا یعخن و  لیمک  ناملـس و  دننام  نیعباتو ، هباحـص  زا  ار  ادخ  نادرم  زا  ياهّدع  دومن و  زاب  مدرم  يور  هب  ار  دازآ  یقطنم و  ياهثحب 
فراعم ریاخذ  دنتشاد و  هک  يونعم  شور  اب  نانیا  هک  تفگ  ناوتیمن  هّتبلا  داد و  شرورپ  اهنآ  ریغ  یفوک و  مثیم  يرجه و  دیـشر  ینرق و 

. دنتشادن يریثأت  هنوگچیه  یمالسا  هعماج  رد  دندرکیم ، لمح  هک  یمولع  و 
سپ يو و  لاّمع  هیواعم و  دش و  عورش  دوخ ، هنادبتسم  كانلوه و  هفایق  اب  يوما  تنطلس  نارود  هعیـش ، نیتسخن  ياوشیپ  تداهـش  زا  سپ 
یّتح دـنتفرگیم  غارـس  ار  هعیـش  زا  يدرف  اج  همه  دـنتخادرپ و  هزرابم  هب  هعیـش  هیلع  دوخ ، يورین  نیرخآ  اب  يوما ، ناهاشداپ  ریاس  نآ  زا 

رتدیدش راشف  رتمیخو و  راک  زور  هب  زور  دندزیم و  تشاد ، هک  ياهشیر  گر و  ره  هدُرب ، نایم  زا  دندشیم  مهّتم  عّیـشت  هب  هک  ار  یناسک 
دندرکیمن و راذگورف  قح ، نتـشادهگن  هدنز  ندرک و  هدنز  رد  هعیـش ، مراهچ  موس و  مود و  ياوشیپ  تّدم ، نیا  رد  همه ، نیا  اب  دوشیم .

زور هب  زور  عّیـشت  تقیقح  دـندرکیم و  راک  ریجنز ، هنایزات و  ریـشمش و  نابیاس  ریز  رد  دوب ، تنحم  تّدـش و  زا  رپ  هک  یطیحم  نینچ  رد 
. تفاییم هعسوت  قح  حور  هدرک ، ادیپ  تعسو 

رد هرود ، نیا  زا  سپ  هلصافالاب  هک  تسا  نیا  بلطم ، نیا  رب  هاوگ  نیرتهب 
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نامز رد  دوب ، هتفرگن  جضن  یسابع  تنطلس  زونه  داهن و  مادهنا  هب  ور  هدش و  فیعض  يوما  تنطلس  هک  هعیش  مشش  مجنپ و  ياوشیپ  نامز 
دننام نیثدحم ، املع و  لاجر و  دندرک ، ادیپ  یسفن  هار  نایعیش  دش و  تسس  يردق  دادیم ، راشف  ار  هعیـش  يولگ  هک  یتسد  یمک ، رایـسب 

یعیشریغ میظع ، ّتیعمج  نیا  دنتخادرپ . یمالسا  فراعم  مولع و  ذخا  هب  هدش ، ریزارـس  راوگرزب ، ياوشیپ  ود  نیا  يوس  هب  ناشورخ  لیس 
هدرپ سپ  رد  هک  دندوب  ینایعیـش  هکلب  دـنزادرپب ، فراعم  مولع و  مّلعت  هب  نآ  زا  دـعب  دنـشاب و  هدـش  هعیـش  ماما ، تسد  هب  لّوا  هک  دـندوبن 

. دندمآ نوریب  هدز و  رانک  ار  هدرپ  یتصرف ، نیرتکچوک  اب  دندرکیم و  یگدنز  دّیقت ، ءافتخا و 
هولج شیب  مک و  ار  تقیقح  ّقح و  اـهنآ  ماـهفا  هنییآ  رد  دوبن و  ذوـفن  زا  یلاـخ  هعماـج ، ّتیرثـکا  دـبلاک  رد  هتفاـی ، هعـسوت  حور  نیا  هّتبلا 
شوگ هب  يونعم ، ریـس  هب  ار  ّتبحم  قوذ و  اب  نّیدـتم  ناـسنا  جاـیتحا  دازآ و  ثحب  يرطف و  نید  هب  ار  یناـسنا  ترطف  يدـنمزاین  دادیم و 

. دیناسریم یناگمه  شوه 

رگید هار  زا  هعیش  راکفا  هب  عضو  تدعاسم 

لاّـمع يراـب  دـنبیب و  ّدـح و  زا  نوزف  يرگمتـس  نینچمه  دـشیم و  رتکـیرات  زور  هـب  زور  هـک  هعماـج  خـیرات  عاـضوا  رگید ، يوـس  زا 
شیپ ار  ینعم  نیا  تشاد ، همادا  هّیماینب  ینارمکح  تّدـم  مامت  رد  نآ  زا  دـعب  موس و  هفیلخ  تفـالخ  ناـمز  رد  دـنچ  یلاـس  هک  تموکح 
تـسد هب  ینید  نیناوق  ماکحا و  مامز  دوشیمن  درادـن و  ّتینوصم  هنوگچـیه  تفالخ ، ماقم  بناج  زا  نید  ساـسا  هک  درک  لّجـسم  مدرم ،
تردـق هک  دوب  هدـش  نشور  مومع  رب  هرخالاب  و  دـشاب ، تقو  هفیلخ  دـیدباوص  داهتجا و  هب  طونم  نآ  يارجا  دوش و  هدرپس  تفالخ  ماـقم 

. یمالساهعماج مدرم و  عفن  هب  هن  دنکیم ، راک  دوخ  عفن  هب  تفالخ ، یسرک 
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ینعم صن " لـباقم  رد  داـهتجا  تسا و " هدـنز  هشیمه  يارب  هدوبن  رییغت  لـباق  ینید ، نیناوق  ماـکحا و  هک  دـش  مّلـسم  ینعم ، نیا  هجیتن  رد 
داهتجا درکیم و  دیجمت  هباحص  ماقم  زا  هک  یتایاور  هب  دّبعت  هار  زا  دنتشاد و  هباحص  ماقم  هب  هک  یتدارا  رطاخ  هب  ًافرص  مدرم  هّماع  درادن .
راکشآ روط  هب  اهنآ  تفالخ  هک  نیا  اب  دندومنیم و  يراددوخ  هیواعم  یلّوا و  هفیلخ  هس  هب  ضارتعا  هنوگره  زا  دومنیم ، قیدصت  ار  اهنآ 
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نیناوق ماـکحا و  رد  ار  اـهنآ  تافّرـصت  هلخادـم و  دادیم ، یهاوـگ  ینعم  نیمه  هب  اـهنآ  تریـس  دوـب و  راوتـسا  قباـس  هّیرظن  ساـسا  يور 
هب دـنتخادرپیم و  دازآ  ياهثحب  هب  هداد ، فاـصنا  یهاـگ  نینچمه  دـندرکیم . لـمح  یحیحـص  ياـهلحم  هب  هدومن ، هیجوت  یمالـسا ،

. دندشیم لقتنم  زین  مالسا  تاّیونعم 

ینطاب كولس  ریس و  يونعم و  شور  روهظ 

، هعیــش لّوا  ياوـشیپ  یلمع  تـیبرت  یملع و  تاـنایب  اـهنآ  سأر  رد  هـک  مالـّـسلامهیلع )  ) تـیب لـها  يوـنعم  تاـمیلعت  تیارــس  ذوـفن و 
، تشاد دصقم  نیا  هب  تبـسن  ًاعبط  یمومع  ياهيراتفرگ  هک  یتدعاسم  اب  دوب ، هتفرگ  رارق  مالّـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما 

نایم رد  دندرکیم ، یگدنز  ّرتست  دّیقت و  لاح  رد  دندوب و  بتکم  نیا  ناگتفای  تیبرت  هک  ادـخ  نادرم  زا  یعمج  هتـسویپ  هک  نیا  هوالع  هب 
مّود نرق  رد  ياهّدـع  هک  دـش  بجوم  لـماوع ، نیا  هعومجم  دـندزیم ، ییاـههشوگ  تقیقح  ّقـح و  زا  بساـنم ، دروـم  رد  دـندوب و  مدرم 

یعمج دنداتفا و  كولس  ریـس و  ّطخ  رد  هّدع  نیا  دندرک ، ادیپ  لیامت  سفن ، هیفـصت  ینطاب و  ياهتدهاجم  هب  ّتیرثکا ، نامه  زا  يرجه ،
نیا رد  دندوب و  دیدش  ياهشکمشک  هب  التبم  یتّدم  ات  روهظ ، لیاوا  نامه  رد  هکنیا  اب  و  دنتساخرب ، اهنآ  تدارا  هب  مدرم ، هّماع  زا  رگید 

دیعبت هجنکش و  سبح و  لتق و  لیبق  زا  راشف  هنوگره  هار ،
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هوبنا ياهتیعمج  هدیناود و  هشیر  یمالسا  دالب  مامت  رد  نرق  هس  ود  زا  سپ  هتـشادنرب  تسد  تمواقمزا  هرخالاب  یلو  دنوشیم  لّمحتم  ار 
. دندروآ دوجو  هبار  يروآ  تشهد 

هک تسا  نیا  دریگیم ، همـشچرس  هعیـش  هّمئا  تیبرت  میلعت و  زا  هفیاـط ، نیا  روهظ  هک  نیا  رب  دراد  تلـالد  هک  يدـهاوش  نیرتـهب  زا  یکی 
هب تسا ) يرگید  دّدعتم  یعرف  ياههلسلس  هب  بعـشنم  هلـسلس  ره  دنـشابیم و  یّلک  هلـسلس  جنپ  تسیب و  دودح  رد  هک   ) فیاوط نیا  همه 

. دنزاسیم بستنم  هعیش ، لّوا  ياوشیپ  هب  ار  دوخ  داشرا  تقیرط و  هلسلس  هفیاط ، کی  يانثتسا 
تبـسن و لصا  هدرک ، ادیپ  عویـش  فیاوط  نیا  نایم  رد  هک  یبیاعم  دسافم و  هطـساو  هب  هدومن و  بیذکت  ار  تبـسن  نیا  ام  هک  درادن  یلیلد 

نالطب لیلد  یبهذم ، فیاوط  زا  ياهفیاط  نایم  رد  نآ  عویش  داسف و  تیارس  ًالّوا  اریز  مییامن ؛ يرادناّکد  رب  لمح  ای  مینک  راکنا  ار  دانتسا 
رود هب  نالطب  ّطخ  دـیاب  دـشاب ، نانآ  یلّوا  لوصا  نالطب  لیلد  يا ، هفیاط  نایم  ردداسف  عویـش  هک  دوش  انبرگاو  تسیناـهنآ  باـستنا  لـصا 

. درک یبیرفماوع  يرادناّکد و  هب  لمح  دومن و  نالطب  هب  موکحم  ار  یبهذم  نوگانوگ  تاقبط  همه  دیشک و  نایدا  بهاذم و  همه 
. تسا هداد  همادا  دوخ  تفرشیپ  هب  طیحم  نامه  رد  یلاوتم  ياهنرق  هدش و  عورش  ینس  ّتیرثکا  نایم  رد  اههلـسلس  نیا  یلّوا  شیادیپ  ًایناث 
مراـهچ و هفیلخ  هب  هک  دوب  يداـقتعا  زا  رتـشیب  یلّوا  هفیلخ  هس  ّقح  رد  ّتنـس ، لـها  قاـفّتا  هب  بیرق  ّتیرثـکا  داـقتعا  تّدـم ، نیا  همه  رد 

. دنتشاد اهنآ  هب  يرتشیب  تدارا  صالخا و  زین  اًلمع  دنتسنادیم و  لضفا  ار  اهنآ  ًاداقتعا  دنتشاد ؛ هعیش  لّوا  ياوشیپ 
هجنکش راشف و  هچنآ  دنتشادن و  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  ّقح  رد  یـشوخ  داقتعا  هعماج ، نانادرگراک  تفالخ و  ماقم  تّدم ، نیا  همه  رد 

هب تبسن  دوب ،
244 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

باستنا زا  فیاوط  نیا  دوصقم  رگا  تفریم . رامش  هب  یندوشخبان  یهانگ  تیب ، لها  یتسود  دندیدیم و  اور  اهنآ  نیبستنم  نارادتسود و 
هقالع و دروم  يافلخ  هک  تشادـن  یلیلد  چـیه  دوب ، مدرم  هّماع  روما و  ياـیلوا  بولق  بلج  اـهنآ و  هقیرط  جـیورت  دّرجم  ترـضح ، نآ  هب 

باستنا متشه  ای  مشش  ماما  هب  اًلثم  ای  دنبسچب  هعیش  لّوا  ياوشیپ  نماد  هب  هدرک ، اهر  ار  مّود  لّوا و  هفیلخ  هژیو  هب  ّتلم و  تلود و  ِصالخا 
. دنیوج

ناورشیپ دودعم  عمج  هک  تسا  نیا  نآ  میزادرپ و  يواکجنک  هب  يرگید  یسررب  رد  هدشن ، باستنا  لصا  ضّرعتم  هک  تسا  نیا  رتهب  سپ 
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هک هعماج  یمومع  هقیرط  شور و  زج  ياهقیرط  شور و  دـندرکیم و  یگدـنز  نّنـست  طیحم  رد  دـندوب و  نّنـست  ّتیرثکا  زا  فیاوط ، نیا 
ّتینارون زا  دندرک و  ادـیپ  لاصّتا  ع )  ) تیب لها  يونعم  بتکم  هب  راب  نیلّوا  يارب  هک  یتقو  نانآ  دـندرکیمن ، رّوصت  دوب ، نّنـست  هار  نامه 

زا یکی  دوخ  هک  ّتیونعم  ياوشیپ  هک  درکیمن  روطخ  زین  ناشنهذ  هب  یّتح  دـندرکیمن و  رواب  زگره  نوچ  دـنتفای ، ماـهلا  هعیـش  لّوا  ماـما 
نامه دشاب ، هتـشاد  نارگید  رظن  ياروام  يرظن  مالـسا ، یلمع  يداقتعا و  فراعم  رد  دشابیم ، دوخ  ناگتـشذگ  نیـشناج  هعبرا و  يافلخ 
نامه اب  دندومن و  راک  هب  عورش  دنتشاد ، تسد  رد  هک  یلمع  يداقتعا و  ّداوم  نامه  اب  هداد ، رارق  هنیمز  ار  نّنـست  لمع  داقتعا و  يدوجوم 

. دنتفرگ شیپ  رد  ار  كولس  ریس و  هار  یمومع ، هلحار  داز و 
هک یکیرات  ياههطقن  ًالّوا  دروآ : دوجو  هب  ار  یصقاون  نانآ  يونعم  تادهاجم  لوصحم  كولس و  ریس و  جیاتن  رد  تهج  ود  زا  هّیور ، نیا 

، هدـش فوـشکم  اـهنآ  يارب  كاـپ  قیاـقح  هلـسلس  کـی  هک  نیا  زا  دـیدرگ  عناـم  باـجح و  دنتـشاد ، یلمع  يداـقتعا و  فراـعم  نتم  رد 
هک یسک  دشابیمن . ضقانت  ّداضت و  زا  یلاخ  هک  دمآرد  ياهعومجم  تروص  هب  ناشراک  لوصحم  هجیتن ، رد  دنک و  ییامندوخ 

245 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
هدـهاشم نیعلايأر  هب  ار  ام  راتفگ  قدـص  دـیامن ، هعجارم  بتک  نیا  هب  ّتقد  رظن  اب  رگا  دراد ، فیاوط  نیا  یملع  بتک  هب  لماک  ییانـشآ 

بتک نیا  رد  تسین ، اهنآ  زا  یناشن  مالّـسلامهیلع )  ) تیب لها  هّمئا  مالک  ریغ  رد  هک  ار  عّیـشت  ۀّصاخ  فراعم  هتـشر  کی  يو  درک . دهاوخ 
رد عّیشت  حور  هک  دید  دهاوخ  يو  تسین . مایتلا  لباق  هدرب ، مان  فراعم  اب  زگره  هک  دروخ  دهاوخرب  یبلاطم  هب  زین  درک و  دهاوخ  هدهاشم 

یخرب دناوتن  دنیزگ و  ياج  هدید  تفآ  رکیپ  کی  رد  هک  یحور  دننام  یلو  تسا ، هدش  هدـیمد  تسا ، اهباتک  نیا  رد  هک  ینافرع  بلاطم 
اـههرگ و یتعنـص ، هصیقن  هطـساو  هب  هک  ياهـنییآ  دـننام  اـی  دـهدب  روـهظ  نآ  زا  دـیاب  دـیاش و  هـک  روـطنآ  ار  دوـخ  ینورد  تـالامک  زا 

. دنکیمن نیمأت  ار  لماک  تقباطم  یلو  دهدیم ، ناشن  ار  یئرم  تروص  ياهنییآ  نینچ  دوش ، ادیپ  شحطس  رد  ییاهيراومهان 
بتکم رد  دوب و  یمومع  شور  نامه  ّتنـس ، باتک و  یلمع  يداقتعا و  فراـعم  رد  اـهنآ  يواـکجنک  ثحب و  شور  هک  نیا  هب  رظن  ًاـیناث 
هدومن هدافتسا  عرش ، تانایب  زا  ار  نطاب  هیفصت  سفن و  تفرعم  هقیرط  دنتـسناوتن  دندوب ، هتفاین  تیبرت  مالّـسلامهیلع )  ) تیب لها  همئا  یملع 
لزانم كولـس و  ریـس و  فلتخم  لحارم  رد  تجاح ، ياضتقا  بسح  هب  اذـل  دـنراد ، تفایرد  ّتنـس  باتک و  زا  ار  هار  یفاـک  تاروتـسد  و 

عرـش تاروتـسد  نایم  رد  ياهقباس  هک  دـشیم  ذـخا  ییاههّیور  هدـش و  رداص  تقیرط  خـیاشم  زا  ینوگانوگ  تاروتـسد  ناکلاس ، هفلتخم 
. تشادن مالسا 

: هک دیدرگ  مّلسم  هدیقع  نیا  مک  مک 
ادخ هدیدنـسپ  دوخ ، يدوخ  هب  و  يونعم ، لامک  هب  لین  همـسا و  ّزع  ّقح  تفرعم  يارب  تسا  یهار  هک  نیا  نیع  رد  سفن " تفرعم  هقیرط "

. تسا هدیسرن  مالسا  سّدقم  عرش  زا  هار  نیا  نایب  کلذعم  تسا ، لوسر  و 
لیمکت تیبرت و  يارب  تقیرط ، خیاشم  زا  کی  ره  هدیقع ، نیا  لابند  رد 

246 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. دش ادیپ  اههلسلس  رد  مه  یتاباعشنا  دنتشاذگ و  ارجا  دروم  هب  هدرک و  هّیهت  یتاروتسد  دوخ ، نادیرم 

لباقتم هطقن  ود  رد  تسرد  تعیرش ، تقیرط و  هک  اجنآ  ات  تفرگ  هلصاف  تعیرش  زا  تقیرط  زور  هب  زور  لمع ، هدیقع و  نیمه  هجیتن  رد 
هنارتو فدو  ین  ياه  هقلحو  يزاب  دهاش  هب  ینید  كاپ  ياهتدابع  دش و  دنلب  دارفا  یـضعب  زا  فیلاکت " طوقـس  همغن " دنتفای و  رارقتـسا 

هب ًاـترطف  هک  تمعن  لـها  نارگناوت و  تلود و  ياـیلوا  نیطالـس و  زا  یعمج  ًاـعبط  ودـیدرگ  دـیدرگ  لیدـبت  دـجوو ، صقرو  جـّیهم  ياـه 
مارتحا و هنوگ  ره  هدـش ، فیاوط  نیا  هدرپس  رـس  دـننکب ، لد  يّدام  ذـیاذل  زا  دنتـسناوتیمن  رگید  فرط  زا  دـندوب و  دـنمهقالع  تاـیونعم 

امن وشن و  تعاـمج  ناـیمرد  هک  دوب  داـسف  ياهرذـب  زا  یکی  دوخ ، نیا  هک  دـندرکیم  لذـب  موق ، خـیاشم  هب  تبـسن  ار  نکمم  تدـعاسم 
هزویرد و ییادگ و  زج  نآ  ياجهب  هتسبرب ، تخر  موق  نایم  زا  یسانشداعم ) ای  یسانشادخ   ) دوخ یقیقح  ینعم  هب  نافرع  هرخالاب  درکیم .
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. دنامن يزیچ  یناوخلزغ ، گنب و  نسرچ و  نویفا و 

هعیش هب  هقیلس  نیا  تیارس 

بتک و هب  یفرطیب ، لاـمک  اـب  هناـقّقحم و  هک  یـسک  يارب  دـش ، هتفرگ  ناـفرع  هقیرط  ماجنارـس  شیادـیپ و  زاـغآ  هب  طوبرم  هک  یلاـمجا 
تاقبط تاحـشر و  تاحفن و  راّطع و  خیـش  هرکذـت  دـننام  ییاههرکذـت  مجارت و  نینچمه  هتفای و  فیلأـت  كولـس  ریـس و  رد  هک  یلئاـسر 

. تسا ینشور  تیاهن  رد  دیامن ، هعجارم  تسا ، تقیرط  لاجر  تقیرط و  یخیرات  تاهج  نّمضتم  هک  اهنآ  ریاظن  قئارط و  رایخالا و 
میدرکیم فیصوت  ار  يداسف  صقن و  تاهج  دوب و  هدومن  ّتنس  لها  ّتیرثکا  نایم  رد  نافرع  تقیرط  هک  دوب  يریس  رد  هچرگا  ام  نخس 

راتفرگ موق  هک 
247 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يربج يرهق و  ریثأت  اب  طیحم ، داـّحتا  تسا و  هدـش  ـالتبم  درد ، نیمه  هب  زین  هعیـش  ّتیلقا  هک  درک  راـکنا  ناوتیمن  یلو  دـندوب ، هدـش  نآ 
ّتیرثکا یعامتجا  یمومع  شور  هک  روطنامه  و  تسا ، هداد  ساکعنا  زین  هعیـش  زا  تقیرط  لـها  ّتیعمج  لـخاد  هب  ار  داـسف  نیمه  دوخ ،

، لالقتسا زا  سپ  ار  مرکا  ّیبن  تریس  تشاذگن  داد و  رارق  عاعّشلاتحت  ار  هعیش  دوب ، هدش  فرحنم  مرکا  لوسر  نامز  هیراج  تریس  زا  هک 
، دوب هدرک  ذخا  مالّسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هّمئا  زا  هعیش  هک  یملع  ياههقیلس  نینچمه  دزاس  یلمع  ارجا و  دوخ ، لّکشتم  ّتیعمج  نایم  رد 

اهنآ زا  یعوبطماـن  ياـهگنر  دـش و  هداد  رارق  تعاـمج  یملع  ياههقیلـس  ریثأـت  تحت  یناـمز  نیرتـمک  رد  یناور ، یفاـص و  همه  نآ  اـب 
. دش راچد  میدرک ، فیصوت  هک  تشونرس  نامه  هب  ًابیرقت  دمآ و  رد  تعامج  تقیرط  گنر  هب  زین  نافرع  هقیرط  نینچمه  تفرگ .

یّلک یمومع  کلـسم  برـشم و  کـی  زا  هک  ياهفیاـط  لاـمعا  شور و  رد  تـالالتخا  اـهداسف و  هک  میداد  رّکذـت  هتـشذگ  ياـهلصف  رد 
یلّوا لوصا  یگنوگچ  زا  يواکجنک  ثحب و  ببـس ، نیمه  هب  درادـن و  هفیاط  نآ  یلّوا  لوصا  نالطب  داسف و  رب  تلالد  دـناهدش ، بعـشنم 

. تفر اهنآ  لوصا  یلّوا  داوم  غارس  هب  دیاب  هکلب  داد ، ماجنا  اهنآ  یعرف  لامعا  شور و  رد  دیابن  ار  اهنآ 
فلتخم ياههلـسلس  یـصوصخ  ياهّهیرظن  زا  اهنآ ، ناـیم  تقفاوم  موزل  مدـع  موزل و  تقیرط و  تعیرـش و  هطبار  صیخـشت  رد  ورنیا ، زا 

. مییامنیم هعجارم  دوش ) ضرف  هک  ینعم  ره  هب   ) دشابیم یسانشادخ  همشچرس  هک  مالسا  دوخ  یّلک  رظن  هب  هدومن ، یشوپمشچ  نافرع 

تعیرش اب  تقیرط  تقفاوم  موزل 

هار تّحص ، توص  رد  سفن ، تفرعم  يونعم و  ریس  قیرط  هک  تسین  کش 
248 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

، هدنام نوصم  نآ  رطاخم  زا  ددرگ و  هار  نیا  راپسهر  هک  یسک  يارب  تسا و  یسانشداعم ) رگید  ترابع  هب  ای   ) یـسانشادخ يارب  ینـشور 
" میلعت زج  یفدـه  تسا و  دـیحوت  نید  هک  مالـسا  هک  تسا  رّوصتم  ایآ  لصا ، نیا  يور  دوشیم . ناـیع  تقیقح  ّقح و  دـیاین ، رد  ياـپ  زا 
رتهداس و یتلزنم  هب  دزادرپب و  نآ ، زا  رتنییاپ  ًاتبسن  یهار  میلعت  نایب و  هب  ءاغلا و  ار  یسانشادخ  ياههار  زاهار  نیرتهب  درادن ، یسانشادخ "

؟ دنک تیاده  نآ  زا  رتطیسب 
مامت هب  هک  ادخ  نادرم  ریغ  يارب  شنیرفآ ، ناهن  ياهزار  یتسه و  رارسا  تسین و  یمومع  ماهفا  روخ  رد  یقیقح  فراعم  هک  تسا  تسرد 
میلعت نایب و  زا  هک  تسین  نیا  ّتیـصاخ ، نیا  همزال  یلو  دوشیمن ، فشک  دناهدومن  شومارف  ار  زیچ  همه  هتفرگ ، قح  يایربک  نماد  ینعم 
هفاّفل رد  دوش ، يردهدرپ  هک  نیا  نودب  هّصاخ ، قوقح  ظفح  هّماع و  راکفا  لاح  تیاعر  يارب  هک  تسا  نیا  هکلب  دوش ، رظنفرص  هار  نیا 

. دوش هدیناسر  هّصاخ  ماهفا  هب  نکمم  وحن  ره  هب  نخس ، نایم  رد  نخس  دننام  حیولت ، نیرتفیطل  اب  هراشا ، ءامیا و 
هک یلثم  رد  دوخ  مالک  رد  همسا  ّزع  دنوادخ  دیامنیم . دییأت  ار  نآ  ّتنس  باتک و  هدرک و  قیدصت  ار  نآ  میلس  لقع  هک  تسا  يرظن  نیا 
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يارب هک  ار  یقیقح  فراعم  نینچمه  دـنارابیم و  ناـیملاع  رـس  هب  هک  ار  یتسه  قّقحت و  ناراـب  دـنزیم ، دوخ  هیراـج  ّتنـس  صوصخ  رد 
، اههّرد اهلیسم و  هجیتن  رد  دنارابب و  نیمز  هب  نامسآ  زا  هک  دنکیم  هیبشت  یناراب  هب  دیامنیم ، لزان  دوخ  ناگدنب  ماهفا  هب  تیبرت  میلعت و 

دوشیم هدهاشم  يدایز  فک  لیس ، نیا  يور  شیپاشیپ و  رد  دنزاس . يراج  هتشادرب  یلیـس  دوخ ، شیاجنگ  ّتیفرظ و  بسح  هب  مادک  ره 
زا دروخیم و  مدرم  درد  هب  هچنآ  دوریم و  نایم  زا  هدـش و  چوپ  چـیه و  تسا ، فک  هچنآ  هرخالاب  یلو  تسا ، هدـش  طولخم  بآ  اـب  هک 

صلاخ بآ  هک  دنربیم  عافتنا  نآ 
249 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

[80 .] دوشیم هریخذ  هدنام و  نیمز  رد  دشاب ، هدوب 
دنمهرهب اهنآ  زا  دـنراد ، هک  يدایز  فـالتخا  اـب  ماـهفا  همه  هک  تسا  هدـش  میظنت  يوحن  هب  ینید  تاـنایب  هک  نیا  رب  دراد  تـالد  لـثم  نیا 

نیمه هب  زین  میرک  نآرق  زا  يرگید  تاـیآ  و  تسا ، رادروخرب  اـهنآ  زا  دوـخ ، مهف  ّتیفرظ  قـبط  لاـح و  روـخارف  هب  سک  ره  دـنوشیم و 
. دنکیم تلالد  ینعم 

: دیامرفیم نیقیرفلانیب  ثیدح  رد  مرکا  ّیبن 
« مییوگیم نخس  اهنآ  لوقع  هزادنا  هب  مدرم  اب  ناربمایپ  هورگ  ام  »

اًلثم مرکا ، ّیبن  هک  تسین  نیا  ثیدح  روظنم  نآ . ّتیمک  هب  هن  تسا ، میلکت  نایب و  ّتیفیک  هب  رظان  ثیدـح ، نیا  هک  تسا  نشور  رپ  [ 81 .]
تـسیود ای  هلمج  تسیود  رگید  صخـشاب  دهد و  میلعت  ار  ینید  هلأسم  دص  يو  هب  ای  دیوگ  نخـس  هلمج  دـص  دوخ  تّما  دارفا  زا  یکی  اب 

سک ره  یلو  تسا ، یکی  بلطم  هک  تسا  نیا  ثیدح  روظنم  تسا ، هدش  ءاقلا  تخاونکی  روط  هب  همه  هب  ًارهاظ  ینید  تانایب  اریز  هلأسم ؛
. دراد شیوخ  هب  صوصخم  یباطخ  عون  دوخ ، مهف  بسح  هب 

نامه هک  نینمؤم  هار  ای  ص )  ) مرکا ّیبن  هار  عابّتا  هب  یهاگ  ادخ و  هار  ندومیپ  هب  ار  مدرم  يرایـسب ، تایآ  رد  فیرـش  نآرق  رگید ، هار  زا 
، دنکیم دیدهت  یهلا  باذع  يدبا و  كاله  هب  دنیوجیم ، يرود  هدیچیپرـس ، هار ، نیا  زا  هک  ار  یناسک  دنکیم و  توعد  تسا ، ادخ  هار 

یهار هب  نآ  ياج  هب  دنکن و  هدارا  هدومن ، یفّرعم  دوخ  هار  اج  همه  رد  هک  ار  تعیرش  هار  قالطالایلع ، میکح  هک  تسین  رّوصتم  زگره  و 
رارـصا همه  نیا  دشاب و  هدرک  هدارا  ار  تعیرـش  هار  هک  نیا  ِریدقت  رب  و  دـیامن ، توعد  تسا ، لوهجم  مدرم  يارب  هدرکن و  نایب  زگره  هک 

نآ كولس  رد 

250 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
ههاریب ًاعطق  تسین و  ادـخ  هار  دـشاب ، تعیرـش  هار  زا  ییاهشخب  ای  تعیرـش  هار  ياغلا  ای  لاـمها  مزلتـسم  نآ  ندومیپ  هک  یهار  ره  دـنک ،

. تسا لالض  یهارمگ و 
دـنکیم و یفّرعم  تقلخ  ترطف و  نـید  ار  مالـسا  يرگید ، تاـیآ  رد  زین  مور و  هروـس  زا  مایـس  هـیآ  رد  مـیرک  نآرق  اـهنیا ، زا  هتـشذگ 
هب هک  دنک  نیمأت  دـناوتیم  یتایح ) لامعا   ) یگدـنز زا  یّـصاخ  شور  صوصخم و  نید  ار  ناسنا  یقیقح  تداعـس  هک  دـهدیم  حیـضوت 

. دریذپ قابطنا  یناسنا  هژیو  شنیرفآ  تقلخ و 
يوس هب  گرزب ، روانهپ  نامزاس  نیا  یهارمه  هب  و  شنیرفآ ، میظع  هاگتـسد  زا  تسا  یکاکفنا  لباقریغ  ءزج  صوصخم و  هدـیرفآ  ناسنا ،

زین دوخ  هک  شنیرفآ  تاّیـضتقم  اب  هک  دـنک  ذاّختا  دوخ  یگدـنز  رد  یـصوصخم  شور  دـیاب  تسا و  كولـس  ریـس و  رد  شنیرفا  يادـخ 
رب نآ ، یلمع  يداقتعا و  ّداوم  هک  تسا  مالـسا  هسّدقم  تعیرـش  صوصخم ، شور  نیا  دشاب . هتـشادن  ضقانت  داضت و  تسا ، نآ  زا  یئزج 

تداعـس هارهاش  رد  هدروآ و  دوجو  هب  هدرک و  ینیبشیپ  شنیرفآ  هک  هنوگنآ  ار  ناسنا  تسا و  قبطنم  ناسنا  ناـهج و  شنیرفآ  تقلخ و 
تداعـس لامک و  هلحرم  نیرخآ  يوس  هب  دزادـنایم و  هار  هب  شیوخ  يرطف  هلحار  داز و  ناـمه  اـب  هدروخن  تسد  هتخادـنا ، داـعم  ریـس  و 
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. دیامنیم يربهر 
وا ینیوکت  تتّیعقوم  هب  تبـسن  هک  ار  يراـتفرگ  راـتفر و  هتـشر  کـی  دـهدیم و  شرورپ  عاـمتجا  لاـح  رد  ار  ناـسنا  مالـسا ، فینح  نید 

باجیا و تسا ، دـنمدوس  عفان و  ناسنا ، دـیواج  یگدـنز  هب  رظن  هک  ار  لاعفا  لاـمعا و  زا  هلـسلس  کـی  هدرک و  میرحت  تسا ، شخبناـیز 
. تسا هدومن  رداص  ار  اهنآ  لمع  ارجا و  روتسد 

یگدنز رد  ار  یشور  هک  هدشن  هداد  هزاجا  مدرم  تاقبط  زا  کی  چیه  هب  تسا و  هدشن  روظنم  مالسا  رد  يدرف  زیمت  هنوگچیه  لاح  ره  رد 
؛ دشاب مالسا  یمومع  ياهشور  زا  نوریب  هک  دنزادرپب  یّصاخ  لاعفا  لامعا و  هب  ای  دننک  باختنا 

251 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
، هتسناد لغاش  قح  زا  ار  تابجاو  زا  ياهراپ  ای  دننز  زاب  رس  راک  بسک و  زا  ای  لسانت  دلاوت و  جاودزا و  زا  ای  دننک  رایتخا  يدارفنا  یگدنز 
ریـس و طرـش  قح و  هب  لوصو  هلیـسو  يردهدرپ ، يراسگهداب و  يزابقوشعم و  دـننام  ار  تاـمّرحم  زا  یخرب  اـی  دنـشوکب ، اـهنآ  كرت  هب 

. دنرامشب سفن  قالخا  بیذهت  بابسا  زا  ار  ینزوُکبس  هنوگره  ییادگ و  يزیروربآ و  ای  دنهد ، رارق  كولس 
هب ییانتعایب  نامیا و  یتسـس  هار  زا  دارفا  هک  تسین  ییاهفّلخت  اهتیـصعم و  میرامـشیمرب ، هک  ینید  ياهتفلاخم  نیا  زا  اـم  دارم  هّتبلا 

تاقبط زا  ياهقبط  ره  دارفا  ّتیرثکا  تسا و  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  همه  اًلعف  يراتفرگ  هنوگنیا  اریز  دنوشیم ؛ بکترم  نییآ  نید و  تارّرقم 
هبنج ام  يوگتفگ  ثحب و  نیا  هکنیا  زا  هتـشذگ  و  دـناهتفرگ ، شیپ  رد  ار  يراب  دـنبیب و  هار  هدادـن ، ماجنا  ار  دوخ  ینید  فیاـظو  ینید ،

ره راتفر  رادرک و  هب  تسا و  هتـشذگ  رـس  زا  بآ  ًالوصا  میناروشب و  ياهفیاـط  اـی  یـسک  هیلع  ار  یمومع  راـکفا  میهاوخیمن  درادـن ، غیلبت 
: دنراد ار  نآ  زا  رتنیگنن  رتنیگنر و  رگید ، فیاوط  مییامن ، يریگهدرُخ  هدز و  تسد  میهاوخب  ياهفیاط 

دنریگ تسه  هک  نآ  ره  رهش  رد  دنریگ  تسم  هک  دوش  مکح  رگ 
تقیرط ءزج  نافرع ، فلتخم  ياههلـسلس  رد  هک  تسا  یمالـسا  تعیرـش  يارجم  زا  نوریب  ياهراتفر  اهرادرک و  هتـشر  کی  ام  دارم  هکلب 

. تسا هتفرگ  رارق 

لاکشا کی  باوج 

دوهـش فشک و  هار  یهلا ، رارـسا  ینید و  قیاقح  هب  لوصو  ياههار  زا  یکی  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ینید  تاـنایب  نتم  هک  ناـنچ  هصـالخ 
رد هک  تسا  یلمع  يداقتعا و  ّداوم  نامه  هار ، نیا  هلحار  داز و  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  نانچمه  تسا ،

252 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
لمع هچیرد  نامه  دـنکیم ، ییامندوخ  ناسنا  هب  قیاقح  كاپ  ياضف  نآ ، ندرک  زاب  اب  هک  ياهچیرد  اهنت  هدـیدرگ و  نایب  ّتنـس  باتک و 

. سب تسا و  تعیرش  هب 
يراذگورف نیرتمک  هک  نیا  اب  هک  میروخیمرب  تدابع  دهز و  نابحاص  دّبعت و  لها  زا  يرایسب  هب  ام  هک  دیامن  رّوصت  یـسک  تسا  نکمم 

ینطاب نامتخاس  هک  دوب  هتکن  نیا  رّکذتم  دیاب  یلو  دناهتـشادنرب ، قیاقح  تفرعم  رد  یمدـق  نیرتکچوک  دـننکیمن ، تادابع  تاعاط و  رد 
رد اـهنآ  ریظن  تسا ، دوهـشم  ناـسنا ، دارفا  رد  هک  یبیکرت  تاـفالتخا  تسا و  فلتخم  يو  يرهاـظ  ناـمتخاس  دـننام  ناـسنا ، زا  درف  کـی 
زین ینطاب  تاجاجوعا  تافارحنا و  دارفا ، عیابط  رد  نوگانوگ  یجازم  تاـفارحنا  ریاـظن  نینچمه  دراد و  دوجو  زین  ناـنآ  ینطاـب  تاـبیکرت 

. دراد دوجو 
، تعیبط يازجا  زا  هکنیا  اب  زین  ییاود  ره  تسین و  بسانم  یندـب  ره  اـب  تسا ، ذوخأـم  تعیبط ، يازجا  زا  هک  نیا  اـب  ییاذـغ  ره  هکناـنچ 

دروم رد  افـش و  يدروم  رد  و  مضه ، لباق  ریغ  رگید  ياج  رد  اذغ و  ياج  رد  یبیکرت  ره  هکلب  درادن ، شزاس  یجازم  ره  اب  تسا ، ذوخأم 
سیدقت و رد  تعیرش ، یقالخا  یلمع و  تاروتـسد  تسا و  دوجوم  زین  یناحور  هیودا  هیذغا و  رد  تبـسن  سایق و  نیمه  تسا ، ّمس  رگید 
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. دنراد ار  هیودا  هیذغا و  رد  یّبط  تاروتسد  مکح  نامه  تسه ، دارفا  رد  هک  شحاف  تافالتخا  اب  یناسنا ، حاورا  حالصا 
ظفح يارب  اهنآ ، بناج  تیاعر  دنشابیم و  یهقف  یلمع  تامّرحم  تابجاو و  نامه  هک  میراد  یمومع  ياهمس  اهاود و  مالـسا ، عرـش  رد 
دیاب یحور ، تالامک  نوگانوگ  بتارم  تاجرد و  ندروآ  تسدهب  يارب  و  تسا ، يرورـض  ناسنا ، یحور  تشادهب  زا  مزال  ّدح  نیرتمک 

يارب يرتقیمع  رتقیقد و  ياهتدهاجم  تشادرب و  یحور  تالاح  یفصت  حالصا و  يارب  يرگید  ياهمدق 
253 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

تفرعم تربخ و  تسدهب  هک  یحور  تالاح  قیقد  میظنت  نودـب  هک  دومن  یگدـنب ، لماک  صالخا  لیـصحت  ادـخ و  دای  ریغ  زا  بلق  هیلخت 
. دریذپیمن دیدرت  زگره  هک  تسا  یتاملسم  هتشر  کی  اهنیا  تسین ، ریذپتروص  دریگ ، ماجنا 

دهدیم و هجیتن  ار  ینید  ياوقت  یمومع  هلحرم  نامه  تادابع ، تاعاط و  لیبق  زا  ینید  لامعا  لماک  تبقارم  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا 
دهاوخیم يربهر  لیلد و  ینطاب ، تداعـس  هیلاع  جرادم  هب  جورع  ءاقترا و  لامک و  يدـعب  بتارم  رد  ریـس  هک  دوشیم  نشور  زین  و  سب ،

هّتبلا دراپسب و  يو  تسدهب  ار  تعاط  مامز  ریـسم ، دادتما  رد  دزادرپ و  ریـس  هب  هتـشاذگ ، هار  رد  مدق  يو ، ییامنهار  تیاده و  اب  ناسنا  هک 
زاجم عرـش ، بسح  هب  هک  یتاروتـسد  رد  هن  دوب ، دهاوخ  تعیرـش  نتم  لماک  تاعارم  هنیمز  رد  زین  يو  تاروتـسد )  ) ّتیعاطم ّتیعوبتم و 

. دیامن لالح  ار  یمارح  ای  دنک  مارح  ار  یلالح  دشاب و  هدشن  هتخانش 
255 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يونعم تایح  يوس  هب 

هراشا

لقن قباطم  ّتنس ، باتک و  زا  هک  هچنآ  ینعی  هعیش ، بهذم  تفگ : دیاب  هعیـش  بهذم  هرابرد  ییاهن ، يدنبعمج  ناونعهب  ثحب و  نایاپ  رد 
: هک تسا  نیا  دیآیم ، تسدهب  مالّسلا ) مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  قیرط  زا  تیاور  و 

زا زیخاتـسر ، زور  گرم و  مد  رد  هرخالاب  دوز و  ای  رید  ناسنا  هک  تسا  یلیـصا  قیاـقح  بیغ ، هدرپ  سپ  تعیبط و  هّداـم و  ملاـع  يارو  . 1
. داتفا دهاوخ  فوشکم  دوهشم و  يو  يارب  هتفای ، عالّطا  اهنآ 

كرد نایعلاب  ار  یتسه  ملاع  تقیقح  دوخ ، صوصخم  یگدـنز  ریـسم  رد  ربج ، ترورـض و  روطهب  هاوخاـن و  هاوخ و  ناـسنا  هکنیا  اـب  . 2
يارب لاـح  نیع  رد  ددـنب ، رب  تخر  وا  كاردا  زا  کـش  ههبـش و  هنوگ  ره  هک  داـعم )  ) دیـسر دـهاوخ  ارف  يزور  هرخـالاب  دومن و  دـهاوخ 

. دیامن هدهاشم  فشک و  ار  رما  تقیقح  ّقح و  ایند ، ةأشن  نیمه  رد  نآ  ندومیپ  اب  هک  دراد  دوجو  زین  یباستکا  يرایتخا و  هار  کی  ناسنا ،
. تسا قح  یگدنب  رد  صالخا  هار  نامه  هار ، نیا  . 3

هار اهنت  ار  نآ  مالسا ، هسّدقم  تعیرش  عیرشت  اب  لاعتم  ّقح  هکنیا  هب  رظن  . 4
256 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

يارب رـصحنم  قیرط  تقیقح و  قح و  هب  لوصو  هار  تسا ، هداد  همتاخ  نایدا  عیارـش و  ریاس  رابتعا  هب  بیترت ، نیدـب  هدومن و  یفّرعم  دوخ 
ار ناسنا  دشاب ، هدش  هداد  بیترت  عرش ، ّداوم  ریغ  زا  هک  یهار  هجیتن  رد  دشابیم . یمالسا  تعیرش  زا  لماک  عابّتا  یقیقح ، تداعس  تزایح 

ناسنا هب  ار  یقیقح  تداعس  دریگ ، ماجنا  رگید  عیارش  قیرط  زا  هک  یکولس  ریس و  نینچمه  دیناسر و  دهاوخن  یقیقح  تداعـس  لامک و  هب 
. داد دهاوخن  ناشن 

یشان هک  یتروص  رد  ار  ناسنا  تلاهج  مالسا ، هک  تسا  نیا  تسا ، هّجوت  لباق  رایـسب  لاح  نیع  رد  حرطم و  اجنیا  رد  هک  یکچوک  هتکن 
لماع کـی  هطـساوهب  اـهنآ  يارب  قح  هک  ار  یـصاخشا  دریذـپیم و  رذـع " ناونع " هب  دـشابن ، ریـصقت  هب  دنتـسم  هدوب ، یناوتاـن  زجع و  زا 
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. دزاسیمن سویأم  نابرهم ، يادخ  نایاپیب  تمحر  زا  ار  اهنآ  دنکیمن و  موکحم  يدبا  تکاله  هب  دنامب ، لوهجم  يرارطضا 
ربارب رد  ینتورف  میلست و  قح و  زا  ّتیعبت  هّیحور  نتشاد  هطساوهب  هدوب ، لوهجم  نانآ  يارب  هّقح  فراعم  زا  یـشخب  هک  یـصاخشا  اسب  هچ 

هب هتفرگ و  رارق  لامک  بابرا  فص  رد  هرخالاب  تسا و  هدرک  ناشتیاده  تسار  هار  هب  هدومرف ، يریگتـسد  اهنآ  زا  لاعتم  يادـخ  تاّیعقاو ،
. دناهدش رختفم  يدبا  یعقاو و  تداعس  زارحا 

هّتبلا مینکیم و  تیاده  دوخ  ياههار  هب  ار  اهنآ  هّتبلا  دنیامن ، تدهاجم  ام  صوصخ  رد  هک  نانآ  : » دیامرفیم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ 
، دـنک لـمع  دـنادیم  هک  هچنآ  هب  سک  ره  : » دـیامرفیم دوخ  ياـسآهزجعم  مـالک  رد  مرکا  ربـمغیپ  و  [ 82 «] تسا ناراکوکین  اب  دـنوادخ 

يو هب  دنادیمن ، هک  ار  هچنآ  ملع  دنوادخ 

257 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
[83 «] دهدیم يزور 

بوسحم هعیش  یـصاصتخا  هیرظن  هک  تسا  تماما " هلأسم " تسا ، هتـشذگ  هلأسم  راهچ  هدنراد  اپ  رب  شخبتایح و  هک  يرگید  هلأسم  . 5
ناسنا و يونعم  تایح  هلحرم  هک  تعیرـش  نطاـب  ناـنچمه  دراد ، ینّیبم  یماـح و  تعیرـش ، رهاـظ  هکناـنچ  هک  تسا  نیا  نآ  ددرگیم و 

ینطاب ینامزاس  تعیرش ، يرهاظنامزاس  تاذاحم  رد  هکنانچ  و  دراد ، مزال  يرالاسهلفاق  ظفاح و  لماح و  تسا ، تیالو  برق و  تاماقم 
. دراد رارق  نطاب  ییاوشیپ  ماقم  زین  رهاظ  ییاوشیپ  ماقم  تاذاحم  رد  دراد ، دوجو 

، تسا یناسنا  لامک  ماقم  هک  ماقم  نیا  هب  دنیزگیم و  رب  صوصخم ، يدـییأت  اب  ار  ناسنا  دارفا  زا  يدرف  رـصع ، ره  رد  همـسا  ّزع  دـنوادخ 
يارب بیغ  هدرپ  سپ  تقیقح  هک  تسا  ماما  دیامنیم . يربهار  ماقم ، نیا  فلتخم  تاجرد  هب  ار  نارگید  يو ، هطـساو  هب  هدومرف ، تیادـه 

یفلتخم ياهدادعتـسا  اب  ار  نارگید  هدومن و  ریـس  دوخ ، ار  تیالو  برق و  تاجرد  تسا و  فوشکم  یهلا ، دـییأت  اب  اهنت  هطـساوالب و  يو 
. دنکیم تیاده  شیوخ  یلامک  فلتخم  تاماقم  هب  دناهدروآ ، تسدهب  ًاباستکا  هک 

ّقح رد  ّولغ  هب  ار  هعیش  تسا ، هدرک  هدافتـسا  ّتنـس  باتک و  زا  ع )  ) تیب لها  هّمئا  یمیلعت  شور  اب  هعیـش  هک  هّیرظن  نیا  هطـساو  هب  یعمج 
قیاقح دروم  رد  هتفرگ ، رارق  دش ، رکذ  ًاقباس  هک  ّتیهولا  لولح  عاعّشلاتحت  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دناهتـشاد . مهّتم  ع )  ) تیب لها  هّمئا 
طباور دنتـسین و  دـقتعم  يزیچ  هب  هّدام  زج  شنیرفآ ، ناهج  رد  هجیتن  رد  دـننکیم و  رظن  راهظا  یّـسح  قطنم  يّداـم و  رّکفت  زرط  اـب  ینید 

ار تیالو  برق و  جرادم  يونعم و  تاماقم  نینچمه  باقع و  باوث و  اب  ار  لامعا 

258 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
يور دننکیم و  ضرف  تلاصا  ياراد  هّدام و  زا  دّرجم  ریزگان ، ار  شنیرفآ  يادـخ  اهنت  دـننادیم ، فازگ  یفیرـشت و  میهافم  هلـسلس  کی 
يزیچ يارب  تلاصا  تابثا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  رظن ، نیا  همزال  هّتبلا  دـنریگیم و  هّدام  همـسا و  ّزع  ادـخ  ِنآ  زا  اهنت  ار  تلاصا  لصا ، نیمه 

. تسا ّولغ  كرش و  اهنآ ، نایم  طباور  يونعم و  تاماقم  ای  یناسنا  سفن  دننام  هّدام ، ياروام 
ياههراشا هب  اجنیا  رد  میاهدـیناسر و  حوضو  هب  ار  نآ  تامّدـقم  لوصا و  همه  داسف  هدومن ، یـسررب  ار  ثحب  نیا  بساـنم ، دراوم  رد  اـم 

. میزرویم تعانق  میاهدرک ، هتشذگ  لاس  ياههبحاصم  رد  هلاقم و  نیا  لیاوا  رد  هک  یلامجا 

ثحب نیا  هّمتت 

. دیمان یسانشماما " زین " یسانشداعم "و  نینچمه " یسانشادخ "و  مان " هب  ناوتیم  ار  هقیرط  نیا  هک  دوشیم  نشور  هتشذگ ، حیضوت  زا 

باب نیا  رد  مالسا  عماج  روتسد 
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باب نیا  رد  مالسا  عماج  روتسد 

يوسهب ار  ّتیرشب  ناهج  مالسا  هک  تیالو  يونعم و  تایح  فارطا  رد  میدومن ، رـشتنم  هتـشذگ  لاس  ياههبحاصم  همیمـض  هک  ياهمان  رد 
تایح ًانیع  هدومن و  هّیهت  ناسنا  نداد  تاجن  يارب  مالـسا  هک  یعماج  روتـسد  رتهداس ، تراـبع  هب  یحالـصا و  حرط  دـنکیم و  توعد  نآ 

. میاهدومن هتسب  رس  ًاتبسن  ياهثحب  دنکیم ، نیمأت  دیاب  دیاش و  هکنانچ  ار  رشب  يونعم 
هلاقم نیا  يوگتفگ  ثحب و  زرط  بسانم  هک  يرتنشور  رتهداس و  ریبعت  کبـس و  رییغت  اب  ار  اهثحب  نامه  میهاوخیم  عقاو  رد  زین  نونکا 

عوضوم رد  هک  تسا  یثحب  نیرتمهم  ثحب ، نیا  هکنیا  هب  رظن  طقف  مییامن . هداعا  دشاب ،
259 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

یتّقد اـب  دـیاب  دراد ، هخاـش  رازه  اهدـص  دریگیم و  هشیر  اـج  نارازه  زا  هک  تسا  یعیـسو  هّیرظن  دوشیم و  حرطم  یناـسنا  یّلک  فیاـظو 
. دوش عقاو  یگدیسر  دروم  رتقیمع ، یلّمأت  رتلماک و 

هب تبـسن  و  ار ، یفارخ  چوپ و  ياهرادنپ  هن  دیوجیم ، دـهاوخیم و  ار  عقاو  هتـسویپ  دوخ ، واکجنک  تشرـس  يدادادـخ و  ترطف  اب  ناسنا 
تاـیّلک رد  دـیامنیم ، یفّرعم  يرطف  نید  ار  دوخ  هک  زین  مالـسا  و  فازگ ، هچیزاـب و  ره  هب  تبـسن  هن  دـیامنیم ، شنرک  عوضخ و  عـقاو ،

يادن نآ  بجوم  هب  هدش و  هتفرگ  يو  زا  شنیرفآ  تسدهب  هک  یقاثیم  قبط  هک  دهاوخیم  ار  هملک  کی  نیمه  اهنت  ناسنا ، زا  دوخ  توعد 
، داقتعا نآ  رـس  رب  يداقتعا ، تسا  يرما  رگا  هدومن ، كرد  هک  یتقیقح  ّقح و  دنک ؛ ّتیعبت  قح  زا  تسا ، هدومن  تباجا  ار  تقیقح  قح و 

. دنکن راذگورف  نآ  نداد  ماجنا  رد  یلمع ، تسا  يرما  رگا  دزرو و  تماقتسا 
نیلّوا رد  دزرون ، ینمـشد  تقیقح  قح و  اب  دوخ ، تشرـس  ترطف و  مکح  مغر  هب  دوش و  لـیاق  یـشزرا  تقیقح ، قح و  يارب  رگا  ناـسنا 
كرد دـشاب ، هدوب  داـعم ) تّوبن  دـیحوت   ) مالـسا نید  هناـگهس  لوصا  اـنامه  هک  ار  ترطف  یلّوا  لوصا  درادیم ، رب  هار  نیا  رد  هک  یمدـق 
يادخ هک  دیمهف  ناقیا  نامیا و  هار  زا  تفریذپار و  هناگ  هس  لوصا  شیوخ  یتسرپ  قح  دـنز  زیرغ  اب  هک  یتقوو  تفریذـپ  دـهاوخ  هدومن ،

هک دـیمهف  تسا و  هدز  زاین  ِگنچ  يو ، نایاپیب  تیاهنیب و  یتسه  هب  تهج  ره  زا  ناسنا ، زاین  اپ  ات  رـس  زیچان و  یتسه  هک  دراد  ياهناگی 
دـشابیمن و یناحور  تداعـس  يونعم و  تایح  زا  ینغتـسم  هدوبن ، يویند  هدولآ  یگدـنز  نیا  هب  دودـحم  يو ، زاـینرپوزیچان  یتسه  نیمه 
ینیوکت و تاروتـسد  هب  هدومیپ ، ار  یگدـنب  هار  دـیاب  شیوخ ، يونعم  تداعـس  ندروآ  تسدهب  يویند و  تداعـس  نیمأت  يارب  هک  دـیمهف 

لمع دوخ  راگدرورپ  راگدیرفآ و  یعیرشت 
260 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش

. دومن دهاوخ  ریذپانیگتسخ  ششوک  نید ، یلمع  يداقتعا و  فراعم  ذخا  يارب  یناسنا  نینچ  هّتبلا  دیامن ،
يزیچان هنومن  ییابیز ، یکاپ و  ره  هک  دوخ  راگدـیرفآ  كاپ  تحاس  هب  طرفم  ياهقالع  قشع و  ّتبحم ، رهم و  هبذـج  هار  زا  یناسنا  نینچ 

زاینیب يادـخ  دوخ ، يدـنمزاین  هار  زا  هک  تسا  نیا  وا  ّمه  نیرتگرزب  یناـسنا ، نینچ  دـنکیم . ادـیپ  تسوا ، ناـیاپیب  ییاـبیز  یکاـپ و  زا 
نینچ هک  یتقو  هّصاخ  دزادرپب ، تسا ، نوریب  لقع  مهو و  ّسح و  ره  كاردا  زا  هک  يو  لـالج  لاـمج و  هدـهاشم  هب  هتخانـش ، ار  شیوخ 

اَذِإ َّلَـض  ْنَـم  ْمُکُّرـُـضَی  ـال  ْمُکـَـسُْفنَأ  ْمُْـکیَلَع  اوـُنَمآ  َنـیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : » هـک دــشاب  هتــشاد  تفاـیرد  يو  ینامــسآ  ياــهمایپ  زا  ار  یماــیپ 
[86 «] َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهَّللا  َّنِإ  َو  انَُلبُس  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  [ » 85 [] 84 «] ُْمْتیَدَتْها

هب هچناـنچ  رگا  دراد ، لاـصّتا  اـیرد  هب  ياهلوـل  هلیـسو  هب  هک  ياهچـضوح  دروآ : ناوـتیم  ار  [ 87] یّـسح لـثم  نیا  نهذ ، هب  بـیرقت  يارب 
لقتـسم و بآ  رتـیل  دـنچ  هن  دـید ، دـهاوخ  نارکیب  ياـیرد  زا  ياهحـشر  ضیف و  ار  دوخ  دـشاب ، هتـشاد  روعـش  دوخ  ّتیوه  ّتیدوجوم و 

ایرد ار  دوخ  هک  نیمه  دش . دهاوخ  هدربمان  هچضوح  یئزج  روعش  كرد و  نیزگیاج  ایرد ، روعـش  كرد و  هجیتن ، رد  و  ایرد ، زا  لصفنم 
ياـهدومن ار  همه  هدـش ، فوشکم  يو  رب  تسا ، ناـهج  رد  هک  اههچـضوح  همه  ّتیوه  یتسه و  تفاـی ، دوخ  رد  ار  اـیرد  ّتیعقاو  دـید و 

تـسپ ناگدید  اب  هن  نارکیب ، يایرد  کی  مشچ  اب  هدربمان  هچـضوح  هک  تسا  تقو  نآ  دومن . دـهاوخ  هدـهاشم  دوخ ، زا  یئزج  زیچان و 
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نوریب و زا  ایرد و  شیادیپ  ببس  هک  یتسه  روانهپ  ناهج  ربارب  رد  دوخ ، یئزج  زاین  هن  ایرد ، نارکیب  زاین  هار  زا  و  دوخ ، نیبکیدزن 

261 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. ددرگیم شوهدم  وحم و  نآ ، روآتشهد  تمظع  لباقم  رد  هتفرگ و  رارق  تسا ، ایرد  هب  طیحم  نورد ،

هب هک  تاضویف  هلـسلس  کی  ار  يو  زاین  هک  درک  دـهاوخ  كرد  دوخ ، يدوجو  زاین  هدـهاشم  تریـصب و  هناخدـصر  تمزالم  اب  زین  ناسنا 
اپرـس یناسنا " دوجو  مان " هب  يدوجو  رگیدمه ، اب  اهنآ  طابترا  هطـساو  هب  هک  دـیامنیم  عفر  دراد ، لاصّتا  قح ، تیاهنیب  تمحر  ضیف و 

نیزگیاج قح ، هّماع  تمحر  تاضویف و  هدهاشم  هدرک  ادیپ  هعـسوت  یناسناروعـش  لاصّتا ، نیمه  دهاشم  طساو  هب  تسا . هدـش  هتـشادهگن 
زا هک  قح  یتاذ  تمظع  يوس  هب  ار  دوخ  ینطاب  هدید  تریـصب و  مشچ  ناسنا  هک  تسا  تقو  نآ  دیدرگ . دهاوخ  هدربمان  یئزج  هدـهاشم 

وحم هدرک ، مگ  ار  زیچ  همه  دوخ و  يو ، قالطالا  یلع  هطاحا  یهانتمان و  يایربک  لباقم  رد  هدومن ، زاب  تسا ، رتگرزب  یناـیب  فصو و  ره 
. دنکیم كرد  نایعلاب  هناحبس ، قح  هب  یملع  هطاحا  زا  ار  دوخ  زجع  دتفایم و  شوهدم  و 

ار يونعم  ياهّتیعقاو  دـناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتگـنگ  رتهاـتوک و  تاّیّـسح  ناـبز  دـش ، هتفگ  هکناـنچ  تسا و  یّـسح  هچرگا  لـثم ، نیا 
رد یلو  دزاس ، نشور  نایب  اب  ار  ناـیع  دـهاوخیم  هک  دوب  سب  نآ  يارب  صقن  نیا  اـهنت  تشادـن ، یبیع  صقن و  چـیه  رگا  دـنک و  فصو 

. دزاسیم نشور  ار  رّکفتم  ثحاب  کی  نهذ  ياهزادنا  ات  لاح ، نیع 
رد میدومن ، فصو  ار  نآ  هتـشذگ ، لـثم  اـب  هک  كاردا  هدـهاشم و  زا  ینعم  نیمه  تسین ، هدیـشوپ  فصنم ، ثحاـب  کـی  يارب  هکناـنچ 

، دروایب قح  هاگرد  هب  زاین  يور  هدرک و  ادـیپ  عاطقنا  لاعتم ، قح  ریغ  زا  هچنانچ  رگا  تسرپقح ، ناسنا  هک  ددرگیم  رب  اـجنیا  هب  تقیقح 
ینورد تفص  نامه  رتهداس ، ترابع  هب  درک . دهاوخ  ادیپ  فارشا  قح ، يایربک  تحاس  هب  یتسرپقح ، هدید  هچیرد  زا 

262 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
. داد دهاوخ  هولج  ناسنا  يارب  ار  قح  ياهنیئآ ، دننام  یتسرپقح ،

ریـسم رد  ناـسنا  يارب  تاداـبع  تاـعاط و  هعّوـنتم  هفلتخم و  قرط  زا  هک  ینورد  تـالاح  تافـص و  عاوـنا  هک  دوـشیم  نـشور  اـجنیا  زا 
نوگانوگ و ياههرظنم  هک  تسا  ياهنیئآ  هلزنم  هب  اهنآ  زا  کی  ره  یتسرپقح ، فصو  نامه  دننام  دـنوشیم ، لصاح  یگدـنب  ّتیدوبع و 
، قح هّزنم  كاپ و  تحاس  اب  هار  کی  زا  مادک  ره  اهشتـسرپ ، اهتدابع و  ماسقا  عاونا و  اریز  دنکیم ؛ ییامندوخ  اهنآ  زا  ینامـسآ  يابیز 

هرظنم الاب ، ملاع  هب  هار  نآ  زا  ناسنا  هّجوت  هک  دروآیم  دوجو  هب  ناسنا  رد  یّـصاخ  باذـجنا  روضح و  هجیتن ، رد  دـنکیم و  ادـیپ  طابترا 
. داد دهاوخ  ناشن  يو  يارب  ار  يرتهزات 

بجوم يونعم ، ياهتدهاجم  اهتضایر و  رد  هقیلس  فارحنا  هک  دهدیم  هجیتن  تسا و  شزرا  اب  هّیرظن  یملع و  تقیقح  کی  دوخ ، نیا 
، دراد ییادوس  يرـس و  باـب ، نیا  رد  هک  یـسک  يارب  دـشابیم و  دـهدیم ) ناـشن  يو  يارب  ار  قیاـقح  هک   ) ناـسنا ینورد  هنییآ  فارحنا 

رتارف یمدق  ّتنـس ، تعیرـش و  رهاوظ  زا  ینعی  هتـشاد ، ار  يرطف  نید  تمزالم  لاوحا ، همه  رد  هک  تسا  نآ  تاعارملابجاو  هفیظو  نیلّوا 
. دیامن يراددوخ  زارتحا و  ياهصیقن ، هدایز و  ره  زا  دهنن و 

تداعـس يونعم و  تاـیح  نیا  لاـمک  هک  دوشیم  مولعم  دـش ، هتفگ  یـسانشماما  ینعم  رد  هتـشذگ  لـصف  رد  هک  یبلطم  هب  رظن  فطع  اـب 
ماما ناوریپ  هعیش و  يونعم  ياذغ  ّتیعبت ، تثارو و  وحن  هب  دشابیم و  تقو  ياوشیپ  يونعم  ّتیصخش  ماما و  ماقم  تلاصا ، وحن  هب  یملع ،

. دننک لابند  ار  يو  هقیرط  هتشاذگ ، ماما  ياپ  ياجهب  ار  دوخ  ياپ  یگدنب  ریسم  رد  هداتفا و  تیالو  طارص و  رد  هک  تسا 

نآ روهظ  دیون  يونعم و  تایح  يوس  هب  مالسا  توعد 

رد قیقد  یسررب  هک  میداد  رّکذت  ار  ینعم  نیا  هتشذگ ، لاس  ياهثحب  رد 
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263 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
، ناهج ناسنا و  شنیرفآ  ياضتقم  هک  دناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  یفسلف ، رظن  زا  شنیرفآ  ماظن  رد  يواکجنک  نینچمه  ّتنس و  باتک و 

دیاب ناسنا  ینعی  دریذپب . ار  مالسا  نییآ  دراد ، زایتما  تاناویح  ریاس  زا  رّکفت  لّقعت و  اب  تسا و  یعامتجا  عون  کی  هک  ناسنا  هک  تسا  نیا 
ناسنا زا  ار  اـهنآ  یناـسنا ، هژیو  ناـمتخاس  ناـهج و  شنیرفآ  هک  دـهد  رارق  دوخ  یگدـنز  هماـنرب  ار  یلمع  يداـقتعا و  ّداوم  هلـسلس  کـی 
نودـب ناسنا ، يونعم  يروص و  تایح  یناهج و  نآ  یناهج و  نیا  یگدـنز  تداعـس  هک  دـهاوخیم  نیا  يارب  هّتبلا  دـهاوخیم و  نیبعقاو 

. دوشیمن نیمأت  اهنآ 
نید نیا  هک  دـهدیم  دـیون  ار  بلطم  نیا  ّتنـس ، باـتک و  تاـنایب  نینچمه  یفـسلف و  ثحب  هار  زا  يرظن ، ینیبشیپ  هک  میتـفگ  نینچمه 

زا هچنآ  دوش و  عَبَّتم  ریاد و  مدرم ، نایم  رد  دـیحوت ، نید  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  دومن و  دـهاوخ  ّماـت  روهظ  ّتیرـشب ، هدـنیآ  رد  يرطف 
. دنز نوریب  تسا ، نوفدم  رشب ، داهن  رد  ّتیناسنا  تالامک 

" هلحرم هب  هتـشذگ و  بیغ ، هب  نامیا  يرکف و  داقتعا  هلحرم  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  ینید  يدـیحوت و  لامک  نیرتشزرا  اـب  نیرتهب و  هّتبلا 
. دوب دهاوخن  رودقم  تیالو " ینعم " روهظ  نودب  دیحوت ، نید  ّمات  روهظ  نیاربانب ، دسرب و  نایع "

رد هک  نینمؤم  دیوگیم : يزور  نینچ  شیادیپ  فصو  رد  دهدیم و  دیون  مالسا ، ناوریپ  هب  ایوگ  ینابز  اب  ار  تقیقح  نیا  ّتنس ، باتک و 
يرتـشیب ّوـمن  دـشر و  دوـخ ، حالـص  رد  زور  هب  زور  هک  یحلاـص  هعماـج  رد  ترـضح ، نآ  تیـالو  یتسرپرـس و  تـحت  مرکا  ّیبـن  ناـمز 

زا ار  ینید  كاپ  طیحم  دش ، دـهاوخ  ناشریگنماد  هک  ینید  ياوقت  رد  یتسـس  ینطاب و  طاطحنا  هطـساو  هب  دـننکیم ، یگدـنز  دـیامنیم ،
تسد

264 ص : یئوجهاش ،)  ) هعیش
؛ دـش دـهاوخ  رتبوشآ  رپ  نید ، ناـهج  زور  هب  زور  تفرگ و  دـنهاوخ  رارق  يرتقیمع  يونعم  ياـهینوگرگد  اـههنتف و  هناتـسآ  رد  هداد ،

. دوشیم رتشومارف  رتكورتم و  تعیرش ، نطاب  و  كورتم ، مکح  رد  ای  كورتم ، تعیرش ، رهاوظ 
يزور زور ، نیا  دیشخب . دهاوخ  ییانشور  تایح و  ّتیرشب ، ناهج  هب  یعشعشم  نشور و  دادماب  نآ ، لابند  هب  هک  تسا  یکیرات  بش  نیا 

روهظ اب  دوعوم " يدـهم  مهدزاود " ماما  هک  تسا  يزور  دـندوب . ناطیـش  ِنآ  زا  هک  رگید  ياهزور  دـننام  هن  تسا ، ادـخ  ِنآ  زا  هک  تسا 
، مدرم همه  يارب  ار  نید  ّتیونعم  تقیقح و  هداد ، لماک  جاور  يرـشب  هعماج  رد  ار  دـیحوت  نید  هدومن ، نشور  ار  نیمز  لها  هدـید  دوخ ،

[88 .] دزاسیم نشور  یباتفآ و 

________________________________________

ْمُهُرْجَأ ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِمَع  ِرِخالا  ِمْوَْیلاَو  ِهللاِاب  َنَمآ  ْنَم  َنیِئباّصلاَو  يراصَّنلاَو  اوُداـه  َنیذَّلاَو  اُونَمآ  َنیذَّلا  َّنإ  همیرک «: هیا  تلـالد  هب  ( 1 [ ) 1]
يراـصن دوهی و  و  ناناملـسم ) دـندروآ ( ناـمیا  هک  ناـنآ  هک  یتیـسرد  هب  ( 62 هرقب / َنوـُنَزْحَی (.» ْمُه  ـال  َو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَـخ  ـال  َو  ْمِـهِّبَر  َدـْنِع 

و دنراد ، ناشراگدرورپ  شیپ  ار  دوخ  رجا  داد ، ماجنا  حـلاص  لمع  دروآ و  نامیا  ًاتقیقح  نیـسپاو  زور  ادـخ و  هب  هک  یـسک  ره  نیئباصو ،
. دنرادن شیپ  رد  یهودنا  سرت و  هنوگ  چیه 

ءاسن هروس  زا  هیآ 136  رد  هک  نانچ  هدشن  بوسحم  نامیا  رگید ، یضعب  ّدر  ایبنا و  زا  یـضعب  هب  نامیا  میرک  نآرق  رد  هک  نیا  هب  رظن  هّتبلا 
رمثم نینچمه ....  متـسه و  يدوهی  نم  ای  مناملـسم  نم  هک  يراذگمان  درجم  هک  دوب  دهاوخ  نیا  قوف  هیآ  ینعم  هدـش  حیرـصت  رما  نیا  هب 

. دیآیم راک  هب  حلاص ، لمع  دناهدروآ و  هچنآ  شناگداتسرف و  ادخ و  هب  نامیا  تقیقح  هکلب  تسین . يرمث 
، تسا امش  هاوخلد  وزرآ و  هن  ( 122 ءاسن / ِِهب (.» َزُْجی  ًاءوُس  ُلَمْعَی  ْنَم  ِباتِْکلا  ِّینامَأ  ْمُکِِّینامِاب و ال  َْسَیل  هفیرـش «: هیآ  تسا ، قوف  هیآ  ریظن 
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. دشاب دهاوخیم  هک  ره  دید ، دهاوخ  ار  نآ  رفیک  دنک  يدب  سک  ره  باتک ، لها  هاوخلد  وزرآ و  هن  و 
(98 ءاسن / اًلیبَس (» َنوُدَتْهَی  َو ال  ًۀلیح  َنوُعیطَتْـسَی  َنیذَّلا ال  ِناْدلِولاَو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیفَعْـضَتْسُْملا  اَّلِإ  همیرک «: هیآ  تلالد  هب  ( 2 [ ) 2]

. دننکیمن ادیپ  قح  هب  هار  و  دیآیمن ، اهنآ  تسد  زا  يراک  هک  ناکدوک ، نانز و  نادرم و  زا  نافعضتسم  رگم 
ص 406. ص 18 و ج 35 ، ج 28 ، راحب ، (. 1 [ ) 3]

.27 نارمع / لآ  (. 1 [ ) 4]

.64 نارمع / لآ  (. 1 [ ) 5]
ص 8. ج 1 ، لاّمعلازنک ، ص 119 و  ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس  (. 2 [ ) 6]

ص 248. توریب ،) عبط  ج 42 ( راحب ، ص 51 ، ج 7 ، یفاک ، (. 3 [ ) 7]
ج 1، یفاک ، ءاضق و  باتک  رد  ص 378  ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  مقر 993 995 و  مقر 908 و ص 50 ، ص 46 ، ج 1 ، لاّمعلازنک ، (. 1 [ ) 8]

. دیدج عبط  ص 69 
. لّوا پاچ  ص 375 ، ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  صص 107 111 و  ج 1 ، راونالاراحب ، (. 1 [ ) 9]

صص 179 189 و 304 307 و 116 118. صص 225 428 و ص 47 و ج 7 ، ج 14 ، یناپمک ، عبط  راحب ، (. 1 [ ) 10]
ص 118. ج 1 ، راونالاراحب ، ءاضق و  باتک  ج 3 ، هعیشلالئاسو ، (. 2 [ ) 11]

. دوش هعجارم  نازیملا  ریسفت  لّوا  دلج  همّدقم  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  هبطخ 133 ، هغالبلاجهن ، (- 1 [ ) 12]
دوجو هب  هدرب  مان  نونف  رد  نیسّسؤم  ملع و  غباون  زا  ياهّدع  ریخا ، نرق  راهچ  هس  نیمه  فرظ  رد  هک  دوب  تفرشیپ  نیمه  رثا  رد  ( 1 [ ) 13]
یلماع ّرح  خیـش  لاس 1070 و  ياـّفوتم  یفاو  بحاـص  یناـشاک  ضیف  لاس 1110 و  ياّفوتم  راونالاراحب  بحاص  یـسلجم  دـننام  دـندمآ ،
رصاعم هاورلا ، عماج  ّفلؤم  یلیبدرا  دّمحم  ازریم  و  ثیدح ، رد  ياّفوتم 1109 1107  ینارحب  مشاه  دّیس  ياّفوتم 1104 و  لئاسو  بحاص 
ءاطغلا فشاک  رفعج  خیش  و  لوصا ، رد  ياّفوتم 1281  يراصنا  یضترم  خیش  ياّفوتم 1208 1205 و  یناهبهب  دیحو  لاجر و  رد  یسلجم ،

. ناگرزب نیا  ریاظن  و  هقف ، رد  لاس 1228 1227  ياّفوتم 
.31 مور / 161 و  ماعنا / 63 ؛ ءاسن / 99 ؛ نارمع / لآ  (. 1 [ ) 14]

صص 91 و 94 95 و 110 111. ج 89 ، راونالاراحب ، ص 44 ؛ ج 2 ، یمق ، سابع  خیش  فیلأت  راحبلا ، هنیفس  (. 1 [ ) 15]
ص 324. ج 3 ، روثنملاّرد ، (. 1 [ ) 16]

. دوش هعجارم  ( 171 فارعا / و ( ( 7 سنوی / هیآ ( لیذ  روثنملاّرد ، ریسفت  هب  (. 2 [ ) 17]

. دوش هعجارم  ( 171 فارعا / و ( ( 7 سنوی / هیآ ( لیذ  روثنملاّرد ، ریسفت  هب  (. 3 [ ) 18]
صص 53 55. ج 4 ، یفاک ، لوصا  (. 4 [ ) 19]

ج 13 راونالاراحب ، (. 1 [ ) 20]
لـصا نیمه  يور  یهلا ، عیارـش  ّتیمومع  تدـحو و  عوضوم  هدـش و  تیبثت  یفلتخم  ياهنایب  اـب  میرک ، نآرق  رد  بلطم  نیا  (- 1 [ ) 21]

ًۀَّمُأ ْمُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ  » i:\ دیامنیم تیاکح  ءایبنا  هب  تبسن  ار  قح  یمومع  تاباطخ  زا  یباطخ  هک  ياهمیرک  هیآ  دننام ؛ تسا  هدش  هتـشاذگ 
، متـسه امـش  راگدرورپ  نم  تسا و  یتخاون  کی  هورگ  هک  یلاح  رد  تسا ، امـش  هورگ  نیا  ( 92 ءایبنا / ) E«\ ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِحاو 
» ناونع هب  میرک  نآرق  رد  هک  یمومع  تاباطخ  نینچمه  و  ٍضَْعب » ْنِم  ْمُکُـضَْعب  دیامرفیم «: اج  نیدنچ  رد  دـیتسرپب . ارم  اهنت  ناتهمه  سپ 

. دزاسیم نشور  ار  ینعم  نیا  تسه ، ُساّنلا » اَهُّیا  ای  و « َمَدآ » یَنب  ای 
َُّمث ُهَْقلَخ  ٍءْیَـش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَـنُّبَر  » i:\ هفیرـش هیآ  دـننام  هدـش ، نایب  هّماع  تیادـه  ظـفل  هب  میرک ، نآرق  رد  تقیقح ، نیا  (- 1 [ ) 22]

»i:\ همیرک هیآ  و  درک ؛ ییاـمنهار  ار  وا  سپـس  داد ، یـصوصخم  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک  تـسا  نآ  اـم  راـگدرورپ  ( 50 هط / ) E«\ يدَه
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(. 4 3 یلعا / ) E«\ يدَهَف َرَّدَق  يِذَّلا  َو  يَّوَسَف * َقَلَخ  يِذَّلا 
ْدَقَو اَهاَّکَز * نَم  َحَْلفَأ  ْدَـق  اَهاَْوقَتَو * اَهَروُُجف  اَهَمَْهلَأَف  اَهاَّوَس * اَمَو  ٍسْفَنَو  تسا «: هدـش  هراشا  انعم  نیا  هب  لیذ  همیرک  تایآ  رد  (. 2 [ ) 23]

ار روجف  اوقت و  نآ  هب  نآ  زا  سپ  هدرک ، تسرد  ار  وا  هکنآ  و  تسا ، هّجوت  لباق  هک  یـسفن  هب  دنگوس  ( 10 7 سمش / اَهاَّسَد (» نَم  َباَخ 
ومن و زا  ار  دوخ  سفن  هکنآ  هدـش  دـیماان  يراگتـسر  زا  داد و  ومن  هیکزت و  ار  دوخ  سفن  هکنآ  تسا  هدـش  راگتـسر  تسا ، هدومن  ماهلا 

. درک داسفا  هتشاد و  زاب  دشر 
، ناسنا یعقاو  داسف  حالـص و  اب  ماهلا  تقباطم  مه  و  ناسنا ، هب  داسف  حالـص و  هار  ندـش  ماهلا  مه  تسا ، ادـیپ  هکنانچ  هفیرـش ، تایآ  رد 
(30 مور / ) E«\ اْهیَلَع َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًافِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  » i:\ هفیرـش هیآ  اب  بلطم  نیمه  مزاول  تسا . هدش  هداد  رّکذت 
زا فارحنا  نآ ، زا  فارحنا  نید و  اـب  تفلاـخم  دـیدرگ ، ناـسنا  تقلخ  ترطف و  قباـطم  ییادـخ  نید  هک  یتـقو  اریز  دوـشیم ، دـییأت  زین 

. دوب دهاوخ  ترطف  ياضتقم 
لاطبا بجوم  هک  یلماـع  هنوگچـیه  هدوبن و  خـسن  لـباق  قـالطا ) روطهب  نآ ( تاـیوتحم  هک  دراد  نیا  رب  تلـالد  میرک  نآرق  (- 1 [ ) 24]

ْنِم َو ال  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُلِـطاْبلا  ِهِیتْأَـی  ـال  ٌزیِزَع * ٌباـتَِکل  ُهَّنِإ  َو  » i:\ همیرک هیآ  دـننام  درادـن . هار  نآ  رد  دـشاب ، هدوب  نآ  بلاـطم  زا  یبـلطم 
هار نآ  هب  رس  تشپ  زا  يور و  شیپ  زا  لطاب  هک  یمارگ  تسا  یباتک  نآرق ، نآ  هک  انامه  ( 42 هدجس / مح  41 و 42 () تلصف / ) E«\ ِهِْفلَخ

. درادن
َناک ام  » i:\ همیرک هیآ  دـننام  دـنکیم ، تلالد  ینآرق  ياـهحرط  یگـشیمه  ماود و  هب  دارد و  تّوبن  متخ  هب  تلـالد  میرک  نآرق  نینچمه 

نکیلو هدوبن ، امـش  نادرم  زا  مادک  چیه  ردـپ  دّـمحم  ( 40 بازحا / ) E«\ َنیِِّیبَّنلا َمَتاـخ  َو  ِهَّللا  َلوُسَر  ْنِکل  َو  ْمُِکلاـجِر  ْنِم  ٍدَـحَأ  اـبَأ  ٌدَّمَُحم 
تّوبن یحو و  هار  ریغ  زا  هک  ار  یحالصا  حرط  چیه  هک  تسا  نشور  نآرق  قاذم  زا  زین  نیا  هّتبلا  دشابیم . ایبنا  هدننکمتخ  ادخ و  هداتـسرف 

. تسا ربتعم  ّتیرشب ، ضارقنا  ات  مالسا  ياهحرط  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  و  دنادیمن ، حیحص  قح و  دشاب ، هدمآ  تسد  هب 
.64 نارمع / لآ  (. 1 [ ) 25]

.30 مور / (. 1 [ ) 26]
یتخبـشوخ يراگتـسر و  هار  اهنت  ار  قح  دایز ، دراوم  رد  ناـیب  نیرتاـسر  اـب  تسا و  میرک  نآرق  تایهیدـب  زا  قح ، هب  توعد  (- 1 [ ) 27]

اذ امَف  » i:\ هفیرـش هیآ  دننام  دنکیم ، یهن  دـشاب ، هدوب  مدرم  قافّتا  هکلب  ّتیرثکا ، هتـساوخ  قباطم  هچرگا  قح ، فالخ  زا  و  هدرک ، یفرعم 
هیآ و  ( 14 دعر / ) E«\ ِّقَْحلا ُةَوـْعَد  َُهل  » i:\ هفیرـش هیآ  و  یهارمگ ؟ زا  ریغ  قـح ، زا  سپ  تـسیچ  ( 32 سنوی / ) E«\ ُلالَّضلا اَّلِإ  ِّقَْحلا  َدـَْعب 

و ( 20 نمؤم / ) E«\ ِّقَْحلِاب یِضْقَی  ُهَّللا  َو  » i:\ هفیرش هیآ  و  ( 78 فرخز / ) E«\ َنوُهِراک ِّقَْحِلل  ْمُکَرَثْکَأ  َّنِکل  َو  ِّقَْحلِاب  ْمُکاْنئِج  ْدََقل  » i:\ هفیرش
. نیماضم نیمه  هب  يرگید  دایز  تایآ 

ْمِِهتائِّیَـس ْمُْهنَع  َرَّفَک  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َوُه  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َلُِّزن  اِمب  اُونَمآ  َو  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  » i:\ همیرک هیآ  دننام  (. 2 [ ) 28]
ص) دّمحم ( رب  هچنآ  هب  دـندروآ  نامیا  دـنداد و  ماجنا  هحلاص  لامعا  دـندروآ و  نامیا  هک  نانآ  و  ( 2 ص /) دّمحم ( ) E«\ ْمَُهلاب َحَلْصَأ  َو 

یگدـنز تاّمهم  هدـیناشوپ و  ار  اهنآ  هتـسیاشان  ياهراک  ادـخ  دـشابیم ، ناشراگدرورپ  بناج  زا  تسا و  قح  وا  هک  یلاح  رد  هدـش  لزان 
رد ناسنا  ًاـقیقحت  ( 3 رـصع / ِّقَْحلاـِب (» اْوَـصاَوَتَو  ِتاَِـحلاَّصلا  اوـُلِمَعَو  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَّلِإ  همیرک «: هـیآ  و  دـنکیم . نیمأـت  حالـصا و  ار  اـهنآ 

. دندرپس رگیدمه  هب  ار  قح  هداد و  ماجنا  هحلاص  لامعا  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  زج  تسا ، يراکنایز 
رد هچنآ  همه  امش  يارب  هک  یـسک  تسوا  ( 29 هرقب / ) E«\ ًاعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َقَلَخ  يِذَّلا  َوُه  » i:\ همیرک هیآ  تلالد  هب  (. 1 [ ) 29]
هب درک  رّخسم  ( 13 هیثاج / ) E«\ ُْهنِم ًاعیِمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ام  َو  ِتاوامَّسلا  ِیف  اـم  ْمَُکل  َرَّخَـس  َو  » i:\ هفیرـش هیآ  نینچمه  و  دیرفآ . تسا ، نیمز 

نیمه و  دـشابیم ، نومـضم  نیمه  هب  زین  يرگید  تایآ  و  دوخ . شیپ  زا  تسا ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  ار  هچنآ  همه  امـش  يارب  ای  امش 
. دومن دهاوخ  هدافتسا  زیچ  همه  زا  هدش و  هریچ  ناهج  همه  رب  يزور  ّتیناسنا ، يورین  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  هک  تسا  تایآ 
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اوُحَرَتْـجا َنیِذَّلا  َبِسَح  ْمَأ  » i:\ دـیامنیم هراشا  لیذ  همیرک  هیآ  هکنانچ  دـتفا ، هار  هب  شنیرفآ  هاگتـسد  ریـسم  رد  دـیاب  ناسنا  (. 1 [ ) 30]
(21 هیثاج /  E«\ َنوُمُکْحَی ام  َءاس  ْمُُهتامَم  َو  ْمُهایْحَم  ًءاوَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلاَک  ْمُهَلَعَْجن  ْنَأ  ِتائِّیَّسلا 

هطـساو هب  ناهج  رد  هک  اهنآ  هک : تسا  نیا  اهنآ  لّصحم  و  دـنکیم ، نایب  یهّجوت  لباق  روطهب  ار  بلطم  نیا  يدـعب ، هیآ  تفه  اب  هیآ  نیا 
، شنیرفآ ناهج  هک  ییادخ  ریبدت  لباقم  رد  دوخ ، ریبدت  اب  هک  دننکیم  لایخ  دـنابکترم ، ار  یتیانج  مرج و  ره  دوخ ، هتـسیاشان  ياهراک 

يدـب تواـضق  ناـنیا  دـنروآ ، تسد  هب  میداد ، بیترت  راـکوکین  مدرم  يارب  هـک  ار  یتداعـس  دـنناوتیم  تـسا ، نآ  هدـنهدناشن  لـماح و 
هکلب دـنهد ، قیبـطت  دوخ  هاوخلد  هب  ار  ملاـع  عاـضوا  دـناوتب  اـت  هدـیرفاین  اـهنآ  سوه  قبط  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ ، اریز  دـننکیم ؛

. درادرب ار  دوخ  لمع  لوصحم  یسک  ره  هک  تسا  نیمه  شنیرفآ 
وا لد  شوگ و  مشچ و  دنوادخ  تسا ، نشور  شیاربقح  هک  لاح  نیع  رد  دـنکیم و  شتـسرپ  ار  دوخ  یناسفن  شهاوخ  هک  یـسک  يرآ 

نیناوق راب  ریز  داعم ، ندرمـش  دَعبتـسم  هار  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دیامن ؟ شتیاده  هک  ادـخ  زا  ریغ  تسیک  رگید  هتخادـنا ، راک  زا  ار 
تسا و ایند  هزور  جنپ  یگدنز  نیمه  تسه ، هچ  ره  هک  دـنربیم  نامگ  هکلب  دـنوریمن ، هدـش  هتـشاذگ  داعم  شاعم و  ساسا  رب  هک  ینید 
هتخادرپ و فطاوع  شتـسرپ  هب  يویند ، یگدنز  ياهتـشا  قبط  ورنیا  زا  دنکیمن ، تموکح  اهنآ  یگدـنز  گرم و  رد  يزیچ  راگزور  زج 

. دنیامنیم بیقعت  ار  يّدام  ذیاذل 
نانیا هب  تسا ، داعبتـسا  کی  طقف  دـنرادن ، یفنم  رظن  نیا  تابثا  يارب  یهار  شناد ، ملع و  هار  زا  هک  یلاح  رد  دـنیوگیم ، ار  نانخـس  نیا 

، کشیب تسوا ، تسد  هب  امـش  گرم  یگدنز و  سپ  هدـیرفاین ، هدوهیب  ار  ملاع  و  تسا ، ادـخ  ِنآ  زا  ملاع  تنطلـس  کلم و  تفگ : دـیاب 
. درب دیهاوخ  تراسخ  هلماعم  نیا  رد  ًاعطق  و  دینادیمن ، دینادان و  تسه ، هک  يزیچ  دیراد ، شیپ  رد  ناتلامعا  هب  یگدیسر  يارب  يزور 

لیمکت ناونع  هب  هک  تسا  نبرُک  يرناه  روسفورپ  هب  ییابطابط  نیـسح  دّمحم  دّیـس  هماّلع  همان  نتم  لماش  باتک ، زا  شخب  نیا  (. 1 [ ) 31]
. تسا هدش  هتشاگن  هتشذگ ، ثحابم  میمتت  و 

. تسا هدش  رشتنم  یهلا " هفسلفو  یلع  ناونع " تحت  باتک  نیا  یسراف  همجرت  (. 2 [ ) 32]
شّلحم رد  هک  دنراد  یناوارف  تالاکـشا  اهنیا  ریاظن  لمع و  تلاصا  بتکم  سح و  تلاصا  بتکم  هّدام و  تلاصا  بتکم  هّیور  (. 1 [ ) 33]

. میاهدرک نایب 
. مراهچ پاچ : دلج ،- ، 1 یئوجهاش ،)  ) نبرک يرناه  اب  یئابطابط  همالع  تابحاصم  هعیش : نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 34]

هک یناسک  يا  ( 24 لافنا / ) E«\ ْمُکِییُْحی اِمل  ْمُکاعَد  اذِإ  ِلوُسَّرِلل  َو  ِهَِّلل  اُوبیِجَتْـسا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  » i:\ هفیرش هیآ  تلالد  هب  (. 1 [ ) 35]
هیآ و  دـشخبیم . تاـیح  امـش  هب  هک  يزیچ  يوس  هب  دـنک  توـعد  ار  امـش  هک  یتـقو  ار  لوـسر  ادـخ و  دـینک  تباـجا  دـیاهدروآ ، ناـمیا 

شاهدـنز سپ  دوب ، ياهدرم  هک  یـسک  ایآ  ( 122 ماعنا / ) E«\ ِساَّنلا ِیف  ِِهب  یِـشْمَی  ًارُون  َُهل  اـْنلَعَج  َو  ُهاـْنیَیْحَأَف  ًاـْتیَم  َناـک  ْنَم  َو  َأ  » i:\ هفیرش
؟ تسا نارگید  لثم  دیامیپب ، ار  یگدنز  هار  مدرم  نایم  رد  يو  اب  هک  میداد  رارق  يرون  شیارب  میدرک و 

تلفغ هک  دوشیمن  قبطنم  يزیچ  اب  جراخ ، ّتیعقاو  دوخ  تسا و  جراخ  ّتیعقاو  اب  رکف  قابطنا  مدـع  هجیتن  اطخ  تلفغ و  اریز  (. 2 [ ) 36]
. دشاب هتشاد  اطخ  و 

ُنیِّدـلا َِکلذ  ِهَّللا  ِْقلَِخل  َلیِدـْبَت  ـال  اـْهیَلَع  َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  ًاـفِینَح  ِنیِّدـِلل  َکَـهْجَو  ِْمقَأَـف  » i:\ همیرک هیآ  تلـالد  هـب  (. 3 [ ) 37]
(. 30 مور / ) E«\ ُمِّیَْقلا

(. 96 فارعا / ِضْرَألاَو (» ءاَمَّسلا  َنِّم  ٍتاَکََرب  مِْهیَلَع  اَنْحَتََفل  ْاوَقَّتاَو  ْاُونَمآ  يَرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْولَو  (.» 1 [ ) 38]
و ار . وا  ياوقت  روجف و  یناـسنا  سفن  هب  دومن  ماـهلا  سپ  ( 8 سمش / ) E«\ اهاْوقَت َو  اهَروُُجف  اهَمَْهلَأَف  » i:\ هفیرش هیآ  تلالد  هب  (. 1 [ ) 39]

ُۀَِملَک ْتَّمَت  َو  ْمُهَقَلَخ  َِکلذـِل  َو  َکُّبَر  َمِحَر  ْنَم  اَّلِإ  َنیِِفلَتُْخم * َنوـُلازَی  ـال  َو  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  َساَّنلا  َلَـعََجل  َکُّبَر  َءاـش  ْوـَل  َو  » i:\ همیرک هیآ  زین 
چیه نودـب  مدرم  تساوخیم ، ادـخ  رگا  هکنیا  هیآ  لّـصحم  و 119 .)  118 دوه / ) E«\ َنیِعَمْجَأ ِساَّنلا  َو  ِۀَّنِْجلا  َنـِم  َمَّنَهَج  َّنَأَْـلمََأل  َکِّبَر 
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قح تمحر  هک  اهنآ  رگم  دوب ، دنهاوخن  نآ  عفر  هب  رداق  هتـشاد و  فالتخا  هتـسویپ  نانیا  دندوبدصقم ، کی  ياراد  تّما و  کی  یفالتخا ،
روظنم نیمه  يارب  هدـش و  یفرعم  روطنیا  تایآ  زا  ياهّدـع  رد  هکنانچ  تسا ، نید  یحو  تّوبن و  تمحر ، زا  دارم  دوش  ناـشلاح  لـماش 
نخـس فالتخا ، نیمه  هیاس  رد  تسا و  هدـیرفآ  ار  اـهنآ  ادـخ  دوش  يوبن  توعد  یهلا و  تمحر  هب  رجنم  رما  نیا  دـنیامن و  فـالتخا  هک 

. دومن مهاوخ  رپ  سنا  ّنج و  زا  ار  خزود  هدومرف  هک  تفرگ  ار  دوخ  ياج  ادخ ،
ِساَّنلا َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَْحلِاب  َباتِْکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأ  َو  َنیِرِذـْنُم  َو  َنیِرِّشَبُم  َنیِِّیبَّنلا  ُهَّللا  َثَعَبَف  ًةَدِـحاو  ًۀَّمُأ  ُساَّنلا  َناـک  » i:\ دیامرفیم رگید  هیآ  رد 

ار ناربمغیپ  اذل  دش ، ادیپ  ناشنایم  رد  فالتخا  دعب  دندوب و  تخاونکی  یتّدـم  مدرم  هکنیا  هیآ  لّصحم  (. 212 هرقب / ) E«\ ِهِیف اوُفَلَتْخا  اَمِیف 
فالتخا هک  هک  هدرک  لزان  باتک  ناشهارمه  هداتـسرف و  دنناسرتب ، وا  باذع  زا  دنهد و  هدژم  ییادـخ  باوث  هب  ار  مدرم  هک  یتاروتـسد  اب 

َیلِإ ُهُمْکُحَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ِهِیف  ُْمتْفَلَتْخا  اَم  َو  » i:\ هفیرـش هیآ  دیامرفیم ، نایب  ار  بلطم  نیا  راکـشآ ، روطهب ، هک  یتایآ  زا  دنیامن . لح  ار  مدرم 
نایب دـیاب  وا  تسا و  ادـخ  اب  شمکح  دـیدرک ، فـالتخا  يزیچ  ره  رد  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  هصـالخ  دـشابیم . ( 10 يروش / ) E«\ ِهَّللا

. دیامنیم یفرعم  لوسر  لاسرا  ار  مکح  ندناسر  قیرط  هروس ، نیمه  هیآ 15  رد  و  دنک ،
يا ینعی  ( 22 ق / ) E«\ ٌدیِدَح َمْوَْیلا  َكُرَـصَبَف  َكَءاطِغ  َْکنَع  انْفَـشَکَف  اذه  ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِیف  َْتنُک  ْدََـقل  » i:\ هفیرـش هیآ  تلالد  هب  (. 1 [ ) 40]

تمـشچ رگید  تمایق ) زور  زورما ( کنیا  میتشادرب ، تمـشچ  شیپ  زا  ار  هدرپ  اـم  اـت  یتشاد  تلفغ  اهدـمآشیپ  عاـضوا و  نیا  زا  ناـسنا !
. ینیبیم دوب ، ناهنپ  هدرپ  ریز  رد  هچنآ  تسا و  نیبزیت 

ال » i\ هیآ و  ( 24 هدجس / ) E«\ َنُوِنقُوی اِنتایِآب  اُوناـک  َو  اوُرَبَص  اََّمل  اـنِْرمَِأب  َنوُدـْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اـْنلَعَج  َو  » i:\ هفیرـش هیآ  تلالد  هب  (. 1 [ ) 41]
هب بلطم  نیا  رب  تایآ  نیا  تلالد  هرقب ، هروس  زا  هیآ 124  لیذ  نازیملا  ریسفت  لّوا  دلج  رد  (. 23 ایبنا / ) E«\ َنُولَئُْسی ْمُه  َو  ُلَعْفَی  اَّمَع  ُلَئُْسی 

. دوش عوجر  اجنآ  هب  تسا  نکمم  هدش ، نایب  افیتسا  روط 
ْمُُکئِّبَُنیَف ِةَداهَّشلا  َو  ِْبیَْغلا  ِِملاع  یلِإ  َنوُّدَُرتَس  َو  َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ْمُکَلَمَع  ُهَّللا  يَرَیَـسَف  اُولَمْعا  ُِلق  َو  » i:\ هفیرش هیآ  ریسفت  رد  (. 2 [ ) 42]

قرط هب  يدایز  تایاور  میهاربا ، نبا  تارف و  یمق و  یشایع و  ریسافت  دانـسالا ، برق  رئاصب ، یفاک ، رد  ( 105 هبوت / ) E«\ َنُولَمْعَت ُْمْتنُک  اِمب 
. دوشیم هئارا  ضرع و  يده  هّمئا  ادخ و  لوسر  هب  مدرم  لامعا  هک  تسا  هدش  لقن  مالّسلا ) مهیلع  تیب ( لها  زا  هفلتخم ،

/ هرقب ) E«\ ًادیِهَش ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَی  َو  ِساَّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَـسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَک  َو  » i:\ هفیرش هیآ  ریسفت  رد  (. 3 [ ) 43]
( مالّسلا مهیلع  تیب ( لها  هّمئا  زا  هفلتخم  قرط  اب  يدایز  ثیداحا  هدربمان ، ياهباتک  رد  دنانومضم ، نیمه  هب  هک  يرگید  تایآ  و  ( 143

دلج رد  ار  هروبزم  رابخا  تسا ( دهاش  اهنآ  رب  ادـخ  لوسر  و  دـندهاش ، مدرم  رب  هک  دنـشابیم  يدـه  هّمئا  ادهـش ، زا  دارم  هک  تسا  يورم 
رد بلطم  نیا  نایب  تفای ). ناوتیم  دوشیم ، هضرع  اهنآ  رب  مدرم  لامعا  دـنالامعا و  يادهـش  هّمئا  هک  باب  نیا  رد  راـحب  باـتک  زا  متفه 

. تسا هدمآ  یفاک  ّدح  هب  قوف  هیآ  ریسفت  رد  نازیملا  ریسفت 
: هک تسا  هدـش  لقن  مالـسلا ) مهیلع  تیب ( لها  مئا  زا  هفلتخم  قرط  هب  يرایـسب  تایاور  نیلقثلارون ، ریـسفتو  ناهرب  ریـسفت  رد  (. 4 [ ) 44]
ات ردق  بش  زا  ار  لاس  تارّدـقم  مهو  هدـش  لزان  تقو ، ماما  رب  يو  زا  دـعبو  ادـخ  لوسر  رب  حورو  نامـسآ  هکئالم  ردـق ، بشرد  لاسره 

. دنهد یم  عالّطا  ردق  بش 
زا دارم  هک  هدش  لقن  مالّسلا ) مهیلع  تیب ( لها  هّمئا  زا  هفلتخم  دیناسا  اب  يدنچ  تایاور  نیلقثلارون ، ریـسفت  ناهرب و  ریـسفت  رد  (. 1 [ ) 45]

حور هعمج ، بش  ره  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  هّمئا  زا  هفلتخم  قرط  اب  تاجردلا  رئاصب  رد  همسا . ّزع  تسا  ّقح  ملع  ماقم  یـسرک ، شرع و 
رب دوخ  ندـب  هب  یناوارف  هزات  تفرعم  ملع و  اب  اجنآ  زا  هدـش و  کیدزن  ادـخ  شرع  هب  هتـشذگ ، يایـصوا  اـیبنا و  حاورا  دـننام  تقو  ماـما 

. ددرگیم
هبءاقلا هار  زا  ماما  يارب  جایتحا  عقاوم  زا  عقوم  ره  رد  ملع  هک  هدـش  لقن  هفلتخم  قرط  اب  يدایز  تایاور  تاجردـلا ، رئاـصب  رد  (. 2 [ ) 46]

. دسر یم  باطخ  روط  هب  ای  ندرک  دزشوگ  ای  بلق 
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ذخا نید  ناـیاوشیپ  زا  ار  دوخ  ینید  تاـمولعم  یتّما  ره  هکناـنچ  تسا : نیا  هدـش  تیـالو  عوضوم  رد  هک  ییاـهثحب  هجیتـن  (. 3 [ ) 47]
. دشاب قح  باوص و  هار  رد  هراومه  ات  دریگب  ار  اهنآ  لابند  مدق  هب  مدق  مه  يونعم  تاماقم  رد  دیاب  نینچمه  دنکیم ،

ص 327. ج 3 ، توریب ، عبط  راونالاراحب  (. 1 [ ) 48]
لاس رد  هک  تسا  نبرُک  يرناه  روسفورپ  اب  ییابطابط  نیسح  دّمحم  دّیس  هماّلع  تارکاذم  هلابند  رب  لمتشم  باتک  زا  شخب  نیا  (. 1 [ ) 49]
یلع نایاقآ  بناج  زا  یتاحیـضوت  اب  زورما " ياـیند  رد  عّیـشت  تلاـسر  ناونع " اـب  راـب  نیتسخن  يارب  لاس 1370  رد  هتفاـی و  ماـجنا   1340

شیاریو اب  هدش  دای  تارکاذم  لصا  هکنیا  هتفای و  راشتنا  یمالسا  گنهرف  رشن  رتفد  تّمه  هب  یهاشورـسخ  يداه  دّیـس  یجنایم و  يدمحا 
. ددرگیم زاغآ  نبرُک  يرناه  روسفورپ  زا  يراتفگشیپ  اب  رضاح ، شخب  ددرگیم . میدقت  دیدج 

 Incarnation  . 1( دّسجت () 1 [ ) 50]
 Saint Just  . 1(1 [ ) 51]

 L ,imamologie Shi ,ite  . 1(1 [ ) 52]
 . Grand Inquisiteur  . 1(1 [ ) 53]

 . Les Karamazov de Dostoievski  . 2(2 [ ) 54]
(1 [ ) 55]

.Joachim de Fiorea, Boehime, Swedenborga, Steiner . 1
 . du Shiism de I ,imamisme  . 1(1 [ ) 56]

.26 ص / 28 و 23 ؛ مجن / (. 1 [ ) 57]
. مراهچ پاچ : دلج ،- ، 1 یئوجهاش ،)  ) نبرک يرناه  اب  یئابطابط  همالع  تابحاصم  هعیش : نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 58]

. اهتسیتامگارپ (. 1 [ ) 59]
.54 تلّصف / (. 1 [ ) 60]
.40 فسوی / (. 2 [ ) 61]

.30 هبوت / (. 1 [ ) 62]
31 و 34. هبوت / (. 2 [ ) 63]
.64 نارمع / لآ  (. 1 [ ) 64]
.28 نارمع / لآ  (. 1 [ ) 65]

.3 هدئام / (. 2 [ ) 66]
ج 4، ماشه ، نبا  هریس  ص 80 ؛ ج 2 ، روثنملارد ، ص 160 و 164 ؛ ج 1 ، ءادغلاوبا ، خیرات  ص 243 ؛ ج 5 ، ریثک ، نبا  خـیرات  (. 1 [ ) 67]

ص 74. ج 7 ، ریدغلا ، ص 334 335 ؛
.144 نارمع / لآ  30 ؛ رمز / (. 2 [ ) 68]

ج 7. ریدغلا ، ص 340 ؛ ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  (. 3 [ ) 69]
ج 7. ریدغلا ، ص 340 ؛ ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  ( 1 [ ) 70]

ص 342. ج 3 ، ۀباغلادسا ، (. 1 [ ) 71]
ص 299 392. ج 8 ، ریدغلا ، (. 1 [ ) 72]

ص 232. ج 3 ، روثنملاّرد ، (. 2 [ ) 73]
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.44 لحن / 64 ؛ ءاسن / 7 ؛ رشح / (. 1 [ ) 74]
ص 340. ج 4 ، ماشه ، نبا  هریس  هعجارم 68 ؛ تاعجارملا ، و 2 . ( 1 [ ) 75]

(2 [ ) 76]
ص 281. ج 1 ، لوسرلا ، بیتاکم  ص 362 ؛ ج 3 ، ماشه ، نبا  هریس  (. 1 [ ) 77]

ص 269 و 109 110. ج 6 ، ریدغلا ، (. 2 [ ) 78]
ص 290 291. ج 6 ، ریدغلا ، (. 1 [ ) 79]

.17 دعر / (. 1 [ ) 80]
ص 242. ص 85 و ج 2 ، ج 1 ، راحب ، ص 23 ؛ ج 1 ، یفاک ، (. 2 [ ) 81]

.69 توبکنع / (. 1 [ ) 82]
ص 312. ص 30 و ج 65 ، ج 2 ، راونالاراحب ، ص 164 ؛ ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  (. 1 [ ) 83]

.105 هدئام / (. 1 [ ) 84]

.105 هدئام / (. 1 [ ) 85]
.69 توبکنع / (. 2 [ ) 86]

. دومن دنناوتیمن  ار  اهنآ  ّقح  يافیا  هتشادن ، هطاحا  تاّیونعم ، هب  زگره  تاّیّسح  هچرگا  (. 3 [ ) 87]
. مراهچ پاچ : دلج ،- ، 1 یئوجهاش ،)  ) نبرک يرناه  اب  یئابطابط  همالع  تابحاصم  هعیش : نیسح ، دمحم  ییابطابط ، [ 88]

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

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

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

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

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

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 133زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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