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( تشهبات رفسمه   ) امنهر 68

باتک تاصخشم 

 - 1345 داوجدمحم ، يربکا ، یلع  جاح  هسانشرس : 

یلع جاح  داوجدـمحم  هدنـسیون  ناوج / ياـه  جوز  هب  بـالقنا  مظعم  ربهر  ياـهدومنهر  زا  يا  هدـیزگ  تشهب : اـت  رفـسمه  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.يربکا

.1391، يوضر سدق  تاراشتنا  دهشم : رشن :  تاصخشم 

.م ؛11×17س  .ص 60 يرهاظ :  تاصخشم 

؛68. امنهر تسورف : 

1-45-6543-600-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

 . همانباتک تشاددای : 

ییوشانز هرابرد  هیرظن   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  عوضوم : 

اه ینارنخس  اه و  مایپ   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  عوضوم : 

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

يوضر سدق  یتاراشتنا  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

ز93 ح2 1391  / DSR1692 هرگنک :  يدنب  هدر 

955/0844 ییوید :  يدنب  هدر 

2827329 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

تشهب ات  رفسمه 

ناوج ياه  جوز  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهدومنهر  زا  يا  هدیزگ 

هراشا
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ص:2

( تشهبات رفسمه   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 68 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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ریوصت
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اه شسرپ 

تشهب ات  رفسمه 

ناوج ياه  جوز  هب  بالقنا  مظعم  ربهر  ياهدومنهر  زا  يا  هدیزگ 

ياه هبرجت  اهدـنپ و  يواح  باتک  نیا  .میدرک  باختنا  قشع  علطم  زاس  یگدـنز  باتک  زا  ار  ییاهزارف  ریز ، مهم  ياـه  شـسرپ  هب  یهد  خـساپ  يارب 
: دندرک نایب  ناوج  ياه  جوز  يارب  دقع  ياه  هبطخ  ندناوخ  زا  سپ  بالقنا  ۀنازرف  ربهر  هک  تسا  يدنمشزرا 

؟ دش دنمتداعس  درک و  دشر  دز و  مدق  میقتسم  طارص  رد  ناوت  یم  هنوگچ  هنازور ، ياهراتفر  يال  هبال  زا  . 1

؟ تسا يراج  رسمه  ود  نیب  ییاه  ششک  اه و  ساسحا  هچ  یگدنز ، ةرمزور  ياه  تیعقاو  زا  رتارف  . 2

؟ تسیچ رهوش  نز و  نیب  هنیهب  ِراک  میسقت  يارب  یلصا  ياهدومنهر  . 3

ص:5
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؟ تسیچ دیزاسب » مه  اب  دیورب   » يانعم  ؟

؟ تسا رسمه  تیصخش  ۀتسیاش  بسانم و  هیرهم  نازیم  هچ   ؟

؟ میدنب راک  هب  ییاهریبدت  هچ  ییوشانز  یگدنز  ياهانگنت  تالکشم و  رد   ؟
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تشهب ات  رفسمه  لوا :  هرجنپ 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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هراشا

ار همطاف  ناج ، یلع  : » دـندش اـیوج  شرـسمه  ةراـبرد  ار  یلع  رظن  مرکا  ربماـیپ  تشذـگ ، یم  همطاـف  یلع و  كرتشم  یگدـنز  زاـغآ  زا  يزور  دـنچ 
هصالخ هنوگ  نیا  شا  ینادواج  قشع  ةرابرد  ار  دوخ  رظن  تشاد ، وا  ساپس  رکش و  جوا  زا  تیاکح  هک  یمالک  اب  مه  یلع  یتفای »؟ يرـسمه  هنوگچ 

( .تسا راگدرورپ  تعاطا  رد  رای  نیرتهب  وا  مرورس ، هللا =( [ هعاط  یلع  نوعلا  معن  درک ]:

رد .تسا  قح » تعاط   » و يوقت »  » اهنت اهنت و  دنک ، یم  لصتم  یهلا  رهم  دیشروخ  وترپ  رد  یگشیمه  یگدنز  هب  ار  امش  ِییایند  دنویپ  یگدنز و  هچنآ 
رای قّوشم و  ینید ، فیاظو  يارجا  رد  دیشاب و  مه  ِرپس  ناطیش  تالمح  ربارب  رد  دیـشونب و  رکذ  ماج  رگیدکی  تسدزا  دیـشوکب و  مه  نامیا  تیوقت 

.رگیدکی

نامیاه لد  نامهیم  ار  قح  دای  شا  ینامسآ  ةرهچ  هک  وا »  » زا .قشع  ّرس  فقاو  تسا و  هار  ِریپ  هک  دیـسرپب  یـسک  زا  میوگ : یم  هنوگچ ؟ دیـسرپ : یم 
.دنک یم 
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یتخبشوخ موهفم 

مه هیزیهج  هیرهم و  .دنک  یمن  تخبشوخ  ار  یسک  يور ، هدایز  فارسا و  نشج و  .تینما  تداعس و  ساسحا  شمارآ و  زا  تسا  ترابع  یتخبـشوخ 
(1) .دنک یم  دنمتداعس  تخبشوخ و  ار  ناسنا  هک  تسا  عرش  شور  هب  يدنبیاپ  .دنک  یمن  تخبشوخ  ار  یسک 

! دینک یتشهب  ار  رگیدمه 

مه اهدرم  زا  یلیخ  .دـننک  یم  یتشهب  ار  ناشنارهوش  هک  دنتـسه  اـه  نز  زا  یلیخ  .تسا  رثؤم  ناـسنا  تشونرـس  رد  یهاـگ  رـسمه ، راـیتخا  جاودزا و 
(2) .دننک یم  یتشهب  ار  ناشیاه  نز  هک  دنتسه 

ربصلاب اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت 

یم هناخ  مناخ  رگا  .دینک  قح  هب  یـصاوت  ربص و  هب  یـصاوت  .دینک  ظفح  ادخ  هار  رد  ار  رگیدمه  هک  تسا  نیا  شیانعم  ندرک ، يراکمه  یلدـمه و 
کی راچد  دراد  شرهوش  دنیب 

ص:10
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تسردان ياه  ندروآرد  لوپ  يوت  دتفا ، یم  دراد  یطلغ  نایرج  کی  يوت  دریگ ، یم  رارق  دراد  یعورـشمان  ۀلماعم  کی  رد  ًاضرف  دوش ، یم  یفارحنا 
عون هب  ار  اه  ساسحا  نیا  درم  ًالباقتم  رگا  .تسوا  دنک ، ظفح  ار  وا  دـیاب  هک  یـسک  لوا  دـتفا ، یم  دراد  ملاسان  ياه  يزاب  قیفر  يوت  دـتفا ، یم  دراد 
قطنم اب  شوخ و  نابز  اب  ندرک و  تبحم  اب  مه ، ندرک  ظفح  هتبلا  .تسوا  رهوش  دنک  ظفح  ار  نز  دـیاب  هک  یـسک  نیلوا  درک ، شنز  ةرابرد  يرگید 

هار رد  ار  يرگید  نآ  ات  دنـشاب  بقارم  ود  ره  ینعی  .اهزیچ  نیا  رهق و  یقالخادـب و  اب  هن  دوش ، یم  لصاح  هنامیکح  هناربدـم و  دروخرب  اـب  حـیحص و 
(1) .دننک ظفح  ادخ 

کی ریخ و  لمع  کی  دننک  یم  هدهاشم  اه  نیا  زا  مادک  ره  رگا  .دننک  تیامح  یهلا  میقتسم  طارص  حیحـص و  هار  رد  ار  رگیدمه  دیاب  رهوش  نز و 
دوجو هتساوخن  يادخ  یفارحنا  کی  ییاطخ و  هک  دندرک  ساسحا  سکعرب ، رگا  دننک و  قیوشت  ار  نآ  دنز ، یمرـس  ناشرـسمه  زا  يا  هتـسیاش  راک 

(2) .دننک قیوشت  کمک و  ادخ  هار  رد  ار  رگیدکی  .دننکب  نآ  حالصا  رد  یعس  دراد ،

ص:11

خروم 21/8/1379 دقع  ۀبطخ  . 3 - 1
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ردام کی  راتسرپ و  کی  لثم  هن  دنزب ؛ شین  يرگید  هب  بترم  هک  رسالاباقآ  کی  لثم  هن  دننک ؛ حالـصا  ار  رگیدکی  هک  دننک  یعـس  دیاب  رهوش  نز و 
(1) .زوسلد ردپ  و 

ص:12

خروم 22/12/1372 دقع  ۀبطخ  . 5 - 1
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تیعقاو زا  رتارف  مود :  ةرجنپ 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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هراشا

.ادصورس رپ  راکشآ و  توارطاب ، قیمع ، تبحم  ینعی  تّدوم  .تّدوم  ۀمشچ  رانک  رد  ندز  همیخ  ینعی  دنوادخ ، هاگن  رد  هداوناخ  لیکشت 

ةدارا هب  فیطل ، فوئر و  میحر ، تمحر ، يادـخ  .تسا  یهلا  رهم  لحاس  یب  سوناـیقا  ناـشوج ، ۀمـشچ  نیا  أشنمرـس  همحر » هدوم و  مکنیب  لـعجو  »
هب کی  ره  ماوداب ، يا  هشیدـنا  ددـم  هب  کیدزن و  يا  هنیآ  زا  ات  دـهد  یم  رارق  ناوج  جوز  نایم  ار  ینامـسآ  ۀلعـش  نیا  زا  يا  هبْذـج  دوخ ، ۀـنامیکح 
هیال کلذ  یف  نا   » .دنوش بایماک  دـنریگب و  یهلا  رهم  ماج  شیوخ  رای  تسد  زا  دننیـشنب و  یهلا  فطل  لامج و  تایآ  زا  هتـسجرب  يا  هناشن  ياشامت 

« نورکفتی موقل 

: تسام یگدنز  يارب  يدنمشزرا  ۀشوت  هر  هراب ، نیا  رد  بالقنا ، ۀنازرف  ربهر  دومنهر 

ص:15
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...یگدنز تایعقاو  زا  رتالاب 

؛ تسین مود  ۀـجرد  یعبت و  شقن  مه ، اه  نآ  شقن  .دـنراد  شقن  یگدـنز  رد  یناسنا  ياه  ساسحا  اه و  قشع  اهوزرآ و  یگدـنز ، تایعقاو  زا  رتالاب 
؟ درک میظنت  دیاب  هنوگچ  ار  نیا  .دریگب  رارق  مکحتسم  رایسب  میخف و  يانب  نیا  طالم  دناوت  یم  تسا و  یلصا  شقن  هکلب 

هتشاد كاپ  قشع  کی  اب  هارمه  زیمآ و  تبحم  یهاگن  درم ، هب  تبسن  نز  نز و  هب  تبـسن  درم  .دنـسانشب  ار  ناشدوخ  هاگیاج  مادکره  دیاب  درم  نز و 
(1)  . ...دوشن لئاز  هک  دننک  ظفح  دنراد و  شهگن  دیاب  .رگید  ياهزیچ  ۀمه  لثم  تسا ، یندش  لئاز  هکارچ  دننک ؛ ظفح  ار  قشع  نیا  دنشاب و 

تسا قشع  هیضق ، لصا 

نز يارب  .دش  دهاوخ  ناسآ  هناخ  نوریب  ياه  یتخس  تشاد ، دوجو  تبحم  یگدنز  رد  رگا 
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(1) .دش دهاوخ  ناسآ  هناخ  لخاد  ياه  یتخس  مه 

(2) .دینک ظفح  هدادرارق ، امش  لد  رد  ادخ  هک  ار  یتبحم  نیا  .دننادب  ار  نیا  اهرسپ  اهرتخد و  .تسا  تبحم  هیضق ، لصا  جاودزا ، رد 

اه نآ  یتسیزمه  تبحم ، نیمه  دنشاب و  هتشاد  تبحم  مه  هب  دیاب  رهوش  نز و  ینعی  .تسا  راوتسا  یفطاع  ۀطبار  تبحم و  ساسارب  یناسنا ، ۀطبار  نیا 
(3) .درادن یگتسب  اهزیچ  نیا  تافیرشت و  لوپ و  هب  مه ، تبحم  لماع  .درک  دهاوخ  ناسآ  ار 

تسین یشرافس  يروتسد و  تبحم ،

همدقم

.دینک دایز  ناترسمه  لد  رد  زور  هبزور  ار  ناتدوخ  تبحم  دیناوت  یم  امـش  .تسامـش  دوخ  تسد  تسین : یـشرافس  یـشیامرف و  يروتـسد و  تبحم 
(4) .يرادافو اب  وا و  هب  ندیزرو  تبحم  اب  بسانم ، راتفر  اب  بوخ ، قالخا  اب  يروطچ ؟
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ماجنا یشالت  کی  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تسود  ار  وا  شنز  دهاوخب  درم  رگا  .دنک  شالت  تکرح و  دیاب  دزروب ، تبحم  وا  هب  شرهوش  دهاوخب  نز  رگا 
(1) .تسا راکتبا  شالت و  جاتحم  تبحم ، .دهدب 

هک دـیهاوخب  ناتدوخ  لد  زا  دـنک ، تبحم  امـش  هب  بترم  وا  هک  دـینک  عقوت  ناتلباقم  فرط  زا  هکنیا  ياج  هب  دـنامب ، یقاـب  تبحم  نیا  دـیهاوخب  رگا 
(2) .دنیرفآ یم  تبحم  یعیبط ، روط  هب  تبحم  .دوش  رتشیب  زور  هبزور  وا  تبحم  شوارت 

لباقتم مارتحا  لوا : ماگ 

رگیدمه ًالثم  هک  تسین  انعم  نیا  هب  مارتحا   (3) .یعقاو یمارتحا  هکلب  یتافیرـشت ؛ يرهاظ و  مارتحا  هن  دنراذگب ، مارتحا  رگیدکی  هب  دیاب  رهوش  نز و 
نز نیب  .تسا  مهم  یگدنز  ةرادا  رد  نیا  دیشاب ، لئاق  تمرح  مه  يارب  دیرادهگن ، دوخ  بلق  رد  ار  مارتحا  .دننک  ادص  بادآ  باقلا و  اب  ار 
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(1) .دشابن لیلذت  ریقحت و  تناها و  رهوش ، و 

يزاسدامتعا مود : ماگ 

تسین يدادرارق  دامتعا ،

یم دوجو  هب  سنُا  دوش و  یم  رادیاپ  تبحم  دش ، ادیپ  هک  نانیمطا  .دـننک  بلج  ار  رگیدـکی  دامتعا  رهوش  نز و  هک  تسا  نیا  هب  تبحم  نتـشاد  هگن 
(2) .دیآ

(3) .دیـشاب هتـشاد  دامتعا  مه  هب  دیاب  .تفر  دهاوخ  نیب  زا  مارآ  مارآ  تبحم ، تفر ، نیبزا  رهوش  نز و  نیب  دامتعا  رگا  .تسا  نانیمطا  تبحم ، ساسا 
.تسا مهم  یلیخ  يرادافو 

تبحم .تسا  تبحم  ةدـنروآ  دوجو  هب  دوخ  نیا  تسا ، رادافو  وا  هب  شنز  دـنک  ساسحا  رهوش  تسا و  رادافو  وا  هب  شرهوش  دـنک  ساـسحا  نز  رگا 
ادیپ همادا  يدامتم  ياه  لاس  هک  يرادیاپ  مکحتسم و  يانب  کی  .دش  دهاوخ  رادیاپ  هداوناخ  تقو  نآ  دمآ ، دوجو  هب  هک 

ص:19

خروم 19/9/1371 دقع  ۀبطخ  . 14 - 1
خروم 28/9/1374 دقع  ۀبطخ  . 15 - 2
خروم 19/1/1377 دقع  ۀبطخ  . 16 - 3

( تشهبات رفسمه   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 68 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 27 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14554/AKS BARNAMEH/#content_note_19_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14554/AKS BARNAMEH/#content_note_19_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14554/AKS BARNAMEH/#content_note_19_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دنک یم 

اب لمع ، یبوخ  اب  .درک  بلج  دیاب  ار  دامتعا  .تسین  يروط  نیا  .نک  دامتعا  نم  هب  وت  منک ، دامتعا  وت  هب  نم  ایب  هک  تسین  يدادرارق  رما  کی  دامتعا ،
(2)  . ...و یعرش  نیزاوم  روغث و  دودح و  تیاعر  اب  بادآ ، تیاعر  اب  قالخا ، تیاعر 

اه تبحم  يال  هبال  رد  اه  ترودک  بوذ 

مه زا  ار  امش  هک  ییاهزیچ  دیشاب ، بظاوم  .دیهدن  ماجنا  دنک ، یم  مک  ار  تبحم  هک  ییاهراک  نیمه ! دنـشاب ، هتـشاد  تبحم  مه  هب  دیاب  رهوش  نز و 
ساسح یلیخ  ییاهزیچ  هچ  يور  امش  نز  ای  امش  رهوش  دینیبب  دینک  هاگن  تسرد  .دنزنرس  امش  زا  دنک ، یم  رازیب  دنم و  هلگ 
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.دینک بانتجا  اه  نآ  زا  .تسا 

ار تداع  نآ  تسانتعا و  یب  مه  درم  نیا  دیآ ، یم  شدب  دراد ، درم  هک  یتداع  کی  زا  نز  هک  دییامرفب  ضرف  ًالثم  دـننک ؛ یم  ییانتعا  یب  اه  یـضعب 
(1) .اه نز  روط  نیمه  .تسا  دب  نیا  .دنک  یم  رارکت  زاب 

گرزب ار  یکچوک  فرح  کی  دـیابن  .دـیربب  نیبزا  دـینک و  شبوذ  تبحم  يال  هبال  دـیاب  دـمآ ، شیپ  یترودـک  کی  هدرکن  يادـخ  یتقو  کی  رگا 
(2)  . ...دشاب دیابن  اه  نیا  دنهدب ، شک  بترم  دننک و 

دننک کمک  مه  اهرت  گرزب 

دنراذگب .دننکب  دیابن  تلاخد  اما  دنیامن ؛ تیاده  دننک و  تحیـصن  ار  اه  نآ  دیاب  دننک ، یگدنز  تحار  اه  ناوج  نیا  دـنهاوخ  یم  رگا  اهرت  گرزب 
(3) .دننکب ار  ناش  یگدنز 

، دننک ییوگدب  يرگید  نآ  زا  نیجوز ، زا  یکی  شیپ  دنیایب  اهرت  گرزب  هدرکن  يادخ  ادابم ،
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لصتم مه  هب  ار  ناشیاه  لد  دنیامن و  کیدزن  مه  هب  ار  اه  نیا  رتشیب  دننک ، یعـس  اهرت  گرزب  دیاب  هکلب  دننک ؛ تسرد  يروخلد  دنیوگب  يزیچ  کی 
(1) .دننک رت 
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راک میسقت  رنه  موس :  ةرجنپ 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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هراشا

، میکح دنوادخ  .دنوش  یم  ایهم  شیوخ  دیدج  یگدنز  زاغآ  يارب  يدادادخ ، قشع  ۀیامرس  اب  يونعم و  يدام و  لماکت  كرتشم ، فده  اب  ناوج  ود 
ةداوناخ کی  يریگ  لکش  رد  .تسا  هدیرفآ  توافتم  یگدنز  نادیم  نوگانوگ ، ياهزاین  اب  بسانتم  تسا و  هدادرارق  رگیدکی  لمکم  ار  رهوش  نز و 

دـنرادرب و شیوخ  ییاناوت  اب  بسانتم  ار  يراب  کیره  .تسا  رادروخرب  ییالاب  تیمها  زا  راک ، میـسقت  رنه  نیریـش ، یگدـنز  کـی  قفوم و  هدـنلاب و 
مامت اب  دنریگ ، یم  هدـهع  هب  هک  ار  يراک  دنـشاب و  هتـشاد  نامیا  مه  لباقم  فرط  شقن  تیـساسح  تیمها و  هب  شیوخ  شقن  هب  نداد  تیمها  نمض 

.دنیامن يراکمه  يرکفمه و  وا  صاخ  شقن  ققحت  رد  دوخ  ياتمه  اب  نامز  مه  دنهد و  ماجنا  ناوارف  ۀقیلس  اب  دوخ و  ناوت 

توافتم ياه  هاگدید  لزنم  نوریب  راک  تیلاعف و  زین  نآ و  تیمها  ۀجرد  یلخاد و  روما  ةرادا  رد  هناخ  يوناب  صوصخم  شقن  راک و  میسقت  ةوحن  رد 
.دراد دوجو  یناوارف  تالاؤس  و 

: دنراد اشگهار  زغن و  ياه  هتکن  زین  هراب  نیارد  ام  میکح » دشرم  »
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راک میسقت 

ياهراب ندیـشک  دننام  تسا ؛ كرتشم  اه  نیا  نیب  هک  دراد  دوجو  فیاظو  زا  یـضعب  دنوش ، یم  رـسمه  دـنریگ و  یم  رارق  مه  رانک  رد  رفن  ود  یتقو 
كرتشم درم  نز و  نیب  اهراک  نیا  .دـننک  يراکمه  مه  اب  دـیاب  اـه  نیا  تسا ، رثؤم  هداوناـخ  ندرب  هار  رد  هک  ینوگاـنوگ  ياـه  يراـکمه  هداوناـخ ،

نیا زا  یـشخب  .دوشب  مه  راک  میـسقت  هک  تسا  نیا  شرتهب  اما  دـننک ؛ یمن  مه  راک  میـسقت  یهاـگ  .دوش  راـک  میـسقت  هک  تسا  نیا  رثکادـح ، .تسا 
(1) .اه يرگنس  مه  ۀمه  لثم  دراد ؛ دوجو  هک  ییاه  يراکمه  ۀمه  لثم  .دهد  یم  ماجنا  درم  ار  اهراک  زا  یشخب  دهد ، یم  ماجنا  نز  ار  اهراک 

طیحم رد  ای  هناخ  لخاد  نز  رگا  دزاسب ، وا  اب  نز  دراد ، يا  هقیضم  ای  یلکشم  کی  رهوش  رگا  .دننک  يراکمه  مه  اب  رهوش  نز و  هداوناخ ، طیحم  رد 
(2) .دنک کمک  وا  هب  دیاب  رهوش  دراد ، يراوشد  تسه ، هک  روج  ره  ای  راک 
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دیهدب هیحور  مه  هب 

لئاسم اب  ًالومعم  اهدرم  .دـننک  كرادـت  ًاحور  ار  رگیدـکی  هکلب ، .هن  دـنوشب ، رگیدـکی  راک  مجح  دراو  هک  تسین  نیا  هب  یهاگ  کمک ، يراکمه و 
مسبت اه  نآ  هب  دننک ، نوریب  ناشنت  زا  ار  اه  نآ  یگتسخ  دنناوت  یم  .دنهدب  هیحور  اه  نآ  هب  دنناوت  یم  اه  نز  دنراد ، دروخرب  هعماج  رد  يرت  لکشم 
(1) .دیامن تیوقت  ار  وا  دنک و  کمک  اه  نآ  هب  درم  زاب  دنراد ، هناخ  زا  نوریب  يراک  مه  اه  مناخ  هچنانچ  رگا  .دنهد  یشوخلد  اه  نآ  هب  دننک و 
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تاریخ ۀقباسم  نادیم  رد  رگیدکی  قیوشت 

یـشارت عنام  دنک و  مهارف  شیارب  ار  لیاسو  درادرب ، دـهاوخ  یم  يریخ  ِمدـق  کی  شدوخ ، یمالـسا  فیلاکت  ماجنا  هار  رد  رتخد  دـنیب  یم  رگا  رـسپ 
رد دننک و  ریخ  ياهراک  دنوشب ، انشآ  نآرق  اب  دنناوخب ، نید  ِسرد  دنهدب ، لیصحت  ۀمادا  دینک  ضرف  دنهاوخ  یم  هک ] ] دنتسه اهرتخد  یـضعب  .دنکن 
نز ام  میرادن ، ار  اهراک  نیا  ۀلـصوح  ام  هک  دننک  یم  یقالخادـب  اه  نیا  هب  تبـسن  یهاگ  ناشنارهوش  .دنـشاب  هتـشاد  تکرـش  هیریخ  روما  زا  یـضعب 

دنهاوخ یم  دنهدب ، يراج  تاقدص  دنهاوخ  یم  اهدرم  زا  یضعب  سکع ، هب  .دسرب  ریخ  راک  هب  رتخد  نیا  دنراذگ  یمن  .مینک  یگدنز  هک  میا  هتفرگ 
(1) .دوش یم  عنام  رتخد  دنشاب ، هتشاد  نوگانوگ  لئاسم  رد  تکرش 

اه مناخ  یعامتجا  تیلاعف  مهم  طرش 

اب ام  هتبلا ، مییوگ : یم  ام  دننک ؟ راک  دنورب  اه  نز  دیقفاوم  امش  دنسرپ : یم  ام  زا  اه  یضعب 

ص:28
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رگا .تسا  راک  ود  ره  .هناخ  نوریب  راک  یکی  هناخ و  لخاد  راک  یکی  تسا : روج  ود  راک  هتبلا  .دـنک  راک  دـیاب  ًالـصا  نز  میفلاخم ؛ اه  مناخ  يراکیب 
نیا هک  دشاب  يروج  دیاب  دراد : طرش  کی  اهتنم  .تسا  بوخ  مه  یلیخ  .دهدب  ماجنا  دیاب  لزنم ، نوریب  هب  طوبرم  ياهراک  رد  دراد  دادعتـسا  یـسک 

هک دعب  .دنـشُک  یم  بش  ات  حبـص  زا  ار  ناشدوخ  هک  دنتـسه  اه  مناخ  زا  یـضعب  .دنزن  يا  همطل  رهوش  نز و  دنویپ  هب  هناخ ، لخاد  رد  یتح  لاغتـشا ،
هب هناخ  ِراک  نیا  هک  يردق  نآ  هن  اما  درک ؛ دیاب  ار  هناخ  ِراک  .تسا  دب  مه  نیا  .دـنرادن  مه  ار  وا  هب  ندزدـنخبل  کی  ۀلـصوح  دـیآ ، یم  هناخ  هب  درم 

(1) .دوشب یهتنم  هداوناخ  مادهنا 

وا رب  هک  يزیچ  .تسین  مزال  بجاو و  وا  رب  .تسین  وا  ۀـفیظو  نیا  اما  تسین ؛ عنام  مه  مالـسا  .درادـن  یلاکـِشا  نیا  دـنک ، راـک  دورب  تساوخ  رگا  نز 
(2) .هداوناخ نیا  عومجم  يارب  یتایح  ياضف  ظفح  زا  تسا  ترابع  تسا ، بجاو 
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ونابدک تیریدم  ناوارف  تیمها 

نیرت فیرظ  نیرت و  تخس  نیرتشیب و  هناخ ، يوت  نز  ریخن ، .تسا  راکیب  هناخ  رد  نز  دننک ، یم  لایخ  يا  هدع  کی  .تسین  راکیب  هک  هناخ  يوت  نز 
تناها چـیه  هن ، .تسا  نز  هب  تناها  نیا  هناخ ، ِراک  نامه  زا  دـش  ترابع  شراـک  ًـالثم  ینز  رگا  دـننک  یم  رکف  یخرب   (1) .دـهد یم  ماجنا  ار  اهراک 

(2) .دراد هگن  اپرس  ار  یگدنز  هک  تسا  نیا  نز  يارب  راک  نیرت  مهم  هکلب  تسین ؛

یگدنز راک و  نیب  عمج 

(3) .دننک فقوتم  ار  ناشراک  دیابن  جاودزا ، اب  رسمه ، نتفرگ  اب  دنتسه ، ادخ  هار  رد  يراک  لوغشم  هک  یناناوج 

ناشیاذغ یگداوناخ  طیحمرد  .دنـشاب  ناشاه  هچب  نز و  اب  دـنورب  ار  اهرهظ  یتح  مینک ، یم  شرافـس  تسا ، نکمم  ناشیارب  هک  یناسک  هب  ًالومعم  ام 
، دنشاب مه  اب  یتعاس  کی  دنروخب ، ار 
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(1) .دنشاب هتشاد  یقیقح  یگداوناخ  تاقالم  دننیبب ، ار  اه  هچب  دنورب  بش  لوا  بسانم ، نامز  رد  ًامتح  زاب  ناشراک ، لابند  دنیایب  دعب ،

دیرگنب ارهز  ترضح  هب 

قاتا نآ  هنادهاز ، هناریقف و  یگدنز  نآ  راوگرزب ، نآ  یگدـنز  مه  دـعب  جاودزا و  مسارم  یگداس  ظاحل  زا  تسا ، ارهز  ترـضح  یگدـنز  عضو  نیا 
مامت رد  هک  ریما  ترضح  لثم  يرهوش  رب  ربص  ناوارف و  ياه  شالت  لباقم  رد  هناخ ، يوت  راک  .دیا  هدینـش  امـش  ۀمه  دبال  هک  یـشرف  نآ  ینانچ ، نآ 

، دوب مهم  راک  هچره  .دوب  همه  زا  رتولج  بلاط  یبا  نب  یلع  دوب ، گنج  هچ  ره  ینعی  دـندوب ؛ تیلاعف  راک و  لوغـشم  ترـضح  ناش ، یگدـنز  تدـم 
هک دینیبب  امـش  لاس  هَد  نیا  فرظ  رد  دینک ؟ یم  هجوت  .دندرک  یگدـنز  رگیدـکی  اب  مه  لاس  هد  دودـح  .دوب  رادولج  بلاط  یبا  نب  یلع  همه  زا  لوا 

هب هتسناوت  ردقچ  ناوج  رهوش  نیا 
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ماجنا ار  گرزب  داـهج  نآ  ندرکربص ، یتخـس  رقف و  نآ  رب  ندرکربص ، یگدـنز  نینچ  کـی  رب  دـسرب ؟ یلومعم  يرـشب و  ياـنعم  هب  شا ، هچب  نز و 
دیا هدینـش  ار  اه  نآ  زا  يرادقم  مه  امـش  دـنداد و  ماجنا  ارهز  ترـضح  هک  یمیظع  ياه  يراکادـف  نآ  ندرک و  تیبرت  ینادـنزرف  نانچ  نآ  نداد و 

.تسوگلا یگمه 

(1) .دنهد رارق  وگلا  ار  نینمؤملا  ریما  ارهز و  ترضح  دیاب  مه  ام  ياهرسپ  دنهد ، رارق  وگلا  ار  ارهز  ۀمطاف  دیاب  ام  نارتخد  الاح ،
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يراگزاس شزاس و  مراهچ :  ةرجنپ 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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هراشا

هک نیریـش  ياهایؤر  يایرد  قرغ  دنا و  شیوخ  رای  بوذجم  ناوج ، رـسپ  رتخد و  .دـنهد  یمن  ناشن  ار  دوخ  اه  توافت  نیتسخن ، قشع  مرگامرگ  رد 
يرید اما  درگن ؛ یم  شیوخ  ةرهچ  هب  ایوگ  بوبحم ، ۀنیآ  رد  دنیب و  یم  ار  دوخ  نیرید  ياهوزرآ  اه و  نامرآ  دوخ ، زیزع  رسمه  يامیـس  رد  کیره 

توافت .دزاب  یم  گنر  رـسمه ، توافتم  تیـصخش  یگدنز و  تایعقاو  اب  ۀـهجاوم  رد  هناقـشاع ، ینوگمه  نیا  ییایؤر و  تدـحو  نیا  هک  دـیاپ  یمن 
.دنهد یم  ناشن  ار  دوخ  هتشذگ  زا  شیب  زور  ره  یگدنز  نوگانوگ  لئاسم  اب  ییورایور  رد  اه  هاگدید  اه و  هقیلس 

ناینب دـنناوت  یم  لباقتم ، كرد  تیوقت  اه و  توافت  ۀـمه  اب  رـسمه ، یعقاو  تیـصخش  شریذـپ  اه و  لائ  هدـیا  زا  ندـمآ  هاـتوک  اـب  اـم  زیزع  ناـناوج 
.تسا یگدنز  بیشن  زارفرپ و  هار  يارب  يرگید  ۀشوت  هر  ام  ۀنازرف  ریپ  دومنهر  .دننک  رت  مکحم  زور  ره  یهلا  ددم  هب  ار  دوخ  كرتشم  یگدنز 
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...دیزاسب مه  اب 

«. دیزاسب مه  اب  دیورب  : » دندومرف ماما 

ام فالخرب  ناشیا  وشب ! دقع  فرط  ایب  امـش  دنتفگ : دندید  ار  نم  ات  .دنناوخب  ار  يدقع  ۀبطخ  دنتـساوخ  یم  ناشیا  .متفر  ماما  تمدخ  تقو  کی  نم 
زا سپ  ناشیا  مدید  نم  .دندرک  یم  تبحص  هاتوک  يا  هلمج  هس  ود  دعب  دندناوخ ، یم  لوا  ار  دقع  مینز ، یم  فرح  میهد و  یم  لیـصفت  لوط و  هک 

«. دیزاسب مه  اب  دیورب  : » دنتفگ دندرک و  رسپ  رتخد و  نآ  هب  ار  ناشیور  دندناوخ  ار  دقع  هکنیا 

(1) .دوش یم  هصالخ  دیزاسب  مه  اب  دیورب و  ۀلمج  کی  نیمه  رد  ماما  مالک  اما  مینز ؛ یم  فرح  همه  نیا  ام  هک  مدید  مدرک ، رکف  نم 

ص:36
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؟ هچ ینعی  يراگزاس 

روط نیا  .دیـشاب  هتـشاد  يراگزاس  مه  اب  لوا ، لاس  جـنپ  راهچ ، نیا  لوا  ياه  لاـس  صوصخ  هب  یگدـنز ، نارود  ماـمت  رد  هک  دـشاب  نیا  امـش  یعس 
دیهدب و ناشن  يراگزاس  مه  اب  ودره  هن ! .دهدب  ناشن  يراگزاسان  وا  لباقم  رد  ًامتح  مه  يرگید  نآ  داد ، ناشن  يراگزاسان  كدنا  یکی  هک ، دشابن 

(1) .تسا بوخ  ندمآ  هاتوکو  شزاس  هک  تسا  ییاهاج  نآ  زا  اجنیا  دیهد ، ناشن  يراگزاس  امش  درک ، يراگزاسان  ناترسمه  دیدید  رگا 

نیا يراگزاس  يانعم  .دیزاسب  هدمآ ، شیپ  تسه و  هک  یتیعضو  ره  اب  امـش  ینعی  دیـشاب ، راگزاس  امـش  دنیوگ  یم  هکنیا  تسیچ ؟ يراگزاس  يانعم 
.تسا

.دشاب ات  ود  ناشگنهرف  تسا  نکمم  دندرکن ، یگدنز  دنتـشادن ، ییانـشآ  الاح  ات  مه  اب  دـنرفن  ود  بخ ، .دـیآ  یم  شیپ  یگدـنز  رد  ییاهزیچ  ینعی 
ِلوا الاح ، .دننیبب  ییاه  يراگزاسان  کی  تسا  نکمم  لوا ، .دشاب  ات  ود  ناشتاداع  تسا  نکمم 
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دنوش درس  مه  زا  اجنیا  دیاب  ایآ  دنک ، سح  ییاه  يراگزاسان  کی  تسا  نکمم  تشذگ ، هک  هدرخ  کی  زا  دعب  .تسین  هجوتم  چیه  مدآ  هک  جاودزا 
؟ دروخ یمن  نم  درد  هب  رگید  نز  نیا  ای  درم  نیا  دنیوگب : و 

، درک دوش  یمن  شا  يراک  هن ، دیدید  رگا  دینک و  شحالـصا  تسا ، حالـصا  لباق  هچنانچ  رگا  .دـیهد  قیبطت  هلئـسم  نیا  اب  ار  ناتدوخ  دـیاب  امـش  هن !
(1) .دیزاسب وا  اب  بخ 

تسین بیع  یب  یناسنا  چیه 

، مه وا  هک  دینک ، لمحت  دـینک ، لمحت  ار  وا  دـیروبجم  رگا ] تسین و[ بیع  یب  یناسنا  چـیه  هتبلاو ] ] دراد یبیع  ۀـطقن  کی  ناترـسمه  هک  دـیدید  رگا 
.دنک یم  لمحت  امش  زا  ار  یبیع  کی  دراد  نامزمه 
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.دینک شحالـصا  تسا ، حالـصا  لباق  هچنانچ  رگا  .لمحت  رب  دیراذگب  ار  انب  سپ  دـمهف ؛ یم  ار  يرگید  بیع  دـمهف ، یمن  هک  ار  شدوخ  بیع  مدآ 
(1) .دیزاسب وا  اب  درک ، دوش  یمن  يراک  دیدید  رگا 

هفرط ود  يراگزاس 

دیوگ یم  مالسا  .دیوگ  یمن  ار  نیا  مالسا  هن ! .دندوبن  لئاق  ار  يراگزاس  ۀفیظو  ّهنأک  رسپ  يارب  .دشاب  راگزاس  دیاب  رتخد  دنتفگ ، یم  رتشیب  میدق  رد 
.دنزاسب دیاب  ود  ره  دنشاب ، راگزاس  دیاب  ود  ره  رسپ  رتخد و  هک 

ظفح دنهدب و  همادا  ار  نیا  دننک و  هرادا  لباقتم  قشع  تبحم و  اب  هارمه  مارآ و  لماک و  ملاس و  ار  یگداوناخ  یگدنز  هک  دنراذگب  نیارب  ار  انب  دیاب 
دهاوخ یملاس  ةداوناخ  نامه  هداوناخ  نیا  .تسین  لکشم  یمالسا  ياه  تیبرت  اب  مه  شندرک  مهارف  هک  دش  مهارف  نیا  هللاءاش  نا  هچنانچ  رگا  .دننک 

مالسا هک  دوب 

ص:39
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(1) .تسوا هب  دقتعم 
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نیریش یگدنز  مجنپ :  ةرجنپ 

هراشا

ریوصت
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ریوصت
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هراشا

دنمزاین ار  دوخ  دـیاب  یگدـنز ، هار  زاغآ  رد  ام  زیزع  ناـناوج  .تسا  رهوش  نز و  ياـه  تیاـعر  اـه و  تراـهم  لوصحم  یگدـنز ، ینیریـش  توارط و 
اب زور  ره  نانآ  یگدنز  هک  تسا  هنوگ  نیا  .دننادب  كرتشم  یگدـنز  هنحـص  رد  مزال ، ِيراتفر  ینهذ و  ِياه  ییاناوت  هب  یبایتسد  يارب  ناوارف  نیرمت 

.دننک یم  يروآدای  ناشنازیزع  هب  ار  ینتساوخ  یگدنز  هب  یبایتسد  ياه  هار  نامنابرهم  يادتقم  دومنهر ، نیا  رد  .دش  دهاوخ  رت  نیریش  رت و  افص 
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تسا مهم  یلمع  ِرکُش 

وا هب  ادخ  ار  تمعن  نیا  هک  دنادب  دسانشب و  ار  تمعن  ناسنا  هک  تسا  نیا  تمعن  ِرکش  .تسین  ندرکرکـش  ةدجـس  و  رکـش » یهلا   » نتفگ طقف  رکش ،
تمعن کـی  مه  جاودزا  .تسا  رکـش  ياـنعم  نیا  .دـهد  ماـجنا  ددنـسپ ، یم  ادـخ  هک  ار  تمعن  نآ  اـب  راـتفر  تـمعن و  نـیا  زا  هدافتـسا  تـسا و  هداد 

(1) .دیروآ اج  هب  ار  تمعن  نیا  رکش  یگتسیاش ، هب  دیاب  سپ  تسا ؛ هدرک  مهارف  امش  يارب  دوخ  ار  رسمه  نیا  لاعتم  يادخ  .تسا  يدادادخ 

دیرادهگن مکحم  ار  یگدنز  رارسا 

نالف ًالثم  ای  هاگشاب  رد  شیاقفر  شیپ  دورن  ًالثم  مه  درم  .دنک  وگزاب  یـسک  شیپ  ار  شرهوش  زار  دیابن  نز  .دننک  ظفح  ار  مه  ِزار  دیاب  رهوش  نز و 
(2) .دوش مکحتسم  نیریش و  هللا  ءاش  نا  یگدنز  ات  دیراد  هاگن  مکحم  ار  مه  رارسا  دشاب ، عمج  ناتساوح  .دنک  وگزاب  ار  شرسمه  زار  ...و  ینامهم 
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يور هنایم  یتسیز و  هداس 

اه نیا  داّبُع و  داّهُز و  یگداس  نآ  مییوگ ، یم  ام  هک  یگداس  نآ  دینکن  لایخ  .میتسین  اوقت  دهز و  لها  مه  یلیخ  ام  هتبلا  .دـیرادرب  هداس  ار  یگدـنز 
دیاش دننک ، هاگن  دنیایب  ادـخ  نادرم  نآ  هچنانچ  رگا  ار  ام  یگداس  هن ، ّالا  و  دـننک ؛ یم  زورما  مدرم  هک  تسا  ییاهراک  نیا  تبـسن  هب  یگداس  .تسین 

(1) .دنریگب میناد ، یم  یگداس  ام  هک  هچنآ  هب  مه  داریا  ات  رازه 

(2) .تسا ندرک  یگدنز  هداس  ۀیاس  رد  ًالصا  هک  مه  شیاسآ  .درادن  مه  هافر  اب  یتافانم  ندرک  یگدنز  هداس 

هدنرب نودب  ۀقباسم 

، هقباسم نیا  رد  سک  چیه  .دیزادنین  یگدنز  رما  رد  يدام  ۀـقباسم  ماد  رد  ار  ناتدوخ  .دـیوشن  اه  یمـشچ  مهو  مشچ  تافیرـشت و  تالوحت و  ریـسا 
رهاوظ نیا  .دوش  یمن  بایماک  تخبشوخ و 
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(1) .دنک یم  یضار  داش و  لد  هن  دنک ، یم  تخبشوخ  هن  ار  ناسنا  مادک  چیه  اه  نیا  یصخش ، یگدنز  راد  قرب  قرز و 

ناکیدزن رب  ناشدوخ ، لایع  رب  یتسیاـب  دارفا  هک  میرادـن  داـقتعا  هتبلا  دـینک ؛ یعـس  تهج  نیا  رد  دـیناوت  یم  هچره  دـیرادرب ، هداـس  ار  یگدـنز  ِلوا 
هب ناشدوخ  ِلد  قشع و  نامیا و  هدیقع و  يور  زا  همه  هک  میراد  هدیقع  اما  میرادن ؛ ار  هدیقع  نیا  .دننکب  هنارظن  گنت  ياه  يریگ  تخـس  ناشدوخ ،

(2) .دنشاب عناق  يدح  کی 

تسا دیفم  همه  يارب  تعانق 

مزال رگید  تشاد ، مدآ  رگا  تسا و  ریقف  تسد و  یهت  ياه  مدآ  ِلام  تعانق ، هک  دننک  یم  لایخ  اه  یضعب  .دیشکن  تلاجخ  تعانق  زا  .دینک  تعانق 
(3) .دنک فقوت  ناسنا  تیافک ، دحرد  مزال ، دحرد  ینعی  تعانق  هن ! .دنک  تعانق  تسین 
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دینک تیاعر  ار  ردام  ردپ و  لاح 

! تسا هدرک  دساف  ار  اه  قالخا  یلیخ  ینانچ ، نآ  سلاجم  نیگنس و  ياه  هیزیهج  نارگ و  ياه  هیرهم  جاودزا و  تافیرشت  هب  نتخادرپ  نیا  هنافـسأتم 
هعماج یتقو  .میهاوخ  یمن  يدایز  نیا  هب  میهاوخ ، یمن  يروج  نیا  ام  دییوگب  دیوش ، مدق  شیپ  دیوش ، یم  داماد  سورع و  هک  اهرسپ  اهرتخد و  امش 

(1) .دنک هظحالم  ناسنا  دیاب  تسه ، ریقف  هعماج  رد  یتقو  دراد ، لکشم 

نیا ...دننامب .  یتسیابردور  رد  ات  دیهدن  رارق  راشف  ریز  ار  اهردام  ردپ و  .دـیهاوخن  هدایز  .دـینکن  رارـصا  مینک ، یم  شرافـس  اهرـسپ  اهرتخد و  هب  ام 
هدولآ دـینکن ، یلوپ  يدام و  ار  نیا  .تسایند  ياهراک  نیرت  یناسنا  ییوشانز ، تسیچ ؟ نآ  .تسا  یناسنا  ۀـثداح  کی  لصا ، .رود  دـیزیرب  ار  اـهزیچ 

(2) .دینکن شا 
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فافع باجح و 

نهراصبا نم  نضغی  تانموملل  لق  ...مهجورف و  اوظفحی  مهراصبا و  نم  اوّضغی  نینمؤملل  لق   » نیا نز ، ظفح  باجح و  نیا  اه ، مرحَماـن  مرحَم و  نیا 
نیا تسیچ ؟ يارب  نیا  .دـیوشن  هدـناشک  یفرط  ره  هب  ات  دـینکن  هاگن  يزیچ  ره  هب  دـینکن و  زاب  يا  هرظنم  ره  هب  ار  ناتیاه  مشچ  نهجورف ،» نظفحی  و 

ره هب  دندیـسر ، اـجره  هب  اـیند ، ِدـساف  ِعـماوج  رد  هک  ینز  نآ  يدرم و  نآ  .دـننامب  راداـفو  ناـبرهم و  مه  هب  رهوـش ، نز و  نیا  هـک  تـسا  نـیا  يارب 
ادیپ تیمها  ردقچ  یگداوناخ  طیحم  اه  نآ  يارب  رگید  دش ، ادـیپ  طالتخا  دـندرک و  هدافتـسا  ءوس  تساوخ ، ناشلد  روطره  دـنتفر ، هک  یهاگرذـگ 

.چیه درک ؟ دهاوخ 

ماکحا زا  هک  ینالوط  میظع و  ۀلسلس  کی  .دنا  هتسباو  جاتحم و  مه  هب  دندنم ، هقالع  مه  هب  دنتسه و  لوئسم  مه  لباقم  رد  درم  نز و  کی  مالسا ، رد 
(1) .دنشاب مه  اب  دننکن و  تنایخ  مه  هب  رهوش  نز و  نیا  دنامب و  مکحم  هداوناخ ، دنهاوخ  یم  هکنیا  زا  تسیچ ؟ زا  دوش  یم  یشان 
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اه يروآدای  اهرادشه و  مشش :  ةرجنپ 

هراشا

ریوصت
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هراشا

یتفآ ملاع  نیا  رد  يزیچ  ره  هفآ =( » یـش  لکل  : » دندومرف یلع  .تسا  رهوش  نز و  ياه  تیاعر  اه و  تراهم  لوصحم  یگدـنز ، ینیریـش  توارط و 
( .دراد

مواقم هب  يدنمشوه  تیارد و  اب  هاگ  نآ  .درک  ییاسانش  ار  نآ  تافآ  لوا  دیاب  یشزرا ، اب  بوخ و  زیچ  ره  زا  هتسیاش ، ِيدنم  هرهب  يرادهاگن و  يارب 
.تسا رت  كانرطخ  رتشیب و  مه ، نآ  تافآ  دشاب ، رت  نوزفا  يزیچ  ِشزرا  هچره  .تسایند  ِیگدنز  ةدعاق  نیا  .تشامگ  تمه  تنایص  داجیا  يزاس و 

ضرعم رد  قافتا ، زا  تساه و  ناسنا  يارب  یهلا  ياه  تمعن  نیرت  شزرا  اب  زا  یکی  دوش ، یم  زاـغآ  جاودزا  سدـقم  قاـثیم  اـب  هک  كرتشم  یگدـنز 
.دنراد یمهم  ياهرادشه  هراب  نیارد  ام  دنمدرخ  رادیب و  يامنهار  .دراد  رارق  ناوارف  ياه  تفآ 
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! دینکن کیرحت  ار  رگیدکی  تریغ  تداسح و 

هب راداو  ار  دوخ  نانز  هک  دینزن  یفرح  دینکن و  يراک  مراحَم ، یتح  مرحَمان و  اب  ترشاعم  رد  امش ، هک  منک  یم  هیـصوت  ناوج  ياهدرم  هب  هشیمه  نم 
تداسح و سح  هک  دـننزن  یفرح  دـننکن و  يراک  هناگیب ، ياهدرم  اب  ناـشدروخرب  رد  هک  منک  یم  شرافـس  مه ، ناوج  نارتخد  هب  .دـینک  تداـسح 

(1) .دنیامن کیرحت  ار  ناشنارهوش  تریغ 

هداوناخ یشاپورف  زاغآ  رسمه ؛ ریقحت 

مک مناخ  کی  ...و  تامولعم  داوس و  ظاحل  زا  ًالثم  امـش  نز  دیـشاب و  ایند  درم  نیرت  یلاع  امـش  رگا  .تسا  طلغ  یلاحرهرد  تناها ، ضیعبت و  ملظ و 
.دیرادن وا  هب  ار  یتناها  ملظ و  نیرتمک  قح  امش  دشاب ، ینییاپ  ةداوناخ  کی  زا  ای  دشاب  يداوس 
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درادـن قح  مه ، وا  .تسا  هدرک  جاودزا  يرگراک  درم  کی  اب  الاح  ًالثم  هک  تسا  هدرک  لیـصحت  داوساب  مناخ  کی  نز ، یهاـگ  .روط  نیمه  مه ، نز 
تداعـس یـساسا  نکر  کی  هک  دـینادب  دـیداد ، لیکـشت  يروط  نیا  ار  هداوناخ  رگا  .تسا  ییاـکتا  ۀـطقن  وا ، يارب  مه  زاـب  درم ، .دـنک  ریقحت  ار  درم 

(1) .دیا هدرک  نیمأت  ار  ناتدوخ 

یطارفا یهاوخ  لائدیا 

دنزاسب و دیاب  .دـنک  ادـیپ  ار  دوخ  لائدـیا  دـناوت  یمن  ناسنا  .تسین  لائدـیا  سک ، چـیه  جاودزا ، رما  رد  .دنـشابن  لائدـیا  لابند  هب  اه  رـسپ  اهرتخد و 
دنهاوخ رارق  یهلا  ياضر  دروم  هللا  ءاـش  نا  داد و  دـهاوخ  تکرب  اـه  نآ  هب  درک و  دـهاوخ  نیریـش  ار  یگدـنز  هللاءاـش  نا  دـنوادخ  .دـننک  یگدـنز 

(2) .تفرگ
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هداوناخ رپس  فافع ؛ يراد و  میرح 

رد هدش و  دیکأت  ردق  نیا  مالسا  رد  هک  ییاهزیچ  نیا  رضُم ، ملاسان و  ياه  ترشاعم  ندرکن و  هاگن  ندرک و  هاگن  باجح و  مرحَمان و  مرحَم و  ۀلئسم 
اما دروآ ؛ یم  دوجو  هب  درم  نز و  يارب  یتیدودحم  کی  هچرگا  اه  نیا  دوش ، یمن  تیاعر  اه  نیا  دنرود ، مالسا  زا  هک  ییاهاج  اهروشک و  زا  یضعب 

یناسنا ره  اهزیچ  نیمه  رد  رگا  هک  تسا  هدرک  عیرـشت  میکحت و  مهم  يانب  نیا  ندـشراگدنام  يارب  هداوناخ ، ظـفح  يارب  سدـقم  ِعراـش  ار  اـه  نیا 
(1) .دید دهاوخ  ار  یگرزب  رایسب  ياه  تمکح  دنکب ، لمأت  دنک و  ریبدت 

نیا يارب  هتفگ ، رگید  روج  کی  درم  هب  هتفگ و  روج  کی  نز  هب  دینکن ، هاگن  مرحَمان  هب  دـیدنبب ، ار  ناتمـشچ  هک  تسا  هتفگ  ردـق  نآ  مالـسا  هکنیا 
دیشاب درم  امش  هچ  الاح  .تفر  دهاوخ  فرط  نآ  تسامش ، رسمه  هک  یسک  نآ  مهس  زا  یـشخب  تقو  نآ  تفر ، یفرط  کی  هب  مشچ  یتقو  هک  تسا 

مک اجنیا  یتقو  .اجنآ  دور  یم  یتمسق  کی  .دنک  یمن  یقرف  دیشاب  نز  هچ  و 
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تتسد زا  تسا ، مزال  وت  يارب  هک  هچنآ  تقو  نآ  .دوش  یم  لزلزتم  یگداوناخ  يانب  دش ، فیعض  هک  تبحم  .دش  دهاوخ  فیعـض  تبحم ، یتشاذگ ،
(1) .يا هدروآ  تسد  هب  تدوخ  لایخ  هب  تسا ، رضم  تیارب  هک  ینآ  دور و  یم 
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يریگ ناسآ  متفه :  ةرجنپ 

هراشا

ریوصت
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هراشا

ِزاس تشونرـس  مهم و  ۀلئـسم  تسا ، هدـش  التبم  فّلکت )  ) كانرطخ تفآ  نیا  هب  اه ، هداوناخ  زا  يرایـسب  نایم  رد  اـم ، ۀـعماج  رد  هک  يروما  هلمجزا 
ناناوج یگدنز  ۀثداح  نیرت  نیریـش  نیا  ...و  رـسپ  رتخد و  رب  نداهن  شزرا  تیثیح و  ظفح  يرادوربآ ، موسر ، بادآ و  ماجنا  ۀناهب  هب  .تسا  جاودزا 
دادعت تسا و  هدرک  دیماان  یگدنز  لیکـشت  زا  ار  ناناوج  زا  يدایز  دادـعت  رامیب ، هاگن  نیا  خـلت  جـیاتن  .میا  هدرک  لیدـبت  كانتـشحو  یـسوباک  هب  ار 

.تسا هدرک  ور  هب  ور  هار ، زاغآ  رد  یناوارف ، تالکشم  اب  ار  يرگید  ناوارف 

.دنشاب وگ  خساپ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  دیاب  فّلکتم  ياه  هداوناخ  رتشیب ، همه  زا  هتبلا  میرّصقم و  همه  یعامتجا ، گرزب  تفآ  نیا  رد 

، هنابیبط .دسانـش  یم  ار  درد  هنامیکح  هک  وا » : » میباتـش یم  وا »  » رـضحم هب  یعامتجا ، هاکناج  درد  نیا  نامرد  كاـنرطخ و  فارحنا  نیا  حیحـصت  رد 
: دناوخ یم  ارف  همطاف  مرکا و  ربمایپ  ةریس  هب  تشگزاب  هب  ار  ناگمه  دزوس و  یم  هناحلصُم  دهد و  یم  شخبافش  ۀخسن 
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( تافیرشت  ) مسارم . 1

یمالسا جاودزا  ةداس  تافیرشت 

اه نیا  رورس و  نشج و  هتبلا  .تسا  هداس  جاودزا  تافیرشت  مالـسا  رد  دید  دیهاوخ  فلتخم ، ماوقا  نایم  رد  جاودزا  تافیرـشت  هب  دینک  هاگن  رگا  امش 
دناوت یم  تساوخ ، سکره  .تسین  جاودزا  ینید  یمسر و  تافیرشت  وزج  نید و  وزج  اه  نیا  اما  تسا ؛ لیام  هک  يرادقم  ره  سک  ره  درادن ، یبیع 
رگید ياهاج  رد  هک  یمـسارم  دننکب و  هچ  یـسک و  يولج  دننزب  وناز  دبعم و  کی  رد  دنورب  یتسیاب  ًامتح  هکنیا  .هن  تساوخن ، سکره  دهدب ، ماجنا 

هک یتالماعم  نوگانوگ ، تالماعم  يارب  مالسا  رد  هتبلا  .دوش  هدناوخ  دیاب  هک  یعرش  تسا  يا  هغیص  کی  مالسا ، رد  .تسین  مالـسا  رد  دراد ، دوجو 
یتافیرشت چیه  تسا و  یمـسر  تبث  زکارم  .مکاحم  رد  جرد  تسا و  تبث  تاررقم  هک  مه  الاح  ...دنریگ  یم  دهاش  تسا ، جاودزا  زا  رتمک  شتیمها 

(1) .دنهد ماجنا  ار  جاودزا  نیا  تافیرشت ، نودب  تحار و  یلیخ  دنناوت  یم  درادن ،
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دنک یم  تیافک  دنوادخ  دیریگب ، ناسآ 

هشیمه هک  تسا  يدویق  نامه  اه  نیا  لغش ؟ يارب  هناخ ، يارب  مینک ، راک  هچ  شدعب  مینک ، جاودزا  رگا  دنیوگ  یم  دوش ، یم  تبحص  یتقو  اه  ناوج 
.درک دـهاوخ  تیاـفک  ار  اـه  نیا  لاـعتم  يادـخ  ینعی  « ِِهلـضَف نِم  ُهللا  ُمِِهنغی  َءارَُقف  اونوکی  نِا  :» دومرف .دریگ  یم  ار  یـساسا  یلـصا و  ياـهراک  يوـلج 

یم مه  ینغ  شلـضف  زا  ار  اه  نآ  دـنوادخ  سکع ، هب  هکلب  دروآ ؛ یمن  دوجو  هب  یّـصاخ  يراوشد  اه  نآ  تشیعم  عضو  رد  جاودزا  .دـینکب  جاودزا 
ياهزاین یگدنز و  ياه  هفاضا  .مینک  یم  تسرد  جرب  جرخ ، ياج  هب  فورعم  لوق  هب  نامدوخ  يارب  ام  هلب ، .تسا  هدومرف  لاعتم  يادخ  ار  نیا  .دـنک 

، دنراد تاناکما  هک  یناسک  نآ  .تسا  نّکمتم  ریـصقت  لوا  ۀجرد  رد  تسیک ؟ ریـصقت  .دـیآ  یم  شیپ  لکـشم  هتبلا  هلب ، .میروآ  یم  دوجو  هب  بذاک 
دیاب هرخالاب ، هک  تسا  نیلوئسم  زا  یضعب  ریصقت  مه ، دعب  .دنرب  یم  الاب  ار  بذاک  ياهزاین  تاعّقوت و  اه و  شهاوخ  حوطس  دنرب ، یم  الاب  ار  حوطس 

يارب اه  تلود  هک  مییوگب  میهاوخ  یمن  .دننک  یمن  مهارف  دننک ، مهارف  ار  لیاسو  دیاب  .دنیوگب 
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دیاب .دریگب  ماجنا  دیاب  تسا ، ترورـض  کی  جاودزا  هک  دتفیب  اج  یمالـسا  ۀعماج  يارب  دـیاب  نیا  اما  دـنرادن ؛ یفیاظو  ناشجاودزا  يارب  اه و  ناوج 
نآ یقطنم  ياه  فرح  میرادـن ، یگدـنز  لقع  زونه  ام  دـنیوگب  اهرـسپ  میا ، هدـشن  جاودزا  ةدامآ  زونه  ام  دـنیوگب  اـهرتخد  هکنیا  .دـنک  ادـیپ  قّقحت 

جاودزا نیا  یهتنم  .دـنمهف  یم  .دـن  بوخ ا  مه  یلیخ  دـنراد ، مه  یگدامآ  اه  ناوج  هن ، هک  مینیب  یم  ام  یگدـنز ، لئاسم  زا  یلیخ  رد  .تسین  ینانچ 
(1) .دوش ماجنا  راک  نیا  هکنیا  زا  دوش  یم  عنام  يرادقم  تیلوئسم ، زا  زیرگ  ّسح  نیا  .تسه  مه  يریذپ  تیلوئسم  کی 

دنک یمن  نیریش  ار  یسورع  جرخرُپ ، ياه  نلاس  اه و  لته  نیا 

نم .درادن  یعنام  هداس ، اما  دراذگب ؛ نشج  یـسک  مه ، ینلاس  کی  يوت  تسا  نکمم  هتبلا  .دینک  اهر  ار  جرخُرپ  ياه  نشج  اه و  نلاس  اه و  لته  نیا 
ینامهیم و يداش و  .دینکن  فارسا  یلو  دنرادن ؛ ار  شتاناکما  ای  درادن  اج  ناشیاه  هناخ  یضعب  نوچ  ًامتح ، میوگب  مهاوخ  یمن 
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(1) .تسین ام  ناملسم  تلم  نأش  .تسا  دب  فارسا  اما  تسا ؛ بوخ  اقفر  نادنواشیوخ و  ناکیدزن و  ناتسود و  زا  ندرک  توعد 

رعـش مدرم  دندرک و  يداش  دنتفرگ ، یـسورع  سلجم  ناشدوخ  ۀمرکم  رتخد  يارب  مه  مرکا  ربمایپ  یتح  .تسا  یبوخ  زیچ  يداش  دـقع و  یـسورع و 
نیمه اه ، فارـسا  زا  یکی  .دریگب  ماجنا  فارـسا  اه  نیا  یـسورع و  دقع و  سلجم  نیا  رد  دیابن  اّما  دندرک ؛ یـشوخ  دندز و  تسد  اه  نز  .دندناوخ 

هویم و ینیریـش و  يدایز  غلابم  .دننک  یم  تسرد  سلاجم  تمیق ، نارگ  ياه  نلاس  نیا  رد  اه ، لته  رد  .تسا  تمیق  نارگ  یـسورع  دـقع و  سلاجم 
ندـنامن بقع  يارب  یمـشچ !؟ مهو  مشچ  يارب  هچ ؟ يارب  .ددرگ  یم  عیاـض  دوش و  یم  هتخیر  نیمز  يور  دور ، یم  نیبزا  دوش ، یم  مارح  یکاروخ 

(2) !؟ فارسا ۀلفاق  زا 

ص:60

خروم 27/10/1373 دقع  ۀبطخ  . 56 - 1
خروم 5/1/1372 دقع  ۀبطخ  . 57 - 2

( تشهبات رفسمه   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 68 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 68 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14554/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14554/AKS BARNAMEH/#content_note_60_2
http://www.ghaemiyeh.com


تسا تخس  یلیخ  ناشباسح  لّمجت  لها 

يزیچ نینچ  دناوت  یم  یسک  هچ  دنرت ؟ تخبشوخ  دنوش  یم  داماد  سورع و  هداس  هک  یناسک  زا  دنوش  یم  داماد  سورع و  لّمجت  اب  هک  یناسکرگم 
نآ دنتسناوتن ، رگا  دیامن ، خلت  اه  نیا  رب  ار  یگدنز  دنک و  لد  هب  ترـسح  ار  رتخد  هّدع  کی  ار ، ناوج  هّدع  کی  هکنیا  زج  اهراک  نیا  دنک ؟ اعدا  ار 

، دنریگب ار  شرتخد  دندمآ  ات  ...تسین  يرگید  زیچ  .دنریگب  یسورع  دنناوتن  ًالـصا  ای  دننامب  لد  هب  ترـسح  دبا  ات  دنریگب  یـسورع  مه  اه  نآ  روج ،
(1) .دنامب لهأتمریغ  روط  نیمه  فیعض ، بساک  ای  رگراک  ای  وجشناد  رسپ  نیا  .هناخ  يوت  دنامب  رتخد  نیا  تسا ، یلاخ  شتسد  نوچ 

ناشباسح دننک ، یم  لکشم  نارگید  رب  ار  راک  نیگنس ، ياه  هیزیهج  اه و  هیرهم  اب  نیگنس ، لفاحم  سلاجم و  اب  هک  یناسک  نآ  منک ، یم  نامگ  نم 
(2) .تسا تخس  یلیخ  ادخ  شیپ 
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يا هیارک  سورع  سابل 

یم هیارک  دنور  یم  ار  سورع  سابل  اه  یضعب  دنهاوخ ، یم  سورع  سابل  الاح  دراد ؟ یموزل  هچ  هن ! .دنرخ  یم  تمیق  نارگ  سورع  سابل  اه  یضعب 
یفازگ لوپ  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  گنن  .دـنناد  یم  گنن  ار  نیا  اه  یـضعب  دراد ؟ یعنام  هچ  یگنن ؟ هچ  هن ! دراد ؟ گنن  دراد ؟ یعناـم  هچ  .دـننک 
یضعب دنراد ، مدرم  یضعب  هک  یعضو  نیا  اب  مه  نآ  فرـصمراب ! کی  .رود  دزادنیب  دعب  دنک ، فرـصم  ار  نآ  راب  کی  هک  درخب  يزیچ  کی  دهدب ،

(1) .دنراد زاین  ًاعقاو  اه 

؟ يراذگ تمیق  ای  تدارا  ناشن  هیرهم ، . 2

تسکش ار  یلهاج  ۀیرهم  تّنس  مرکا  ربمایپ 

اهر ار  اهزیچ  نیا  تفگ  .دوش  یم  اهرـسپ  اهرتخد و  جاودزا  زا  عنام  اه  نیا  .دوش  یم  جاودزا  عنام  هکنیا  يارب  تسکـش ، ار  اه  نیا  ۀـمه  دـمآ  ربماـیپ 
.تسا ناسآ  شعورش  جاودزا  .دینک 

ص:62

خروم 4/10/1374 دقع  ۀبطخ  . 60 - 1

( تشهبات رفسمه   ) www.Ghaemiyeh.comامنهر 68 ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14554/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تسا یناسنا  يرشب و  ياه  تیاعر  تسا  مهم  جاودزا  رد  هک  هچنآ  .تسا  نیرت  لهس  يدام ، طیارش  ظاحل  زا 

نیرت ینایعا  ًابیرقت  ربمغیپ ، ةداوناخ  .تسا  ینایعا  ةداوناخ  کی  زا  ربمایپ  .درک  خوسنم  ار  نآ  مرکا  ربمایپ  .تسا  تیلهاج  نارود  ِلاـم  نیگنـس  ۀـیرهم 
تسا و ملاع  نارتخد  نیرتهب  هک  یبوخ  نآ  هب  رتخد  تشاد ، یلاکـِشا  هچ  .تسا  هعماج  نیا  ربهر  سیئر و  هک  مه  ناشیا  دوخ  .دندوب  شیرق  ةداوناخ 

جاودزا دنهاوخ  یم  تسا ، نایقتم  يالوم  هک  ملاع  ياهرـسپ  نیرتهب  اب  نیرِخآلا ،» نیلّوَالا َو  نِم   » داد رارق  نیملاعلا » ءاسّنلا  هدیـس   » ار وا  لاعتم  يادـخ 
(2) .تسا هَّنُّسلاُرهَم »  » شمسا هک  دنداد  رارق  ار  مک  ۀیرهم  نیا  دندمآ و  ناشیا  ارچ  دشاب ؟ دایز  ناشیا  هیرهم  دننک ،

، مک رهم  نآ  هب  ربماـیپ  تیب  لـها  ۀـمه  ناـشیا و  ۀـیرهم  رد  دـش و  تیاـعر  یگداـس  ردـق  نیا  ارهز  ترـضح  ۀـیزیهج  رد  هکنیا  منک ، یم  ناـمگ  نم 
نیا .دندرک  ظفح  ار  دح  نیا  اما  تسا ؛ زیاج  مه  هَّنُّسلاُرهَم »  » زا شیب  هک  دنتشاد  لوبق  همه  هک  یلاحرد  دندوب ، دیقم  هَّنُّسلاُرهَم » »
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یم شیپ  اه  يور  هدایز  رثا  رب  هک  یتالکـشم  نیا  راچد  ات  نآ ، هب  لمع  يارب  دـشاب  يا  هیاپ  انبم و  مدرم  نیب  هکنیا  يارب  .تشاد  نیداـمن  ۀـبنج  کـی 
(1) .دنوشن دیآ ،

هکس هدراهچ  رب  رارصا  ارچ 

.دـنک یم  داجیا  جاودزا  رد  یلاکـِشا  رتشیب ، هکـس  هدراهچ  هک  تسا  نیا  يارب  هن  مینک ، یمن  دـقع  ار  رتشیب  هکـس  هدراهچ  میتفگ  ام  دـینیب  یم  هکنیا 
ۀبنج رب  دنک  ادیپ  هبلغ  جاودزا ، يونعم  ۀـبنج  نآ  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  .درادـن  یقرف  .درادـن  یلاکـِشا  جاودزا  دـشاب ، مه  هکـس  رازه  هدراهچ  .ریخ 

(2) .دش دهاوخ  تیوقت  يونعم  ۀبنج  دیدرک ، مک  ار  تافیرشت  رگا  .دشابن  يدام  ِدتسوداد  .دشابن  هلماعم  تراجت و  کی  لثم  .يّدام 
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تسا رتخد  هب  یمارتحا  یب  دایز ، ۀیرهم 

هکنیا يارب  .تسا  یمارتحا  یب  نیا  .تسین  مارتحا  نیا  .دننک  یم  هابتـشا  دـنرب ، یم  الاب  ناشرتخد  هب  مارتحا  يارب  ار  ناشرتخد  ياه  هیرهم  هک  یناسک 
هب دیهد ، یم  لّزنت  دنتسه ، مه  لباقم  رد  ود  ره  نوچ  ار ، یناسنا  ۀلماعم  سنج  ود  زا  یکی  ینعی  ار ، یناسنا  ۀلماعم  نیا  سنج  امش  هیرهم ، ندربالاب  اب 

(1)  . ...تسین هسیاقم  لباق  لوپ  اب  ًالصا  امش  رتخد  اقآ ! هن  .دزرا  یم  ردق  نآ  نم  رتخد  دییوگ  یم  .عاتم  کی  الاک و  کی  ّدح 

ناناوج جاودزا  هار  ّدس  دایز ، ۀیرهم 

یم نز  یب  اهرـسپ  زا  یلیخ  دننام ، یم  هناخ  يوت  اهرتخد  زا  یلیخ  .دـننز  یم  ررـض  هعماج  هب  دـنهد ، یم  رارق  ناشمناخ  يارب  الاب  ۀـیرهم  هک  یناسک 
ّتنس ربمغیپ  رهم  هکنیا  ياج  هب  هّنّسلاُرهَم  ياج  هب  دش ، تداع  ّتنس و  دش ، مسر  هعماج  رد  یتقو  اهزیچ  نیا  هکنیا  رطاخ  هب  دننام ،
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(1) .دش دهاوخ  یلهاج  عاضوا  عاضوا ، دش ، تنس  یلهاج  ِرهم  یتقو  دشاب ،

(2) .تسا رتهب  دیریگب  رت  ناسآ  هچره  .دنام  دنهاوخ  نامناخ  یب  اهرتخد  اهرسپ و  دش ، دهاوخ  لکشم  اه  جاودزا  دش ، نیگنس  اه  هیرهم  رگا 

؟ یشورفرخف ۀناهب  ای  یگدنز  ۀشوت  هیزیهج ؛ . 3

هیزیهج هن  تسا  قالخا  هب  رتخد  تّزع 

دوخ تیصخش  راتفر و  هب  وا و  قالخا  هب  رتخد  تّزع  .تسین  تّزع  ۀیام  رتخد  يارب  هیزیهج 

.دننک یم  هیهت  لوپ  تمحز  هب  دنرادن  مه  لوپ  رگا  دنزادنا و  یم  تمحز  هب  دـننک و  یم  تیذا  ار  ناشدوخ  سورع ، ياه  هداوناخ  زا  یـضعب  .تسوا 
(3) .دنراذگب ناشرتخد  رایتخا  رد  ًالثم  ار  یقرب  قرزُرپ و  لّصفم  ۀیزیهج  کی  هکنیا  يارب  دننک ، یم  يدایز  جرخ  دنراد  لوپ  رگا 

نآ هب  ار  يا  هداوناخ  چیه  دنک و  یمن  تخبشوخ  ار  يرتخد  چیه  دایز ، ۀیزیهج  هیرهم و 
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لکشم بابـسا  تمحز و  بابـسا  رـسدرد و  زج  تسا و  یگدنز  ِلوضف  .تسا  یگدنز  يایاوز  اه  نیا  .دناسر  یمن  مزال  دامتعا  نوکـس و  شمارآ و 
(1) .درادن يا  هدیاف 

هیزیهج لضعم  یمشچ و  مهو  مشچ 

لّمحت يوحن  کـی  هب  ناـشدوخ  ار  لـضعم  نیا  هک  دـعب  .دـننک  یم  لـضعم  کـی  ناـشدوخ  يارب  ار  هیزیهج  یمـشچ ، مهو  مشچ  ِيور  اـه  هداوناـخ 
، دیدرک تسرد  لیاسو  همه  نیا  ناترتخد  ۀیزیهج  رد  امـش  یتقو  هکنیا  رطاخ  يارب  .دـنربب  ار  لضعم  نیا  جـنر  هک  تسا  نارگید  تبون  هزات  دـندرک ،

تـسرد هک  تسا  یتالکـشم  نامه  نیا  دیـسر ؟ دـهاوخ  اجک  هب  رخآ  اه  یمـشچ  مهو  مشچ  نیا  تسیچ ؟ اـه  نآ  فیلکت  دـندید ، هک  یناـسک  دـعب 
(2) .دشابن اه  نیا  دهاوخ  یم  مالسا  .دش  دهاوخ 
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دیشاب مه  نارگید  رکف  هب 

يارب هیزیهج  هک  دـینک  یلاـخ  دـیهاوخ  یم  ار  رازاـب  دـننکب ، یگدـنز  دـنهاوخ  یم  هک  يرفن  ود  يارب  ارچ  امـش  هک  میـسرپ  یم  یتقو  اـه  یـضعب  زا 
هب لالدتسا  نیا  .هن  میراد ! نوچ  تسا ؟ یفاک  لالدتسا ، نیا  ایآ  .مینکب  میهاوخ  یم  میراد ، نوچ  .میراد  ام  بخ  دنیوگ : یم  دینک ؟ تسرد  ناترتخد 
هک مه  يرتخد  نآ  هک  دـینک  يراک  دـیاب  امـش  .دـنک  یم  یگدـنز  ناسنا  روج  همه  هعماج  کی  رد  .تسا  یطلغ  لالدتـسا  .تسین  یفاـک  هجو  چـیه 
هب دـیراد  امـش  هک  يا  هیرهم  نیا  دـینک ، یم  تسرد  ناترتخد  يارب  دـیراد  امـش  هک  يا  هیزیهج  نیا  اـّلا ، دـناوتب و  دـنکب  رهوش  تساوخ  رگا  درادـن ،

(1) .تسین یمالسا  شور ، نیا  .تسین  یناسنا  شور ، نیا  ...تسب  دهاوخ  نارگید  يارب  ار  جاودزا  ِرد  رگید  نیا  دیهد ، یم  ناتسورع 
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ملاع سورع  نیرتهب  ۀیزیهج 

يرتخد و زگره  .دوب  ارهز  ۀـمطاف  نیرخآ ، نیلوا و  ياه  نز  نیرتهب  .دوب  ارهز  ۀـمطاف  ملاع ، ياهرتخد  نیرتهب  مرکا  ربمغیپ  رتخد  هب  دـینک  هاگن  امش 
لثم .دنتـسه  ییاهراک  تمدخ  لثم  وا ، لباقم  رد  رخآ  ات  لوا  زا  ملاع  ياه  نز  ۀمه  .تسا  هدماین  تمظع  نآ  هب  تفارـش و  نآ  هب  یبوخ ، نآ  هب  ینز 
عمج ار  ناشمراکم  لئاضف و  ۀـمه  هچناـنچ  رگا  .ملاـع  نادرم  نیرتهب  نینمؤملاریما ، مه ، شرهوش  .زورفا  ناـهج  دیـشروخ  لـباقم  رد  دنتـسه  یتاّرذ 
ناش هیزیهج  .دندرک  جاودزا  رگیدمه  اب  تلیـضف ، ییابیز و  رهظم  تمظع و  رهظم  ود  نیا  .دنـسر  یمن  مه  وا  نخان  کی  هب  ملاع  نادرم  ۀـمه  مینک ،

باوختخر و تسد  کی  امرخ ، فیل  هکت  کی  ریـصح ، هکت  کی  دـنا : هدرک  طبـض  دـنا و  هتـشون  اه  باتک  رد  هک  دوب  یتمیق  نازرا  ملق  دـنچ  نامه 
يرصتخم ناموت  رازهدنچ  هک  تسین  مولعم  دنراذگب ، رگیدمه  يور  زورما ، لوپ  هب  هچنانچ  رگا  ار  شا  همه  .هساک  کی  هزوک ، کی  ساتـسد ، کی 

زا ار  هیرهم  نامه  .دوشب  رتشیب 
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ارهز ۀمطاف  لثم  ام  ياهرتخد  مییوگ ، یمن  ام  الاح  .رهوش  ۀناخ  دندرب  دندرک و  مهارف  ار  يرـصتخم  ۀیزیهج  دنداد  ار  شلوپ  دـنتفرگ و  نینمؤملاریما 
هیزیهج .تسا  تهج  نآ  تهج ، .تسا  هار  نآ  هار ، دوش  یم  مولعم  اما  میراد ؛ قرف  مه  اب  نامـسآ  ات  نیمز  اجک !؟ اه  نآ  اجک و  اـم  .دـنریگب  هیزیهج 

(1) .دینکن لکشم  دنرادن ، هک  یناسک  يارب  ار  راک  .دینکن  يدایز  جرخ  دینکن ، هاگن  نآ  نیا و  هب  .دیریگب  رصتخم  ار 

شزرا .تساه  نیا  راختفا  دینیبب  .هناخ  نآ  دنربب  دنرادرب  هناخ  نیا  زا  دنتـسناوت  یم  تسد  اب  مدآ  رفن  ود  دیاش  هک  دوب  يردق  هب  ارهز  ۀـمطاف  ۀـیزیهج 
ناشیا فارطا  رد  هک  یناناملسم  نیا  دندرک ، یم  يا  هراشا  ربمایپ  رگا  دنهد ؟ لیکشت  لّصفم  هیزیهج  کی  دنتسناوت  یمن  مرکا  ربمایپ  ایآ  .تساه  نیا 

.دندرکن .دننکب  یکمک  دنهدب ، يا  هیده  کی  دنیایب  هک  دنتساوخ  یم  ادخ  زا  دنتشاد ، مه  لوپ  دندوب ، ینّکمتُم  ياه  مدآ  مه  ناشیاه  یضعب  دندوب ،
مینک و فیرعت  مینیشنب و  ّالا  .میریگب و  دای  امش  نم و  هک  تسا  نیا  يارب  نیا  دندرکن ؟ ارچ 
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اـشامت هچقاط ، يور  دراذگب  دیابن  ناسنا  هک  ار  بیبط  ۀخـسن  .میرب  یمن  ار  شا  هدافتـسا  دراد ؟ يا  هدیاف  هچ  میریگن ، دای  مه  دعب  دـیایب و  نامـشوخ 
ییاذغ میژر  .تسا  حور  ییاذغ  میژر  اه  نیا  .دـیربب  ار  شا  هدـیاف  ات  دـینک  لمع  دـیاب  ار  ییاذـغ  میژر  .میربب  ار  شا  هرهب  ات  مینک  لمع  دـیاب  .دـنک 

(1) .دینک رازگرب  هداس  .دوش  لمع  دیاب  .تسا  هداوناخ  تّحص  .تسا  هعماج  تّحص 

دیراذگن امش  اه ، مناخ  سورع 

همه نیا  .دیراذگن  امـش  دنهاوخ ، یم  رگا  مه  اهردام  ردپ و  .دـیراذگن  امـش  اه ، سورع  .دـنراذگن  اهرتخد  .دـننک  نیگنـس  ار  اه  هیزیهج  دـیراذگن 
؟(2) دینک هچ  دیهاوخ  یم  ار  نارگ  سنج 

.هن .دنکـش  یم  شلد  تسا ، نامرتخد  ًـالثم  ـالاح  دـنیوگن  .دـننکن  فارـسا  طارفا و  یلیخ  دـنراد ، هگن  تسد  هیزیهج  ۀـیهت  رد  اـه  سورع  ياـهردام 
دیاب ًامتح  ...و  سکول  گنشق و  ِزیچ  ره  هک  تمس  نیا  هب  میناشِکب  ار  اه  نآ  لد  دیابن  دوخ  یب  ام  .دنهاوخ  یمن  اهرتخد  .دنا  بوخ  اهرتخد 
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(1) .دوش هیهت  شیارب 

ياهاج زا  یضعب  تمیق  نارگ  ياه  ناکد  نیا  يوت  هیزیهج ، دقع و  رس  بابسا  دیرخ  يارب  دننک ، تسرد  هیزیهج  دنهاوخ  یم  هک  اه  مناخ  رتخد  نیا 
هب تسا  فورعم  شیاـه  ناـکد  هک  تساـهاجک  مسانـش  یم  نم  مرواـیب ، مسا  هتبلا  مهاوـخ  یمن  تسا ، فورعم  هک  تمیق  نارگ  تاـّلحم  نآ  نارهت ،
هار ناشلابند  ار  هراچیب  داـماد  هک  دـشابن  روط  نیا  .تسین  ینارگ  هب  فورعم  هک  ییاـهاج  نآ  دـنورب  .دـنراذگن  اـپ  اـه  نآ  فرط  ًالـصا  .نارگ  سنج 

(2) .دننک یم  اهراک  نیا  زا  هنافسأتم  .دقع  دیرخ  سورع و  دیرخ  يارب  دنزادنیب 
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ریوصت
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

یگنهرف و یبهذم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرشلا ،)
.تسا هدومن  زاغآ  یملع 

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
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همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1
یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2

...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3
 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4

www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5
...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6

يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8

( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9
( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10

: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11
JAVA.1

ANDROID.2
EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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