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1 اه یقرواپ  38تاحیضوت و 

2 اه یقرواپ  42تاحیضوت و 

دیحوت لیلد  نیرت  نشور  مود : 48شخب 

مظن ناهرب  لّوا : 48لیلد 

48هراشا

مظن ناهرب  یساسا  48ياهروحم 

؟ دشاب رکف  لقع و  هناشن  دناوت  یم  مظن  52هنوگچ 

ناهج رسارس  رد  56مظن 

؟ درک رکف  ملاع  مظن  هرابرد  دیاب  57ارچ 

تباوث 60تارایس و 

یسمش هموظنم  64تمظع 

یسمش هموظنم  رد  67تایح 

تارایس ناگراتس و  70یگژیو 

الاب ملاع  تمظع  زا  73یتاکن 

الاب ناهج  رد  مظن  74یّلجت 

کچوک ناهج  رد  شنیرفآ  76ماظن 

کچوک 78تادوجوم 

درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  کچوک  78تادوجوم 

کچوک تارشح  - 179

ینیب هّرذ  تاناویح  - 283

ینیب هّرذ  83تاناویح 

اه سوریو  اه و  83يرتکاب 

اه يرتکاب  83داعبا 

يدعاصت 85باسح 

لثمدیلوت 86لرتنک 

یئرمان 87نارازگتمدخ 
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شخبنایز ياه  89بورکیم 

نت روشک  رد  نینوخ  89دربن 

يروخ 90بورکیم 

! اه بورکیم  رس  تلود  زا  ندب  93دشر 

اه 94سوریو 

( متا  ) هدام ملاع  دح  رس  - 395

95هراشا

متا 96هچخیرات 

متا ینورد  97نامتخاس 

! اه نورتکلا  هداعلا  قوف  99تعرس 

اه متا  99توافت 

اه متا  يدیحوت  ياه  100سرد 

متا تردق  زا  102هنومن يا 

ام دوجو  رد  105مظن 

( شنیرفآ رارسا  هعومجم   ) 105ناسنا

یسانش 106ناسنا 

( زاهج  ) ندب ساسح  زکارم  اه و  107هاگتسد 

لولس کی  108یگرزب 

ناسنا ندب  ياه  لولس  109يرامشرس 

لولس زیمآرارسا  109نامتخاس 

اهلولس یتایح  110لامعا 

ندب یلصا  113ياههاگتسد 

ندب یلصا  113ياههاگتسد 

( ندب هناخرپشآ  هناخرادبآ و   ) شراوگ هاگتسد  - 1113

113هراشا

ناهد كرمگ  رد  اذغ  114فلا )
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! تسین ناسآ  مه  ردق  نآ  ندیعلب ، 117ب )

( مضه لمع   ) یخابط 119ج )

( نت روشک  قازرا  شخپ  هاگتسد   ) نوخ شدرگ  هاگتسد  - 2123

123هراشا

هاگتسد نیا  یساسا  124شقن 

راکدوخ 125هبملت 

؟ دنک یم  راک  هبملت  126هنوگچ 

بلق بلاج  ياه  128هتکن 

هقیقد رد  بلق  نابرض  129دادعت 

هقیقد رد  بلق  نابرض  131دادعت 

نوخ هدنهد  لیکشت  135داوم 

( نت هاگشیالاپ   ) سفنت هاگتسد  - 3136

136هراشا

رطخرپ ساسح و  رایسب  هفیظو  136کی 

يدیحوت تاکن  140مظن و 

يدیحوت تاکن  140مظن و 

اه هیر  یسانش  تقو  . 1140

اه هیر  بیجع  تردق  . 3143

( ندب یهدنامرف  لک  داتس   ) باصعا هلسلس  - 4145

یطابترا هاگتسد  ياه  147یتفگش 

! تسردان 153تشادرب 

هتشذگ ياه  ثحب  هجیتن  154هصالخ و 

مظن ناهرب  155هصالخ 

اه یقرواپ  158تاحیضوت و 

1 اه یقرواپ  164تاحیضوت و 

2 اه یقرواپ  168تاحیضوت و 
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168هراشا

( دراد دوخ  زا  یتسه  هک  نآ  ) مود 173لیلد 

( هدام ءاروام  ناهج  هچیرد   ) زاجعا موس  179لیلد 

( هدام ءاروام  ناهج  هچیرد   ) زاجعا موس  179لیلد 

تسین رود »  » لالدتسا نیا  . 1179

؟ تسیچ زاجعا  . 2180

1 اه یقرواپ  187تاحیضوت و 

2 اه یقرواپ  194تاحیضوت و 

اهیدام تاداریا  نیرتمهم  خساپ  موس : 199شخب 

اه يدام  ياهداریا  نیرت  199مهم 

؟ دنرادن نامیا  ادخ  هب  یعیبط  املع  زا  یهورگ  ارچ  لوا : 200داریا 

200هراشا

دیحوت هرابرد  یعیبط  مولع  سانشرس  نادنمشناد  زا  یضعب  راتفگ  201فلا -

يرگیدام هب  شیارگ  للع  209ب -

صقان طلغ و  یفرعم  . 1209

يدام مولع  سایقم  اب  زیچ  همه  شجنس  . 2212

یماقتنا ياه  ثحب  . 3215

! اجیب رورغ  . 4216

! نیگمرش نادنمشناد  . 5217

اه هتفر  یضاق  هب  اهنت  . 6218

!؟ میروایب نامیا  هدیدان  يادخ  هب  هنوگچ  مود  221داریا 

221هراشا

هتشذگ تاهابتشا  رارکت  . 1223

دنوادخ ياه  هناشن  . 2225

مینیب یمن  هچنآ  مینیب و  یم  هچنآ  . 3226

!! میراد جایتحا  ادخ  هب  یعیبط  للع  دوجو  اب  ایآ  موس  229داریا 
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229هراشا

؟ عالطا یمک  ای  تین  ءوس  . 1231

!؟ ههاریب ارچ  . 2232

مولع اب  ماگمه  یسانشادخ  تفرشیپ  . 3234

میراد نامیا  یعیبط  للع  هب  امش  زا  شیب  ام  . 4237

!! یعیبط للع  ای  ادخ ، ای  مراهچ  238داریا 

238هراشا

!! یبیجع يادخ  هچ  . 1240

یعیبط نیناوق  مظن  همشچرس  . 2242

! نیعرتخم ای  اه  هرهم  چیپ و  ای  . 3243

تسادخ لعف  تعیبط  . 4244

!؟ دناشک یم  رفک )  ) داحلا هب  ار  ناسنا  اهالب  تافآ و  اه ، یمظن  یب  ایآ  مجنپ 1  245داریا 

245هراشا

اه يدام  ضیقن  دض و  ياه  248ثحب 

248هراشا

یناسنا مولع  یبایزرا  . 1249

!! دینک رپ  ار  ریز  همان  شسرپ  ًافطل  . 2250

! منک لاوئس  تالوهجم  زا  لاس  هد  مناوت  یم  . 3254

254هراشا

! هاوخدوخ ناسنا  257نیا 

سیدناپآ اه و  هزول  258هدیاف 

! یمیدق هبرح  260کی 

ناهج راوگان  ثداوح  . 3261

! قلطم یبسن و  ياهالب  . 4267

! دنتسه یگرزب  تمعن  اهالب ، زا  يرایسب  . 5272

! شاب رادیب  گناب  . 6278
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( یجیردت لماکت  ! ) دریگ یم  همشچرس  یمظن  یب  زا  مظن  مشش  283داریا 

283هراشا

.تسین راگزاس  لالدتسا  نیا  اب  تالامتحا ، باسح  . 1284

لامک طئارش  ءاقب و  طئارش  . 2286

؟ تساجک یجیردت  لماکت  هدنورپ  . 3289

؟ دیآ دوجو  هب  مدع  زا  يزیچ  تسا  نکمم  ایآ  متفه  289داریا 

اه یقرواپ  293تاحیضوت و 

زکرم 301هرابرد 
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ناهج راگدیرفآ 

باتک تاصخشم 

 : تـساریو تیعـضو  يزاریــش  مراـکم  ناـهج /  راگدـیرفآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   - 1305 رـصان ، يزاریـش  مراکم  هسانـشرس : 
لایر 15000 کـباش :  .ص   270 يرهاظ :  تاصخـشم  ع 1386 .  ) بلاطیبا نب  یلع  ماـما  هسردـم  مق  رـشن :  تاصخـشم  تساریو ]؟ ]

Makarem  . یــسیلگنا هـب  دــلج  تـشپ  تشادداــی :  مراــهچ ) پاــچ  زیموـش ،  ) لاــیر  25000 978-964-6632-31-8 ؛ : 
هب همانباتک  تشادداـی :  . 1389 مراهچ : پاچ  تشاددای :  .موس  پاـچ  تشادداـی :   Shirazi.The Creator of Universe

يدنب هدر  م 74آ7 1386   / BP217/2 هرگنک :  يدـنب  هدر  تاـبثا  ادـخ --  عوضوم :  یـسانشادخ  عوـضوم :  .سیوـنریز  تروـص 
1229143 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/42 ییوید : 

رشن زکرم  مایپ 

یسایس یعامتجا و  ياهشرگن  خیرات و  موسر ، بادآ و  قالخا ، بهذم ، تاداقتعا ، زا  يا  هدیچیپ  هعومجم  هک  هعماج  کی  گنهرف 
، تخادرپ دـیاقع  حالـصا  هب  دـیاب  یگنهرف  تاحالـصا  هنوـگره  يارب  و  تسا ، راوتـسا  هعماـج  نآ  دـیاقع  رب  زیچ  ره  زا  لـبق  تسا ،

.تسین نکمم  اهراتفر  اه و  يژولوئدیا  حالصا  يریگ و  لکش  دشابن ، هدیقع  زا  یمکحم  ياه  هیاپ  ات  هکارچ 

هیاس هک  یمیظع  دـسافم  ملاظم و  دزو و  یم  وس  ره  زا  هک  یتخـس  ياهنافوط  و  ینونک ، ياـیند  ناـماسبان  طیارـش  رد  لـیلد  نیمه  هب 
.تفر هدیقع  ياه  هیاپ  میکحت  غارس  هب  دیاب  هتخادنا ، يرشب  عماوج  رب  موش 

فادها هب  تبسن  فافش  نشور و  يداقتعا  نتـشاد  یتسه و  ناهج  ءدبم  هب  مکحم  يا  هدیقع  هب  ءاکتا  اب  ناناوج -  هژیو  هب  اهناسنا - 
رکف و چیه  ربارب  رد  هک  دـنوش  یم  لدـبم  یلقتـسم  میظع و  يورین  هب  دراد ، شیپ  رد  هعومجم  نیا  رد  ناسنا  هک  يریـسم  شنیرفآ و 

دنناوت یم  نآ  هیاس  رد  دروآ و  دنهاوخن  دورف  رس  یناطیش  تردق 
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.دنزاسب راختفارپ  لقتسم و  دازآ و  دابآ و  يا  هعماج 

4 هحفص

، ناهج راگدـیرفآ  ياهباتک : هدرک و  زاغآ  یتدـیقع  لئاسم  تهج  رد  يا  هزات  تکرح  ناوج  لـسن  تاراـشتنا  زکرم  اتـسار  نیمه  رد 
رد هزات  یکبـس  اب  دوش  یم  بوسحم  یتدیقع  لئاسم  هنیمز  رد  اهباتک  نیرتهب  زا  هک  ار  گرزب  ناربهر  و  میـسانشب ،؟ هنوگچ  ار  ادخ 

دـنمورب و ناوج  لـسن  ًاـصوصخم  ینونک  هعماـج  رد  هزاـت  یلّوحت  همـشچرس  هک  دـیما  نیا  هب  دراذـگ  یم  نادـنمقالع  مومع  راـیتخا 
.ددرگ ام  راختفارپ 

ناوج لسن  تاراشتنا 

هام د ي 

1379

5 هحفص

6 هحفص

7 هحفص

ادخ تخانش  ترورض  لّوا : شخب 

!؟ میسانشب ار  ادخ  تسا  مزال  ایآ 

يارب ینید  یلالدتـسا ، حیحـص و  ياه  هار  زا  هک  یناسک  دیاب  هک : تسا  نیا  دوش  یم  حرطم  دیاقع  ثحبم  رد  هک  یـشسرپ  نیتسخن 
دوخ يارب  ینید  زونه  هک  یناسک  اما  دـنهد ; رارق  نید  نآ  نیناوق  نیزاوم و  ساسا  رب  ار  دوخ  راتفر  راـکفا و  دـنا  هدرک  راـیتخا  دوخ 

نید و هب  اهناسنا  یگدنز  رگم  دننک ؟ قیقحت  نید  هرابرد  هک  دراد  یموزل  هچ  دنا  هدـشن  ینامرف  نوناق و  هب  دـنب  ياپ  هدرکن و  رایتخا 
درف و ایآ  دـهد ؟ همادا  دوخ  یناسنا  یگدـنز  هب  دـناوت  یمن  ادـخ  هب  ناـمیا  نودـب  ّتیرـشب  هعماـج  رگم  دراد ؟ یگتـسب  یـسانشادخ 

دراد يزاین  هچ  ماجنارـس  و  دننک ؟ لیـصحت  ار  دوخ  یقیقح  لامک  دنناوت  یمن  یقالخا  ینابم  هلـسلس  کی  ندوب  اراد  نودـب  عامتجا 
...؟! دننک دایز  ار  دوخ  فیلکت  دنیامیپب و  ار  نید  هرابرد  قیقحت  راومهان  راوشد و  هار  دنهد و  تمحز  دوخ  هب  دارفا  هک 

رد هک  دیاقع  نادنمـشناد  ثحب  نیتسخن  تقیقح  رد  دـیآ و  یم  شیپ  بهاذـم ، دـیاقع و  ثحبم  رد  هک  تسا  یـشسرپ  نیتسخن  نیا 
نیمه هب  خساپ  تسا ، هدش  رکذ  ادخ ، ییاسانش  موزل  ای  هّللا » هفرعم  بوجو   » تروص هب  مالسا  ياملع  تاملک 
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.تسا شسرپ 

: تسا مزال  يا  همدقم  رکذ  ثحبم ، عورش  زا  لبق  کنیا 

8 هحفص

لامک يوس  هب 

يوس هب  لقع ، ياضتقم  هب  ترطف و  مکح  هب  دشاب ، هتشاد  رارق  هک  یعامتجا  طئارشو  ییایفارغج  ّتیعقوم  رـصع و  ره  رد  یناسنا  ره 
تعنص راک و  لوغشم  هاگراک  رد  هک  يرگراک  تسا ، لیصحت  مرگرس  هاگـشناد  رد  هک  ییوجـشناد  فده  .دراد  یمرب  ماگ  لامک ،

هاگـشیامزآ روآ  لالم  طیحم  رد  هک  یعرتخم  تسا و  یملع  قیمع  بلاطم  یـسررب  اهباتک و  هعلاطم  لوغـشم  هک  يدنمـشناد  تسا ،
هار رد  اه ، جـنر  اه و  یتحاران  هک  تسا  لامک  فدـه  نیمه  ـالوصا  تسا و  لاـمک  هب  ندیـسر  تسا ، شیاـمزآ  لوغـشم  ًاـبترم  اـه ،

.تساهنآ قّوشم  نابیتشپ و  هراومه  نادجو  نامرف  ترطف و  يادن  تسا و  روآ  حرف  شخب و  تّذل  الماک  نآ ، هب  ندیسر 

اهنآ یگدـنز  بساـنم  هک  ار  هچنآ  اریز  دراد ، دوجو  مه  تاـناویح  رد  هکلب  تسین ، ناـسنا  صوصخم  اـهنت  لاـمک » هب  قـشع   » هزیرغ
هزیرغ هک  تسا  نیا  تاناویح  هب  تبـسن  اه  ناسنا  زایتما  اهتنم  .دـننازیرگ  دوش ، ماـمت  ناـنآ  ررـض  هب  هک  هچنآ  زا  دـنناهاوخ و  دـشاب ،

.تسا رت  يوق  تاناویح  زا  بتارم  هب  لقع  ياه  ییامنهار  تلع  هب  اه  ناسنا  ردلامک  هب  قشع 

یناگمه یمومع و  ینوناق  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  میروآرد ، نوناق  کی  تروص  هب  ناـسنا  رد  ار  لاـمک » هب  قشع   » میهاوخب اـم  رگا 
مامت دنورب و  لامک  يوس  هب  دنتسه  لیام  دارفا  همه  اریز  دشابن ; اراد  ار  نآ  ّتیمومع  ّتیلک و  ینوناق ، چیه  دیاش  هک  اجنآ  ات  تسا ;

.تسا لامک  هب  ندیسر  تهج  رد  اه  ششوک  اهراک و 

9 هحفص .

دورب ییاهزیچ  فرط  هب  ای  دشاب و  رّفنتم  دوخ  تالامک  عفانم و  زا  هک  درک  ادیپ  ناوت  یمن  ار  سک  چیه 
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.دوش مامت  وا  نایز  هب  هک 

و دنوش ؟ یم  نوناق  نیا  لومشم  دنا ، هدرک  یـشکدوخ  نوگانوگ ، ياه  هار  زا  اورپ و  یب  هک  يدارفا  ایآ  دیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
؟ تسا لامک  هب  ندیسر  روظنم  هب  مه  یشکدوخ  راحتنا و  ایآ 

لحارم زا  یکی  دوخ  هک  « ) اه یتحاران  زا  تاـجن   » روظنم هب  اریز  تسا ; لاـمک  مه  صاخـشا  نیا  فدـه  هک : تفگ  ناوت  یم  يرآ ،
هک يرطف  لامک  نآ  دـنا  هدرک  لایخ  مگ و  ار  لماکت  هار  هک  تسا  نیا  رد  اهنآ  یتخبدـب  یلو  دـننک ; یم  یـشکدوخ  تسا ) لاـمک 

! سب تسا و  نیمه  تسا  نآ  نابیتشپ  نادجو ، لقع و  نامرف 

یم هابت  رذـگدوز  تاّذـل  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  رمع  هک  نیا  ای  دـنهد و  یم  رد  نت  تسپ  ياهراک  هب  هک  ییاه  ناـسنا  نینچمه 
فرط هب  هک  نیا  نامگ  هب  مه  اهنآ  .دنتـسین  ینثتـسم  نوناق  نیا  زا  دـنوش ، یم  یلکلا  تابورـشم  رّدـخم و  داوم  هب  لّـسوتم  دـنزاس و 

رد لامک » هب  قشع   » هصالخ دـنناد ! یم  تاعوضوم  نیا  رد  ار  دوخ  تّذـل  یتخبـشوخ و  هدرک و  مگ  ار  لامک  هار  دـنور ، یم  لامک 
دنور یم  هابتشا  ار  ریسم  یضعب  یلو  تسه ، اهنآ  همه 

: هک نیا  ثحب  هجیتن 

.تسا لقع  نامرف  يرگید  ترطف و  ینابیتشپ  یکی  هار  نیا  رد  اهنآ  قّوشم  دنتسه و  لامک  يوجتسج  رد  اه  ناسنا  همه  . 1

هار هک  نیا  ياج  هب  دوش و  هابتشا  راتفرگ  لامک ، قادصم  صیخشت  رد  حیحص  تیبرت  میلعت و  نتـشادن  رثا  رد  ناسنا  تسا  نکمم  . 2
.دنک یط  ار  دوخ  ناصقن  طاطحنا و  هار  دیامیپب ، ار  لماکت 

10 هحفص

یعامتجا يدرف و  لامک 

یعامتجا يدرف و  لامک 

تسا یعامتجا  يدرف و  هبنج  ود  ياراد  ناسنا  ّتیصخش  اریز  تسا ، یعامتجا  يدرف و  هبنج  ود  رد  لامک 

ّتیصخش
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.مینک هظحالم  یعامتجا ، تایصوصخ  تیعقوم و  هب  هجوت  نودب  عامتجا و  طیحم و  زا  رظن  عطق  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  يدرف :

.میریگب رظن  رد  دراد ، دوخ  زا  جراخ  طیحم  اه و  ناسنا  ریاس  اب  هک  یطباور  تهج  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  یعامتجا : ّتیصخش 

يدرف ظاـحل  زا  ناـسنا  .تسا  روصتم  یعاـمتجا  يدرف و  تهج  ود  رد  تسا ، نآ  يوجتـسج  رد  ناـسنا  هک  مه  ار  یلاـمک  نیارباـنب ،
.تسا لمع ) قالخا و  رکف ،  ) تهج هس  ياراد 

يرکف لامک 

تاـمولعم و هچ  ره  نیارباـنب  .تسا  رت  یلاـع  رت و  لـماک  رکف  نآ  دـشاب ، رت  یلاـع  هچ  ره  ناـسنا  رکف  تاـیوتحم  هـک  تـسا  یهیدـب 
تفگ ناوت  یم  رت  هداس  ترابع  هب  .دوب  دهاوخ  رت  عیـسو  ناسنا  رکف  هزادـنا ، نامه  هب  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  هعـسوت  ناسنا  تالوقعم 

(1) .تسین راک  رد  یفالتخا )  ) يدّدعت نآ  تایوتحم  رکف و  نایم  هک :

تسا يرکف  نآ  راکفا ، نیرت  تسپ  دشاب و  تادوجوم  نیرت  یلاع  هجوتم  هک  تسا  يرکف  نآ  لماک ، رکف  میریگ  یم  هجیتن  اجنیا  زا 
.دنز یم  رود  تادوجوم  نیرت  تسپ  فارطا  رد  هک 

یقرواپ

یفرعم زیچ  کی  ار  نآ  تایوتحم  رکف و  هدرب و  شیپ  داحتا  ّدـح  رـس  ات  ار  هطبار  نیا  هفـسلف ، رد  لوقعم » لقاع و  داـحتا   » ثحبم - 1
.دشاب یم  مالسا  زا  لبق  يامکح  وطسرا و  ناوریپ  زا  هک  دوش  یم  هداد  تبـسن  ینانوی  دنمـشناد  سویروفرف »  » هب هیرظن  نیا  .دنک  یم 

.دشاب یم  نآ  نیفلاخم  زا  انیس  نبا  یلو  دنا  هّیرظن  نیا  نارادفرط  زا  اردصالم  یباراف و  دننام  مالسا  هفسالف  زا  يا  هدع 

11 هحفص

: مینک یم  هسیاقم  مه  اب  ار  نید  یب  راد و  نید  درف  کی  تاداقتعا  بلطم ، ندش  نشور  رتهب  يارب  کنیا 

: دیوگ یم  يّدام  درف  کی 
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هدنزاس نآ ، يربج  نیناوق  دودحم و  تعیبط  تسا ; هدرک  تابثا  ام  يارب  یعیبط  مولع  ای  مینیب و  یم  ام  هک  تسا  يزیچ  نامه  َملاع ، »
ءازجا گرم ، زا  سپ  تسا و  تعیبط  زا  یئزج  مه  رشب  .تسا  هتفرن  راک  هب  نآ  نامتخاس  رد  يرکف  هشقن و  هنوگ  چیه  دنناهج و  نیا 

ریاس ناسنا و  نایم  عقاو ، رد  .تسین  وا  يارب  یئاقب  هنوگ  چیه  دندرگ و  یمرب  تعیبط  هب  رگید  راب  هدش و  هیزجت  یشالتم و  مه  زا  وا 
« .درادن دوجو  يا  هلصاف  نادنچ  تاناویح ،

بتارم هب  تعیبط  نیا  ءاروام  َملاع  مینک و  یم  كرد  ام  هچنآ  زا  تسا  رت  گرزب  یلیخ  َملاـع ، : » هک تسا  دـقتعم  راد  نید  درف  کـی 
رب َملاع  .دوب  دهاوخ  هدوب و  هشیمه  .دراد  تیاهن  یب  یتردق  ملع و  َملاع ، نیا  هدـنزاس  يورین  .دـشاب  یم  رت  عیـسو  تعیبط ، ناهج  زا 

، تسین رارسا  نآ  ندوبن  رب  لیلد  اهنت  هن  نآ ، رارسا  زا  ام  لماک  عالطا  مدع  تسا و  هدش  راوتسا  قیقد  قیمع و  رایـسب  هشقن  کی  قبط 
رتوبک نایاپ  گرم ،  ) تسین يدوبان  انف و  يانعم  هب  گرم  .دراد  تاناویح  زا  يدایز  رایسب  هلصاف  ناسنا  .تسام  ینادان  رطاخ  هب  هکلب 

« .ددرگ یم  يرتروانهپ  رت و  عیسو  َملاع  دراو  گرم  زا  سپ  ناسنا ، اریز  تسا ، رشب  لامک  لحارم  زا  یکی  هکلب  (، 1 () تسین

هدودحم رد  اهنت  وا  رکف  هک  سک  نآ  تسا ؟ رت  يوق  رت و  لماک  رفن  ود  نیا  زا  کی  مادک  حور  هک : دینک  تواضق  امش  دوخ  نونکا 
لاوئـس نیا  باوج  دـیامن ؟ یم  زاورپ  اهتنا  یب  ياضف  کـی  رد  ّتیدـبا و  نامـسآ  زارفرب  هک  سک  نآ  اـی  دـنک و  یم  شدرگ  هداـم ،

...تسا نشور  هتفگان ،

نید نیا  يرآ ،
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! دشخب یم  وا  هب  یلاع  تّمه  يوق و  حور  دهد و  یم  رارق  يدام  راکفا  زا  رتدنلب  یقفا  رد  ار  ناسنا  رکف  هک  تسا 

یقرواپ

.بارهس يرهپس ، - 1

12 هحفص

یقالخا لامک 

: تسا تاّیقالخا  تافص و  زا  هتسد  ود  ياراد  ناسنا 

سح دـنزرف ، نز و  دوخ و  هب  هقالع  دـننام : دوش  یم  هدـید  دارفا  مامت  رد  دراد و  ترورـض  تاـیح  همادا  يارب  هک  یتاـیح : زئارغ  . 1
...و بضغ  توهش و  هزیرغ  سرت ، سح  ماقتنا ،

.ددرگ تیاعر  لادتعا ، دیاب  ددرگ و  یم  ناسنا  یتخبدب  ببس  تمسق ، نیا  رد  طیرفت  طارفا و 

یم يدوبان  انف و  شوختسد  ار  دوخ  ناج  دهد و  یم  رارق  اهرطخ  رد  ار  دوخ  سرت  نودب  دشاب ، هتـشادن  هقالع  شدوخ  هب  ناسنا  رگا 
هیام مه  نیا  هک  تسا  مّلـسم  دـهاوخب ، دوخ  يارب  ار  زیچ  همه  دوش و  عقاو  طارفا  تهج  رد  دوخ  هب  وا  هقـالع  رگا  یفرط  زا  و  دـنک ;
دنم هرهب  دوخ  رمع  زا  مه  وسرت  دارفا  دـنناسر و  یمن  ناـیاپ  هب  ار  دوخ  رمع  ًاـبلاغ  سرتن ، رّوهتم و  دارفا  .تسوا  تکـاله  یتخبدـب و 

.دنمورحم یعامتجا  تبثم  ياه  ّتیلاّعف  زا  دنوش و  یمن 

; دنصقان مه  درسنوخ  دارفا  لباقم ، رد  دنیآ و  یم  رد  بآ  زا  یشزرا  یب  الومعم  دامتعا و  لباق  ریغ  ياه  ناسنا  كانبضغ ، صاخـشا 
.دوب دنهاوخن  دوخ  مّلسم  قوقح  زا  عافد  هب  رداق  یعامتجا ، تازرابم  هنحص  رد  اریز 

13 هحفص

دندرگ یم  ناسنا  نایز  بجوم  دننک ، زواجت  هزادنا  ّدح و  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يا  هزادنا  ّدح و  زئارغ ، نیا  زا  کی  ره  يارب  نیاربانب 
.ددرگ لماک  رظن  نیا  زا  دوش و  دنم  هرهب  اهنآ  زا  دناوت  یم  رشب  روبزم ، تافص  لادتعا  تروص  رد  طقف  و 

زا هتسد  نیا  یناسنا : یلاع  تاّیحور  . 2
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.دوب دنهاوخ  ناسنا  رتشیب  لامک  ثعاب  دشاب ، رتدایز  ردق  ره  دنرادن و  ینیعم  هزادنا  ّدح و  تافص ،

زا هک  سک  ره  .تسناد  یناسنا  یلاع  تاّیحور  زا  ناوت  یم  ار  ...و  یـسانش  هفیظو  یبلط ، قح  یتسود ، قح  تلادـع ، دـننام : یتافص 
نیا هزادنا  نامه  هب  دوش ، تفای  رتشیب  يرورپ ، تلادع  سح  سک  ره  رد  الثم : .تسا  رت  لماک  دشاب  هتشاد  رتشیب  مهس  تافـص ، نیا 

لماکت لحارم  زا  یکی  زین  تاّیحور  نیا  شرورپ  لیمکت و  نیاربانب  .تسا  رت  لماک  یناسنا ، زاتمم  تاّیحور  یقالخا و  ظاـحل  زا  درف 
.تسا یقالخا 

تاّیحور شرورپ  یتاـیح و  زئارغ  لیدـعت  هب  ناـسنا  رد  یقـالخا  لـماکت  داـجیا  هک : میریگ  یم  هجیتن  هنوگ  نیا  دـش ، هتفگ  هچنآ  زا 
.دراد یگتسب  یناسنا ، یلاع 

دوجو رد  ار  یناسنا  یلاع  تایحور  دشخب و  لادتعا  یتایح ، زئارغ  هب  دناوت  یم  ورین  مادک  هک  دومن  هجوت  بلطم  نیا  هب  دـیاب  نونکا 
تایحور شرورپ  زئارغ و  لیدعت  تهج  رد  ینید  تاروتسد  رتشیب  هک  دوش  یم  نشور  ینید  تاروتـسد  هب  هعجارم  اب  دنارورپب ؟ رـشب 

.تسا ناسنا  یقالخا  لماکت  نماض  حیحص ، نید  هک : دنک  یم  تباث  عوضوم  نیا  .تسا  یناسنا  یلاع 

ینطاب ینورد و  تیلوئسم  کی  ساسحا  ...و  مشخ  توهش ، یهاوخدوخ ، نوچمه  يزئارغ  لیدعت  طرش  نیلوا  هک  تسا  نشور  اریز 
هب ناـمیا  طـقف  طـقف و  تیلوئـسم ، ساـسحا  نیا  همـشچرس  .دـنک  لرتـنک  ار  ناـسنا  راـتفر  راـکفا و  تـالاح ، اـج ، همه  رد  هک  تسا 

.تسادخ

هحفص 14

اه يورجک  زا  دهد و  یم  رارق  دوخ  يونعم  ریثأت  ثحت  ار  وا  نادجو  دراد ، اج  رادنید  یصخش  دوجو  قامعا  رد  هک  تسا  نامیا  نیا 
.دراد یم  زاب  تافارحنا  و 

ناسنا هب  ار  کین  شاداپ  نیرتهب  دیون  یقالخا ،» لامک   » داجیا روظنم  هب  نید  یفرط ، زا 
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ار تازاجم  نیرتالاب  زئارغ ، لرتنک  مدـع  يارب  دـنک و  یم  تیادـه  یقالخا ، تـالامک  يوس  هب  ار  وا  قوشاـب ، هجیتن ، رد  دـهد و  یم 
.دراد یم  زاب  زئارغ  نایغط  دنسپان و  تافص  زا  ار  وا  تازاجم ، زا  سرت  هجیتن ، رد  دنک و  یم  دزشوگ 

لامک حالطصا ، هب  دنا و  لامک  ناهاوخ  رفیک ، ازج و  تاررقم  هب  جایتحا  نودب  هک  دنوش  یم  ادیپ  يدارفا  درک  راکنا  ناوت  یمن  هتبلا 
هب مک و  یلیخ  دارفا ، هنوگ  نیا  دادـعت  هک : تسا  نیا  تسا  هداد  ناشن  یعامتجا  ياه  هبرجت  هچنآ  یلو  دـنهاوخ ، یم  لامک  يارب  ار 

.تسا دودحم  زین  صاخشا  نیا  دوخ  رد  تایحور  هنوگ  نیا  ریثأت  هوالع 

.دنا هابتشا  رد  الماک  دراد ، زاب  تازواجت  اهیورجک و  زا  ار  ناسنا  دناوت  یم  نادجو  اهنت  دننک  یم  روصت  هک  یناسک 

: دیوگ یم  تیبرت  میلعت و  گرزب  نادنمشناد  زا  یکی 

« .دنا هدز  یکانرطخ  راک  هب  تسد  دنشوکب ، نآ  لیمکت  هب  القتسم  دننک و  ادج  نید  زا  ار  قالخا  دنراد  یعس  هک  یناسک  »

: دیوگ یم  يوسنارف  رعاش  فوسلیف و  نیترامال ،» »

« .تسا یضاق  نودب  هاگداد )  ) همکحم دننام  ادخ  نودب  نادجو  »

هحفص 15

یلمع لامک 

« قالخا  » وترپ ساکعنا و  نامه  لمع ، اریز  تسوا ، یقالخا  لامک  زا  یـشان  ناسنا ، یلمع  لاـمک  هک  دـشابن  رّکذـت  هب  جاـتحم  دـیاش 
زرط رد  ار ، دارفا  تافـص  تاّیحور و  ام  تهج  نیمه  هب  دراد و  یقالخا  هشیر  کی  ناسنا  ياهراک  همه  رت : قیقد  تراـبع  هب  تسا و 

تایحور فالخرب  ار  یلمع  یگتخاس ، یعّنصت و  روط  هب  ناسنا  تسا  نکمم  یهاگ  هتبلا  .مینک  یم  وج  تسج و  اهنآ  رادرک  لمع و 
هک نیا  يارب  نیاربانب  .تسین  ریذپ  ماود  دراد و  ییانثتسا  هبنج  لمع ، نیا  هک  تسا  یهیدب  اما  دهد ، ماجنا  دوخ 
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لاح رد  هیلاع  تافـص  تایحور و  دـندرگ و  لیدـعت  یتایح ، زئارغ  زیچ ، ره  زا  لبق  دـیاب  دـشاب ، لماک  بوخ و  رـشب ، راتفر  لامعا و 
.دنشاب شرورپ  دشر و 

: هک دوش  یم  تباـث  بیترت  نیا  هب  دـیدرگ و  دـهاوخ  طوبرم  ثحب  نیا  هب  میدرک  ناـیب  یقـالخا  لاـمک  رد  هک  ار  یبلاـطم  هصـالخ ،
« .سب تسا و  ریذپ  ماجنا  ادخ  هب  نامیا  هیاس  رد  اهنت  ناسنا ، یلمع  لامک  »

عامتجا لماکت 

رکف نامه  اب  میهاوخب  مینک و  رظن  فرـص  دـنا  هدرک  عامتجا  هرابرد  هک  ناـناد  قوقح  ناسانـش و  هعماـج  ياـغوغرپ  ثحاـبم  زا  رگا 
اهنآ نایم  دوجوم  ياه  تبـسن  اهدـنویپ و  اب  دارفا  هعومجم  زا  تسا  ترابع  عاـمتجا  : » تفگ میهاوخ  مینک ، ینعم  ار  عاـمتجا  هداـس ،

دنـشاب و مه  هب  کیدزن  شزیمآ ، ترـشاعم و  تهج  زا  مه و  هب  هیبش  تداع ، موسر و  تاـیحور ، راـکفا ، ظاـحل  زا  هک  يدارفا  ینعی 
« .دنشاب هتشاد  یکرتشم  یگدنز 

هحفص 16

رشب تّیندم 

یمن عامتجا  نودـب  تسا و  یعامتجا  ًاـعبط  رـشب  : » هک دـنا  هدرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ناوارف ، تاـعلاطم  زا  سپ  ناسانـش  هعماـج 
هب هک  دنیب  یم  اریز  دهد ; یم  رد  نت  یعامتجا  یگدنز  هب  دوخ ، ینورد  تاساسحا  يرطف ، هزیرغ  قبط  نیاربانب  .دنک  یگدنز  دـناوت 
هب ندیـسر  يارب  هار ، نیرت  ناسآ  دارفا ، اب  يراکمه  لقاّدح ، ای  تسین و  لامک  هب  ندیـسر  یگدنز و  تالکـشم  لح  هب  رداق  ییاهنت 

راچان هب  دیآ ; یمنرب  يراک  ره  هدهع  زا  تسا و  دودحم  یمـسج ، یحور و  ياه  هیامرـس  زا  سک  ره  هرهب  نوچ  تسا و  فده  نیا 
هب ات  دنتـسین  رـضاح  الومعم  مه  نارگید  یفرط ، زا  دریگب و  کمک  تسا  نارگید  رایتخا  رد  هک  یندب  يرکف و  ياه  هیامرـس  زا  دیاب 

يرکف و ياه  هیامرـس  هلدابم  هار  زا  عوضوم  نیا  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  .دـنراذگب  شرایتخا  رد  ار  وخ  ياه  هیامرـس  ناـگیار ، روط 
سرت ادتبا ، رد  ّتیندم  شیادـیپ  أشنم  هک  : » دـندقتعم يژولویـسوس  ياملع  زا  یعمج  هک  نیا  و  دـسرب » ماجنا  هب  اهنآ  جـیاتن  یندـب و 

هن تسا و  ریذپ  ماجنا  دارفا ، لباقتم  ياه  کمک  اب  هک  ار  یتاجایتحا  نیا  زا  هشوگ  کی  اهنت  دوب ، هدنّرد  تاناویح  زا  ناسنا 
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« .دهد یم  ناشن  ار  نآ  بناوج  مامت 

.تسا یمئاد  طابترا  سامت و  نیا  یمتح  مزاول  زا  عفانم  كاکطصا  محازت و  رگید ، فرط  زا 

تـسا یندمت  زا  رتهب  یلیخ  دنک ، یگدنز  اهنابایب  رد  ناسنا  رگا  هک  ارچ  تسیچ ؟ ّتیندم  نیا  هدیاف  هک : دـسرپب  یـسک  تسا  نکمم 
.دشاب عفانم  محازت  نارگید و  قوقح  ندرک  لامیاپ  نآ ، یعطق  مزاول  زا  هک 

دیاب هدـمآ و  دوجو  هب  ترطف  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس  یناسنا و  یعامتجا و  حور  نآ  زا  فارحنا  رثا  رب  عضو  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو 
.دروآ دوجو  هب  ملاس  ترطف  يانبم  رب  حیحص  عامتجا  کی  نآ ، هب  ندیشخب  نایاپ  يارب 

دومن هصالخ  ناوت  یم  ریز  هلمج  هس  رد  ار  یعامتجا  نینچ  لوصا 

.رگیدکی اب  دارفا  طباور  ماکحتسا  . 1

.دارفا قوقح  لماک  تیاعر  . 2

يدرف تالامک  هب  ندیسر  دارفا و  شرورپ  يارب  مزال  طئارش  داجیا  . 3

17 هحفص

.دنا هدرب  هرهب  ّتیندم  زا  هدیسر و  لامک  هب  یعامتجا  رظن  زا  هعماج  نیا  رد  دارفا  دشاب ، امرفمکح  يا  هعماج  رد  لصا  هس  نیا  رگا 

؟ دوش یم  ادیپ  اجک  زا  طباور  ماکحتسا  ّتیمیمص و 

کی هب  فده ، نیا  هب  ندیسر  يارب  دیاب  .تسا  ّتیمیمـص  نتفر  نیب  زا  اه و  هنیک  تافالتخا و  عاونا  داجیا  أشنم  الومعم  يدام ، عفانم 
حور یب  ياه  باسح  هلیسو  هب  هن  دوش  یم  نیمأت  نامیا ، هیاس  رد  ّتیمیمص  ّتین و  نسح  ینعی  .دوب  دنبیاپ  يدام ، ریغ  لوصا  هلسلس 

.يّدام

لرتنک رـشب  رد  ار ، یهاوخدوخ  مادختـسا و  هزیرغ  ات  درادن  تردق  قالخا  نید و  تموکح  زا  ریغ  یتموکح ، چـیه  تهج ، نیمه  هب 
هب یبهذم  حیحـص  تاروتـسد  رگا  .دزاس  ارجا  عامتجا ، رد  لماک  روط  هب  ار  الاب  لصا  هس  دهد و  شمارآ  مظن و  وا  عامتجا  هب  دـنک ،

، هتسیاش تروص 
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.دوش یم  تیاده  دوخ ، صوصخم  لامک  يوس  هب  هعماج  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  ارجا  لوصا ، نیا  دریگ ، رارق  هدافتسا  دروم 

هلیسو هب  .دوش  یم  اهنآ  یفاک  شرورپ  دشر و  ثعاب  هک  دنک  یم  داجیا  رـشب  دارفا  یگدنز  طیحم  رد  یطیارـش  دوخ ، نیناوق  اب  نید 
دارفا يرود  هلـصاف و  بجوم  هک  ار  یللع  دـنک و  یم  داجیا  ّتیمیمـص  تفلا و  دارفا ، ياهلد  نیب  رد  دوخ ، تاررقم  مکحم و  نیناوق 

ياه فده  هداد ، تاجن  يرکف  یگدـنکارپ  زا  ار  اه  ناسنا  هدـیقع ، تدـحو  داجیا  رطاخ  هب  نید  .درب  یم  نیب  زا  تسا ، رگیدـکی  زا 
رکف کی  هدارا و  کی  حور ، کی  نامرف  تحت  ندـب ، کی  اضعا  دـننام  ار  هعماج  کی  دارفا  ماجنارـس ، دـنک و  یم  لیدـعت  ار  يدام 

.دهد یم  رارق 

18 هحفص

هدافتـسا يارب  سک  ره  تسا و  يدام  ياه  تردـق  هزرابم  هنحـص  دنتـسین ، دـنبیاپ  قالخا ، نامیا و  لوصا  هب  نآ  دارفا  هک  یعاـمتجا 
هب مزال  .دـیآ  یم  رد  یگدـنز » دربن   » و ءاقب » عزانت   » هنحـص کی  تروص  هب  عامتجا  هجیتن ، رد  .دـنک  یم  يرتشیب  شالت  دوخ ، رتشیب 

، يرکف لماکت  هب  کمک  يارب  نکمم  لـیاسو  هیهت  دارفا و  ّومن  دـشر و  يارب  يدازآ  نیمأـت  یعاـمتجا  نینچ  رد  هک  تسین  حیـضوت 
.درادن یشزاس  هنوگ  چیه  عزانت ، لصا  اب  روما  نیا  اریز  تسین ، نکمم  یلمع  یقالخا و 

تالکـشم عفر  يارب  لماک  یگنهامه  يراکمه و  مرگ  طیحم  کی  دـنک ، یم  تموکح  قالخا ، نامیا و  لصا  هک  یعامتجا  رد  اـما 
زا دنناوت  یم  دارفا  یعامتجا  نینچ  رد  .دـنک  یم  تموکح  نآ  رب  ءاقب » نواعت  «، » ءاقب عزانت   » ياج هب  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یگدـنز 

هدافتسا یلمع  یقالخا و  يرکف ، دشر  روظنم  هب  يدازآ  رثکادح 
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.دنزاس مهارف  مومع  يارب  ار  سّدقم  فده  نیا  هب  ندیسر  لیاسو  رگیدکی ، کمک  هب  دننک و 

ظفح تالامک ، هب  لین  دارفا ، شرورپ  يارب  شمارآ  نیمأت  تهج  رد  دنناوت  یم  يرـشب  نیناوق  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم  لاکـشا :
.دنریگب ار  نید  ياج  رگیدکی  اب  اهنآ  طباور  ماکحتسا  نینچمه  دارفا و  قوقح 

دـنک و نییعت  ار  رفن  اـه  نویلیم  هدـنیآ  تشونرـس  اـت  درادـن  ار  تردـق  نیا  يرـشب  نیناوق  هک  دراد  لوبق  یفاـصنا  اـب  مدآ  ره  خـساپ :
تسا هدش  هدهاشم  اهراب  .دهد  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  یعامتجا  تاجایتحا 

هحفص 19

ار نآ  اه ، هرـصبت  قاحلا  اب  دـندرک ، دروخرب  نآ  ناوارف  صقاون  هب  هک  رگید  زور  اما  دـننک  یم  عضو  ینوناق  ایند ، نارازگ  نوناق  هک 
.دنراذگب رانک  ار  نآ  دنا  هدش  روبجم  هدرکن و  لح  ار  لکشم  مه  اه  هرصبت  عقاوم  یخرب  .دننک  یم  هلصو 

رد اریز  تشاد ; دـهاوخن  ارجا  نماـض  دـشاب ، ارجا  لـباق  دـیفم و  يرـشب ، نیناوـق  هک  نیا  ضرف  هب  هک : تسا  نیا  هجوـت  لـباق  هـتکن 
ياه تردق  تسا ؟ یتردـق  هچ  نوناق  نیا  يارجا  نماض  دـنکن ، تموکح  ینطاب  تیلوئـسم  نامیا و  تلیـضف ، قالخا ، هک  یعامتجا 
تئیه نیا  رگا  اهنآ ، رب  یـسرزاب » تئیه   » ماـن هب  هورگ  کـی  تراـظن  ضرف  رب  و  درک ؟ لرتنک  تسا  نکمم  ییورین  هچ  اـب  ار  هیرجم 

تردق مادـک  تسیچ ؟ نارگید  فیلکت  دـنک ، هدافتـسا  ءوس  دوخ  تردـق  زا  دریگب و  رظن  رد  ار  یـصخش » عفانم   » تساوخ یـسرزاب 
؟ دریگ یم  ار  اهنآ  يولج 

ثعاب هک  رگید  تئیه  رب  رظان  یتئیه ، ره  روط  نیمه  دـنک و  تراظن  یـسرزاب  تئیه  رب  هک  درک  رومأـم  ار  يرگید  تئیه  دـیاب  دـبال 
.دوش یم  یبیجع  لسلست  رود و 

ردق ره  يرشب  نیناوق  هک  تسا  نیا 
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هک نامیا  تردق  اهنت  .دهد  یم  رارق  یتخس  تسب  نب  رد  ار  ام  ءارجا ، تنامـض  رظن  زا  دنـشاب ، هدش  عضو  هدش  حیحـص  بوخ و  هک 
هدـهع هب  ار  نیناوق  ءارجا  تنامـض  دـناوت  یم  هک  تسا  يرظان  سرزاب و  نیرتهب  ، تسا یبهذـم  تاررقم  ادـخ و  هب  هجوت  نآ  ساـسا 

.دریگب

!« تسا نکمم  نامیا  هیاس  رد  اهنت  دارفا ، دشر  طئارش  نیمأت  يدازآ و  : » هک میسر  یم  هجیتن  نیا  هب  نیاربانب 

هحفص 20

هرابرد هچ  ره  تسا و  عامتجا  درف و  لماکت  يارب  یـساسا  نکر  کی  نید ، نامیا و  هک : میریگ  یم  هجیتن  نینچ  هتـشذگ  ثحاـبم  زا 
دناوت یم  هنوگچ  ناسنا  لاح ، نیا  اب  .دوش  یم  ساسحا  رتهب  نآ  یتایح  ترورـض  مینک ، تقد  رتشیب  ناسنا ، تشونرـس  رد  نآ  شقن 

نیا هک  ار  یعوضوم  نیا  ناوت  یم  روطچ  .دـهدن  ماجنا  یتایح  عوضوم  نیا  هراـبرد  یتاـقیقحت  هنوگ  چـیه  هک  دـهد  هزاـجا  دوخ  هب 
؟ تفرگ هدیدان  تسا ، ّرثؤم  ام  تشونرس  یگدنز و  رد  رادقم 

.دش هداد  .مینک ) قیقحت  نید  هرابرد  هک  دراد  یموزل  هچ   ) میدرک رکذ  ثحب  نیا  ناونع  رد  هک  ار  یلاوئس  خساپ  بیترت  نیدب 

هحفص 21

ادخ تخانش  ینهذ  عناوم  لئاسم و 

یماـمت ياـنبریز  هک  ارچ  تسا ; یـسانشادخ »  » عوضوم مینک ، یم  ثحب  نآ  دروم  رد  هک  یتاـعوضوم  نیرت  فیرـش  نیرت و  مهم  زا 
: دیئامرف هجوت  ًافطل  .دشاب  یم  هداس  لهس و  رایسب  مه  هتکن  نیا  ندرک  تباث  هار  .دشاب  یم  هدنیآ  ياه  ثحب 

يدام نادنمشناد  تفلاخم 

یلاح رد  تسا  ناسآ  عوضوم ، نیا  تابثا  هنوگچ  هک  دراداو ، بجعت  هب  ار  امـش  دـیریذپن و  ار  ام  ياـعدا  هک  تسا  نکمم  ادـتبا ، رد 
لکـشم لیلد  .دـنرادن  لوبق  ار  هلئـسم  نیا  هداـعلا ، قوف  رّکفتم و  گرزب ، نیفـشتکم  نیعرتخم و  اـملع ، نادنمـشناد ، زا  یهورگ  هک 

.دشاب یم  اهنآ  هناتخسرس  دیدش و  ياهتفلاخم  هیضق ، نیا  تابثا  ندوب 

لمع هب  یفاک  تقد  هاگآ ، ناتـسرپادخ  اب  يداـم  نادنمـشناد  هزراـبم  یگنوگچ  رد  هک  ددرگ  یم  موکحم  یماـگنه  ّرکفت ، زرط  نیا 
کحـضم و تافارخ  دوخ و  هداعلا  قوف  تردـق  اب  اسیلک  هک  دـش  عورـش  ینامز  نآ  زا  ناتـسرپادخ  اب  يدام  ياملع  تفلاـخم  .دـیآ 
اب یملع  قیاقح  راشتنا  نوچ  یفرط  زا  درک و  یم  تموکح  اـپورا  رـسارس  رب  دوب ، هتـسب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  نید  هب  هک  يراد  هدـنخ 

یعیبط مولع  نادنمـشناد  ياپ  تسد و  تفلاخم و  شناد  ملع و  شرتسگ  اب  ًادـیدش  اسیلک  دوب ; داضت  رد  پاپ ، رابرد  یـصخش  عفانم 
ّطلست ذوفن و  ریز  ار  دوخ  نامز  نارادمتـسایس  ناروطارپما و  اریز  ، 1 داد یمن  یملع  تیلاعف  هزاجا  اـهنآ  هب  دوب و  هدرک  ریجنز  رد  ار 

دیگنج یم  دوخ  نیفلاخم  اب  زور  ياه  حالس  نیرتزّهجم  اب  هنوگ  نیا  اسیلک  يرآ ،  2 .دوب هدروآرد  دوخ 

22 هحفص
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دیاقع زا  هک  ینارکفنـشور  دـندرک و  روهظ  یملع ، ياه  تضهن  هک  دوب  هدیـسر  دوخ  هجرد  نیرخآ  هب  اسیلک  هناـمحر  یب  تاـیانج 
هار هب  اهنآ  لابند  هب  دندوب ، هدش  هتسخ  دوخ ، نامز  یفارخ 
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.دندش دربن  نادیم  دراو  دوخ  نامز  هناملاظ  تموکح  هیلع  هدرک و  هدافتسا  ّتیعقوم  زا  ناهاوخ  يدازآ  رگید ، فرط  زا  .دنداتفا 

هکنآ يارب  دندش و  لسوتم  ینوگانوگ ، رازبا  لیاسو و  هب  هار ، نیا  رد  دنتخادرپ و  هزرابم  هب  نید  اب  یبیجع  راکتـشپ  اب  ورین ، هس  نیا 
يراددوخ ِملاع ، ناتسرپادخ  هب  تبسن  یتراسج  هنوگ  چیه  زا  دنروآ ; تسد  هب  ار  تردق  دنناشوپب و  لمع  هماج  دوخ ، ياهوزرآ  هب 

ینید دـض  تاـغیلبت  هجیتـن ، رد  دنتـشگ و  ینیـشن  بقع  هب  روـبجم  اـسیلک ، پاـپ و  تفرگ و  لکـش  هزراـبم ، نیا  مک  مـک  .دـندرکن 
اپورا ياه  هزاورد  زا  یملع ; هدـنزرا  ناغمرا  کی  ناونع  هب  هک  دیـشکن  یلوط  تفرگارف و  ار  برغ  يایند  رـسارس  اه » تسیلاـیرتام  »

.درک ذوفن  اهنآ  یگدنز  دوپورات  مامت  رد  دش و  نیمز  قرشم  دراو 

ییوج و ماقتنا  روظنم  هب  هداد و  شرتسگ  ار  پاپ  یفارخ  نییآ  اب  تفلاخم  هک  دوب  نیا  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  هابتـشا  نیرت  گرزب 
تفلاخم مه  دـیاش  و  دـندش ! ادـخ  رکنم  یلک  روط  هب  دوب ; هدیـسر  اهنآ  هب  اسیلک  ذوفن  نامز  رد  هک  یتامدـص  ناربج  يزوت و  هنیک 

تسد هب  هزرابم  نیا  یتقو  اما  هدوب ; اه  فقسا  اه و  پاپ  تافارخ  زا  يریگولج  مولع و  راشتنا  شرتسگ و  يارب  اهنت  اهنآ  زا  يرایـسب 
تادقتعم ینامسآ و  نایدا  همه  هداد و  یملع  گنر  بآ و  دوخ ، هزرابم  هب  داتفا ; بلط  هاج  بّصعتم و  ياه  تسیلایرتام  زا  یهورگ 

لکـشم رب  لیلد  ار  یـسانشادخ  نید و  اب  نویّدام  تفلاخم  هزرابم و  دـیابن  نیاربانب   . 3 .دنداد رارق  دیدش  هلمح  دروم  ار  تاسّدـقم  و 
هب رگید  هورگ  تردق و  بسک  روظنم  هب  اهنآ  زا  یهورگ  میتفگ : هک  روطنامه  اریز  تفرگ ; بلطم ، تابثا  ِندوب ،
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هک مینک  هفاضا  مه  ار  هتکن  نیا  .دـندوب  هدز  تفلاخم  هب  تسد  اسیلک ، تافارخ  راـشتنا  زا  يریگولج  یعیبط و  مولع  شرتسگ  رطاـخ 
دنـس دوخ  نیا  دننک و  یم  يرادـفرط  یتسرپادـخ ، زا  ًاّدـج  هک  دـنراد  دوجو  يدایز  دارفا  یعیبط ، مولع  نادنمـشناد  نایم  رد  نونکا 

« .تسا يرطف  نید  اب  هزرابم  زا  ریغ  شیشک  نید  اب  هزرابم   » هک تسا  يا  هدنز 

23 هحفص

( یتسرپادخ يامنهار   ) ترطف

گنهرف و تاداـع و  موسر و  یعاـمتجا  طـیحم  ّتیـصخش ، ماـقم ، عون  ره  ياراد  لـهاج و  ملاـع و  ینغ ، ریقف و  زا  ّمعا  یناـسنا ، ره 
يدام ناتـسرپادخ و  راتفگ  یملع ، یفـسلف ، لیاسم  همه  زا  وا  ترطف  دـنراذگاو و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هک  ینامز  دـشاب ; هک  یندـمت 

یم ردتقم  اناوت و  ییورین  هجوتم  دوخ ، هب  دوخ  دریگن ; رارق  یجراخ  لماوع  زا  یلماع  هنوگ  چـیه  ریثأت  تحت  دوش و  نایرع  نایارگ ،
کی هب  ار  َملاع  یتسه و  ناهج  ازجا  زا  یئزج  ار  دوخ  نامز ، نیا  رد  ناسنا  .دـنک  یم  تموکح  سوسحم ، يایند  قوفاـم  رب  هک  دوش 

.تسا یتسه  ناهج  وا و  قلاخ  هک  دبای  یم  لّصتم  یگشیمه ، نادواج و  يورین 

24 هحفص

ار وا  یقطنم ، مکحم و  لاح ، نیع  رد  ّتبحم و  رهم و  زا  راشرـس  فیطل و  ییادن  هک  دـنک  یم  ساسحا  دوجو ، مامت  اب  یناسنا  نینچ 
دننام هک  تسا  رـشب  شیالآ  یب  كاپ و  ترطف  يادـن  نامه  ادـن ، نیا  .میمان  یم  ادـخ »  » ار نآ  ام  هک  دـناوخ  یم  يدوجوم  فرط  هب 

.دنک یم  رداص  ار  ادخ  هب  داقتعا  نامرف  ردتقم ، دنمورین و  یمکاح 

تیبرت و طـیحم ، نوگاـنوگ  طئارـش  هب  یگتـسب  ترطف ، ریثأـت  فعـض  تّدـش و  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  ینتفگ و  تقیقح ، نیا  هتبلا 
ترطف نامرف  الثم : .دراد  تاغیلبت 
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یلاخ وا  نهذ  هک  ینامز  اب  دنا  هدرک  هرـصاحم  ار  وا  دوجو  تکلمم  رـسارس  مجاهم ، ینازابرـس  دننام  نوگانوگ  راکفا  هک  ینامز  رد 
.دنک یم  ادیپ  يرایسب  توافت  تسا ، يا  هشیدنا  رکف و  هنوگره  زا 

.دشخبن يرثا  يا  هنوگ  چیه  هدش ، رانکرب  مکاح  نامرف  دننام  ترطف  مکح  طئارش ، زا  یضعب  رد  تسا  نکمم  هکنآ  هصالخ 

ریغ یعیبط و  تانایرج  ثداوح و  هک  یماگنه  دنیب و  یم  اه  يراتفرگ  تالکشم و  ربارب  رد  ار  دوخ  رـشب  هک  ینامز  ساسا ، نیمه  رب 
، دنام یم  هاتوک  يدام  ياهرازبا  مامت  زا  وا  تسد  دروآ و  یم  يور  وا  هب  امیپاوه ) طوقس  ایرد و  ندش  ینافوط  هلزلز ، لیس ،  ) یعیبط

شتآ امیپاوه  هک  یلاح  رد  نامـسآ  نایم  رد  ای  دروخ و  یم  هطوغ  ثداوح ، سونایقا  ناشورخ  جاوما  نایم  رد  دبای ، یمن  یهاگهانپ 
قوفاـم وا  تردـق  هک  دـنز  یم  یـسک  نماد  هب  تـسد  دـبای و  یم  ناوتاـن  فیعـض و  ار  دوـخ  دـیآ ; یم  نییاـپ  ناـنز  قـّلعم  هـتفرگ ،
هکلهم نیا  زا  دریگب و  ار  وا  تسد  دوخ ، هداعلا  قوف  يورین  اب  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  دنک ; یم  زجع  راهظا  وا  هاگـشیپ  هب  تساهتردق ;

.دشخب تاجن 

25 هحفص

یب يورین  نامه  تسا ، ادخ »  » نامه دـنک ، یم  بلج  دوخ  هب  ار  رـشب  هّجوت  نامز  نیا  رد  هک  يزومرم  يورین  نیا  صاخ و  هطقن  نیا 
...تسا هدیشوج  وا  دوجو  همشچرس  زا  دوجو  ناهج  هک  يدوجوم  نامه  تسا و  طلسم  ناهج ، ناج  رب  هک  ینایاپ 

هک یصاخشا  .میا  هدرک  دروخرب  اهنآ  مان  هب  خیرات  تاحفص  رد  ای  هدید و  دوخ  مشچ  هب  ار  صاخـشا  نینچ  نیا  یناگدنز ، لوط  رد 
هک نیمه  اما  دنتشادن ، ادخ  هب  یهّجوت  هنوگ  چیه  تکوش ، تردق و  ماگنه  رد 
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یم ار  وا  لد ، ناج و  زا  دنوش و  یم  هجوتم  سّدقم  ادبم  نیا  هب  رت  مامت  هچ  ره  تبغر  اب  دنتفرگ  رارق  یناوتان  تسکـش و  يانگنت  رد 
.دنتسرپ

مدرم همه  رد  تسا و  ترطف  يادـن  دـینک  یم  اعّدا  امـش  هک  ار  ینورد  يادـن  نیا  هک : دـیآ  شیپ  لاکـشا  نیا  تسا  نکمم  اجنیا  رد 
تحت هک  یتّیعمج  تسا  مولعم  اجک  زا  دشاب و  عامتجا  موسر  تاداع و  لولعم  طیحم و  تاغیلبت  هجیتن  هک  دراد  لامتحا  دراد ، دوجو 

؟ دننک ساسحا  ار  یئادن  نینچ  دنا ، هتفرگن  رارق  طئارش  نیا 

26 هحفص

ترطف تداع و  قرف 

...و ییایفارغج  عضو  يداصتقا ; عاضوا  دننام : یفلتخم  لماوع  بابـسا و  ياراد  هک  دنتـسه  يرادیاپان  ّریغتم و  روما  موسر ، تاداع و 
یمهم رایـسب  تافالتخا  یهاگ  هکلب  دنـشاب  یمن  ناسکی  قطانم  مامت  رد  نآ  دـننام  لماوع و  نیا  اهنت  هن  هک  تسا  نشور  .دنـشاب  یم 

رگا هک  دنـشوپ  یم  میخـض  ياه  سابل  امرـس ، زا  ندـنام  ظوفحم  يارب  نیمز ، هرک  یلامـش  قطانم  رد  الثم : .دوش  یم  هدـید  اهنآ  رد 
ّتلم کی  نیب  رد  ییاذغ  هک : نیا  رگید  لاثم  .تفرگ  دهاوخ  رارق  رخـسمت  دروم  دـشوپب ، یئاوتـسا  قطانم  رد  ار  سابل  نامه  یـسک 

یـسایس و تالیکـشت  فالتخا  هک : نیا  موس  لاثم  .دـشابن  لومعم  رگید  ياـج  رد  تسا  نکمم  هک  یلاـح  رد  تسا  جـیار  لومعم و 
تلم رظن  رد  تداع  ناـمه  هک  ددرگ  عقاو  یموق ، دنـسپ  لوبق و  دروم  یموسر ، بادآ و  هک  دوش  یم  ببـس  يداـصتقا ، ياـهنامزاس 

.دیآ تشز  دنسپان و  رگید ،

رد یناور  یمـسج و  نامتخاس  هدیـشوج و  يرطف  یحور و  تاماهلا  ریذپانرییغت  رادـیاپ و  همـشچرس  زا  هک  يزیرغ  يرطف و  روما  اما 
للم و فالتخا  خیرات ، لوط  نامز ، تشذگ  هتشاد ; لماک  ریثأت  نآ 
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کی هک  يا  هچب  رتخد  نینچمه  .تسا  يرطف  رما  کی  دـنزرف ، هب  ردام  هقالع  الثم  .دـهد  رییغت  ار  نآ  دـناوت  یم  رتمک  ملاـع ، عماوج 
وا یقیقح  دنزرف  کی  ناسب  دزرو ، یم  هقالع  قشع و  وا  هب  دنک ، یم  تسرد  دوخ  يارب  کسورع »  » مان هب  یعونصم  یلایخ و  دنزرف 
زج يزیچ  دــیرگ ، یم  شقارف  رد  ددرگ ، رود  شرظن  زا  يزور  رگا  دــنک و  یم  شزاوــن  دــسوب و  یم  ار  وا  دراد ، یم  تــسود  ار 

.تسین ترطف » »

هحفص 27

ياه هچیزاب  شوختسد  ار  نآ  دنربب و  نیب  زا  رـشب  رد  ار  ترطف )  ) سح نیا  دنناوت  یم  رگید ، لماوع  ای  خیرات و  تشذگ  نونکا  ایآ 
زاجح تکلمم  رد  هک  تیلهاـج  ناـمز  مدرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـم  هب  خـیرات  دـیوگب : یـسک  هک  دراد  لاـمتحا  دـنهد !؟ رارق  دوخ 

.دراد تافانم  ترطف » » اب هلئسم  نیا  دندناسر و  یم  لتق  هب  لکش  نیرت  عیجف  اب  ار  دوخ  هانگ  یب  ياهرتخد  دندرک ،  یم  یگدنز 

يارب ترطف  رثا  هک  دوش  یم  ثعاب  عقاوم  زا  يا  هراپ  رد  دساف  تاغیلبت  تیبرت و  طیحم ، لیبق  زا  یلئاسم  هک : میدش  رکذـتم  البق  یلو 
دنک و یم  رییغت  یفارحنا  راکفا  نآ  يدوز  هب  هدش ، رکذ  لماوع  رییغت  اب  یلو  دورب ; نیب  زا  تقّوم  روط  هب  ای  هدش و  گنر  مک  یتدـم 

تدم يارب  عضو  نیا  تهج  نیمه  هب  .دـنک  یم  عورـش  ادـتبا  زا  ار  دوخ  هیلوا  تموکح  دـشخب و  یم  ار  دوخ  رثا  ترطف » ، » ماجنارس
.تفر نیب  زا  مالسا  روهظ  اب  دییاپن و  يرید  اّما  و  دوب ، یقاب  زاجح  نیمزرس  رد  یهاتوک 

.تشاد دهاوخ  رادیاپان  یئانثتسا و  هبنج  ترطف ، زا  فارحنا  هشیمه ، هک : نیا  تیاهن 

خیرات هب  يرظن 

ار رشب  یناگدنز  خیرات  رگا 
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کی زومرم و  هطقن  کی  هب  رـشب  دارفا  مامت  هک  میوش  یم  هجوتم  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  تقد  اـب  بوتکم ، خـیرات  نارود  لـیاوا  اـت 
دـشر اب  بسانتم  ینامز  ره  داقتعا  نیا  اهتنم  هتـشاد ، داقتعا  تقلخ ) ناهج  یتسه و  نامزاس  ياـناوت  ردـتقم و  أدـبم   ) گرزب تقیقح 

هام و تروص  هب  رگید  زور  یتسرپ و  تب  بلاق  رد  زور  کـی  ( 1) .تسا هدـش  رگ  هولج  صاخ  يا  هنوگ  هب  دارفا ، تامولعم  يرکف و 
يدوبعم لباقم  رد  هدش و  دایز  رـشب  دادعتـسا  تیفرظ و  مه  ینامز  ماجنارـس ، یتسرپ و  شتآ  لکـش  هب  موس  زور  یتسرپدیـشروخ و 

(2) .تسا هدروآ  دورف  میلست  رس  هدیدان  هناگی و  گرزب ،

هحفص 28

هیلک رد  مه  نونکا  .تسه  هدوب و  تباث  هدنز و  كرتشم ، تروص  هب  اه ، تلم  اه و  نامز  همه  رد  أدـبم » هب  داقتعا   » تسه هک  يزیچ 
.دراد دوجو  داقتعا  نیا  ( 3) دنا هتفرگ  رارق  يرگیدام  دیدش  تاغیلبت  راشف  تحت  هک  یمدرم  نآ  زا  ریغ  يرشب  للم  عماوج و 

یخیرات ساّسح  هتکن  کی 

یم یفرعم  راوخ  مدآ  یشحو و  الماک  للم  ءزج  ار  ایلارتسا » هریزج   » نایموب هکنآ  زا  دعب  فورعم ، سانشناور  دنمـشناد و  (، 4) دیورف
يواـکناور  » باـتک رد  تسا ، أدـبم  هب  داـقتعا  زا  يرگید  لکـش  هک  ( 5 «) متوت  » مان هب  يدوجوم  هرابرد  اـهنآ  هدـیقع  نوماریپ  دـنک ،

: دسیون یم  هحفص 19 » (psychanalyse)

اهامعم و لح  تمکح ، اهنآ  هب  هک  دور  یم  رامـش  هب  نآ  راک  کمک  ظفاحم و  حور  ًادعب  هلیبق و  نیتسخن  یلـصا و  ّدج  ًاودـب  متوت  »
نادنزرف ور ، نیا  زا  دهد ; یم  هانپ  ار  اهنآ  دسانش و  یم  ار  هلیبق ) لها   ) دوخ ناکدوک  رطخ ، عقوم  رد  دنک و  یم  ماهلا  ار  تالکـشم 

رد هک  یسدقم  هفیظو  تحت  رد  متوت »  » کی
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.دنراد رارق  دید  دنهاوخ  رفیک  ( 1 «) متوت  » بناج زا  تخس  نآ ، زا  یچیپرس  ماجنا و  مدع  تروص 

یقرواپ

«. نشو  » و هلا »  » هدام هب  دوش  عوجر  فراعملا ، هرئاد  دیرف ; يدجو ، - 1

.میدق پاچ  ص 287 و 293 ، بهّذلا ، جّورم  يدوعسم ; - 2

میبای یم  رد  میزادرپب ، وج  تسج و  هب  اهنآ  لد  يایاوز  رد  میفاکـشب و  ار  تیعمج  ناـمه  درف  درف  بلق  رگا  هک : تفگ  ناوت  یم  - 3
ياناوت هاگتـسد  نآ  شیالآ و  یب  نامزاس  نآ   ) ترطف اریز  دـنراد ; داقتعا  تسا ، هدام  ناهج  يارواـم  هک  يدوجوم  هب  مه  اـهنآ  هک 

هدرک دیقم  ار  دارفا  نیا  ترطف  هدـننک ، هارمگ  تاغیلبت  تائاقلا و  مکحم  ياهریجنز  یلو  دراد ; دوجو  دارفا  همه  داهن  رد  تاکاردا )
.دنک كرد  ار  تقیقح  قح و  دوخ ، یعیبط  ریسم  قبط  ات  دهد  یمن  هزاجا  و 

هب اهدـعب  هک  یـسنج ) لاـیما  يدازآ   ) ار دوخ  يروـئت  هیـضرف و  هیاـپ  نیا ، زا  شیپ  اهتدـم  رد  ( freud) (1939 1856  ) دـیورف - 4
.داهن انب  دمآرد  یبتکم  تروص 

totemism  . مسیمتوت - 5

29 هحفص

خیرات لبقام  نارود 

خیرات لبقام  نارود  نیرخآ  هب  عقاو  رد  میـسرب ; نآ  تاحفـص  نیلوا  هب  ات  میدرگرب  بقع  هب  ردق  نآ  خیرات ، هعلاطم  رد  هک  یماگنه 
، خیرات تاحفـص  ندز  قرو  ياج  هب  نارود  نیا  رد  دیاب  درک ; هدافتـسا  ناوت  یمن  خیرات  زا  رگید  هلحرم  نیا  رد  .میا  هدـش  کیدزن 
راثآ و .دومن  هعلاطم  تقد  هب  ار  نآ  هحفـص  ره  دز و  قرو  شناد  دـنمورین  يوق و  ناتـشگنا  اب  ار  نیمز  راومهان  میخـض و  تاـحفص 
، ردتقم ّربدم و  ییورین  لباقم  رد  میظعت  شنرک و  هراومه  هک  دنک  یم  هجوتم  ار  ام  نیمز ، تاقبط  رد  ناینیشیپ  ناگتـشذگ و  يایاقب 

.تسا هتشاد  دوجو  رشب  ماوقا  نایم  رد 

دیرف دمحم  يرصم ، فورعم  دنمشناد 
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: دیوگ یم  يدجو 

تاسوسحم و نیرتراکشآ  یتسرپ ، تب  هک  میبای  یمرد  مینک ، یم  وجوتـسج  ناینیـشیپ  يایاقب  رد  يراّفح ) هلیـسو  هب   ) رتشیب هچ  ره  »
« .تساهنآ تالوقعم 

یقرواپ

هب اکیرمآ  لامش  ناتسوب  خرس  نابز  زا  « j.long گنول یج   » مان هب  یسیلگنا  ققحم  کی  ار   totem متوت هژاو  لاس 1791  رد  - 1
.دوب هدرک  سابتقا  « totam ماتوت  » تروص

هحفص 30

: دیوگ یم  دنمشناد  نیمه 

(1 «) .دش دلوتم  ناسنا ، ندمآ  دوجو  هب  هارمه  أدبم ، هب  داقتعا  »

زا ریغ  یـساسا  تسا ، هدنام  رادـیاپ  لاح ، هب  ات  خـیرات  لبقام  نارود  زا  هک  يزیگنا  تفگـش  سح  نیا  يارب  تسا  هنالقاع  نونکا  ایآ 
!؟ دومن تداع  رب  لمح  ار  نآ  درک و  روصت  یحور ، زیارغ  ترطف و 

ایبنا خیرات 

: تسا هدوب  تابثا  یفن و  هبنج  ود  ياراد  اهنآ  توعد  هک  میسر  یم  هتکن  نیا  هب  مینک  یم  هعلاطم  هک  ار  ایبنا  خیرات 

.دندرک یم  یفن  ...و  هراتس  دیشروخ ، هام ، تب ، زا  ار  تدابع  تیلباق  . 1

.دندومن یم  تابثا  ار  یقیقح  أدبم  سّدقم و  تاذ  نآ  ّتیبوبر  . 2

يدوبعم ادخ و  دینک ، شتـسرپ  ار  دحاو  يادخ  طقف  دـنتفگ : یم  اهنآ  .عناص  تابثا  هن  دوب  یتسرپ  هناگی  اهنآ ، تاغیلبت  ساسا  هیاپ و 
.درادن دوجو  هناگی  تاذ  نآ  زج 

يرطف ینورد و  يورین  ات  دـنهدن  هزاـجا  دـننک و  یفرعم  عاـمتجا  هب  ار  یقیقح  أدـبم  دوبعم و  هک  دوب  نیا  ناربمغیپ  هفیظو  هصـالخ ،
، شتآ دیـشروخ ، هراتـس ، هاـم ، تب ، دـننام : یطلغ  قیداـصم  اـب  دراد  میقتـسم  طاـبترا  اـهنآ  ناور  حور و  اـب  هک  یتسرپادـخ ) حور  )

.دوش عابشا  ...و  تاناویح 

ناـهج مدرم  تیرثـکا  مه  نوـنکا  هتـشاد و  دوـجو  رـشب ، تقلخ  ءادـتبا  زا  یتـسرپ  ادـخ  هک : میریگ  یم  هجیتـن  نینچ  بلاـطم  نیا  زا 
زا تسا  اهناسنا  مامت  دوجو  رد  هک  یتسرپادخ  سح  نیا  دنا و  تسرپادخ 
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.دراد هلصاف  اه  گنسرف  تداع ، مسر و  هلأسم 

یقرواپ

«. نشو  » هدام ص 639 ، فراعملا ; هرئاد  - 1

31 هحفص

يرگیدام هچخیرات 

.دنا هتشاد  دوجو  ناونع  يدادعت  نامز  ره  رد  اریز  تسین  یناسآ  راک  مسیلایرتام  بتکم  هشیر  نتفای 

: هک تسا  نیا  دیآ  یمرب  خیراوت  رتشیب  زا  تسا و  مّلسم  هچنآ  اما  دشاب ، هدش  عورش  خیرات  لبقام  نارود  زا  يرگیدام  هک  تسین  دیعب 
،6 سوطیلقره ، 5 یطلم سلاـط  بـتکم  نـیا  رادــفرط  هفــسالف  هدــش و  يزیر  یپ  م )  . ق  ) و 7 نرق 6  ود  رد  بـتکم  نــیا  ساــسا 

.تسناد يدام  ار  اهنآ  همه  ناوت  یمن  نیقی  روط  هب  یلو  دندوب  8( روقیبا  ) روکیپا )7 و  تیرکومد  ) سیطارقمیذ

.دـنک یم  یفرعم  ملاع  ناتـسرپادخ  زا  ار  اهنآ  هلیـسو  نیا  هب  دـنک و  یم  لقن  اهنآ  زا  ار  یتاملک  هفـسلف ، خـیرات  باتک  رد  نوگناـب » »
نینچ تیلکاره »  » لوق زا  1)و  «) .تسا یناحور  لماوع  ریثأت  تحت  يدام ، لوحت  ره  هک « : دوب  دـقتعم  وا  دـیوگ : یم  سلاط » » هراـبرد

(2 «) .دراد دوجو  ریذپانرییغت )  ) لوحتیال تباث  یهلا  لقع  کی  لوحتم ، تادوجوم )  ) تانئاک نیا  قوفام  و  : » هک دـنک  یم  رظن  راهظا 
(3 «) .دراد حور  دوجو  هب  داقتعا  وا  هکلب  تسین  يدام  سیطارقمیذ ،» : » تسا هنوگ  نیا  سیطارقمیذ »  » هرابرد شا  هدیقع 

هکنآ زا  دعب  يداملا » بهذملا  لالطا  یلع   » دوخ باتک  رد  يدجو  دیرف 

یقرواپ

ص 13. لوا ، ءزج  يداملا ، بهذملا  لالطا  یلع  يدجو ; دیرف  - 1

ص 15. لوا ، ءزج  يداملا ، بهذملا  لالطا  یلع  يدجو ; دیرف  - 2

ص 15. لوا ، ءزج  يداملا ، بهذملا  لالطا  یلع  يدجو ; دیرف  - 3

هحفص 32

نینچ درب ; یم  ماــن  ار  ...و  ( 1) بیـسول لکودیبما ، نیمیزکانا ، وردنامیزکانا ،»  » لیبق زا  يرگید  هورگ  نیـشیپ و  هفـسالف  زا  یـضعب 
: هک دنک  یم  هدیقع  راهظا 

9« .دندوب تسرپادخ  همه  هک  یتروص  رد  دنتشادنپ  يدام  ار  هفسالف  نیا  »
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نارادفرط درک و  تفرشیپ  يرگیدام  بتکم  نرق 18 و 19  رد 
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ءزج  11 وسور كاژ  ناژ  10 و  رواهنپوش دننام  يدارفا  دندوب و  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  هرمز  رد  نانآ  زا  یعمج  .درک  ادـیپ  يرتشیب 
نارادفرط دادعت  زا  جیردت  هب  دش و  عورش  ینیـشن  بقع  نرق 19  رخاوا  زا  یلو  دـندش ، بوسحم  شور ) هار و   ) کلـسم نیا  ناوریپ 

( .دناوخ دیهاوخ  اهیدام  تالاکشا  ثحب  رد  ار  رما  نیا  تلع   ) .دش هتساک  نآ 

اه تسیلایرتام  دیاقع  ساسا 

: دوش یم  هصالخ  ریز  لصا  راهچ  رد  اه  يدام  دیاقع  ساسا 

12 .درادن دوجو  ملاع  رد  نآ  راثآ  هدام و  زا  ریغ  يزیچ  . 1

.تسا يدام  للع  هب  هیجوت  لباق  يا ، هثداح  ره  زیچره و  تسا و  يدام  لولعم  تلع و  زا  يا  هعومجم  ناهج  . 2

لولعم دوخ  هبون  هب  یتلع  ره  تلع و  دوخ ، هبون  هب  یلولعم  ره  ینعی  .دنتسه  رگیدکی  لولعم  تلع و  مئاد  روط  هب  تادوجوم  همه  . 3
تسا « یلزا  » هدام ناهج ، تادوجوم  كرتشم  هجو  اما  دنشاب ; یم  لوحت  رییغت و  رد  ثداوح  اه و  هدیدپ  همه  تسا و  يرگید  تلع 

هشقن چیه  تسا و  قافتا  فداصت و  لولعم  نآ ، ازجا  ملاع و  ماجنارس ، یتسه و  ناهج  نامسآ ، نیمز ، ناگراتـس ، هام ، دیـشروخ ، . 4
(1) .تسا هتفرن  راک  هب  یتسه  نامزاس  نامتخاس  رد  يرکف  و 

یقرواپ

ص 16. لوا ، ءزج  يداملا ، بهذملا  لالطا  یلع  يدجو ; دیرف  - 1

هحفص 33

اب هدـنیآ  ثحابم  رد  هللاءاشنا  دریگ و  یم  همـشچرس  نآ  عورف  لصا و  راهچ  نیا  زا  نویدام  راکفا  دـیاقع و  اـه ، هدـیا  ماـمت  نیارباـنب 
.درک میهاوخ  تابثا  ار  اهنآ  مامت  یتسس  نشور ، ییاه  لالدتسا 

یقرواپ

زا ناهج  دـنیوگ : یم  نویّداـم  هکلب  هتفرن ، راـک  هب  دوجو  ناـمتخاس  رد  یللع  هنوگ  چـیه  هک  تسین  نیا  فداـصت  زا  روظنم  هتبلا  - 1
هدمآ دوجو  هب  روعش  یب  رکفتم و  ریغ  للع  هلسلس  کی  نتسویپ 
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.تسا

هحفص 34

1 اه یقرواپ  تاحیضوت و 

اب و  مهن » راوگیرگ   » هلیسو هب  نویـسیزیگنا »  » دیاقع شیتفت  همکحم  مان  هب  يا  همکحم  هک  مهدزون  نرق  ات  يدالیم  لاس 1233  زا  . 1
ملق هک  يا  هنوگ  هب  دزرس  اه  شیـشک  اه و  پاپ  فرط  زا  يرایـسب  تایانج  عیاجف و  دش ; لیکـشت  یبهذم  دض  دیاقع  لرتنک  فده 

.دیآ یمنرب  نآ  حرش  هدهع  زا 

ار یناسک  دادعت  : » دنیامرف یم  لقن  نینچ  زومرم » روعش  ای  یحو   » باتک همدقم  رد  یلاعلا ) هّلظدم   ) يزاریـش مراکم  یمظعلا  هللا  هیآ 
یضعب لوق  هب  و  دنا ! هدز  نیمخت  رفن  نویلیم  جنپ  دندرک ، هفخ  لاچ  هایـس  رد  ای  هدینازوس و  هدنز  هدنز  دیاقع ، شیتفت  نارود  رد  هک 

;« دندرک يراج  اپورا  رد  ار  نوخ  ياه  لیس  نرق  نیدنچ  ات  هک  دندوب  اه  همکحم  نیمه  و  : » نیخروم زا 

يرکف تاشوارت  زا  دنربب و  نیب  زا  ار  دوخ  نانمـشد   ) دـنناوتب هک  دوب  يا  هلیـسو  نیرتهب  یحیـسم ، نادان  ياه  پاپ  يارب  مکاحم  نیا 
هب حیـسم ) بهذـم  زا  يا  هبعـش   ) کیلوتاک نایاوشیپ  لاثم : ناونع  هب  .دـنروآ ) لمع  هب  يریگولج  ًادـیدش  یعیبط ، مولع  نادنمـشناد 

نادـنز هب  ار  وا  تشاد ; فالتخا  اهنآ  یبهذـم  لوصا  اـب  تارایـس ) شدرگ  نیمز و  تکرح  باـب  رد   ) هلیلاـگ دـیاقع  هک  نیا  رطاـخ 
هب یباتک  درک و  هدافتـسا  دوب  هدش  پاپ  هک  متفه ) نبروا   ) ینیربراب لانیدراک  اب  شتقافر  زا  لاس 1632  رد  هراچیب  هلیلاگ  .دنتخادنا 
زا هک  رگید  رفن  ود  دـشاب و  یم  سومیلطب  اهنآ  زا  یکی  .دنتـسه  وگ  تفگ و  لوغـشم  رفن  هس  نآ  رد  هک  دومن  رـشتنم  ییایلاتیا » » ماـن

.دننک یم  عافد  کینرپک » »

هحفص 2

یکی لزنم  رد  درک و  راضحا  مر  هب  ار  هلیلاگ  دیسر و  دوخ  جوا  هب  پاپ  بضغ  مشخ و  نامز  نیا  رد 
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تفر و رـصق  رد  هک  دوب  رادروخرب  يدازآ  زا  رادقم  نیا  هلیلاگ  هتبلا  .دندرک  شا  ینادـنز  دـیاقع ، شیتفت  ناوید  هبتر  یلاع  اضعا  زا 
.دیامن ترشاعم  دوخ  لانیدراک  ناتسود  اب  دنک و  دمآ 

هحفص 35

همان هبوت  ءاضما  هب  روبجم  نئوژ 1633  رد 20  هلیلاگ  .دوب  وا  هیلع  هماناعّدا ، هیهت  لوغـشم  سّدقم ، ردپ  رتفد  نامز ، نیمه  رد  تسرد 
رد ار  سّدقم  باتک  هک  یلاح  رد  ما ، هدـمآرد  وناز  هب  امـش  تارـضح  لباقم  رد  یگدـنز  لاس  نیمداتفه  رد  هلیلاگ ، نم ،  » .دـش ریز 
یم راـکنا  ار  نیمز  تکرح  تقیقح  زا  یلاـخ  ياـعدا  منک و  یم  هبوـت  منک ، یم  سمل  ار  نآ  دوـخ  ياـه  تسد  اـب  مراد و  ور  شیپ 

« .مناد یم  دورطم  وروفنم  ار  نآ  میامن و 

ینادنز نیسرهش  فقـسا  ( piccolomini  ) ینیموـلوسکیپ لزنم  رد  نآ  زا  دـعب  دـش و  لـیمحت  وا  هب  روآ  تلاـجخ  هماـن  هبوـت  نیا 
(1) .دیدرگ

يریذپان یتشآ  ینمشد  نادنمشناد ، شناد و  اب  دنتسه ، ( مالسلا هیلع   ) حیسم ترـضح  بهذم  ياه  هبعـش  رگید  زا  هک  اه  ناتـستورپ  [
اه ناتستورپ  نیمه  .دندرک  یم  بوکرس  یعضو  نیرتدیدش  اب  ار  ناهوژپ  شناد  دنتـشادن و  اه  کیلوتاک  زا  یمک  تسد  دنتـشاد و 

(2) .دندنازوس هدنز  هدنز  دوخ ، یملع  تایرظن  راشتنا  مرج  هب  ار  هدرس » لشیم   » و ین » ینا  «، » ولوربونادرویج  » هک دندوب 

، ادخ زا  هدیزگرام  دننام  یعیبط  مولع  نادنمشناد  دش  ببس  هک  یطـسو  نورق  یحیـسم  نایامن  یناحور  تایانج  زا  يرادقم  دوب  نیا 
.دننک رارف  بهذم ، رادفرط  بهذم و  نید ،

یقرواپ

وسور ری  یپ  - 1

خیرات « pierre rousseau»

.يرافص نسح  همجرت  پاچ 42 ، مولع ،

.موس پاچ  اهامن ، فوسلیف  - 2

هرابرد تشاذگن  درک و  عنم  یمیش  ملع  رد  ندرک  ثحب  زا  ار  فورعم  فوسلیف  « bacon  » نکیب یسیلگنا ، هاشداپ  لوا ، دراودا  . 2
هاگشناد رد  ملع  نیا 
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دمجنم و راکفا ، ردق  نآ  نامز ، نآ  رد  .دریگ  رارق  اسیلک  رظن  ریز  ات  درک  دیعبت  سیراپ  هب  ار  وا  ماجنارس  .دنک  ینارنخـس  دروفـسکا 
(1) .دنتسناد یم  يرکف  هتوک  ار ، ملع  هب  نکیب  هجوت  هک  دوب  دودحم 

.دنتشاد یم  رذحرب  نآ  زا  ار  دوخ  نارادفرط  ًادیدش  هداد و  رارق  هفـسلف  ملع و  لباقم  هطقن  ار  نید  هب  داقتعا  نید و  اه  تسینومک  . 3
فرط یب  ینید  روما  هب  عجار  دناوت  یمن  بزح  دـسیون : یم  ربتکا 1947  رد 18  يوروش  تسینومک  ناناوج  هیرـشن  لاثم ، ناونع  هب 

فلاخم ینید  دیاقع  تسا و  ملع  رادفرط  بزح  اریز  دنک  یم  تیامح  هرادا و  یبهذم  تالیامت  هیلع  ار ، ینید  دض  تاغیلبت  دنامب و 
(2) .نآ

یقرواپ

.ایناپسا رد  نیملسم  تمظع  فزوژ ; پاک ، كام  - 1

.موس پاچ  اهامن ، فوسلیف  - 2

36 هحفص

میوش یم  رکذتم  ار  ریخا  نرق  نادنمشناد  هیرظن  ود  اجنیا  رد  . 4

همان زا  یضعب  رد  عاونا » لّدبت   » روهشم هیضرف  بحاص  یسیلگنا و  فورعم  دنمـشناد  1809 1892 م )  ) نیوراد تربور  زلراش  فلا )
هک دیوگب  بیجع ، یگنهامه  ماظن و  نیا  ندید  اب  دیشر  لقع  رب  تسا  لاحم  : » دوب هتفگ  دوب ، هتشون  ناملآ  نادنمـشناد  هب  هک  ییاه 

(1 «) ...درادن أدبم  ایند 

نیرت فیرش  نیرت و  يوق  ناهج ، ینید  سح  : » دیوگ یم  نینچ  ریخا  نرق  روهشم  ناد  یضایر  1879 1954 م )  ) نیتشنیا تربلآ  ب )
رهاظ ار  دوخ  هک  تسا  يرترب  حور  هب  تبـسن  لباقان ، ياسران  شیاتـس  کی  زا  ترابع  نم  تناید  .تسا  یملع  تاقیقحت  همـشچرس 
قیاف رعاش  تردـق  نینچ  کی  دوجو  ینورد و  قیمع  نامیا  نآ  .مینک  كرد  ار  نآ  دوخ  فیعـض  رعاشم  اب  میناوتب  اـم  اـت  دزاـس  یم 

نم تاداقتعا  هدرک ، رهاظ  كرد  لباقریغ  ناهج  رد  ار  دوخ  هک  رترب ) هاگآ  )
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(2 «) .دهد یم  لیکشت  ادخ  هب  تبسن  ار 

ترابع نیا  دنا ، هدرک  لقن  ار  سلاط  دیاقع  هک  یفسلف  خیراوت  مامت  (. 567 624  ) .دوب نانوی  فورعم  هفسالف  زا  « talis  » سلاط . 5
« .تسا بآ  ایشا ، یمامت  ساسا  ای  هدام و  : » دندش روآدای  وا  تاداقتعا  سأر  رد  ار 

یقرواپ

ص 201. ص 126 و ج3 ، ج1 ، ناهج ، ناسنا و  طابترا  ص 16 . عاونالا ، لصا  «; bochner  » رنخب -1

ج3. ناهج ، ناسنا و  طابترا  .نتیشنیا  رتکد  ناهج و  - 2

.درک ینیب  شیپ  ار  فوسک  نیلوا  سلاط  : » دـیوگ یم  نینچ  سلاط  هرابرد  هحفـص 7  يدام » لوصا  نافرع و   » باتک رد  ینارآ  رتکد 
تادوجوم مامت  یـساسا  تدـحو  هب  دـش  قفوم  تشاد ، یقطنم  يدام و  رکف  سلاط ، نوچ  .تسناد  یم  بآ  رد  ار  زیچ  ره  ساسا  وا 

« .دهد یم  لیکشت  یمیش ) کیزیف و   ) ار قیقد  یعیبط  مولع  ساسا  رکف ، نیا  هزورما  دربب و  یپ 

اب يو  یمئاد  ترواجم  رگید  شتماقا و  لحم  ندوب  يردـنب  یکی ، دـنادب ، تعیبط  ساسا  ار  بآ  سلاـط ، دوب  هدـش  ثعاـب  هک  یتلع 
.دوب یبآ  تاناویح  هدهاشم  بآ و 

ای دنرادن و  یهاگآ  خیرات  زا  ای  دـننک  یم  یفرعم  يدام  ار  يو  هک  یناسک  دـنمان و  یم  تسرپادـخ  ار  سلاط  هفـسلف ، خـیراوت  مامت 
.تسا هتفرگ  رارق  ضارتعا  دروم  ربتعم ، خیراوت  فرط  زا  نیمه  رطاخ  هب  دناد و  یم  يدام  ار  يو  یطفق ، هتبلا  .دننک  یم  يزروضرغ 

وا فورعم  درگاش  اریز  دوش ; یم  سلاط  دوخ  لماش  طقف  هداـم ، نیتسخن  نوماریپ  سلاـط ، هیرظن  هراـبرد  طـیحم » زا  تیعبت   » نوناـق
یم روصت  نایاپ » یب   » مان هب  يزیچ  ار  نیتسخن  هدام  درک ; یم  یگدنز  بآ ، رواجم  و  هطلـس »  » ردـنب نامه  رد  هک  سوردنمیـسکنا » »

هدام نیلوا  هک  تشاد  هدیقع  سونامیسکنا »  » شرگید درگاش  درک و 
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تیعبت نوناق  رگید  هفـسالف  ای  هدوب و  دشر  مک  سلاط  ای  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  نیاربانب  .دـشاب  یم  اوه »  » ملاع تادوجوم 
.دندرکن ارجا  ار  طیحم  زا 

2 اه یقرواپ  تاحیضوت و 

هحفص 37

.دراد تادوجوم  یلصا  هدام  نوماریپ  یفلتخم  تایرظن  م.ق )  hraclidus» (535 475  » تیلکاره . 6

هفـسلفلا خـیرات  .دـناد » یم  شتآ  ار  نیتسخن  هداـم  تادوجوم و  ساـسا  وا  : » دـنا هتفگ  نینچ  وا  هیرظن  هراـبرد  هفـسلف  خـیراوت  رثـکا 
] طسبنم لقع  ( [ سوگول  ) ار تادوجوم  ساـسا  تیلکاره  : » دنـسیون یم  هحفـص 87  رد  ینانویلا  رکفلا  عیبر  هحفص 299 و  هینانویلا ،

« .دهد یم  رارق  راخب  ار  هیلوا  هدام  تیلکاره  : » دیوگ یم  هحفص 14  رد  سفن  باتک  رد  وطسرا  .تسا » هدرک  یفرعم 

هیاپ نامه  ینعی  تسا ، سلاط  هیبش  یفسلف ، رظن  زا  هدام  هلئسم  رد  تیلکاره  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هنوگ  نیا  تایرظن  نیا  عومجم  زا 
ییورین ود  ره  هداـم ، قوفاـم  ییورین  هب  داـقتعا  رظن  زا  هدوـب و  شتآ »  » تیلکاره رظن  رد  تـسا ، بآ »  » سلاـط رظن  رد  هـک  یلـصا  و 

لقع  » ناونع هب  ار  نآ  تیلکاره  دـنک و  یم  ریبعت  حور »  » هب نآ  زا  سلاط  .دـنهد  یم  تلاخد  دوجو  ناـمزاس  رد  ار  رکفتم  ردـتقم و 
.دسانش یم  ( سوگول  ) ملاع یمامت  رد  طسبنم »

دوخ تاقوا  رتشیب  هک  هدوب  نیبدب  عامتجا  هب  يا  هزادنا  هب  اریز »  » تسا هدش  هدیمان  هیرگ  فوسلیف  نانوی ، هفـسلف  خیرات  رد  تیلکاره 
تشاذگ نابایب  هوک و  هب  رس  تفرگ و  هرانک  مدرم  اب  ترشاعم  زا  ماجنارس  دنارذگ و  یم  توکس  هیرگ و  ناماد  رد  ار 

ياه ترـشاعم  هدرک و  كرد  ار  نوطالفا  یناوج  طارقـس و  يریپ  نامز  .دوب  مسیمتا  بتکم  راذگ  هیاپ  م.ق )  460  ) سیطارقمیذ . 7
هک تشاد  هدیقع  وا  .تسا  هتشاد  نایناریا  ناینادلک و  نایرصم ، اب  ددعتم 
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نادنمـشناد نامز ، تشذگ  زا  سپ  اما  .تسین  هیزجت  کیکفت و  لباق  متا  هدـش و  لیکـشت  متا  مان  هب  یتارذ  زا  ملاع  تادوجوم  مامت 
درک تباث  تروف » رتور   » لاس 1919 رد  دش و  یعیبط  ملع  دراو  مک  مک  هیرظن  نیا  .تسا  کیکفت  لباق  زیچ  همه  هک  دـندش  دـقتعم 

.دشاب یم  ندش  کیکفت  نتسکش و  لباق  متا  هک 

سولاس م ) 346 ق .   ) روکیپا . 8

هحفص 38

ناسنا  ) تسیپورتنالیف ًاثلاث  لماکت ) لوصا  هب  دقتعم   ) تسینویسولووا ًایناث  يدام ) لوصا  هب  دقتعم   ) تسیلایرتام ار  وا  الوا  دیاب  .نانوی 
.تسناد دنوادخ ) دوجو  رکنم  دحلم و   ) تسیئتآ ًاعبار  و  رشب ) عون  هب  نیب  شوخ  تسود و 

(1) .دومن هفسالف  فقو  زین  گرم  ماگنه  رد  هک  دوب  روکیپا  هب  قلعتم  غاب  نیا  دنا و  فورعم  غاب » هفسالف   » مان هب  بتکم  نیا  هفسالف 

ساروغاتورب اهنآ  زا  یکی  .دـندمآ  دوجو  هب  تیرکومید  زا  دـعب  هک  تسا  نیئاطـسفوس »  » نیکاکـش روهظ  نامز  زا  ّتیّداـم  ریـس  . 9
: تفگ یم  سایتیرک  وا  زا  دعب  .دش  رکنم  ار  ناهج  يادخ  ًاحیرـص  هک  دوب  یـسک  لوا  دش و  دـلوتم  م ) ق .   ) لاس 440 رد  هک  تسا 

يرگیداـم يدـج  ناوریپ  زا  سویتاـبموب  سارطپ  یئاـیلاتیا  فوسلیف  نرق 16  رد  دنتـسین »! يزیچ  هیلاـیخ  تاـعرتخم  زا  ریغ  نایادـخ  »
یم نینچ  سفن  یگنادواج  هب  عجار  وطـسرا  هیرظن  هیلع  باـتک  نآ  رد  درک و  رـشتنم  یباـتک  لاس 1516  رد  يو  .دـش  یم  بوسحم 

: دسیون

« .تسا لاحم  نیا  دسج و  نودب  دشاب  هدنز  سفن  نآ  هک  دنک  یم  ءاضتقا  سفن ، یگنادواج )  ) دولخ هب  لوق  »

هفـسلف خیرات  فلؤم  تنارود ، لیو  .تفای  تافو  لاس 1860  رد  دـّلوتم و  ناملآ  کیزتناد  رد  لاس 1788  رد  رواـهنپوش  روترآ  . 10
لاس رد  ًارهاظ  وا  : » دسیون یم  هحفص 254  رد 
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هناحبص ندروخ  هب  اهنت  ربماتپس 1860  رد 21  : » دسیون یم  باتک  نامه  هحفص 258  رد  صخش  نیمه  اما  درک ،» یـشکدوخ   1850
هدرم يروخاذـغ  زیم  تشپ  ار  وا  دوب ، يو  راتـسرپ  رادـنامهم و  هک  ینز  دـعب  یتعاس  .دیـسر  یم  رظن  هب  ملاس  ًارهاـظ  دـش و  لوغـشم 

« .تفای

.ناهج ناسنا و  طابترا  يزیربت ; يرفعج  همّالع  یسایس  هفسلف  داگرازاپ ; رتکد  - 1

رواهنپوش توف  لاس  هفسلف ، خیراوت  همه  اریز  تسا ، رتکیدزن  تیعقاو  هب  تنارود  لیو  ریخا  هلمج  هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظنب  هچنآ 
دنا هتشون  ار 1860 

طاطحنا زا  ار  یبلاطم  وا » رـصع  رواهنپوش و   » ناونع تحت  هحفص 252  متفه ، لصف  هفـسلف ، خیرات  باتک  رد  تنارود  لیو  نینچمه 
هک دوب  یماقتنا  ناهج ، ياـیالب  اـیآ  : » دـهد یم  همادا  هنوگ  نیا  هحفـص 254  رد  سپـس  .دوش  یم  رکذتم  رواهنپوش  رـصع  رد  اپورا 

ربارب رد  میظعت  هب  هرابود  ار  نامیـشپ  مدان و  ياه  لقع  هک  دوب  یئادـن  کی  نیا  ایآ  تفرگ ؟ یم  داحلا  لقع و  نرق  زا  یلداع  يادـخ 
»؟ درک یم  توعد  ناسحا  دیما و  قباس و  نید  لئاضف 

هب نتـشگرب  زا  دوخ ، لوپ  ندرک  مامت  زا  سپ  هک  یناکدوک  نوچمه  اهنآ  : » دندرک یم  رکف  هنوگ  نیا  ...و  سیلاوون »  » و لگ » هلـش  »
جره : » دنتفگ دنداد و  يرت  خلت  باوج  يرگید  هورگ  یلو  دندوب » لاحـشوخ  میدق  نامیا  هب  تشگرب  زا  دنوش ; یم  لاحـشوخ  هناخ 

« .درادن دوجو  یتشهب  هب  دیما  یهلا و  مظن  کی  و  تسا ; ملاع  یتابث  یب  بارطضا و  زا  یشان  اپورا  بارطضا  جرم و  و 

هحفص 39

.دندرک یم  رکف  هنوگ  نیا  رواهنپوش »  » و هنیاه ،» « ، » نوریاب »

: دیوگ یم  يو  اریز  مینک  موکحم  يرگیدام  هب  ار  رواهنپوش  میناوت  یمن  قیقد  روط  هب  ام  لاح  نیع  رد 
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« مسیم یـسپ   » هدیقع (1) دـیمهف میهاوخ  لقع  اـب  ار  هداـم  دوخ  هک  یلاـح  رد  دـننک ؟ یم  یفرعم  هداـم  اـب  ار  لـقع  نویداـم ، هنوگچ  »
.دش رشتنم  لاس 1818  رد  هک  دراد  مان  روصت » هدارا و  نوچمه  ناهج   » وا باتک  نیرت  مهم  .دوب  ینیبدب ) )

باتک بحاص  راکفا  بوذـجم  هداعلا  قوف  هدرک و  هعلاطم  ار  رواهنپوش »  » باـتک فورعم ، فوسلیف  « f.nitchee  » هچین کیردرف 
(1) .درک یفرعم  هفسلف  نیا  ردپ  ار  يو  دش و 

یقرواپ

ص 402 هثیدحلا ، هفسلفلا  هصق  - 1

وسور كاژ  ناژ  .11

.دمآ ایند  هب  سیوس  ونژ  رد  هک  هسنارف  هفسالف  نادنمشناد و  زا  ( geam tacques rossau» (1712- 1778»

وـسور كاژ  ناژ  : » دـیوگ یم  دـنک و  یم  یفرعم  ملاع  ناتـسرپادخ  زا  ار  وسور  كاژ  ناژ  فراعملا ، هرئاد  باتک  رد  يدـجو  دـیرف 
ققحم هک  يزیچ  ...و  تسا  نکاـس  یناـمز  كرحتم و  یهاـگ  هسوسحم  هداـم  هک  درک  عورـش  نینچنیا  ار  دـیحوت  هدـیقع  هب  فارتعا 

مظنم تاکرح  نیا  رد  دوجو  .میتسین  هاگآ )  ) رعاش نآ ، یلک  روعـش  هب  میدوجو  نیمه  زا  یئزج  هک  یلاح  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا 
ناویح ناسنا و  يدارا  تاکرح  رد  هک  يدازآ  ّتیرح و  نآ  هدوب و  تباث  تساجرباپ و  تسا  عضاخ  نیناوق  هلـسلس  کی  ربارب  رد  هک 
مهرد ياج  کی  هب  ار  دوجو  اهنت ، بذـج  یلو  درک  فشک  ار  یمومع  هبذاج  نوناق  نتوین )  ) ...دوش یمن  هدـید  اـجنیا  رد  دـشاب  یم 

...دیامن هفاضا  عفد » هوق   » مان هب  يرگید  هوق  نوناق ، نیا  هب  هک  دش  مزال  نتوین  رب  هجیتن  رد  دنک و  یم  هناور  تکرح ، یب  هدرشف 

یقرواپ

ص 124. گرزب ، ياه  هفسلف  «، pierre ; » هساک ود  ریپ  ص 1171 . ج3 ، یسایس ، هفسلف  ص 686 . هثیدحلا ، هفسلفلا  هصق  - 1

40 هحفص

هچ هک  دیوگب  ام  هب  دیاب  تراکد » »
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ار یتسد  نآ  نتوین »  » دیاب تسا »؟ هتخادنا  شدرگ  هب  هتفگ  نخـس  اهنآ  هرابرد  وا  هک  ار  ناجیهرپ ) ياوه  نیا   ) یعیبط سومان  يزیچ 
هک یثداوح  رد  ردق  ره  ...دهدب  ناشن  ام  هب  دنیآ ، یم  رد  شدرگ  هب  دوخ  ياهرادـم  قبط  رب  هک  دـنک  یم  عفد  نانچ  ار  بکاوک  هک 

، رگید ضعب  رب  یـضعب  ریثأـت  ّتیفیک  رد  دریگ و  یم  رارق  اـه  هدـیدپ  نآ  ربارب  رد  هک  هچنآ  دروآ و  یم  دـیدپ  ار  نآ  تعیبـط  ياوـق 
دنم هرهب  يا  هدارا  زا  یلوا  ببـس  دـیاب  راچان ، هک  دوش  یم  تباث  میارب  رگید ; هجیتن  هب  يا  هجیتن  زا  لاقتنا  رذـگهر  زا  میاـمن ; ّتقد 

هب امـش  نکیل  ...دنادرگ  یم  هدنز  ار  ناگدرم  دروآ و  یم  رد  تکرح  هب  ار  دوجو  ادـخ )  ) وا هدارا  هک  مدـقتعم  نم  نیاربانب  ...دـشاب 
یناشفارون ام  هب  هک  یبکاوک  رد  هدروآ ، تکرح  هب  ار  اهنآ  هک  ییاه  نامـسآ  رد  تسا  يدوجوم  تساجک ؟ وا )  ) هک دییوگ  یم  نم 

گرب دـتفا و  یم  نیمز  هب  هک  یگنـس  درپ ، یم  هک  یغرم  درچ ، یم  هک  يدنفـسوگ  نآ  رد  هکلب  تسا  نـم  رد  طـقف  هـن  دـنک و  یم 
هک تسا  لاحم  یلو  دـننکب  دـنهاوخ  یم  هک  يراکره  اهنیا  دراد ...! دوجو  درب ، یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  نآ  داب  هک  یتخرد 
هک متسین  یسک  نم  میامنن ! كرد  دنا ، هدیشخب  ماظن  نیا  هب  هک  ار  یتمکح  یلو  منک  كرد  تادوجوم  يارب  ار  يرمتـسم  ماظن  نم ،
; دـنیرفایب یلقاع  تادوجوم  دـناوتب  روک  ترورـض  دـهد ; هجیتن  يا  هدـنز  تادوجوم  دـناوت  یم  هدرم  هداـم  هک : نیا  هب  موش  دـقتعم 

لقع هب  رصحنم  یسانشادخ ، هار  ...دنک  داجیا  یلقاع  تادوجوم  دناوتب  درادن ، لقع  هک  يزیچ 
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.عوضوم نیا  تابثا  يارب  تسا  یهار  نیرتهب  يرطف  روعش  هکلب  تسین  مّهوت  کش و  و 

بتکم يّدـج  نارادـفرط  زا  هکلب  دوـبن  يداـم  وـسور » كاژ  ناژ  » اـهنت هن  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هنوـگ  نیا  بلاـطم  نیا  عوـمجم  زا 
.تسا تیحیسم  يایلوا  اسیلک و  بابرا  اب  وا  هناتخسرس  ياه  تفلاخم  نامه  يو ، ندرک  یفرعم  يدام  تلع  دیاش  .تسا  « کیزیفاتم »

ًاـصوصخم وسور ، دیاقع  : » دسیون یم  نینچ  ص 119  مشـش ، لصف  مود ، دلج  اپورا ،» رد  تمکح  ریـس   » باتک رد  یغورف »  » موحرم
هب رجنم  دوش و  اپ  هب  اغوغ  تیحیسم ، يایلوا  تسایـس و  بابرا  نایم  هدش  ثعاب  دوب  هدرک  نایب  emile لیما باتک  رد  هک  ار  هچنآ 

ات دوب  يرارف  نانچمه  وا  دندرک و  بیقعت  ار  هدنسیون  دندنازوس و  ار  باتک  ات  دش  نیا 

هحفص 41

دوب هتـشذگن  شتافو  زا  یتدم  .دیـسر  نایاپ  هب  شـشزرا  رپ  یناگدنز  تشگزاب و  تعیبط  ملاع  هب  یگلاس  رد 66  رد 1778  هک  نیا 
هک اجنآ  ات  دندرک  لیلجت  ینادردق و  وا  زا  دوب  هدیشک  یگدنز  رد  هک  ییاه  جنر  اهیتخس و  ناربج  هب  دندش و  رایـسب  شنادقتعم  هک 

« .دنداد لاقتنا  تسا  هسنارف  ياه  ناتسربق  نیرت  مرتحم  زا  هک   pantheon نوئتناپ هب  ار  شدسج 

نیدرورف رد  هک  تسا  « یعامتجا نامیپ   » ای یعامتجا » ياـهدادرارق   » اـهنآ نیرت  فورعم  اـما  تسا  نوارف  وسور » كاژ  ناژ   » تاـفیلأت
رثا نیناوقلا » حور   » باتک نزومه  باتک  نیا  .دش  همجرت  نارهت  هاگشناد  دیقف  داتسا  هداز ، كریز  نیـسحمالغ  موحرم  طسوت   1325

.دراد شزرا  قوقح ، ملع  نایوجشناد  تسایس و  لها  رظن  رد  ( montesquies» (1689 1755 ویکستنم »

.دندناوخ هسنارف  بالقنا  ربمغیپ  ار  وا  دش  یم  هدرمش  هسنارف  بالقنا  گرزب  لماوع  زا  یکی  يو  یملق  راثآ  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

هک يزیچ  زا  تسا  ترابع  هدام : . 12
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هدام : » دنیوگ یم  نیرخأتم  .دش  هدام  دروم  رد  ییاهرظندیدجت  خیرات ، لوط  رد  .دشاب  هیزجت  میـسقت و  لباق  هتـشاد و  ناکم  نامز و 
« .هوق هدام و  هدرشف  هدوت  زا  تسا  ترابع 

.دـنمان یم  هوق »  » ار تارییغت  نیا  هدـنروآ  دوجوب  لماع  تسا ، رییغت  رد  ًامئاد  هدام  : » دـنیوگ یم  هداـم  تقیقح  دروم  رد  ینارآ  رتکد 
، روـن ترارح ، کـیناکم ، راـک ،  ) يژرنا عاوـنا  هکنیا  وـلو  تسا ، يژرنا  ياراد  هک  دـنیوگ  یم  دـهد ، ماـجنا  يراـک  هک  هاگتـسد  ره 
( داوم کت  کت   ) هدام داحآ  رد  اوق  دوجو  نامه  هک  تسا  یکی  اهنآ  ساسا  اما  دنراد  فالتخا  مه  اب  ییایمیش ) يژرنا  هتیسیرتکلا و 

« .تسا

هحفص 42

هحفص 43

هحفص 44

هحفص 45

دیحوت لیلد  نیرت  نشور  مود : شخب 

مظن ناهرب  لّوا : لیلد 

هراشا

لیلد نیرت  هدـننک  عناق  نیرت و  نشور  .دـنا  هدروآ  ار  یناوارف  لیالد  ناهج ، راگدـیرفآ  دوجو  تاـبثا  يارب  تسرپادـخ  ياـه  ناـسنا 
هـشیمه ناهرب ، نیا  لیلد ، نیمه  هب  .دزاس  یم  یـضار  عناق و  ار  نادـجو  لقع و  مظن ،» ناهرب  » هک ارچ  .دـشاب  یم  مظن » ناـهرب  » اـهنآ

.تسا هتفرگ  رارق  یهلا  هفسالف  نادنمشناد و  هجوت  دروم 

مظن ناهرب  یساسا  ياهروحم 

: تسا هتفرگ  رارق  هدمع  روحم  ود  رب  مظن » ناهرب  »

.دروخ یم  مشچ  هب  فده  نوناق و  باسح ، مظن ، ياه  هناشن  راثآ و  ناهج ، رساترس  رد  . 1

ملع و زا  نآ  هدنزاس  هک  تسا  نآ  هدنهد  ناشن  دشاب ، فدـه  نوناق و  باسح ، مظن ، راثآ  نآ ، رد  هک  يا  هعومجم  هاگتـسد و  ره  .2
.تسا رادروخرب  لقع 

: دییامرف هجوت  قوف  روحم  ود  حیضوت  هب  کنیا 

لّوا روحم 
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، نوناق باسح و  همانرب ، هکیلاح  رد  دروخ  یم  مشچ  هب  یبترم  مظنم و  ياه  نامزاس  اه و  هاگتـسد  عیـسو ، يایند  نیا  طاقن  ماـمت  رد 
یفلتخم ياهورگ  هب  هک  گرزب  يرکـشل  دـننام  ناهج ، نوگانوگ  تادوجوم  .دـنک  یم  تموکح  اهنآ  ازجا  نیرت  کـچوک  رب  یتح 

تکرح یصخشم ، فده  تمس  هب  يدحاو و  هدنامرف  رظن  ریز  یبیجع ، فرگش و  یگنهامه  مظنم و  ياه  فص  اب  دنا ، هدش  میسقت 
.دننک یم 

دننک تکرح  یصخشم  ریسم  رد  ثداوح  تادوجوم و  تسیاب  یم  هکلب  تسین  شّوشم  هتفشآ و  شنیرفآ ، ناهج  رگید »: ترابع  هب  »
.تسا هدز  مقر  اهنآ  يارب  ریدقت  تسد  هک  دنسرب  ییاهن  فده  نآ  هب  ماجنارس  ات 

هحفص 46

هاگن نیلّوا  اب  هک  دوش  یم  هدید  یتسه  َملاع  تادوجوم  ازجا و  مامت  نیب  رد  یصاخ  یگنهامه  طابترا و  عون  کی  موس :» ترابع  هب  »
دیامرف هجوت  ریز  تاکن  هب  تقیقح  نیا  ندش  نشور  رتشیب  يارب  .میوش  یم  نآ  هجوتم 

ناهج نیا  رد  دیاب  هراومه  . 1
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ات دنک و  ادیپ  اقب  سپس  دیآ ، دیدپ  يا  هدنز  دوجوم  ات  دنهد  مه  تسد  هب  تسد  صاخ ) طئارش  نیناوق و   ) لولعم تلع و  يرس  کی 
تروص هب  سپس  دروآ  رد  كاخ  زا  رس  يا  هناد  هکنآ  يارب  الثم : .ددرگ  دنم  هرهب  نیناوق  نآ  تیاده  وترپ  زا  یگدنز  هظحل  نیرخآ 

یم نینچمه  دشاب و  هتشاد  یصخشم  بسانم و  ترارح  نیمز و  اوه ، بآ ، یتسیاب  دهد ، هویم  ماجنارس  دیآ و  رد  يزبسرـس  تخرد 
دریذپ و ماجنا  یصاخ  نیناوق  طئارـش و  اب  قباطم  نآ ، یتایح  ياه  تیلاعف  مامت  لثم و  دیلوت  هیذغت ، سفنت ، لیبق : زا  یلئاسم  تسیاب 

لامک هب  ات  دوش  هرادا  یعیبط  ینیوکت و  مظنم  نیناوق  هلـسلس  کی  رظن  ریز  اه ، هخاش  ِرَـس  ات  اه  هشیر  ياهتنا  زا  تسیاب  یم  ماجنارس 
.دسرب

هحفص 47

یبوخ هب  نایرج  نیا  زا  .دناشک  یم  یهابت  يدوبان و  هب  ار  نآ  دوجوم ، طئارـش  زا  یکی  مدع  هک  تسا  حضاو  نشور و  بیترت  نیدب 
.دنرادن دشر  ناکما  یطیارش ، عون  ره  رد  تادوجوم  هک  میوش  یم  هجوتم 

رثا و نآ  هـک  تـسا  نـیا  رب  طورـشم  دوـجوم ، ره  دوـجو  دـشاب و  یم  دوـخ  هـب  صوـصخم  یتّیـصاخ  رثا و  ياراد  يدوـجوم  ره  . 2
طئارش رد  مس  شتآ و  نتشک  ندنازوس و  .تسا  نتشک  مس ، ندنازوس و  شتآ ، تیـصاخ  رثا و  الثم  .دشاب  هتـشاد  دوجو  تیـصاخ ،

مک ار  اهنآ  دنک و  فرصت  لخد و  اهنآ  تیصاخ  رثا و  رد  یعیبط  نیناوق  قوفام  یتردق  هک  نیا  رگم  .تسا  ایشا  نیا  مزاول  زا  بسانم 
یم رامـش  هب  ناهج  مظن  ياه  هناشن  زا  رگید  یکی  تادوجوم ، صوصخم  تیـصاخ  رثا و  تابث  بیترت ، نیدـب  .دزاس  رثا  یب  ای  رثا و 

.دور

یتادوجوم . 3
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اب كرتـشم  فدـه  نیا  رد  ناـنآ  يدوجو  حراوـج  اـضعا و  ماـمت  دـنا ، تکرح  رد  صخـشم  یفدـه  يوـس  هب  نیعم و  یهار  رد  هک 
، دوش داجیا  تسد  رد  یـشارخ  رگا  .تسا  ناسنا  ندـب  ناهج ، نیا  تادوجوم  زا  یکی  الثم  .دـنراد  یگنهامه  يراکمه و  رگیدـمه 

.دننک یم  عّمجت  مخز  لحم  رد  بورکیم  تنوفع و  دورو  زا  يریگولج  يارب  هدروآ و  موجه  ندب  نازابرس 

، مضه ندش  ناسآ  روظنم  هب  هدعم  ینویلیم  تفه  ياه  هدغ  تاحـشرت  اذغ ، مضه  يارب  هدـعم  ياه  تیلاعف  شراوگ ، هاگتـسد  لمع 
یگنهامه ياه  هنومن  رگید  زا  ...و  ندب  ياه  لولـس  مامت  هب  بلق  هلیـسو  هب  نوخ  عیزوت  هیفـصت و  هدـعم ، هچیرد  ندـش  هتـسب  زاب و 

.تسا كرتشم  یلاع و  فده  کی  هب  ندیسر  هار  رد  ندب  اضعا 

هحفص 48

داـحتا و عون  کـی  ملاـع ، تادوجوم  یماـمت  نیب  رد  دوـجوم ، کـی  حراوـج  اـضعا و  ناـیم  رد  یـصوصخ  یگنهاـمه  رب  هوـالع  . 4
بیقعت ار  ینیعم  دحاو و  فده  یـصخشم ، ریـسم  رد  دنا و  هدش  دحتم  مه  اب  نانآ  همه  ییوگ  .دشاب  یم  رارقرب  یمومع ، یگنهامه 

: الثم .يرگید  تیلاعف  لّمکم  یکی ، عقاو  رد  تسا و  رگیدکی  موزلم  مزال و  تادوجوم ، نآ  زا  مادـک  ره  راک  هکیلاح  رد  .دـننک  یم 
راخب ایرد  بآ  دباتب ، دیشروخ.دنشاب  هتشاد  يراک  رد  تسد  کلف » دیـشروخ و  هم و  داب و  بآ و   » تسیاب یم  هایگ  کی  دشر  يارب 

طاشن و اب  ار  ناهایگ  دـنراب و  ورف  شخب ، حرف  زیگنا و  برط  ابیز ، بلاج ، هنوگ  هب  ناراب  فرب و  .دربب  فرط  ره  هب  ار  نآ  داب  دوش ،
دشر هایگ  تیاهن  رد  ات  دیامن  لمع  ییاذغ ) داوم  نیمأت   ) دوخ هفیظو  هب  نیمز  رگید ، يوس  زا  .دنزاس  زیگنا  برط 
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.دهد همادا  یگدنز  هب  یتدم  يارب  دنک و 

دریگ و یم  رب  رد  مه  ار  نآ  زا  رتارف  یـسمش و  هموظنم  فلتخم  تارک  یتح  هک  تسا  هدرتسگ  يا  هزادـنا  هب  اه  يراکمه  نیا  عاعش 
.دشاب یمن  تقلخ  ملاع  نیا  زا  هشوگ  کی  هب  رصحنم  اهنت 

مود روحم 

، روعـش كرد و  نودب  لماوع  يدادعت  ینعی ، .دـشاب  فداصت  قافتا و  هجیتن  ینامزاس ، نینچ  مظن  تقد و  هک  تشاد  رواب  ناوت  یمن 
نینچ ناوت  یم  میکح ) لقاع  لـعاف  نودـب  مظن ، نآ  ندوبن  نکمم  ملاع 2. مظن  .1) همدـقم ود  نیا  زا  .دنـشاب  هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ 

فدـه هشقن و  قبط  ار  یمیظع  نامزاس  اناوت ، اناد و  راگدـیرفآ  نیا  تساـناوت و  اـناد و  يراگدـیرفآ  ياراد  ناـهج  هک  تفرگ  هجیتن 
.دنک یم  تیاده  يربهر و  هدرک و  داجیا  یصاخ 

هحفص 49

بلاطم نوچ  میزادرپ و  یم  همدـقم  ود  نآ  زا  کی  ره  لماک  حیـضوت  هب  دـش ، نشور  راصتخا  روط  هب  لالدتـسا  نیا  ساسا  هک  لاح 
تابثا هب  ادـتبا  (، 1  ) تسا رت  کـیدزن  نهذ  روضح  هب  رتوـلج و  لوا  همدـقم  زا  هعلاـطم  ماـگنه  رد  یفرط  زا  رت و  هداـس  مود  همدـقم 

.میزادرپ یم  لّوا  همدقم  نوماریپ  ثحب  هب  سپس  مود و  همدقم 

؟ دشاب رکف  لقع و  هناشن  دناوت  یم  مظن  هنوگچ 

: زا دنترابع  هار  ود  نیا  .دنک  یم  رّکفتم  لقاع و  أدبم  کی  زا  تیاکح  هراومه  مظن  هک : دیسر  تقیقح  نیا  هب  ناوت  یم  هار  ود  زا 

رادـقم « ) ّتیمک » اب ...و ،) نهآ  بوچ ، گنـس ،  ) یّـصاخ حـلاصم »  » زا یلومعم  هناـخ  کـی  نتخاـس  يارب  دـیاب  هک  میناد  یم  همه  . 1
.دوش هدافتسا  .دشابن ) هداُرب  تروص  هب  نهآ  الثم :  ) یصاخ ّتیفیک »  » و حلاصم ) بسانتم 

باختنا ار  رظن  دروم  داوم  دوجوم ، نوگانوگ  داوم  حلاصم و  مامت  نایم  زا  دوصقم ، هب  ندیسر  يارب  دیاب  نیاربانب 
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زا کـی  ره  یگنوگچ  ّتیفیک و  زین  دوشن و  داـیز  مک و  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوـت  زین  نآ  هزادـنا  رادـقم و  هب  دـیاب  نینچمه  .مییاـمن 
.دیسر میهاوخن  دوخ  فده  هب  زگره  هن  رگ  مینک و  باختنا  دوجوم ، تایفیک  مامت  نایم  زا  ار  حلاصم 

تروص هب  ار  اـهنآ  هنوگچ  هک  دـیآ  یم  شیپ  فلتخم  حـلاصم  نیا  بیکرت » زرط   » زا تبحـص  میتشذـگ ، هک  هلحرم  هس  نیا  زا  هزاـت 
؟ دیآ تسد  هب  رظندروم  نامتخاس  ات  مینک  بیکرت  هتسویپ و  مهب  یصاخ 

یقرواپ

! تسا يربک » رب « مدقم  يرغص » ،» یعانص بیترت  رد  قطنم ، رد  هک  اریز  .تسا  جیار  قطنم  رد  هک  هچنآ  فالخ  هب  - 1

هحفص 50

اب اهنآ  بیکرت  زرط  رظن و  دروم  ّتیفیک  مزال ، تیمک  حـلاصم ، عون  باـختنا   ) هناـگراهچ لـحارم  نیا  زا  کـی  ره  هک  تسا  یهیدـب 
.تسین یلمع  لحارم ، نیا  زا  کی  چیه  نآ  نودب  دهد و  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  روعش  لقع و  أدبم  کی  هب  دنمزاین  ( رگیدکی

نیا .دنک  بیکرت  مه  اب  صاخ  يا  هنوگ  هب  هدرک و  باختنا  ار  نآ  ّتیمک  ّتیفیک و  مزال و  حـلاصم  دـناوت  یمن  رک  روک و  فداصت 
.تسا هتفر  راک  هب  نآ  نتخاس  رد  هک  میوش  یم  يروعش  لقع و  أدبم  هجوتم  ًاروف  نامتخاس  کی  هدهاشم  اب  ام  هک  تسا  هنوگ 

(1) .تسا تالامتحا  باسح  مود ، هار  . 2

نآ قاروا  .دیراد  رایتخا  رد  دشاب ، یم  گرب  ياراد 100  هدش و  بترم  هحفص  هرامش  قبط  نآ  بلاطم  هک  یملع  یباتک  دینک  ضرف 
تـسد هب  ار  باتک  نونکا  .دنریگ  رارق  مظنمان  تروص  هب  بلاطم  اه و  هرامـش  هک  يروط  هب  دـیزاس ، شیپ  سپ و  هتخیر و  مهرد  ار 

ار نآ  هک  دینک  شهاوخ  دیهدب و  ییانیبان  ای  داوس و  یب  صخش 
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نیا هب  وا  ندیـسر  لامتحا  هک  تسادـیپ  هتفگان  .دراد  یمرب  هگرب  کـی  لوا ، هگرب  نتـشادرب  روظنم  هب  .دـنادرگ  زاـب  لوا  تروص  هب 
هگرب لامتحا  هب  ار  يرگید  هگرب  دراذـگ ; یم  راـنک  تسه ، هک  هچ  ره  ار  هگرب  نیا  .تسا  لاـمتحا  دـص  زا  لاـمتحا  کـی  دوصقم ،
نتفرگ رارق  رد  وا  تیقفوم  نیاربانب  .تسا  لامتحا  هنودون  رد  لامتحا  کـی  نآ ، ندـمآ  رد  بآ  زا  تسرد  لاـمتحا  دراد ، یمرب  مود 

.تسا لامتحا  رازه  هد  لباقم  رد  لامتحا  کی  ًابیرقت  مه ، رس  تشپ  رد  هرامش 1و2  ياه  هگرب 

1001  × 1001  = 000,101

.درادرب دناوتب  ار  مّود  هگرب  مود ، هعفد  رد  لوا و  هگرب  لوا ، هعفد  رد  هک  دراد  دوجو  لامتحا  کی  اهنت  لامتحا ، رازه  هد  نیا  نایم 

یقرواپ

لاکساپ زلب  طسوت  لاس 1654  رد  تالامتحا » باسح   » باسح نیا  -1

هدافتسا نآ  زا  کیزیف  ًاصوصخم  مولع ، ياه  هتشر  زا  يرایسب  رد  زورما  دمآ و  دوجو  هب  هسنارف  فورعم  دنمشناد   blais pascal
.دوش یم 
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ینعی .تسا  لامتحا  تشهودون  رد  لاـمتحا  کـی  نآ ، تیقفوم  لاـمتحا  درادرب ، موس  هگرب  روظنم  هب  ار  يرگید  هگرب  رگا  نینچمه 
.تسا لامتحا  نویلیم  کی  لباقم  رد  لامتحا  کی  ًابیرقت  موس ، مود و  لوا و  هگرب  ندش  مظنم  لامتحا 

1001×1001×1001=000,000,11

اب کی  ددـع  زا  لامتحا  کی  نآ  ندرک  بترم  باتک و  نیا  يروآ  عمج  رد  داوس  یب  ای  انیبان  صخـش  نیا  تیقفوم  لامتحا  نیارباـنب 
اب يواسم  فداصت ، يور  زا  داوس  یب  ای  انیبان  صخش  نیا  تیقفوم  لامتحا  رگید : ترابع  هب  .تسا  نآ  لباقم  رد  رفص  زا 150  شیب 

.تسا رفص 

رگید لاثم  دنچ 

يذـغاک يور  رد  هیفاق  شوخ  و  نوزوم ، رایـسب  یقالخا و  ینومـضم  ياراد  تغالب و  تحاصف و  لامک  رد  يرعـش  دـینک  ضرف  . 1
.تسا هدش  هتشون 
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دوجو هب  ار  ابیز  رعـش  نیا  قافتا ، يور  زا  هتفرگ و  تسد  رد  یملق  يزاب ، دـصق  هب  یلاسدرخ  هچب  هک  دـهد  یم  لامتحا  یـسک ، اـیآ 
؟! دشاب هدروآ 

تـسد هب  اه  يراّفح  زا  یکی  رد  .تسا  هدوب  شیپ  لاس  رازه  ود  هب  طوبرم  هک  يا  هدش  یـشاقن  ابیز و  رایـسب  يولبات  دـینک  ضرف  . 2
.تسا هدمآ 

هحفص 52

یشاقن لوصا  زا  یعالطا  هنوگ  چیه  هک  یـسک  تسد  گنهامهان  شخرچ  رثا  رب  هنادنمرنه  يولبات  نیا  هک  داد  لامتحا  ناوت  یم  ایآ 
؟! تسا هدمآ  دوجو  هب  هتشادن ،

زا مادک  ره  .تسا  هتفای  لیکـشت  ّتیفیک ، دص  اب  هک  تسا  ءزج  دص  ياراد  ندب  نیا  دینک  ضرف  .دـیریگب  رظن  رد  ار  یناسنا  ندـب  . 3
ندـمآ دوجو  هب  لامتحا  نونکا  ایآ  .دـنهد  یم  ماجنا  ار  دوخ  راک  مظنم ، روط  هب  مادـک  ره  میظنت و  قیقد ، باسح  کـی  اـب  ازجا  نیا 
دوجوم نیا  ناوت  یم  ایآ  و  تسین ؟! يواسم  رفـص ، اب  تالامتحا ، باسح  قبط  رب  قافّتا ، فداصت و  يور  زا  ّتیفیک  نیا  اب  ندـب  نیا 

؟! داد تبسن  هدارا  روعش و  نودب  للع  هب  دنروخ ، یم  مشچ  هب  تقلخ  نامزاس  رد  هک  ار  رگید  دوجوم  نارازه  مظنم و 

اجنآ ات  دنا  هدرمـش  تاّیهیدب  زا  ار  نآ  یـضعب  هک  تسا  نشور  يا  هزادنا  هب  لقاع  أدبم  کی  دوجو  زا  مظن ، تیاکح  عوضوم  ًاساسا 
.دناد یم  تایرطف ، زا  ار  نآ  يرصم  فورعم  دنمشناد  يدجو  دیرف  هک 

لزلزتم دـهد  یم  لیکـشت  ار  اهنآ  تاداقتعا  ساسا  هک  ار  نایارگ  يدام  لصا  راهچ  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  راهچ  ـالاب  ثحاـبم  زا 
: دزاس یم 

.دنک یم  هرادا  هدرک و  انب  ار  یتسه  نامزاس  هک  دراد  دوجو  هدام  ناهج  ءاروام  رد  اناد  ردتقم و  يورین  . 1

.2
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.درک ریسفت  یعیبط  للع  هب  ناوت  یمن  ار  تادوجوم  ثداوح و  همه 

.تسا فده  ياراد  هیلّوا  تلع  نیاربانب  .تسا  هتفر  راک  هب  حیحص  هشقن  ناهج ، نامتخاس  رد  . 3

هحفص 53

ندوب یفداصت  لامتحا  تسا و  هدـماین  دوجو  هب  فداصت  يور  زا  قیقد  ياه  يراک  هزیر  همه  نآ  اـب  زیگنا  تفگـش  هاگتـسد  نیا  . 4
تسا رفص  اب  يواسم  نآ 

ناهج رسارس  رد  مظن 

ملاع فلتخم  تادوجوم  رد  رکفت  هعلاطم و  نامه  دـسر ، یم  رظن  هب  هک  یهار  اهنت  تعیبط ، ناهج  مظن  یگنوگچ  هب  ندرب  یپ  يارب 
دیاب هکلب  تسیرگن ; ملاع  تادوجوم  هب  رّکفت ، نودب  یحطـس و  رظن  اب  ناوت  یمن  روظنم ، نیا  يارب  هک  تسادـیپ  هتفگان  هتبلا  .تسا 

اب اهنت  ام  نیارباـنب  .دوش  فرـصم  اـهرمع  اـهرکف و  یملع ، ياـهرازبا  اـه ، هبرجت  تقلخ ، ناـهج  زا  يا  هشوگ  ره  مهف  كرد و  يارب 
هب میبایرد و  ار  ملاع  مظن  دوخ ، دودـحم  ساوح  تاکاردا و  اب  هدرک و  افتکا  ملاع ، نیا  رهاوظ  هعلاـطم  هب  میناوت  یمن  رهاـظ ، ساوح 

.میدرگ هاگآ  تقلخ ، رارسا 

رد مادک  ره  لاس ، اهدص  یط  رد  دنمشناد  اه  نویلیم  .دنا  هدرک  فرص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  رمع  ینادنمشناد  ام  زا  شیپ  هناتخبـشوخ 
تیرـشب هعماج  لیوحت  ار  دوخ  یملع  ياه  هجیتن  يرکف و  ياـه  هدروآرف  دـنا و  هدوب  تقد  هعلاـطم و  لوغـشم  ناـهج ، زا  يا  هشوگ 

.تسا هدیدرگ  مولعم  رشب  يارب  ملاع  تادوجوم  زا  يا  هراپ  رارسا  هجیتن  رد  دنا و  هداد 

دـیحوت و رظن  هطقن  زا  اهنآ  همه  هدوبن و  اـم  فدـه  هب  ندیـسر  تقـشم ، جـنر و  همه  نیا  زا  اـهنآ  همه  دوصقم  هک  تسا  مّلـسم  هتبلا 
زا اهنآ  دوصقم  هک : مییوگب  دیاب  میشاب  نیبشوخ  رگا  هکلب  دندرک ، یمن  هاگن  ملاع  تادوجوم  هب  یتسرپادخ 
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ملع تفرشیپ  اهنت  ششوک ، رکفت و  همه  نیا 

هب .میهد  یم  رارق  یـسررب  هعلاطم و  دروم  ار  اهنآ  یملع  ياه  هدروآرف  یتسرپادخ ، نیب  هّرذ  ریز  زا  ام  لاح  ره  رد  یلو  سب ! هدوب و 
يرازگـساپس ریدقت و  نادنمـشناد  زا  میریگن و  يدـیحوت  جـیاتن  یملع ، ياه  ثاریم  نیا  زا  رگا  هک  تسا  یفاصنا  یب  تیاهن  یتسار 

.مییامنن

هحفص 54

؟ درک رکف  ملاع  مظن  هرابرد  دیاب  ارچ 

: مینک هصالخ  تمسق  ود  رد  ار  لاوئس  نیا  خساپ  میناوت  یم  ام 

رارسا و هب  هزادنا  ره  دیدرگ و  دهاوخ  رتدایز  ناهج ، قلاخ  هب  تبـسن  وا  تفرعم  دوش ، رتدایز  رـشب  تامولعم  هچ  ره  تسا  یهیدب  . 1
هک تساج  نیمه  زا  ددرگ و  یم  رت  مکحم  رت و  خـسار  نآ ، هدـنروآ  دـیدپ  هب  تبـسن  وا  نامیا  ددرگ ، رتانـشآ  تقلخ ، ناهج  زومر 
نآ دودحم و  کچوک و  رایسب  ار  ناهج  هک  هتشذگ  رد  موجن  ملع  نادنمشناد  ایآ  هک : دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  يارب  یبسانم  هنیمز 

نییعت یـضایر  تابـساحم  اب  نآ  هتفر ) ورف   ) رّعقم حطـس  ات  ار  نیمز  هلـصاف  دـندوب و  هدـیناجنگ  كالفالا  کلف  مان  هب  يا  هرک  رد  ار 
، هتفرـشیپ رایـسب  تازیهجت  لیاسو و  اب  هک  زورما  نادنمـشناد  ای  تسا  هدوب  رتشیب  ناهج  نیا  أدـبم  هب  تبـسن  ناـشتفرعم  دـندوب  هدرک 

هدیبوک نامـسآ  هحفـص  رب  خیم  دننام  ناگراتـس  دوب  لئاق  هک  يدالیم  مود  نرق  دنمـشناد  سویملطب  ایآ  دننک ؟! یم  هعلاطم  ار  ناهج 
ياراد بکاوک  : » دیوگ یم  هک  ریخا  نرق  سانـش  کلف  دنمـشناد  نتوین  ای  درب  یپ  راگدرورپ  تمظع  هب  تسناوت  یم  رتهب  دنا ! هدـش 

!« دشاپ یم  مه  زا  یتسه  ناهج  دنوش ، جراخ  دوخ  رادم  زا  اهنآ  زا  مادک  ره  رگا  هک  دنتسه  نیعم  هلصاف  رادم و 
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ناهج هک  سک  نآ  تسا  نشور  الماک 
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هتخیر کچوک  یبلاق  رد  ار  ناهج  هک  یسک  نآ  زا  تسا  رتشیب  شنامیا  دناد ، یم  قیقد  مظنم و  تبـسن ، نامه  هب  میظع و  یناهج  ار 
.تسا هدرب  یپ  ملاع  بیترت  مظن و  هب  دودحم  تبسن  نامه  هب  و 

ار ناسنا  نامیا  هک  تسا  نآ  هدـنروآدیدپ  تردـق  تمظعاب و  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  ناـهج ، مظن  رد  رکفت  دـیاوف  زا  یکی  نیارباـنب 
.دنادرگ یم  رت  خسار  رت و  يوق 

یناهج لباقم  رد  مظنم  کچوک و  یناهج  ار  دوخ  رـشب  .دـنک  یم  کیرحت  رـشب  رد  ار  يرازگرکـش  سح  ملاع ، مظن  رد  هعلاطم  . 2
یفرط زا  دنتسه و  لوغشم  هفیظو  ماجنا  هب  یـصاخ  مظن  اب  هنوگچ  وا  اضعا  ریاس  ای  بلق و  هک  دنادب  رگا  وا  .دنیب  یم  مظنم  گرزب و 

هب رگا  هک  دـنراد ; ریثأت  وا  یگدـنز  اـقب و  همادا  رد  همه  دـنباسح و  مظن و  ياراد  وا  دوخ  دـننام  ملاـع ، تادوجوم  ماـمت  هک  دـمهفب 
يرازگرکـش سح  ًاترطف  دوب  دهاوخ  لاحم  وا  يارب  یگدـنز  دوش ، جراخ  دوخ  همانرب  باسح و  زا  ملاع ، زا  يا  هشوگ  لاُحم  ضرف 

اما .دـنک  یم  عوضخ  وا  لباقم  رد  تبحم  قشع و  اب  هدـش و  کیرحت  هدرک ، اپ  رب  ار  میظع  ناهج  نیا  هک  یگرزب  قلاخ  هب  تبـسن  وا 
! دوب دهاوخ  یحطس  ناهج ، قلاخ  زا  مه  وا  يرازگرکش  عوضخ و  هزادنا ، نامه  هب  درگنب ، یحطس  رظن  اب  ار  ناهج  هک  سک  نآ 

.مینز یم  قرو  ار  ملاع  مظنم  هدننک و  هریخ  تاحفص  زا  ییاه  هنومن  نونکا 

!« دیوش هریخ  نوگلین  نامسآ  نیا  هب  یکدنا  »

تفر و هام ، دیشروخ و  بورغ  عولط و  دننز ، یم  کمـشچ  ییابیز  تروص  هب  ناگراتـس  دهد ، یم  رون  هام  دشخرد ، یم  دیـشروخ 
بش مظنم  دمآ 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 58 



ددرگ و هجوتم  الابناهج  يوس  هب  زور  نیلوا  زا  رشب  رکف  هک  دش  ببـس  ...و  فوسخ  فوسک و  لصف ، راهچ  ندمآ  دوجو  هب  زور ، و 
.تسا هدرک  بلج  دوخ  يوس  هب  ار  وا  رکف  هک  تسا  یتاعوضوم  نیرت  ییادتبا  زا  عوضوم  نیا 

هحفص 56

یم نآ  رارسا  ندیمهف  يارب  رـشب ، واکجنک  رکف  هشیمه  هک  تسا  ینامـسآ  نامه  دینیب ، یم  هک  ار  ینوگلین  ابیز و  نامـسآ  نیا  سپ 
.تسا هدوب  يو  يرکف  دشر  هزادنا  هب  وا  رظن  رد  نآ  تمظع  هشیمه  اما  هدیشیدنا ،

یم اهنآ  هب  تبسن  ییاه  هیرظن  حیرشت و  ار  نامسآ  عاضوا  شیوخ  يرکف  ییاناوت  تامولعم و  هیاپ  رب  میدق  سانش  کلف  نادنمـشناد 
هدرک و فشک  ار  یتالوهجم  دوخ  قیمع  تاعلاطم  اب  مادک  ره  دندش و  نادیم  دراو  یموجن  یکلف و  ياملع  ات  تشذگ  اهلاس  .دنداد 

ناغمرا هب  رـشب  يارب  نامـسآ  زا  يا  هزات  تامولعم  هدز ، رانک  ار  لهج  ياه  هدرپ  دـندومن ، زاب  ار  نآ  رامـش  یب  ياـه  هرگ  زا  یهرگ 
.دندروآ

روهظاب عضو  نیا  اما  درک ، یم  هعلاطم  ار  نامـسآ  عاضوا  مشچ ، ناوتاـن  فیعـض و  يورین  اـب  اـهنت  يدـالیم ، نرق 16  دودح  ات  رـشب 
، هلیلاـگ زا  دـعب  .دـش  هریخ  نامـسآ  هب  حّلـسم  مشچ  اـب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  وا  اریز  درک ، ادـیپ  رییغت  ییاـیلاتیا ، دنمـشناد   2« هلیلاگ »
تفر و شیپ  تعرس  هب  ینامسآ  ملاوع  هب  رشب  شناد  تفرعم و  هجیتن  رد  دش و  عارتخا  گرزب ، ياه  پوکـسلت  يوق و  ياه  نیبرود 

.دمآرد يرت  لماک  تروص  هب 

دیاب ینعی  .درک  يزاب  ار  یمهم  شقن  الاب ، ملاع  رارسا  زا  یتمسق  ّلح  رد  یـضایر  تابـساحم  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دیابن  نمـض  رد 
لماع ود  یضایر ، تابساحم  یکلف و  رازبا  لیمکت  تفگ :
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.ددرگ یم  بوسحم  يّوج  عاضوا  نتخانش  موجن و  ملع  تفرشیپ 

هحفص 57

دیهاوخ قیدصت  تقو  نآ  .مینک  حیرـشت  امـش  يارب  ار  نآ  تمظع  زا  يا  هشوگ  ات  دیوش  هریخ  نوگلین  نامـسآ  نیا  هب  یکدـنا  لاح 
؟ دوب لکشم  ردقچ  ام  دودحم  راکفا  يارب  نآ  روصت  دوبن ، تابساحم  دادعا و  یضایر و  ياه  لومرف  رگا  هک  درک 

.مینک یم  هظحالم  بیجع  تمظع  نیا  لباقم  رد  ار  دوخ  هک  ینامز  تسا ! روآ  تفگش  یتسار 

یب تیاهن ...! یب  لباقم  رد  یمدع  تسیچ ؟ تعیبط  رد  رـشب  : » تفگ یم  اهراب  هسنارف ، يدالیم  نرق 17  فورعم  دنمشناد  لاکساپ 3 
« .دوجو مدع و  نایم  رد  تسا  يزکرم  مدع ...! لباقم  رد  یتیاهن 

؟! تفگ دیاب  هچ  هدیدرگ  راکشآ  ملاوع  مولع و  تمظع  رتشیب  هک  الاح  اّما  تسا ، شیپ  لاس  هب 420  طوبرم  نخس  نیا 

تباوث تارایس و 

: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  نامسآ  ناگراتس 

اهنآ تبسن  هلـصاف و  هشیمه  ینعی  .تسین  تخاونکی  ناشتالاح  هدوب و  ام  دید  رد  فلتخم  عاضوا  تاکرح و  ياراد  هک  تاراّیـس : . 1
.دید مشچ  اب  ناوت  یم  ار  اه  هرایس  نیا  زا  ددع  طقف 5  .تسا  رییغت  رد  ًامئاد  تسین و  ناسکی  ناگراتس ، ریاس  اب 

.تسا تخاونکی  اهنآ  تکرح  هدوب و  ام  دید  رظن  زا  یتباث  عضو  ياراد  هک  تباوث : . 2

.دنا هدرک  هیبشت  دنشاب ، هدیبوک  یگرزب  كرحتم  فقس  هب  هک  ییاه  لیدنق  هب  لوا  هاگن  رد  ار  ناگراتس  زا  عون  نیا 

هحفص 58

هب هک  يا  هراتس  ره  دینک ; اشامت  ار  نامسآ  تقد ، هلصوح و  اب  یلاوتم ، بش  دنچ  ناگراتس ، زا  هتـسد  ود  نیا  لماک  ییاسانـش  يارب 
يا هراتس  ره  تسا و  تباوث  زا  ددرگ  یم  يوق  فیعض و  شرون  یپ ، رد  یپ  هک  تسا  نیا  دننام  دنز و  یم  کمشچ  امش 
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يرود توافت ، نیا  تلع  .تسا  تارایـس  زا  دنک  یم  هاگن  امـش  هب  هریخ  هریخ  هک  تسا  نیا  دـننام  تسا و  تباث  تلاح ، کی  رد  هک 
.دشاب یم  تاراّیس  یکیدزن  تباوث و 

(1  ) سویملطب هیرظن 

زا کی  ره  تسا و  ملاع  زکرم  نیمز  : » تفگ .تشاد و  راهظا  ار  هناگ » هن  كـالفا   » هیرظن ـالاب  ملاـع  عضو  هیجوت  يارب  دنمـشناد  نیا 
ریز بیترت  هب  هناگ  هن  كالفا  نتفرگ  رارق  زرط  .دـندرگ » یم  نیمز  رود  هب  نآ  هارمه  هتفرگ ، رارق  یفافـش  کلف  طسو  رد  ناـگراتس 

.تسا

هام کلف   1

دراطع کلف   2

هرهز کلف   3

دیشروخ کلف   4

خیرم کلف   5

يرتشم کلف   6

لحز کلف   7

(2  ) تباوث کلف   8

(3 ( ) سلطا  ) كالفالا کلف   9

نایلاس یط  مادـک  ره  هدوب و  یـصوصخم  تکرح  ياراد  مهن  کلف  زا  ریغ  هب  هناگ  هن  كالفا  زا  کی  ره  : » هک دوب  دـقتعم  سویملطب 
كالفا نیا  مامت  دوخ  يزور  هنابش  عیرـس و  تکرح  اب  سلطا ) کلف   ) مهن کلف  دندرگ و  یم  نیمز  هرک  رود  هب  رود  کی  يدامتم ،

ار يدوجوم  نآ ، ءاروام  هدوب و  كالفالا  کلف  هب  دودـحم  تئیه  نیا  رظن  رد  ناهج  .دروآ » یمرد  تکرح  هب  دوخ  رد  دوخ و  اـب  ار 
عـضو هرابرد  یملع  هیرظن  نیرت  یلاـع  ناونع  هب  لاـس  تدـم 1300  رد  ینعی  يدـالیم  نرق 15  دودـح  اـت  هیرظن  نیا  .تشادـن  لوبق 

، تئیه نیا  ياه  هیاپ  ، 4 یناتسهل کینرپک  هیرظن  روهظ  اب  لبق  لاس  رد 500  ًابیرقت  يدالیم  نرق 15  رد  اما  دوب ; لوبق  دروم  اهنامسآ 
هلاس تیزکرم 1300  کـینرپک ، ءارآ  .دـیدرگ  دودرم  مدرم ، راـکفا  رب  تموکح  لاـس   1300 زا دـعب  سویملطب  هیرظن  دـش و  لزلزتم 

، دیشروخ نآ  ياج  هب  دومن و  لزع  یلاع ، بصنم  نیا  زا  ار  وا  درک و  بیذکت  ار  نیمز 
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دیشروخ رود  هب  رایس  ناگراتس  زا  یکی  نیمز  دعب ، هب  نآ  زا  و  تاراّیس ) هب  تبسن  هتبلا   ) دیدرگ باختنا  نیـشتآ ، نازورف و  هرک  نآ 
لیلد وا  اما  درک ، یفرعم  اضف  رد  ّقلعم  یماـسجا  ار  ناگراتـس  دـیدرون و  مهرد  ار  هناـگ  هن  كـالفا  راـموط  کـینرپک  .دـش  هتخاـنش 

.تشادن تسد  رد  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  یحضاو 

یقرواپ

.دش ضرقنم  کینرپک  رلپک و  تاقیقحت  زا  سپ  هک  تسا  فورعم  تئیه  بحاص  سویملطب betlimous(90-168م ) - 1

.دنراد ياج  کلف  نیا  رد  تباوث  ناگراتس  مامت  سویملطب ، هدیقع  هب  انب  . 2

نیا شود  هب  سویملطب  هک  یتمحز  اهنت  .دـنداهن  مان  سلطا  کـلف  ار  نآ  تهج  نیمه  هب  درادـن و  دوجو  نآ  رد  يا  هراتـس  چـیه  . 3
.دوب ملاع  يزور  هنابش  تکرح  دوب ، هدراذگ  کلف 

59 هحفص

تارظن دوخ ، یعارتخا  کچوک  ياه  نیبرود  هلیـسو  هب  ییاـیلاتیا  مجنم  هلیلاـگ ، یناـملآ و  ناد  یـضایر  مجنم و  ، 5 رلپک هک  نیا  اـت 
تئیه ساسا  ماجنارس  درک و  ینابیتشپ  وا  دیاقع  زا  هلیلاگ  نیبرود  کمک  هب  هلیوار »  » مان هب  یصخش  دعب  دندرک و  دییأت  ار  کینرپک 
رایـس هراتـس  شـش  تسا و  دیـشروخ  یـسمش ) هموظنم   ) ملاع زکرم  : » دش انب  بیترت  نیا  هب  میدـق  تئیه  ياه  هبارخ  يور  رب  دـیدج 

نیا رود  هـب  ناگراتــس  زا  یــضعب  دـندرگ و  یم  نآ  رود  هـب  ( 1) لـحز و  (، 5) يرتشم (، 4) خیرم (، 3) نیمز (، 2) هرهز (، 1) دراطع
اما .تسا  نیمز  راـمقا  زا  ددرگ ، یم  نیمز  هرک  درگ  هب  هـک  هاـم  هرک  : ـالثم .دـنمان  یم  راـمقا  ار  اـهنآ  دنتـسه و  شدرگ  رد  تاراـیس 
« .دنتسه شدرگ  رد  ام  زا  رترود  رایسب  یناکم  رد  نارک ، یب  ياضف  نیا  رد  دنراد و  یملاع  دوخ  يارب  مادک  ره  تباوث ، ناگراتس 

یقرواپ

mepcue-1

venus - 2

laterre - 3

maps - 4

jupiter - 5

saturne - 6

هحفص 60

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 62 



نادنمشناد تاقیقحت  هلیسو  هب  تارظن  نیا 
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.تسا هدمآرد  يرت  لماک  تروص  هب  ریخا  نرق  سانش  کلف 

دادعت رب  درک و  فشک  ( 2 « ) سوناروا  » مان هب  يرگید  رایس  هراتس  یسیلگنا ،  6 لشره » مایلیو  ، » لبق لاس  ًابیرقت 220  لاس 1781  رد 
.تسا رمق  راهچ  ياراد  دوش و  یم  هدید  يوق  مشچ  اب  فاص  ياه  بش  رد  هراتس  نیا  .تشگ  هفاضا  یکی  یسمش  هموظنم 

فشک ( 5 « ) هیرول  » و ( 4 « ) لاه  » ياه مان  هب  یکلف  دنمشناد  ود  يراکمه  اب  ( 3 « ) نوتپن  » مان هب  يرگید  هراتس  لبق ، لاس  دودح 120 
.تسا رمق  کی  ياراد  دوش و  یمن  هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هراتس  نیا  .دیدرگ 

دادعت دش و  فشک  ییاکیرمآ  ( 7 « ) لوال  » رتکد طسوت  ( 6 « ) نوتولپ  » مان هب  يرگید  هراتـس  لبق ، لاس  رد 71  ینعی  لاس 1930  رد 
.دوش هچ  اهدعب  ات  دیسر ، ددع  هب 9  یسمش  هموظنم  ناگراتس 

یقرواپ

uranus - 1

neptune - 2

hale - 3

leverrier - 4

plotone - 5

lowell - 6

61 هحفص

یسمش هموظنم  تمظع 

(1  ) دیشروخ

نیمه يرآ  تمظع ، هوکشاب و  هرک  نیا  تفاطل و  یمرگ و  أدبم  نیا  رون ، همـشچرس  تایح و  نوناک  نیا  هدنـشخرد ، دیـشروخ  نیا 
يدیشروخ نیمه  دشخب و  یم  تایح  ام  هب  دوخ  هدنشخرد  یناشیپ  زا  هدرک و  یناشفارون  غیرد  یب  ام  یکاخ  هرک  هب  هک  يدیشروخ 

مجح تسا  نکمم  .تسا  یـسمش  هموظنم  روحم  زکرم و  مینک ، یم  هدـهاشم  نوگلین  نامـسآ  رد  ار  وا  رون  رپ  هراـسخر  زور  ره  هک 
رتگرزب دـشاب  یم  هام  ربارب  هاجنپ  دودـح  هک  نیمز  زا  هبترم  رازه  دصیـس  نویلیم و  کی  اّما  دـنک ، هولج  هام  هزادـنا  هب  ام  رظن  رد  نآ 

نییعت رتمولیک  نویلیم  نیمز 150  اـت  دیـشروخ  هلـصاف  هک  یتروص  رد  تسا ، رتمولیک  رازه  نیمز 386  ات  هام  طـسوتم  هلـصاف  تسا !
یگرزب تمظع و  ندروآ  تسدب  يارب  .تسا  هدش 
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هار دیـشروخ  لخاد  هب  تساهنآ  نیب  هک  يا  هلـصاف  نیمه  اب  نیمز  هام و  هرک  رگا  هک  دـینک  ضرف  دـیناوت  یم  دیـشروخ  هرک  حـطس 
ات زونه  هکلب  دنوش ، جراخ  دیـشروخ  حطـس  دودح  زا  مادکچیه ، هک  نیا  نودـب  ددرگب ، نیمز  رود  دـناوت  یم  یناسآ  هب  هام  دـنبای ،

.تشاد دنهاوخ  يدایز  رایسب  هلصاف  نآ  طیحم 

! دنک یم  زواجت  مه   000,000,1 ْ زا نآ  زکرم  رد  ْ 000,6 و  دیشروخ هرک  حطس  رد  ترارح  هجرد 

یقرواپ

[sun[67 - 1

دراطع

هلصاف دیشروخ  زا  رتمولیک  نویلیم  لاح 58  نیع  رد  تسا و  دیـشروخ  هب  هرایـس  نیرت  کیدزن  هک  نازوس  هرک  نیا  ابیز ، دراطع  نیا 
.دروآ یم  دورف  میظعت  رس  نیشتآ ، يرون و  هرک  نآ  لباقم  رد  دراد ،!

هب اهزور  زا  یـضعب  رد  اما  دـهد ، یم  ناشن  ام  هب  رتمک  ار  دوخ  راسخر  تهج  نیا  زا  دـنک و  یم  بورغ  عولط و  دیـشروخ  اب  دراطع 
کیدزن هلصاف  رد  تسا و  رت  کچوک  نیمز  زا  رت و  گرزب  هام  زا  هراتس  نیا  مجح  .دوش  یم  هدید  دیـشروخ  بورغ  عولط و  ماگنه 

.ددرگ یم  دیشروخ  هب 

هرهز

ندـش کیدزن  هناشن  نآ  عولط  نوچ  دـنک و  یم  بورغ  عولط و  دیـشروخ ، یکیدزن  رد  ابیز ، دراطع  دـننام  زین  ناشخرد  هرایـس  نیا 
زا ربارب  نیدـنچ  هتفرگ ، رارق  دیـشروخ  يرتـمولیک  نویلیم  هلـصاف 180  رد  دشاب و  یم  فورعم  حبـص ، هراتـس  هب  تسا ، حبـص  عولط 

(1) .تسا رت  کچوک  نیمز  زا  يرصتخم  یلو  رت  گرزب  دراطع 

نیمز

شخب و حرف  ياـه  ناتـسغاب  اـه و  هعرزم  اهارحـص ، نیا  ازفا ، حور  اـبیز و  رظاـنم  همه  نیا  اـب  تیبرت  هراوهگ  نیا  یکاـخ ، هرک  نیا 
شرورپ نوناک  شیاسآ و  هراوهگ  هک  تمظع  نیا  اب  نیمز  نیمه  يرآ ، نوگانوگ ، ثداوح  زیگنا و  تفگش  لیاسو  نارازه  دوجو 
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رطق 12800 هب  رتـمولیک و  نوـیلیم  هلـصاف 150  رد  هک  تسا  یـسمش  هموظنم  تارایـس  زا  تسا ، رگید  دوجوم  اهدـص  ناـسنا و  عون 
.ددرگ یم  دیشروخ  رود  هب  رمق  کی  اب  رتمولیک و 

یقرواپ

دیدرگ سکعنم  زور  زا 100  سپ  هک  هرهز  هرایس  هب  هدش  هداتـسرف  ییویدار  جاوما  فارحنا  يور  زا  قباس  يوروش  نادنمـشناد  - 1
.ددرگ یم  دوخ  رود  هب  راب  کی  نیمز ، هرک  زور  ربارب 10  یتدم  رد  هرهز  هک  دندرک  نّیعم 

(24/2/1340، ناهیک همانزور  زا : لقن  )

68 هحفص

خیّرم

هب رمق  ود  اب  رتمولیک و  نویلیم  هلـصاف 227  اب  رت و  کچوک  نیمز  زا  نآ  مجح  .تسام  هرک  هیاسمه  نامه  ینارون  هراّیـس  نیا  زایتما 
.ددرگ یم  دیشروخ  رود 

رت ندمتم  رترایشوه ، یمدرم  هک  دندز  یم  سدح  قباس  رد  یّتح  دراد و  دوجو  هرایس  نآ  رد  یگدنز ، تایح و  طئارـش  دنیوگ : یم 
.تسین لوبقم  نادنمشناد  رظن  زا  بلطم  نیا  رضاح  لاح  رد  یلو  دننک ! یم  یگدنز  اجنآ  رد  نیمز ، يور  مدرم  زا  رتدنمشناد  و 

يرتشم

دوخ رود  هب  نآ  تکرح  تعرـس  .تسا  رتمولیک  نویلیم  دیشروخ 778  زا  نآ  هلـصاف  رت و  گرزب  نیمز  زا  راب  میظع 1300  هرک  نیا 
دیشروخ رود  هب  راب  کی  لاس ، تدم 12  رد  ددرگ و  یم  دوخ  رود  هب  راب  کی  تعاس ، تدم 30/9  رد  هک  تسا  دایز  يا  هزادنا  هب 

(1 !) دراد يا  هنارعاش  ییاشامت و  هرظنم  هچ  دینک  روصت  .دندرگ  یم  نآ  رود  هب  همه  هک  تسا  رمق  ياراد 12  هراتس  نیا  .ددرگ  یم 

لحز

ره 29 رد  هتفرگ و  رارق  دیشروخ  يرتمولیک  نویلیم  هلصاف 428/1  رد  .تسا  رت  کچوک  يرتشم  زا  نیمز و  ربارب  اهدص  هرایـس ، نیا 
، تسا رمق  ياراد 10  هراتس  نیا  .ددرگ  یم  دیشروخ  رود  هب  راب  کی  لاس ،
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.ددرگ یم  دوخ  رود  هب  راب  کی  تعاس  تدم 4/10  رد  دوش و  یم  هدید  مشچ  اب  هراتس  نیا 

یقرواپ

دوجو یکلف  نادنمـشناد  نایم  رد  يرـصتخم  تافالتخا  یـسمش ، هموظنم  رگید  تارایـس  زا  یـضعب  هرایـس و  نیا  هلـصاف  هراـبرد  - 1
لصفم رایسب  نیمز ، يور  ياه  هلصاف  ام و  هب  تبسن  هن  رگ  تسا و  ینامـسآ  لصاوف  هب  تبـسن  رـصتخم ،)  ) مییوگ یم  هک  نیا  .دراد 

! تسا

69 هحفص

سوناروا

رود هب  راب  کـی  لاـس  ره 84  رمق ، راـهچ  اـب  يرتـمولیک  نویلیم  بـیجع 2870  هلــصاف  رد  تـسا و  رت  گرزب  نـیمز  زا  ربارب  اـه  هد 
.ددرگ یم  دیشروخ 

نوتپن

کی اب  هتفرگ و  رارق  دیشروخ  زا  يرتمولیک  نویلیم  روآ 4500  تریح  هلصاف  رد  تسا و  رت  گرزب  نیمز  زا  بتارم  هب  زین  هرایس  نیا 
.ددرگ یم  دیشروخ  رود  هب  راب  کی  لاس  تدم 164  رد  رمق 

نوتولپ

هام هرک  عاعش  اریز  دشاب ، رت  کچوک  هام  زا  هکلب  نیمز ، زا  هراّیس  نیا  هک  دوش  یم  هدز  سدح  .تسا  یسمش  هموظنم  هرایس  نیرخآ 
زیگنا 5929 تفگش  هلـصاف  رد  نوتولپ  .دنا  هدز  نیمخت  رتمولیک  ار 1609  نوتولپ  عاعش  هکیلاح  رد  تسا  رتمولیک  دودح 1737  رد 

(1) .ددرگ یم  دیشروخ  رود  هب  نیمز ) ربارب  ًابیرقت 40   ) يرتمولیک نویلیم 

یسمش هموظنم  رد  تایح 

هدمآ لمع  هب  هراب  نیا  رد  اهنآ  فرط  زا  یقیمع  تاعلاطم  هدرک و  دوخ  هجوتم  ار  یکلف  نادنمشناد  راکفا  تسا ، یتدم  عوضوم  نیا 
کی هب  یـسمش  هموظنم  ياه  هرایـس  رتشیب  رد  تایح  هلأـسم  اـهنآ ، رظن  زا  هک  دـیمهف  ناوت  یم  اـهنآ  تاـقیقحت  عومجم  زا  هک  تسا 

.دنناد یمن  دوجوم  اهنآ  رثکا  رد  ار  تایح  طئارش  اریز  یملع ، ثحبم  کی  ات  تسا  رت  هیبش  یلیخت  ثحب 

یقرواپ

40  ، دیشروخ زا  ریغ  هب  یسمش  هموظنم  هداوناخ  تقیقح  رد  - 1
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؟! تسین يزیچ  اهنیا  زج  ایآ  .رمق  هرایس و 31  .دراد 9  وضع 

( .تسدرود ياه  ناهج  هب  رفس  باتک  زا  لقن  )

70 هحفص

.مینارذگ یم  امش  رظن  زا  تمسق  نیا  رد  ار  تئیه  ياملع  تاعلاطم  هجیتن  نونکا 

دیشروخ

نیا ربارب  رد  تمواقم  لمحت  يدوجوم  چیه  تسین و  تنوکس  لباق  هجو  چیه  هب   6000 ْ لداعم یترارح  اب  نیشتآ  نازورف و  هرک  نیا 
.درادن ار  بیجع  ترارح 

(1) هام

نیا زا  دـنک و  لداعتم  دوخ  رد  ار  اـمرگ  امرـس و  دـناوت  یمن  درادـن ، اوه  نوچ  تسا و  یتاـیح  داوم  یلک  روط  هب  اوه و  بآ و  دـقاف 
! تسا ( 80 ْات  100  )ْ درس رایسب  اهبش  و  +( 100)ْ مرگ رایسب  زور  رد  هام  هرک  تهج 

دراطع

نیمه هب  تسا و   300 ْدودح نآ  ترارح  دیشروخ  هب  یکیدزن  رثا  رد 

یقرواپ

la lune.، mouen-1

71 هحفص

اوه و هناشن  هک  ییاـهربا  دراـطع ، فارطا  رد  یفرط  زا  تسا و  هداد  تسد  زا  دـنهد  یم  اوه  اـضف و  لیکـشت  هک  ار  ییاـه  متا  تلع ،
! درادن دوجو  تایح  مه ، ابیز  هراتس  نیا  رد  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب  .هدشن  هدید  دشاب  بآ  راخب 

هرهز

رد .تسا  رتدایز  نیمز  زا  شترارح  دیشروخ ، هب  یکیدزن  تهج  هب  هدیناشوپ و  مکارتم  ياهربا  ظیلغ و  ياهراخب  ار  هراتس  نیا  يور 
رد دوخ  تاقیقحت  تاـعلاطم و  هلیـسو  هب  ، dunham ماهنود سمادآ adamsو  ياـه  ماـن  هب  ییاـکیرمآ  مّجنم  ود  لاس 1834 
رد تسا  نکمم  هدوب و  تروص  نیمه  هب  نیمز  یناوج  تلاـح  دـنیوگ : یم  دـندرک و  فـشک  ار  کـینبرکزاگ  هرهز ، هراتـس  فـیط 

(1) .تسین تنوکس  لباق  العف  هراتس  نیا  نیاربانب  .دیآرد  نیمز  یلعف  عضو  هب  هرهز  هرک  هدنیآ 
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يرتشم

تیحالـص تهج  نیا  زا  .تسامرفمکح  نآ  رد  يدیدش  يامرـس  نادنب و  خی  هشیمه  دراد ، دیـشروخ  زا  هک  يدایز  هلـصاف  رطاخ  هب 
ار هدنز  تادوجوم  تنوکس 
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.درادن

یقرواپ

.هراتس ات  متا  زا  پوکسلت و  یب  موجن  وسورری ; یپ  - 1

72 هحفص

خیرم

نآ زا  ار  تایح  رطاخ ، نانیمطا  اب  ناوت  یمن  نیمز ، هب  نآ  یکیدزن  دیشروخ و  اب  نآ  بسانتم  هلصاف  رثا  رد  هک  تسا  يا  هراتـس  اهنت 
.دومن تابثا  ای  بلس و 

.تسا نیمجنم  دیدش  فالتخا  دروم  خیرم ، هرک  رد  تایح  دوجو  عوضوم  یفرط  زا  و 

« ...یسمش هموظنم  رد  تنوکس  ناکما  تایح و   » نوماریپ سانش ، کلف  نادنمشناد  تارظن  زا  یلامجا  دوب  نیا 

زا دنا و  هدیجنس  نیمز  هرک  رد  یگدنز  طئارـش  اب  الاب  تارک  رد  ار  یگدنز  طئارـش  نایاقآ ، هک  تسا  نیا  دسر  یم  رظن  هب  هچنآ  اما 
تارایس رد  هک  یطیارش  نامه  اب  ینامسآ  تادوجوم  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  دنناد ; یمن  تنوکس  لباق  ار  تارایـس  تهج  نیا 

! دننک یگدنز  تسه 

هک تسا  یناسک  رکفت  زرط  نیا  مینادـب و  دوخ  تایح  عون  هب  رـصحنم  ار  تایح  عون  ام  هک  تسا  یهاوخدوخ  عون  کی  عقاو  رد  نیا 
! دنرامش یم  زیچ  همه  شجنس  سایقم  ار  رشب 

یم نایب  امش  يارب  ار  اهنآ  ياه  یگژیو  زا  يرـصتخم  نونکا  .میدش  رکذتم  ار  تارایـس  ناگراتـس و  نتخانـش  هار  هتـشذگ  ثحب  رد 
.مینک

73 هحفص

تارایس ناگراتس و  یگژیو 

مشچ اب  ندش  هدید  . 1

رد یلو  دنوش  یم  هدید  تباوث  ناگراتـس  زا  دودح 6000  رد  نیمز ، یبونج  یلامـش و  هرکمین  ود  رد  دـشاب  فاص  اوه  هک  یماگنه 
پوکسلت هلیـسو  هب  حلـسم و  مشچ  اب  اما  دوش ; یمن  هدید  ددع  زا 2000  شیب  هرکمین ، ره  رد  ـالومعم  يّوج ، عناوم  ضراوـع و  رثا 

! درک هدهاشم  ناوت  یم  ار  ناگراتس  نیا  زا  نویلیم  اهدص  گرزب ، ياه 

اهنآ هلصاف  . 2
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هک تسا  دایز  تفاسم  يا  هزادنا  هب  اجنیا  رد  اما  میداد ، رارق  سایقم  ار  رتمولیک  تارایس ، هلصاف  نییعت  يارب 
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یط لاسکی  تدم  رد  رون  هک  تسا  يا  هلصاف  رادقم  نآ  .تسا و  يرون » لاس   » سایقم نآ  درک و  نییعت  نآ  اب  بسانتم  یسایقم  دیاب 
.تسا رتمولیک  رازه  هیناث 300  ره  رد  رون  ریس  تعرس  .دنک  یم 

هیناث کی  رد  دـشاب ; رون  تعرـس  قباطم  شتکرح ، تعرـس  ییامیپاوه ، رگا  هک  دـینک  ضرف  سایقم ، نیا  تمظع  هب  ندرب  یپ  يارب 
! ددرگب .تسا ) رتمولیک  رازه  هک 40  اوتسا  طخ  لوط  رد   ) نیمز هرک  رود  هب  رتشیب  هکلب  هبترم و  تفه  دناوت  یم 

رد هام  رون  دسر و  یم  ام  هب  هقیقد  تدم 8  رد  تسا ; رود  ام  زا  رتمولیک  نویلیم  هک 150  یلاح  رد  باتفآ  رون  باسح ، نیمه  يور 
؟! تسا هزادنا  هچ  زور  کی  رد  رون  ریس  تعرس  هک  دینک  رکف  نونکا  .دسر  یم  نیمز  هب  هیناث  تدم 211 

تباوث نیرت  کیدزن  هک  دینک  یم  رواب  ایآ  باسح ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 

74 هحفص

یم ام  هب  يرون  لاس  تدم 9  ارعش »  » هراتس زا  دراد و  هلـصاف  نیمز  زا  يرون  هام  هک 52  امیسکورپ »  » مان هب  تسا  يا  هراتس  نیمز ، هب 
تدم 3 رگید  ضعب  دسر و  یم  نیمز  هب  يرون  لاس  رازه  تدم 17  رد  اهنآ  رون  هک  دنتسه  مه  تباوث  زا  یضعب  ماجنارـس ، و  دسر !

!!! دشک یم  لوط  يرون  لاس  نویلیم 

يا هزادنا  تسا ،» دودحم  یهانتم و  ناهج  : » دنیوگ یم  هک  ییاهنآ  .تسا  هدننک  جیگ  لوقعلاّریحم ، هلـصاف  نیا  روصت  هک  یتسار  هب 
زا دنهاوخب  رگا  رون  هعّـشا  : » دنیوگ یم  اهنآ  .تسین  ملاع  ندوب  یهانتم  ریغ  هب  نیلئاق  هزادنا  زا  رتمک  دنا ، هدرک  نییعت  ملاع  يارب  هک 

زا شیب  تاقیقحت  نیرخآ  قبط  دنک ، تکرح  ملاع  گید  بطق  فرط  هب  یتسه  ملاع  بطق  کی 
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!. تسا دودحمان  هیبش  يزیچ  زیگنا  تریح  تیدودحم  نیا  یتسار  دشک »! یم  لوط  يرون  لاس  درایلیم   20

الاب ملاع  تمظع  زا  یتاکن 

نیا هجوت  بلاج  یلو  دوش  یم  يژرنا  ترارح و  هب  لیدبت  دیشروخ  مجح  زا  نت  نویلیم  رازه  زور 350  ره  قیقد ، تابساحم  قبط  . 1
!( تسا یمتا  يژرنا ، عون  اریز   ) .تسا هتشاذگن  نآ  ترارح  رون و  رب  یسوسحم  رثا  زارد ، نایلاس  یط  شحاف ، ناصقن  نیا  هک 

صوصخم یتروص  لیکـشت  یـصوصخم ، عضو  اب  هک  دـید  ناوت  یم  ار  ناگراتـس  زا  يا  هدوت  ربا ، نودـب  فاص و  ياـه  بش  رد  . 2
نادنمـشناد .دنا  هتفرگ  رارق  مه  رود  یـصاخ ، لکـش  هب  هک  دوش  یمن  هدید  هراتـس  دـنچ  زا  شیب  حلـسم ، ریغ  مشچ  اب  اما  دـنا ، هداد 

یلع یثاجلا   » تروص هلمج  زا  .دنوش  یم  هتخانش  مان  نامه  هب  مه  نونکا  هک  دنا  هدراذگ  یمـسا  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  موجن ، میدق 
زا اهنآ  هلصاف  تسا و  هراتس  رازه  دودح 30  رد  یموجن  ياه  نیبرود  تشپ  اما  تسین ، رت  شیب  هراتـس  دنچ  ًارهاظ  هک  تسا  هیتبکر »

.تسا يرون  لاس  رازه  ام 36 

یجراخ حطس  رد  ترارح  هجرد  میدرک ، رکذ  البق  هک  روطنامه  .تسا  هجوت  لباق  رایـسب  یعوضوم  ناگراتـس ، ترارح  ناتـساد  . 3
دسر و یم  + 000,11 ْ و + 8000 ْ هب يرعش  و  يدُج ، ناگراتس  یجراخ  حطـس  ترارح  هجرد  هک  یلاح  رد  تسا ،  + 6000 ْ دیشروخ

.دنک یم  زواجت  مه  هجرد  اه  نویلیم  زا  اهنآ  لخاد  رد 

75 هحفص

راون تروص  هب  هاـگ  هطقن و  تروص  هب  هاـگ  تفاـسم ، يداـیز  رثا  رب  دـنا ، هدـش  لیکـشت  هراتـس  اـه  نویلیم  زا  هک  اـه  ناـشکهک  . 4
(. دوش یم  هدید  ام -  ناشکهک  يریش -  هار  ناشکهک  لباقم  يوزاب  دننام   ) گنردیفس

نیبرود هلیسو  هب  یکلف  تاعلاطم  رثا  رد 
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، تمظع نآ  اب  ام  یـسمش  هموظنم  هک  يروط  هب  .دنتـسه  يروانهپ  عیـسو و  ناهج  اهنآ ، مادک  ره  هک  تسا  هدش  تباث  یموجن ، ياه 
يردق هب  ناشکهک  نیا  رطق  ود  هلصاف  .دشاب  یم  نآ  طسوتم  بکاوک  زا  یکی  دیشروخ  تساه و  ناشکهک  زا  یکی  ءازجا  زا  یئزج 

، لاس نویلیم  ره 240  ام  ناـشکهک  رد  دیـشروخ  هک  نیا  بلاـج  و  دـنک ! یم  یط  لاـس  رازه  دـصکی  دودـح  ار ، نآ  رون ، هک  تسا 
.دنز یم  رود  ناشکهک  نیا  زکرم  رود  هب  رابکی 

يارب کی  ره  دنیوگ و  یم  یباحس  ار  اهنآ  هک  دنوش  یم  هدید  گنر  مک  قیقر و  اهربا  تروص  هب  یناگراتـس  فاص ، ياهبـش  رد  . 5
نیا .دوـش  یم  هدـید  نآ  هراتـس  دـنچ  هک  تسا  ( 1 «) هلـسلسملا هئرملا   » نیمز هب  اهنآ  نیرت  کـیدزن  .دـنراد  هناگادـج  یملاـع  دوخ ،

!! تسا هتفرگ  رارق  نیمز  زا  يرون  لاس  نویلیم  هلصاف 8/1  رد  رت و  گرزب  بتارم  هب  یسمش ، هموظنم  لماح  ناشکهک  زا  یباحس 

76 هحفص

الاب ناهج  رد  مظن  یّلجت 

زا یکی  لد  رد  ناگراتـس  زا  کی  ره  تفگ  یم  دوب و  كالفا  هب  لئاق  سویملطب ، تئیه  میدرک ، هراشا  هتـشذگ  رد  هک  روطناـمه  . 1
نتفرگ رارق  تلع  تئیه ، نیا  رظن  زا  نیاربانب  .دـندرگ  یم  كالفا  تکرح  زا  تعباتم  هب  اـهنآ  دـنا و  هدـش  هدـیبوک  بصن و  كـالفا 

.تسا هدوب  كالفا  نامه  نیعم ، ياهاج  رد  ناگراتس 

رد كالفا  ياـج  هب  ار  ییورین  هچ  دـش ، كـالفا  رکنم  ًاـساسا  دـیدرون و  مه  رد  ار  سویملطب  تئیه  راـموط  هک  کـینرپک  تئیه  اـما 
؟ دنک یم  هیجوت  زیچ  هچ  اب  ّوج ، نایم  رد  ار  ناگراتس  ندنام  قلعم  تسا و  هداد  رارق  ناگراتس  يرادهگن 

نتوین هیرظن 

درک و زاربا  یمومع  هبذاج  رب  ینبم  ار  دوخ  هیرظن  هراب  نیا  رد  نتوین 
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زا زیرگ   » يورین هارمه  هب  یمومع » هبذاج   » نوناق دـیوگ : یم  وا  .دـیناجنگ  یّلک  مظنم  نوناق  کـی  تحت  ار  موجن  شدرگ  تکرح و 
نوچ یفرط  زا  دراد و  دوـجو  لداـعتم  روـط  هب  ورین  ود  نیا  ـالاب ، مارجا  زا  کـی  ره  رد  تساـمرفمکح و  تارایـس  یماـمت  رب  زکرم »

، تارایس زا  کی  ره  مرج  لیلد  نیمه  هب  دراد ; اه  هلصاف  روذجم  اب  سوکعم  تبسن  مسج و  ود  مرج  اب  میقتسم  تبسن  هبذاج ، يورین 
یم هعفاد  زا  رتشیب  هبذاج ، يورین  الثم  دوبن ، رارقرب  يواست  ود ، نیا  نیب  رد  رگا  نیاربانب  .تساهنآ  ریـس  تعرـس  هلـصاف و  اب  بسانتم 

زا جیردت  هب  تارایـس  دش ، یم  رتدایز  هعفاد  يورین  رگا  درک و  یم  بذج  دوخ  يوس  هب  ار  رت  کچوک  مسج  رت ، گرزب  مسج  دش ،
دندیدرگ یم  دوبان  هدش و  رود  دوخ  زکرم 

یقرواپ

.andromede - 1

.77 هحفص

: میسر یم  ریز  جیاتن  هب  هدش  رکذ  ثحابم  زا 

يورین رگا  ینعی  دـهد ، يور  یفلخت  نیرت  کـچوک  رگا  اریز  تساـمرفمکح ، ناـسکی  روـط  هب  ورین  ود  نـیا  يوامـس ، مارجا  رد  . 1
تـسد هک  ار  يریـس  تعرـس  اـی  مجح و  هلـصاف ، تارایـس ، رگا  یلک  روط  هب  ددرگ و  داـیز  مک و  زکرم ، زا  زیرگ  يورین  اـی  هبذاـج 

رد مظن  قیداـصم  زا  یکی  دوخ ، نیا  دروخ و  یم  مه  هب  یلک  هب  اـهنآ  عـضو  دـنهدب ، تسد  زا  تسا  هدرک  نییعت  اـهنآ  يارب  تردـق 
.تسالاب ناهج 

تکرح رد  تخاونکی  تروص  هب  یقیقد  مظنم و  باسح  کـی  يور  هک  اریز  تسا ، مظن  زراـب  دـهاوش  زا  یکی  تارایـس  تکرح  . 2
.دوش یمن  هدید  اهنآ  عضو  رد  يرییغت  نیرتمک  لاس ، نارازه  یط  هک  يا  هنوگ  هب  .دنا 

، درک یم  یگدنز  نرق 18و19  رد  هک  یناملآ  فورعم  دنمشناد  ُدب  . 3
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هکلب  ، تسین هدعاق  نودب  دیشروخ ، زا  يا  هرایس  ره  هلصاف  تفگ : یم  وا  .دروآرد  ینیعم  نوناق  کی  تحت  ار  تارایـس  ياه  هلـصاف 
رب هیکت  اب  روکذـم  دنمـشناد  هک  نیا  هجوت  بلاج  .دـنا  هتفرگ  رارق  ینیعم  هلـصاف  رد  قیقد ، باسح  کـی  قبط  تارایـس ، زا  کـی  ره 

.دندرک هدهاشم  ار  روکذم  هراتس  پوکسلت ، هلیسو  هب  اج ، نامه  رد  نیمجنم  اهدعب  درک و  نییعت  ار  نوتپن  هراتس  ياج  نوناق ، نیمه 

78 هحفص

درک ینیب  شیپ  ًاقیقد  لبق ، اهلاس  زا  ار  اهنآ  عوقو  ناوت  یم  اریز  تسا ، هظحالم  لباق  تاعوضوم  زا  مه  فوسک  فوسخ و  هلئـسم  . 4
.دنک یم  بکاوک  مظنم  قیقد و  شدرگ  زا  تیاکح  دوخ  نیا  و 

زاب تدم ، نیا  نتـشذگ  زا  سپ  .دریگ  یم  تروص  فوسخ  هبترم  فوسک و 28  هبترم   43 زور ، لاس و 11  ره 18  رد  یلک  روط  هب 
.دوش یم  رارکت  نیعم  تاقوا  رد  فوسخ  فوسک و 

هرابرد هک  یقیاقح  دیدش ، هاگآ  یتسه ، ناهج  مظن  تمظع و  زا  يرادقم  هب  هک  لاح  .نامسآ  مظن  تمظع و  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
تکرح نوماریپ  یفرط  زا  دـیروایب و  رظن  رد  میتفگ ، اه  یباحـس  اه و  ناـشکهک  ماجنارـس  يرتشم و  هرهز ، خـیرم ، هاـم ، دیـشروخ ،

دوخ نادجو  هب  تقو  نآ  .دـینک  لّمأت  زکرم ، زا  زیرگ  يورین  هصالخ  یمومع و  هبذاج  نوناق  تباوث ، تمظع  اهنآ ، هلـصاف  تارایس ،
هک دراد  ناکما  اـیآ  دـشاب ؟ قاـفتا  فداـصت و  لولعم  مظنم ، میظع و  ناـمزاس  نیا  تسا  نکمم  اـیآ  دـینک : لاوئـس  هدرک و  هعجارم 

؟ داد تبسن  قافتا  فداصت و  هلئسم  هب  ار  تارایس  قیقد  تاکرح  تباوث و  زیگنا  تفگش  ياه  هلصاف 

! تسا نشور  زور  دننام  لاوئس  نیا  خساپ 

کچوک ناهج  رد  شنیرفآ  ماظن 

زیگنا تریح  ماظن  رد  هعلاطم  مظن و  ناهرب  رد  ثحب 
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یتسه ناهج  رساترس  رد  دیحوت  ياه  هناشن  مظن و  دوجو  تابثا  يارب  دیناشک و  اه  نامسآ  قامعا  هب  ار  ام  ماجنارـس  شنیرفآ ، ناهج 
نآ زیگنا  تفگـش  ماظن  هعلاطم  اه و  نامـسآ  رد  ریـس  هتـسب و  ار  ینالوط  رفـس  نیا  راب  دوب  مظن  ناهرب  یـساسا  نکر  ود  زا  یکی  هک 

.میتخادرپ گرزب  تیاهن  یب  ملاع 

79 هحفص

(1) .میهد یم  همادا  يدیحوت  ياه  یسررب  تاعلاطم و  هب  هتفرگ و  رظن  رد  ار  دولآ  زار  ناهج  نیا  زا  یکچوک  رایسب  هشوگ  کنیا 

تقد و یلو  دـنرادن ; دوب ، رگ  هولج  اهنامـسآ  گرزب  تیاهن  یب  ملاـع  رد  هک  ار  یتمظع  نآ  کـچوک ، ملاوع  نیا  رهاـظ ، هب  هچرگ 
هنومن ناهج و  هدننیرفآ  نایاپ  یب  فطل  ملع و  زا  يراکشآ  ياه  هناشن  تسا و  بلاج  هداعلا  قوف  اهنآ ، روآ  تریح  ياه  يراک  هزیر 

.دشاب یم  یتسه  ملاع  یمومع  ماظن  زا  ینشور 

: دنک یم  هجوت  بلج  الماک  تهج  ود  اه ، نامسآ  ملاع  دننامه  زین  کچوک  ملاع  نیا  رد 

.ملاع نیا  هدیچیپ  تالیکشت  قیقد و  رایسب  ءازجا  هداعلا و  قوف  یکچوک  .1

.تسامرفمکح اهنآ  دوجو  نامزاس  رد  هک  یقیقد  بیجع و  رایسب  مظن  . 2

رد زاورپ  هب  نارکیب  نامـسآ  قامعا  رد  ناهج  راگدـیرفآ  وجتـسج  قشع  هب  هک  ار  دوخ  رکف  هجوت و  ام  هک  تساج  هب  یلیخ  نیاربانب 
هعلاطم کیدزن  زا  ار  اهنآ  ياه  یتفگش  بیاجع و  یملع ، رظن  اب  هدومن و  بلج  دنتـسه  ام  مدق  ریز  هک  یکچوک  ملاوع  هب  دوب  هدمآ 

هب تقو  نآ  .مینک 

قئاقد اه و  یتفگـش  زا  یتح  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  ملاوع  نیا  يدـیحوت  رارـسا  قئاقد و  مظن و  ياه  یتفگـش  هک  دـید  میهاوخ  یبوخ 
رت قیقد  اهنآ  رد  مظن  هدوب و  رت  بلاج  زین  اه  نامسآ 
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لکشم رت و  هدیچیپ  نآ  رد  مظن  طیارش  دشاب ، رت  قیقد  رتزیر و  نآ  ءازجا  رتکچوک و  یهاگتـسد  هزادنا  ره  اریز  دشابیم  رت  هدیچیپ  و 
نیا زا  مولع ، نیا  .يراوید  گرزب  تعاس  کی  لباقم  رد  کچوک  یچم  تعاـس  کـی  دـننام : .دوب  دـهاوخ  رت  بلاـج  هرخـالاب  رت و 

ماگنه یفاک  هزادنا  هب  هتبلا  .دنا  هدرک  رظن  فرـص  ای  تلفغ و  اهنآ  يدـیحوت  حـضاو  جـیاتن  زا  هدرک و  یـشوپ  مشچ  نشور  تقیقح 
.دش دهاوخ  تبحص  نشور ، تقیقح  نیا  زا  اهنآ  تلفغ  للع  هرابرد  اه  يدام  تالاکشا  حرط 

یقرواپ

هیزجت و یـسانشادخ  رظن  زا  تسا  هدـش  قیقحت  یعیبط ، مولع  رد  هک  ار  ناهج  نیا  ياـه  هدـیدپ  زا  یتمـسق  هک  تسا  نیا  فدـه  - 1
لیلد نیرت  گرزب  هک  دـنک  یم  تموکح  ناهج  رب  يروآ  تریح  قیقد و  ماظن  تاقیقحت ، نامه  قبط  هک  مینک  تباث  هدرک و  لـیلحت 

80 هحفص نیصصختم  نادنمشناد و  زا  یضعب  هک  نیا  زا  میرذگب  .تسا  نایاپ  یب  لقع  ملع و  تردق و  عبنم  کی  دوجو  رب 

مه یتسه  ناهج  زا  کچوک  طیحم  نیا  رد  هدرک ، يدایز  ياه  تفرـشیپ  اه  نامـسآ  دروم  رد  ملع  هک  هنوگ  نامه  تسادـیپ  هتفگان 
ناگدنیوپ يارب  دوخ  نیا  هک  تسا  هدومن  فشک  ار  یناوارف  ياه  یتفگش  رارسا و  عیسو و  یقطانم  مینک ، یم  یگدنز  نآ  رد  ام  هک 

.دشاب یم  یتسه  ناهج " راگدیرفآ   " نایاپ یب  ملع  تردق و  تمظع ، هعلاطم  يارب  هلیسو  نیرتهب  دیحوت ، هار 

کچوک تادوجوم 

درک میسقت  هتسد  هس  هب  ناوت  یم  ار  کچوک  تادوجوم 

زا رگید  یـضعب  هچروم و  دـننام : .دـید  ار  اـهنآ  ناوت  یم  يداـع  مشچ  اـب  اـما  دنتـسه ، کـچوک  رایـسب  هک  يا  هدـنز  تادوجوم  . 1
.تارشح

.اه سوریو  واهیرتکاب  دننام  دنوش ، یمن  هدید  حلسم  ریغ  مشچ  اب  هک  يزیر  رایسب  نارادناج  . 2

یتادوجوم . 3
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دنمورین رایـسب  ياهپوکـسورکیم  اب  اهنت  دـنوش و  یمن  هدـید  مه  يرون  ياهپوکـسورکیم  یلومعم و  حلـسم  ياـه  مشچ  اـب  یتح  هک 
.اه متا  اه و  لوکلوم  .دید  ار  اهنآ  ناوت  یم  ینورتکلا 

81 هحفص

.مییامن هعلاطم  ار  اهنآ  يدیحوت  تاکن  رارسا و  مظن ; هداد و  رارق  یسررب  دروم  ار  زیر  تادوجوم  زا  هتسد  هس  نیا  دیاب  نونکا 

کچوک تارشح  - 1

.تسا هجوت  لباق  رکفتم ، ناسنا  يارب  زیر  تاناویح  ملاع  رد  هعلاطم  هک  یتسار  هب 

کی قیقد  زیر و  هثج  هک  دـنک  یمن  کیرحت  ار  ناسنا  يواکجنک  سح  ردـق  نآ  لیف  اـی  بسا  دـننام : گرزب  ناویح  کـی  هدـهاشم 
هچروم نیمه  یگدـنز  رد  يرت  قـیقد  هنوـگ  هب  گرزب  تاـناویح  یتاـیح  ياـه  تیلاـعف  مهم  تمـسق  هک  نیا  صوـصخ  هب  هچروـم ،

رمع زا  زارد  ناـیلاس  نادنمـشناد  زا  يا  هدـع  هک  تسا  روآ  طاـشن  لاـح ، نیع  رد  مهم و  يردـق  هب  بـلطم  نـیا  .دوـش  یم  هدـهاشم 
یپ اهنآ  زیگنا  تفگش  رارسا  یملع و  قیاقح  زا  یتمسق  هب  دایز  ياه  ششوک  زا  سپ  هدومن و  فرـص  هار  نیا  رد  ار  دوخ  ياهبنارگ 

(1  ) .دنا هدرب 

دنتـسین و ناسکی  یتایح  ياه  تیلاعف  یندب و  نامزاس  هثج ، هزادنا  رظن  زا  همه  دنوش  یم  هدید  مشچ  هب  هک  يزیر  نارادـناج  هچرگ 
یعامتجا تالیکـشت  هدیچیپ و  یگدنز  ياراد  اهنآ  زا  یهورگ  زین  دنوش و  یم  هدید  تمحز  هب  يداع  مشچ  اب  اهنآ  زا  يا  هراپ  یتح 

رایسب رگید  یـضعب  یگدنز  لباقم ، رد  یلو   1; دـنک یم  تموکح  اهنآ  هعماج  رب  مه  يروآ  تریح  نوناق  مظن و  دنتـسه و  یعیـسو 
.دشاب یم  تافیرشت  نودب  هداس و 

یقرواپ

وئر يدنله ، نادرماوس  يدنالنف ، سوینولک  یناتساب ،) فوسلیف  ) سوناف وتـسیرآ  یناملآ ، گیودول ، هلـشیم ، زا  ناوت  یم  هلمج  زا  -1
ماجنارس ربوهاوسنارف و  يوسنارف ، روم 
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.درب مان  ار  ییاکیرمآ  تراوتسا  کنارف  یکیژلب و  گنیلرتم  سیروم 

82 هحفص

ياه هاگتسد  لیاسو و  اه ، تیلاعف  هلـسلس  کی  ياراد  هدوب و  رادروخرب  هدنز  دوجوم  راثآ  صاوخ و  زا  اهنآ  همه  لاح ، ره  رد  یلو 
: زا دنا  ترابع  روبزم  ياه  تمسق  نیرت  مهم   2 .تسا يرورض  يروناج  ره  ءاقب  رد  اهنآ  دوجو  هک  دنتسه  یتایح  فلتخم 

تکرح شبنج و  هلیسو  . 1

اـضعا باـصعا و  هلـسلس  هاگتـسد  تکرح ، فـیک  مک و  رد  فـالتخا  لـیلد  هب  هک  تسا  یلیاـسو  هب  دـنمزاین  تاـناویح  رد  تکرح 
لیاسو نیا  تاناویح ، همه  ًابیرقت  لاح ، نیا  اب  تسین ; ناسکی  اهنآ  همه  رد  دنـشاب  یم  شبنج  لیاسو  لماوع و  هک  رگید  صوصخم 
فلتخم ءاضعا  هب  ار  مزال  تاروتـسد  دوخ ، صوصخم  زکرم  زا  دنـشاب  یم  یتارباخم  طوطخ  هلزنم  هب  هک  باصعا  هلـسلس  ) .دنراد ار 

( .دنیامن یم  لرتنک  ار  ناویح  شبنج  تکرح و  هداد و 

يژرنا هدام و  لدابت  هلیسو  . 2

فرـص ار  دوخ  يژرنا  زا  یتمـسق  یتایح ، ياه  تیلاـعف  رثا  رد  تسا : دـنمزاین  يژرنا  ورین و  هب  تکرح  شبنج و  يارب  يرادـناج  ره 
ریمعت و ار  هدوسرف  هتفر و  تسد  زا  ياه  تمسق  نینچمه  .دیامن  یم  نیمأت  هار  نیمه  زا  ار  هدش  فرصم  يژرنا  هرابود  اّما  دنک ، یم 

.دنک یم  تمرم 

هاگتـسد ار  هاگتـسد  نیا  عومجم  .ددرگ  عفد  رادـناج  ندـب  زا  دـیاب  دـنام  یم  یقاـب  تارییغت ، نیا  زا  سپ  هک  مه  يدـیاز  داوـم  هتبلا 
.دنمان یم  شراوگ 

ياهراک مادـک  ره  هک  تسا  یفلتخم  ياـه  تمـسق  ياراد  رتزّهجم و  رت ، لـماک  تاـناویح  زا  یـضعب  رد  هاگتـسد  نیا  تسا  یهیدـب 
کی ره  عفد  مزال و  داوم  دیلوت  یئایمیش ، ياهدنویپ  نتسکش  زا  يژرنا  دیلوت  و  بذج ، مضه ، راک  دنراد و  هدهع  هب  ار  یـصوصخم 

هاگتسد هلیسو  هب 
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ای کی  هلیسو  هب  اهراک  نیا  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هداس  رایسب  رگید  یضعب  رد  یلو  دریگ ، یم  ماجنا  يا  هناگادج  صوصخم و 
.دریگ یم  تروص  کچوک  هاگتسد  دنچ 

83 هحفص

لثم دیلوت  . 3

هب موکحم  ناویح  لسن  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنراد ، لثمدیلوت  هب  جایتحا  دوخ ، عون  اقب  يارب  دنشاب  هک  يا  هتـسد  ره  زا  تاناویح 
.دش دهاوخ  يدوبان  ضارقنا و 

هب زین  یلولـس  کت  ناروناج  رد  دلوت و  ندییاز و  هار  زا  رگید  یـضعب  رد  يراذگ و  مخت  تروص  هب  تاناویح  زا  يا  هراپ  لثم  دیلوت 
.دریگ یم  ماجنا  میسقت  تروص 

3 .دراد مزال  دوخ  عون  اقب  روظنم  هب  ار  لثمدیلوت  هاگتسد  دشاب ، کچوک  هک  مه  هزادنا  ره  رادناج  تروص ، ره  رد 

یطابترا هاگتسد  . 4

هاگتـسد هلیـسو  هب  طاـبترا  نیا  .دـنراد  طاـبترا  دوخ  جراـخ  طـیحم  اـب  اـهنآ  همه  هک  تسا  نیا  تاـناویح  یموـمع  طئارـش  هلمج  زا 
.دنک كرد  ار  طیحم  تایصوصخ  بلاطم و  دناوت  یم  ناویح  نآ ، هلیسو  هب  هک  دوش  یم  رارقرب  ساوح  مان  هب  یصوصخم 

یم مورحم  ییانیب  اـی  هّماـش و  سح  زا  هک  یناویح  اـسب  هچ  تسا ، فلتخم  نوگاـنوگ ، تاـناویح  رد  اـهنآ  یگنوگچ  ساوح و  عونت 
رایـسب فیعـض و  رگید  يا  هراپ  رد  اّما  تسا ، رت  يوق  رت و  لماک  تاناویح ، عاونا  زا  یـضعب  رد  ییانیب  نیمه  هک  یتروص  رد  دـشاب ،

.دشاب یم  هداس 
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نیا .دنـشاب  یفلتخم  ياه  هاگتـسد  اضعا و  ياراد  دـیاب  زین  کچوک  رایـسب  تاناویح  هک  میبای  یمرد  الاب  تاـکن  هظحـالم  اـب  نونکا 
دوجوم رد  اـه  هاگتـسد  نیا  دوجو  .دـنراد  یقیقد  فیرظ و  ناـمتخاس  دوخ ، هبون  هب  مادـک  ره  زین  کـچوک  ياـه  هاگتـسد  اـضعا و 

نایاش دوش ، یم  هدید  يداع  مشچ  اب  تمحز  هب  هک  یکچوک 
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هک اجنآ  ات  دوش ، یم  هدهاشم  يروآ  تریح  هنوگ  هب  اه  هاگتـسد  نیا  اهنآ  زا  یـضعب  رد  هکنآ  رت  بلاج  نآ  زا  تسا و  هجوت  لباق  و 
! دنتسه رت  لماک  مه  ناسنا ) عون  ) ام زا  تاهج ، زا  یضعب  رد  یتح 

ياراد تارشح  هک : دنک  یم  لقن  نینچ  دوخ  یسانش » تارشح   » باتک رد  درکاب »  » روسفورپ زا  يرصم 4  فورعم  دنمشناد  يواطنط 
اهنآ زا  کی  ره  هک  بکرم  مشچ  ددع  ود  و  .دنشاب ) یم  حطس  کی  ياراد  مادک  ره  هک  مشچ  ددع  هس  ینعی   ) طیسب مشچ  ددع  هس 

.دنتسه تسا .) هتفای  لیکشت  مشچ  نیدنچ  زا 

سکنفـسا  » ماـن هـب  يا  هرــشح  رد  یلا 400 و  هـب 200  هچروــم  رد  هب 12 و  اـه  مـشچ  نـیا  دادـعت  اـیرپیل »  » ماـن هـب  يا  هرـشح  رد 
ملاع رد  هک  دنامن  هتفگان   5! دسر یم  مشچ  رازه  روآ 27  تریح  دادـعت  هب  تسا  هبنپ  تفآ  و  هرپ » بش   » هب هیبش  هک  يالوغلوفنوک »
روآ تفگش  بلاج و  رایـسب  نآ  فلتخم  ياه  هاگتـسد  تفارظ  تقد و  هک  دنوش  یم  هدید  یکچوک  هداعلا  قوف  ناهایگ  زین ، تاتابن 

6 .تسا

هجیتن

نیا ماـمت  هک  یتـسه  گرزب  أدـبم  نآ  هب  ار  اـم  دزومآ و  یم  اـم  هب  یبلاـج  ياـه  سرد  تادوجوم ، زا  هتـسد  نیا  ناـمتخاس  هعلاـطم 
.دنک یم  ییامنهار  تسا  هتفرگ  همشچرس  وا  نایاپ  یب  تردق  ملع و  زا  اه  یتفگش 
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نیدـنچ ياراد  دوش  یم  هدـید  مشچ  هب  یتخـس  هب  یتح  هک  کچوک  ناویح  کی  هک  میدرک  هدـهاشم  دوخ  تاعلاطم  نمـض  رد  اـم 
نیا دوجو  اب  لیاسو  اضعا و  نیا  .دننک  یم  تیاده  یگدنز  ریـسم  رد  ار  رادناج  نآ  هک  دشاب  یم  یتایح  لیاسو  فلتخم و  هاگتـسد 

تقد مظن و  دنتسه ، زیر  کچوک و  رایسب  هک 
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ملسم روط  هب  یعیبط ، روعـش  دقاف  للع  فداصت و  هب  اهنآ  نداد  تبـسن  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتفر  راک  هب  اهنآ  نامتخاس  رد  یبیجع 
.دشاب یمن  ریذپ  ناکما 

رد هعلاطم  يدـیحوت و  گرزب  تایآ  زا  تفرگ ، ناوت  یم  شنیرفآ  هاگتـسد  کچوک  تارـشح  هعلاطم  زا  هک  يدـیحوت  ياـه  سرد 
، هزادـنا نامه  هب  دـشاب ، رت  قیقد  رت و  کچوک  يدوجوم  هک  هزادـنا  ره  اریز  تسا ، رت  حـضاو  رت و  نشور  اه  نامـسآ  گرزب  ملاـع 

.دوب دهاوخ  رفص  ّدح  رد  نیقی  روط  هب  نآ  دروم  رد  فداصت  لامتحا  رت و  هدیچیپ  رت ، لکشم  نآ  رد  اقب  تایح و  طئارش  داجیا 

ینیب هّرذ  تاناویح  - 2

ینیب هّرذ  تاناویح 

زا هدرپ  هک  یـسک  نیتسخن  .تشادن  یتسرد  عالطا  دنوش ، یمن  هدـید  مشچ  هب  هک  یتاناویح  دوجو  زا  شیپ  لاس  دودح 100  ات  رشب 
، یملع تاسّـسجت  اه و  شیاـمزآ  کـمک  اـب  يو  .دوب  يوسنارف  فورعم  نادیمیـش  ( 1895-1821  ) روتـساپ تشادرب  زار  نـیا  يور 

درک 7 فشک  ار  ینیب  هّرذ  تاناویح  دوجو 

مـشچ اب  زگره  دننک ، یم  یگدنز  نوگانوگ  ياه  ناکم  اوه و  بآ و  رد  یناوارف  دادـعت  هب  هک  نیا  دوجو  اب  تاناویح  زا  هتـسد  نیا 
نیا زا  يداـیز  دادـعت  میهد ، رارق  هعلاـطم  دروـم  پوکـسورکیم  ریز  رد  ار  بآ  هرطق  کـی  هاـگ  ره  یلو  دـنوش ; یمن  هدـید  يداـع 

دنروانش نآ  رد  هک  دید  میهاوخ  ار  تاناویح 
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اه سوریو  اه و  يرتکاب 

لباق دـنهد  یم  ناشن  رت  گرزب  هبترم  رازه  دـنچ  ار  ماسجا  هک  یلومعم  ياه  پوکـسورکیم  اب  اه ) يرتکاـب   ) نارادـناج زا  يا  هراـپ 
لیاسو اب  دیاب  دنتسین و  ندید  لباق  زین  اه  پوکسورکیم  نیرت  يوق  اب  یتح  اه ) سوریو   ) اهنآ زا  يرگید  دادعت  اما  دنتـسه ، هدهاشم 

! دش ربخاب  اهنآ  لاح  زا  یکینورتکلا » پوکسورکیم   » مان هب  یصوصخم 

اه يرتکاب  داعبا 

رتمیلیم کی  رگا  ینعی  .دنا  هدرک  باختنا  رتمیلیم   10001 اب ربارب  ار  نورکیم  مان  هب  یصوصخم  دحاو  اه ، يرتکاب  يریگ  هزادنا  يارب 
هک دنتـسه  کچوک  يردـق  هب  اه  يرتکاب  اریز  دراد ، مان  نورکیم  کـی  نآ  تمـسق  کـی  مینک ، میـسقت  تمـسق  هب 1000  ار  زیچاـن 

.دهد یمن  اهنآ  هّثج  مجح و  هزادنا  هبساحم  هرابرد  ار  ام  تاجایتحا  باوج  یلومعم  ياه  سایقم 

رد اریز  میدوب ، ور  هب  ور  نآ  اب  الاب ، ملاع  میظع  بکاوک  اه و  نامـسآ  هعلاطم  رد  هک  تسا  يزیچ  نآ  سکع  هب  تسرد  بلطم ، نیا 
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یگرزب تمظع و  تهج  هب  اه  نامسآ  رد  نآ ! يزیچان  یکچوک و  اجنیا  رد  تخادنا و  یم  تمحز  هب  ار  ام  اه  سایقم  یگرزب  اجنآ 
اه يرتکاب  داعبا  اجنیا ، رد  مینک و  هدافتـسا  اه  هلـصاف  هبـساحم  رد  يرون  لاس  مان  هب  يدـحاو  زا  میدـش  راچان  اه  سایقم  هداعلا  قوف 

! تسا هتفهن  کچوک  رایسب  ياه  هّثج  نیمه  رد  دنهد  ماجنا  ار  یتایح  لامعا  دیاب   101 زا

! دلو داز و  نیا  زا  هللاءاش  ام  هک  یلیاسو  اهورین و  هک  درک  شومارف  دیابن  اما  دنک ، یم  قرف  نورکیم ، دنچ  ات  نورکیم 
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یم ماجنا  ندـش  میـسقت  هار  زا  یبیجع  تعرـس  هب  اهنآ  لثم  دـیلوت  یلو  دـننک  یمن  يریگ  تفج  زگره  اه  يرتکاب  هک  تسا  تسرد 
یتقو يرتکاب  ره  هک  بیترت  نیا  هب  .دریگ 
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یم میـسقت  مین  ود  هب  هک  نیا  ات  دوش  یم  هدوزفا  یگتفرورف  نیا  مک  مک  هدرک و  ادیپ  یگتفرورف  طسو ، زا  دومن ، یفاک  ّومن  دـشر و 
...بیترت نیمه  هب  دنوش و  یم  مسقنم  رگید  لقتسم  يرتکاب  ود  هب  هدرک و  ومن  دشر و  دوخ  هبون  هب  زین  ود ، نآ  زا  مادک  ره  دوش و 

ددع کی  رگا  نونکا  .دـنک  یم  لثم  دـیلوت  هدرک و  دـشر  یفاک  هزادـنا  هب  تعاس  مین  ره  ضرع  رد  يرتکاب  ره  بسانم ، طئارـش  رد 
ود اهنآ  دادـعت  تعاس  مین  ره  رد  هدـش و  میـسقت  يرتکاب  ود  هب  تعاس ، مین  زا  سپ  میهد ، رارق  ریـش )  ) بسانم طیحم  رد  ار  يرتکاب 

رازه رب 100  غلاـب  لّوا ، تعاـس  رد 24  يرتکاـب ، کـی  میـسقت  زا  هدـمآ  دوجو  هب  ياـهیرتکاب  دادـعت  بیترت  نیا  هب  .ددرگ  یم  ربارب 
بیترت نیمه  هب  رگا  لاح   9 .دشاب یم  بعکم  رتمیتناس  روبزم 100  ياه  يرتکاب  عومجم  مجح  هک  یلاـح  رد   8; دش دهاوخ  درایلیم 

هس ود  طقف  يرآ   ) زور یلا 3  تدـم 2  رد  هدرک و  زواجت  عبرم  رتمولیک  کی  زا  اه  يرتکاـب  نیا  مجح  تعاـس ، رد 48  میورب ، ولج 
یلثم دـیلوت  نینچ  طئارـش  داد  میهاوخ  حرـش  هک  روطنامه  دـینکن ، تشحو  یلو  دـبای ! یم  شیازفا  نیمز  هرک  مجح  رادـقم  هب  زور )

مهارف زگره 
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.دزاس یم  فقوتم  یتّدم  زا  سپ  ار  اهنآ  لثم  دیلوت  هک  دیآ  یم  شیپ  یعناوم  هشیمه  دوش و  یمن 

يدعاصت باسح 

ربارب ود  دوجوم ، ددـع  هبترم ، ره  رد  هک  تسا  يدـعاصت  هفاـضا  هار  زا  اـه  يرتکاـب  روآ  ماسرـس  شیازفا  همه  نیا  هک  تسناد  دـیاب 
.درک هابتشا  یلومعم  برض  عمج و  لمع  اب  ار  نآ  دیابن  هک  تسادیپ  دوش و  یم  هدوزفا 

حیضوت يارب  کنیا 
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یم بلج  جنرطـش  عرتخم  ناتـساد  هب  ار  امـش  هجوت  دنک ، یم  يورـشیپ  یبیجع  تعرـس  هچ  اب  يدعاصت  هفاضا  هک  نیا  هرابرد  رتشیب 
: مینک

تقو هاش  عالطا  هب  درک و  لیمکت  نآ  يا  هناخ  هحفص 48  اب  ار  فورعم  يزاب  نیا  یتقو  جنرطـش ، حارط  عرتخم و  هک  تسا  فورعم 
لامک اب  داهنـشیپ ، نیا  لباقم  رد  یلو  .دـنهد  بیترت  شیارب  وا  هاوخلد  هب  يا  هزیاـج  داد  روتـسد  راـک ، نیا  لـباقم  رد  هاـش  دـیناسر ،

رد هتشاذگ و  لوا  هناخ  رد  مدنگ  هناد  کی  هک  دهد  روتسد  هاش  هزادنا  نیمه  یلو  مهاوخ  یمن  يزیچ  نم  تشاد : راهظا  يدرسنوخ 
مدنگ دادعت   ) .دنیامن ربارب  ود  ار  نیـشیپ  هناخ  مدنگ  دادعت  اه  هناخ  زا  کی  ره  رد  بیترت  نیمه  هب  دـننک و  ربارب  ود  ار  نآ  مود  هناخ 

( .دوش برض  دادعت  نامه  رد  هناخ  ره 

تـسرد هک  ًادعب  یلو  دش ، تفگـش  رد  رایـسب  دیـسر ، یم  رظن  هب  کچوک  هناقمحا و  یلیخ  ًارهاظ  هک  يداهنـشیپ  نینچ  زا  ادتبا  هاش 
، دشاب زجاع  یتفگنه  هزیاج  نینچ  نداد  هدهع  زا  مه  هاش  دیاش  هکلب  هدوبن  هناقمحا  وا  داهنشیپ  اهنت  هن  هک  دش  مولعم  دندرک ، باسح 

! دش یمن  هدروآ  رب  وا  هتساوخ  دندرک ، یم  رپ  مدنگ  زا  ار  نیمز  عبرم  رتمولیک  نیدنچ  رگا  اریز 

89 هحفص

.دـینک ربارب  ود  ریز  تروص  هب  هبترم  ار 48  کی  ددـع  ینعی  .دـینک  باسح  نونکا  مه  دـیراد ، دـیدرت  عوضوم  نیا  رد  رگا  مه  امش 
!! دنز یم  يروآ  ماسرس  ددع  هب  رس  هک  درک  دیهاوخ  هظحالم 

168421 ... 256 ...

لثمدیلوت لرتنک 

ریذپ ناکما  عناوم ، ندوبن  دعاسم و  طئارـش  دوجو  تروص  رد  طقف  بیجع  دلو  داز و  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  نیا  دوجو  اب  یلو 
يداع طئارش  رد  هن  دشاب و  یم 
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.درب دای  زا  دش  هتفگ  هبساحم  يادتبا  رد  هک  ار  رگا  هاگ و  ره  هملک  دیابن  دراد و  دوجو  هار  رس  رد  يدایز  عناوم  هک 

هدوب و دوخ  نمشد  نیرت  گرزب  دوخ  اه ، يرتکاب  اریز  درمـشرب ، ار  اه  يرتکاب  دوخ  دیاب  هدننک ، دوبان  لماوع  عناوم و  نیا  هلمج  زا 
!! دنزاس یم  مهارف  ار  شیوخ  يدوبان  هلیسو  دوخ  تسد  هب 

!؟ دندیفم ردق  هچ  اه  بورکیم  نیا 

یتایح ياه  تیلاعف  زین  تسا و  هدـش  لیکـشت  فلتخم  حالما  بآ و  یتمـسق  زا  زیمآرارـسا ، يا  هنوگ  هب  اه  يرتکاب  ندـب  ناـمتخاس 
.تسا هعلاطم  تقد و  نایاش  هک  دنتسه  يرگید  زیمآرارسا  تاکن  زا  سفنت  هیذغت و  ًاصوصخم 

زا رتشیب  هچنآ  یلو  تسا ! هتفهن  دـشاب ، یم  رتمک  اـی  رتمیلیم و   10001 نآ ياپ  ات  رـس  هک  يرادـناج  دوجو  رد  لیاسم  نیا  مامت  يرآ 
یم هدناوخ  اه  يرتکاب  مان  هب  هک  یندیدان  نارادناج  زا  هتـسد  نیا  مینادب  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  هجوت  لباق  ام  هژیو  ياه  ثحب  رظن 

و تسیچ ؟ اهنآ  يدوجو  راثآ  هدیاف و  دنراد ؟ یشقن  هچ  دنتسه و  هراک  هچ  دنوش ،

90 هحفص

: تفگ دیاب  تالاوئس  نیا  خساپ  رد  دوش !؟ یم  فرص  یهار  هچ  رد  اهنآ  يژرنا  یتایح و  ياه  تیلاعف  ماجنارس 

رگا : دنتـسه ام  یعقاو  یمیمـص و  نارازگتمدخ  زا  هتـسد  ود  ره  دـینکن  بجعت  رگا  اما  .رازآ  اب  رازآ و  یب  دـنا : هتـسد  ود  اه  يرتکاب 
.دییامرف هجوت  ریز  تاکن  هب  دیراد  دیدرت 

یئرمان نارازگتمدخ 

جیاتن دـننک و  نارادـناج  ریاس  اه و  ناسنا  هب  ینایاش  تامدـخ  ات  دنتـسه  شـشوک  شالت و  رد  زور  بش و  رازآ ، یب  ياـه  يرتکاـب 
هـشال تاعوفدم و  تالوضف ، همه  نیا  رگا  یتسار   10 .دنیامن یم  نارگید  میدقت  ناگیار  هب  ار  دوخ  ریذپان  یگتـسخ  ياه  شـشوک 

ياه
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ریغ زیمآرّفنت و  تلاح  هچ  نیمز  حطـس  تقو ، نآ  رد  دنام ، یم  یقاب  تروص  نامه  هب  دش و  یم  هتـشابنا  مه  يور  رب  هدرم  تاناویح 
!؟ تفرگ یم  دوخ  هب  یگدنز  لباق 

تـسیاب یم  ًاتدعاق  دنا ، هداتفا  ...و  نژیـسکا  نژوردیه ، تزا ، لیبق : زا  یتایح  داوم  ناج  هب  هک  تاتابن  تاناویح و  همه  نیا  هوالع  هب 
انف شوختسد  نارادناج  همه  یگدنز  ماجنارـس  دریگب و  ارف  یطحق  ار  نارادناج  ناهج  رـساترس  ینالوط ، نادنچ  هن  یتدم  ضرع  رد 
هک دـبای  یم  رد  ناسنا  دوش و  یم  نشور  تسرد  اه  يرتکاب  ياهبنارگ  تامدـخ  ساـسح و  تیعقوم  هک  تساـجنیا  .ددرگ  یتسین  و 

، یلماوع لـلع و  هچ  رهاوظ ، هدرپ  تشپ  رد  دـشاب و  یم  یئرماـن  تادوجوم  نیا  نوهرم  هزادـنا  هچ  اـت  وا  يارجاـم  رپ  یگدـنز  همادا 
!؟ دنروآ یم  رد  شدرگ  هب  ار  یگدنز  میظع  ياه  خرچ 

جایتحا دروم  یتایح  داوم  نیمأت  يارب  ورین  مامت  اب  دننک و  یم  لح  ار  یگدنز  مهم  لکشم  ود  نیا  یئرمان ، ياه  يرتکاب  نیمه  يرآ 
ار تاناویح  ياه  هشال  تافاثک و  تالوضف ، اه ، يرتکاب  ینعی  .دنیامن  یم  هدافتـسا  دساف  ياه  هشال  تاعوفدم و  نامه  زا  نارادناج ،
، تزا نبرک ، لـیبق  زا   ) یتاـیح داوم  هب  لیدـبت  هیزجت و  دوخ  یعیبـط  ياههاگـشیامزآ  رد  ار  اـهنآ  هدروآ و  رد  نآ  یلعف  تروـص  زا 

.دننک یم  نژیسکا ) نژوردیه و 

91 هخفص

هچ اه  يرتکاب  یتسار  هب  .دننک  یم  رپ  ار  هدش  فرـصم  یتایح  داوم  ياج  مه  هدربنیب و  زا  ار  محازم  دـساف و  داوم  مه  هلیـسو  نیا  هب 
!؟ دنراد هدهع  هب  يزیمآرارسا  اسرف و  تقاط  تیرومأم 

دراذگ و یم  شهاک  هب  ور  هدش و  دوبان  نارادناج  دوجو  رثا  رد  فرط  کی  زا  یتایح  داوم  هشیمه  باسح ، نیا  يور 
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نیعم هزادـنا  هب  نیمز  یتایح  داوم  هشیمه  عقاو  رد  .دوش  یم  هداد  لیوحت  هتخاس و  يزّهجم ، ناـمزاس  تحت  رگید ، فرط  زا  هراـبود 
ام هک  دنتـسه  ییاه  يرتکاب  نامه  زیگنا ، تفگـش  هنحـص  نیا  نامرهق  هک  درک  شومارف  دـیابن  لاـح  ره  رد  یلو  دـشاب ، یم  دوجوم 

.مینیب یمن  ار  اهنآ  تقوچیه 

شخبنایز ياه  بورکیم 

یم هدرب  بورکیم  مسا  هک  یماگنه  دننک و  یم  نوگانوگ  ضارما  دیلوت  هدوب و  رضم  ناشدوجو  هک  دنتسه  اه  يرتکاب  رگید ، هتسد 
.دوش یم  اهنآ  هجوتم  رتشیب  ام  دودحم  رظن  دوش ،

هدـناوخ ضرم  نامه  مان  هب  هک  دـننک  یم  دـیلوت  ار  یـصوصخم  يرامیب  اهنآ  زا  یعون  ره  هدوب و  فلتخم  عاونا  ياراد  اـه  بورکیم 
...و لس  بورکیم  هبصح ، بورکیم  ابو ، بورکیم  دننام  دنوش ، یم 

دراو ندب ، ذـفانم  هار  زا  نوگانوگ  لیاسو  اب  دـننک و  یم  یگدـنز  فیثک  ياه  ناکم  دـساف و  ياهاذـغ  اوه و  رد  اه  بورکیم  عاونا 
لثم دیلوت  دشر و  تعرس  هب  دشابن  یعنام  رگا  ناویح  ندب  ندوب  دعاسم  تروص  رد  دندرگ و  یم  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نت  روشک 

لیاسو و هدش و  ینیب  شیپ  گرزب  رطخ  نیا  تاناویح ، ندب  نامتخاس  رد  هناتخبـشوخ  یلو  دننک ، یم  التبم  ضرم  هب  ار  نآ  هدرک و 
تمسق یعیبط ، روط  هب  هلیسو  نیا  هب  تسا و  هدش  هدیرفآ  اهنآ  رد  دنتـسه  شاب  هدامآ  تلاح  هب  هشیمه  هک  يزهجم  یعافد  ياهورین 

.تسا هدنام  فقوتم  اه  بورکیم  ياه  تیلاعف  مهم 

92 هحفص

نت روشک  رد  نینوخ  دربن 

هب عورـش  ندب  داوم  زا  هدافتـسا  اب  ( 1) .دـنوش یم  نت  روشک  دراو  اذـغ  بآ و  ای  یگدیـشارخ  هار  زا  بورکیم  يدادـعت  هک  یماگنه 
فقوتم ار  نانآ  يورشیپ  ندب  حّلسم  ياهورین  هک  دیاپ  یمن  يرید  یلو  دننک ; یم  يورـشیپ  تیلاعف و  مامت ، یکباچ  هب  هدرک ، ریثکت 

نمشد دورو  زا  هک  یتقو  دنروانش  نوخ  رد  يدایز  دادعت  هب  هک  حلسم  ياهورین  عفادم و  نازابرـس  نیا  دیفـس ، ياهلوبلگ  دنزاس  یم 
دنراد رایتخا  رد  هک  يا  هدننک  دوبان  ياه  حالس  اب  هدروآ و  هلمح  نمشد ، زواجت  دروم  هطقن  هب  تعرس  هب  دنوش ، یم  ربخاب 
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.دننک یم  دوبان  ار  نیزواجتم 

.دنهد یم  ناشن  یگتشذگدوخ  زا  يزابناج و  نینوخ ، دربن  نیا  رد  هدرک و  عافد  دوخ  زیزع  روشک  زا  ناج  ياپ  ات  راّیس  نیعفادم  نیا 

یقرواپ

زا دنراد  هک  یتیصاخ  رثا  رد  یعافد  لماوع  دندرگن ، نوخ  دراو  ًامیقتـسم  اه  برکیم  رگا  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  هتبلا  - 1
اه بورکیم  تیلاعف  يورـشیپ و  زازین  هلیـسو  نیا  هب  دـننک و  یم  هطاحا  ار  نیزواـجتم  هدـش و  جراـخ  نوخ ) يراـجم  ) قورع هراوید 

.دنیامن یم  يریگولج 

93 هحفص

يروخ بورکیم 

يروخ بورکیم  هب  عورـش  ادتبا  دنوش ، یم  رـضاح  زواجت  دروم  هطقن  هب  راّیـس ) دیفـس  ياه  لوبلگ   ) نیعفادم هتـسد  نیلوا  هک  یتقو 
.دننک یم  مضه  دوخ  رد  ار  اهنآ  هدومن و  تیاده  دوخ  ندب  همضاه  ياه  هاگتسد  هب  ار  نانمشد  هدرک و 

، ندب فرط  کی  زا  بورکیم  کی  هب  هلمح  ماگنه  دنراد ، يرادشک  تلاح  کی  دـشاب و  یم  جزل  اهنآ  رکیپ  هک  دیفـس  ياه  لوبلگ 
! دنرب یم  لیلحت  هب  سپس  دنریگ و  یم  رب  رد  ار  بورکیم  راو  هقلح  هدرک ، ادیپ  ندش ) زارد   ) هلاطتسا

يزاسوراد یشاپمس و 

ریثأت اه  بورکیم  ندـش  دوبان  رد  هک  دـننک  یم  حـشرت  دوخ  زا  يداوم  هدرکن و  افتکا  يروخ  بورکیم  هب  اـهنت  دیفـس  ياـه  لوبلگ 
نسکاو هدش و  هدافتسا  دیفـس  ياه  لوبلگ  يزاس  مس  دض  تیـصاخ  زا  ضارما ، اب  هزرابم  يارب  هک  تساجنیا  زا  و  ( 1) .دراد یناوارف 

.دننک یم  هیهت  مرس  و 

هب ار  رظن  دروم  ِيرامیب  ِهدش  فیعـض  ِبورکیم  زا  يرادقم  ادـتبا  هک  تسا  يرامیب  هب  التبا  زا  يریگولج  يارب  یبوک  هیام  ای  نسکاو 
هتخادرپ تیلاعف  هب  دیفس  ياه  لوبلگ  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمه  دننک و  یم  دیلوت  ندب  رد  فیعـض  يرامیب  کی  هدرک و  قیرزت  ندب 

و
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.دننک ظفح  يرامیب  نآ  هب  التبا  زا  ار  ندب  هدرک و  تمواقم  هدنیآ  یلامتحا  دیدش  يرامیب  لباقم  رد 

یقرواپ

لوبلگ یشاپمس  عقاو  رد  تسا و  اه  لوبلگ  نتفر  نیب  زا  ثعاب  هک  دننک  یم  حشرت  یمومس  زین  اه  بورکیم  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  -1
.دشاب یم  اه  بورکیم  مس  اب  هلباقم  يریگشیپ و  روظنم  هب  دیفس  ياه 

94 هحفص

ضرم نآ  بورکیم  زا  یمک  يرامیب ، کی  مرس  ندرک  تسرد  يارب  دیاب  دوش و  یم  لامعتـسا  ضارما  هجلاعم  دروم  رد  رتشیب  مرس ،
فرط زا  روبزم  ياه  بورکیم  دورو  رثا  رد  هک  ار  روبزم  ناویح  نوخ  یمّـس  دض  داوم  هدرک و  قیرزت  ملاس  ناویح  کی  ندـب  رد  ار 
.دننک قیرزت  نارامیب  هب  يرامیب  نآ  مرس  تروص  هب  هدرک ، يروآ  عمج  یـصوصخم  لیاسو  اب  تسا  هدش  حشرت  دیفـس  ياه  لوبلگ 

.دشاب یم  روبزم  يرامیب  اب  هزرابم  يارب  وراد  نیرتهب  دیآ ، یم  تسد  هب  یعیبط  روط  هب  هک  شک  بورکیم  یمس و  دض  داوم  نیا 

، دنتسین ناسکی  هراومه  دیفس  ياه  لوبلگ  زا  هدش  حشرت  یمـس  دض  داوم  هک  دیدرگ  مولعم  زین  هتکن  نیا  قوف ، تانایب  زا  نمـض  رد 
نازابرـس نیا  هک  تسا  هجوت  لـباق  دوخ  نیا  دوـش و  یم  حـشرت  بورکیم  نآ  مّس  دـض  عوـن  يراـمیب ، ره  بورکیم  دروـم  رد  هکلب 
هدافتـسا یحالـس  عون  هچ  زا  ینمـشد  عون  هچ  ندروآ  رد  اپ  زا  يارب  دیاب  دـنناد  یم  هک  دـنراد  ینف  قیقد  تاعالطا  ردـق  نآ  عفادـم 

.دننک

دیاب هک  تسا  یلاوئـس  دـنا ؟ هتفرگ  دای  ار  زیگنا  تریح  يزاس  وراد  نیا  اـجک  رد  هتخومآ و  اـهنآ  هب  ار  قیقد  بلاـطم  نیا  یـسک  هچ 
! دنهد خساپ  نآ  هب  يدام  نادنمشناد 

نکمم نینوخ ، دربن  نیا  رد  اه ، يدنبرگنس  یگنج و  ياه  هاگیاپ 
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نانآ يورشیپ  زا  هدروخ و  تسکش  ندب ، راّیس  عفادم و  ياهورین  اهبرکیم ) ، ) مجاهم ياهورین  ِتارفن  يدایز  تردق و  ّتلع  هب  تسا 
ییادتبا تسکش  نیا  زا  دیفـس  ياهلوبلگاما  دننک ! یم  ینیـشن  بقع  دایز  تافلت  نداد  اب  تروص  نیا  رد  هک  دننک  يریگولج  دنناوتن 

تساجنیا رد  دندنب و  یم  نانمشد  رب  ار  هار  هدرک و  يدنبرگنس  اه ) هدغ   ) یـصوصخم ياه  هاگیاپ  اه و  هاگنیمک  رد  هدشن و  میلـست 
نادیم هب  یـسفن  هزات  ياهورین  هظحل  ره  زین  لاحط )  ) لوبلگ هدـنزاس  صوصخم  هاگتـسد  زا  هّتبلا  .دـبای  یم  تدـش  گنج  شتآ  هک 

.دنوش یم  دراو  دربن 

95 هحفص

نیب زا  ار  اهبرکیم  ماجنارس  تسا و  یمتح  دیفـس  ياهلوبلگ  يزوریپ  دشاب  یعیبط  تلاح  رد  ندب  رگا  ًامومع  اریز  دیـسرت ، دیابن  یلو 
يورـشیپ عیرـس و  ِلـثم  دـیلوت  ریثـکت و  رثا  رد  تسا  نکمم  دـشاب  هداد  تسد  زا  ار  دوـخ  یعاـفد  تردـق  ندـب ، رگا  اـما  دـنرب ; یم 

لاغشا ار  نت  روشک  رساترس  اهبورکیم  هدش و  ریخست  زین  لاحط ) رگج و  اه ، هدغ  دننام   ) ندب میظع  ياه  هاگیاپ  اهرگنس و  اهبرکیم ،
( .ددرگ یم  كانرطخ  میخو و  رامیب  عضو  تروص  نیا  رد  هّتبلا   ) .دننک

مک دعب  هدش و  تفـس  لمد  فارطا  ادـتبا  .دـنک  یم  زورب  كرچ  لمد و  تروص  هب  زین  یهاگ  ندـب  رهاظ  رد  دربن  نیا  راثآ  ماجنارس 
داسجا زا  هدـمآ و  دوجوب  یتفـس  تلاح  اهنآ  مکارت  زا  هک  تسا  دیفـس  ياهلوبلگ  هلمح  نامه  عضو  نیا  تلع  .دـنک  یم  كرچ  مک 

.ددرگ یم  دیلوت  كرچ  دیفس ) ياه  لوبلگ  اه و  بورکیم   ) نیفرط ناگدش  هتشک 

یم دیفـس  ياه  لوبلگ  ياه  هاگنیمک  اهرگنـس و  نامه  دوش  یم  ادیپ  هریغ  نار و  هلاشک  رد  هک  یکاندرد  تفـس و  ياه  یگدـمآرب 
هک دشاب 
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.دوش یم  بوسحم  فرصم  یب  زیچ  کی  هاگآان  ياه  ناسنا  رظن  زا 

! اه بورکیم  رس  تلود  زا  ندب  دشر 

دراد دوجو  ییاناوت  لقاع و  راگدیرفآ  تعیبط ، ناهج  زیگنا  تفگش  ياهخرچ  نیا  تشپ  رد  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  یلاوئس  اجنیا  رد 
؟ دنک قلخ  نارادناج  ندب  رد  یعافد  لیاسو  همه  نیا  ات  دیرفآ  ار  بورکیم  ارچ  سپ 
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يارب ار  لاکشا  نیا  یملع  تاقیقحت  تایبرجت و  هناتخبشوخ  یعافد !؟ لیاسو  هاگتـسد  هن  دیرفآ و  یم  بورکیم  هن  هک  دوبن  نآ  رتهب 
: هک دنک  یم  رظن  راهظا  هراب  نیا  رد  نادنمشناد  زا  یکی  .تسا  هدرک  لح  ام 

! درک یمن  زواجت  رتم  یتناس  زا 80  ناسنا  دق  هزادنا  تشادن  دوجو  ّرضم  ياه  بورکیم  رگا 

ریاس اه و  لوبلگ  دوش  یم  ثعاب  بورکیم  یپ  رد  یپ  تالمح  اریز  دنراد ، ییازسب  ریثأت  ندب  ّومن  دشر و  رد  رازآ ، اب  نارادناج  نیا 
ادیپ تّدش  تازرابم  رطخ و  ساسحا  لباقم  رد  ندب  ياهورین  ّتیلاعف  هچ  ره  هک  تسا  یهیدـب  دـننک و  ّتیلاعف  رتشیب  ندـب  ياهورین 

.دوب دهاوخ  رتشیب  شّومن  دشر و  رت و  يوق  هزادنا  نامه  هب  دنک ،

ياـه تفرـشیپ  رد  لـماوع  نیمه  زا  هکیروـطب  تـسا ، تفرـشیپ  یقرت و  هلیـسو  هار و  نیرتـهب  هزراـبم ، یگداـمآ و  تباـقر ، هراوـمه 
(1) .دوش یم  هدافتسا  زین  یملع  یسایس و  يداصتقا ،

یقرواپ

تسدب يارب  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  یـسایس  بزح  کی  زا  شیب  الومعم  کیتارکومد  یّقرتم و  ياهروشک  رد  هک  هنوگ  نامه  - 1
هنحص رد  المع  ار  نآ  هک  یسایس  تباقر  نیا  .دننک  یم  ششوک  ّتیلاعف و  نارگید  ندز  بقع  تموکح و  تسایـس و  مامز  ندروآ 

.دراد ینایاش  ریثأت  اهروشک  تفرشیپ  تیوقت و  رد  دنروآ  یم  دوجوب  تسایس 

هب يرتشیب  تعرس  اب  تکلمم  کی  داصتقا  ياه  خرچ  هک  نیا  يارب  نینچمه  و 
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.دنرب یم  يرتشیب  هدافتسا  ناگدننک ) دیلوت  داصتقا و  نانادرگراک  نایم  رد  ملاس  تباقرداجیا   ) هار نیمه  زا  الومعم  دیآ  رد  شدرگ 

اه و تفرـشیپ  رتشیب  دـهد  یم  ناشن  مولع  خـیرات  هکیروط  هب  دـنک و  یم  يزاب  ار  یّمهم  شقن  تباقر ، زین  یملع  ياـه  تفرـشیپ  رد 
مولع رتشیب  هتّبلا   ) .تسا هتفرگ  تروص  یمـشچ  مه  تباقر و  هیاـس  رد  هدـیدرگ ، رـشب  نادنمـشناد  بیـصن  هک  یملع  ياـه  ّتیقفوم 

( تسا روظنم  یعیبط  يّدام و 
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یبیرخت لماوع  اب  نآ  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  تباقر  لولعم  مه  ام  ندـب  تفرـشیپ  ومن و  دـشر و  هک  تسا  بّجعت  ياج  هچ  نیاربانب 
!؟ دشاب

اه سوریو 

هاگتسد اب  هدوبن و  تیؤر  لباق  مه  يداع  ياه  پوکسورکیم  اب  هک  دنتسه  اه  سوریو  کچوک ، تیاهن  یب  تاناویح  زا  رگید  هتـسد 
تحت تسا  يداع  ياه  پوکـسورکیم  ربارب  نیدـنچ  نآ  ندرک  گرزب  تردـق  هک  یکینورتکلا  پوکـسورکیم  ماـن  هب  یـصوصخم 

هعـشا و زا  هدافتـسا  ندرک و  گنر  هار  زا  یکینورتکلا  پوکـسورکیم  ریز  رد  اه  سوریو  هدهاشم  .دریگ  یم  رارق  یـسررب  هعلاطم و 
.دریگ یم  ماجنا  رون 

اه سوریو  داعبا 

يارب تهج  نیمه  هب  دـهد ، یمن  ار  ام  تاجایتحا  باوج  دوب  اه  يرتکاب  دـحاو  هک  مه  نورکیم  اه ، سوریو  داـعبا  يریگ  هزادـنا  رد 
.دوش یم  هدیمان  وم »  » مان هب  هک  دنا  هدرک  باختنا  ار  رتمیلیم )  000,000,11  ) نورکیم ( 10001  ) ربارب یصوصخم  دحاو  اه  سوریو 

نیا اب  مه  زیر  هداعلا  قوف  رادـناج  نیا  هک  درک  شومارف  دـیابن  یلو  دـشاب ، یم  روبزم  دـحاو   100 ات رادقم 20  هب  اه  سوریو  هزادـنا 
رگید راب  نونکا  .دشاب  یم  رادروخرب  دـش  هداد  حرـش  هتـشذگ  رد  هک  هدـنز  دوجوم  صاوخ  راثآ و  زا  دراد و  یتایح  ّتیلاعف  عضو ،

11! دینک تقد  رادناج  نیا  یگدنز  زرط  نامتخاس و  رد 
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هجیتن

اب
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رد هک  يروآ  تریح  ّتقد  مظن و  نآ  اب  اه  نامـسآ  میظع  تیاهن  یب  ملاع  نآ  اب  اه  سوریو  کچوک  تیاـهن  یب  ملاـع  نیا  هسیاـقم 
: هک دیشیدنیب  بوخ  دینک و  یضاق  ار  دوخ  نادجو  لقع و  رگید  راب  تسامرفمکح  ملاوع  نیا 

هک اه  سوریو  زیگنا  تفگش  ملاع  رد  دوب ، لاحم  رفص و  اه  نامسآ  ملاع  رد  روعش  دقاف  للع  هب  دانتـسا  فداصت و  لامتحا  هک  لاح 
!؟ دوب دهاوخ  ناس  هچ  دشاب  یم  رت  لکشم  نآ  رد  دوجو  طئارش  رت و  هدیچیپ  بتارم  هب  نآ  رد  تقد  مظن و 

یتفگـش نآ  اب  ار  اه  سوریو  کچوک  تیاهن  یب  ملاع  نیا  ...و  نیمز  شدرگ  باتفآ ، عولط  ناراـب ، ندـمآ  داـب ، ندـیزو  نیمه  اـیآ 
؟ تسا هدروآ  دوجو  هب  هک  شیاه 

!؟ دریذپ یم  لامتحا  روط  هب  دنچ  ره  ار  بلطم  نیا  یلقاع  چیه  ایآ 

( متا  ) هدام ملاع  دح  رس  - 3

هراشا

نیرتزیگنا تفگـش  زا  هک  متا  .دـشاب  یم  نآ  يازجا  متا و  هتفرگ ، رارق  رـشب  ملع  سرتسد  رد  نونکاـت  هک  يدوجوم  نیرت  کـچوک 
هک يروـن  ياـه  پوکـسورکیم  نیرتدـنمورین  اـب  یتـح  هک  دـشاب  یم  کـچوک  زیر و  يردـق  هب  تسا ، شنیرفآ  ناـهج  تادوـجوم 

.تسین تیؤر  لباق  دهد  یم  ناشن  رت  گرزب  ربارب  رازهدص  دنچ  ار  تادوجوم 

، ینورتکلا ياهپکسورکیم  اای  یضایر  یملع و  تابساحم  اهنت ، یلو 

هحفص 99

.تسا هدومن  تیاده  تردق ، رپ  روآ  تریح  دوجوم  نیا  دوجو  هب  ار  ناسنا 

عونتم تادوجوم  ماسجا و  نوگانوگ ، ياه  تروص  هب  اهنآ  نتـسویپ  مه  هب  زا  هک  تسا  هدام  ناهج  حلاصم  ياهدحاو  نامه  اه ، متا 
کی اه و  متا  زا  هک  تسا  يا  هعومجم  تعیبط ، ملاع  تادوجوم  ماسجا و  مامت  رگید : ترابع  هب  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  ناـهج  نیا 

مشچ اب  یتخس  هب  هک  کچوک  رایسب  مسج 
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! تسا هدمآ  دوجو  هب  متا ، اه  نویلیم  مکارت  زا  تقیقح  رد  دوش و  یم  هدید 

متا هچخیرات 

ياه نامز  زا  یـسانش  متا  دراد و  ینالوط  یخیرات  ریـس  تسا ، هتخانـش  ار  اهنآ  جیردت  هب  رـشب  هک  یقیاقح  زا  يرایـسب  دننام  زین  متا 
.تسا هدوب  نیرّکفتم  نادنمشناد و  هجوت  دروم  شیپ ، رایسب 

زا ار  تادوجوم  بیکرت  هیرظن  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  سیطارقمید ) « ) تیرکومد  » ًارهاظ دـهد ، یم  ناشن  ام  هب  خـیرات  هک  اـجنآ  اـت 
(1) .هدومن راهظا  نتسکش  هیزجت و  لباق  ریغ  کچوک  رایسب  يازجا 

نیا زا  ناهج  تادوجوم  مامت  هک  دوب  دقتعم  تسا ، هتـسیز  یم  دالیم  زا  لبق  مجنپ  نرق  رد  میدـق و  نانوی  يامکح  زا  هک  تیرکومد 
توافت عونت و  ثعاب  اه ، متا  فالتخا  توافت و  هتفای و  لیکشت  نکشن  تارذ 

یقرواپ

هیرظن نیا  رادـفرط  سیطارقمیذ ،»  » زا شیپ  ار  سویقول »  » مان هب  ینانوی  فوسلیف  هراتـس ،» ات  متا  زا   » باتک رد  وسورری » یپ   » یلو - 1
شداتـسا زا  سپ  هـک  تـسا  هتــسناد  سوـیقول »  » درگاـش ار  سیطارقمیذ »  » هدرمــش و هـیرظن  نـیا  رادـفرط  سیطارقمیذ ،»  » هدرمش و

.تسا هدروآ  رامشب  متا  هیرظن  نارادفرط  زا  ار  سروقیبا »  » مه وا  زا  دعب  دومن و  يرادفرط  يو  هیرظن  زا  سویقول » »

هحفص 100

لیکـشت ياه  متا  هک  تسا  نیا  زا  دوش  یم  هدـهاشم  نغور  ینیریـش و  هکرـس ، ناـیم  هک  یفـالتخا  ـالثم  .تسا  هدـیدرگ  تادوجوم 
یم دیلوت  نابز  اب  ازجا  نیا  سامت  ببس  هب  تسا  هکرـس  صاوخ  زا  هک  یـشرت  هزم  هدوب و  زیت  كون  ياه  باّلق  دننام  هکرـس ، هدنهد 

! دنشاب یم  جزل  درگ و  نغور ، ینیریش و  ياه  متا  هک  یتروص  رد  ددرگ ،

« نکشن  » ینعم هب  هک  ار  متا  مان  تهج  نیمه  هب  هدوبن و  هیزجت  لباق  هجو  چیه  هب  تارذ  نیا  تیرکومد ، رظن  زا 
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.دنا هتشاذگ  نآ  يور  رب  تسا 

.دیدرگ همجرت  يّزجتی » ءزج ال   » هملک هب  متا  هملک  دش ، همجرت  یبرع  هب  نانوی  هفسلف  هک  یماگنه 

رد هدـیقع  نیا  یلو  تفرگ ، رارق  هفـسالف  نادنمـشناد و  ثحب  دروم  يّزجتیـال » ءزج   » ناونع هب  سیطارقمیذ »  » هیرظن تهج  نیمه  هب 
هیرظن نیا  زا  یهورگ  لاح ، نیع  رد  تفرگ ;  رارق  يدایز  تاداقتنا  تالاکـشا و  دروم  دـش و  هتخانـش  دودرم  نادنمـشناد  رتشیب  دزن 

12 .دندومن يرادفرط  نآ  زا  يدج  روط  هب  هدرک و  يوریپ 

متا ینورد  نامتخاس 

ناکرا هلزنم  هب  ار  اهنآ  دوش  یم  هک  تسا  ریز  تمـسق  هس  اهنآ  نیرت  مهم  هک  تسا  یفلتخم  يازجا  ياراد  یکچوک  همه  نآ  اـب  متا 
: درک یفرعم  متا ،

.تسا تبثم  یکیرتکلا  راب  ياراد  هک  نوتورپ » . » 1

.تسا یثنخ  یکیرتکلا ، تیصاخ  رظن  زا  هک  نورتون » . » 2

.تسا یفنم  راب  ياراد  هک  نورتکلا » . » 3

.دنا هداد  لیکشت  ار  متا  نامتخاس  يزیگنا  تفگش  روط  هب  زیر ، تیاهن  یب  ءازجا  نیا 
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هلصاف رد  مه  اه  نورتکلا  تاّرذ  دنهد ، یم  لیکشت  ار  متا  هتـسه  هتفرگ و  رارق  زکرم  رد  مه  اب  نورتون ، نوتورپ و  هک : بیترت  نیا  هب 
.دنشدرگ رد  يروآ  ماسرس  تعرس  اب  هتسه ، فارطا  رد  ینیعم  ياه 

اب دنا ، هدرک  هیبشت  تارایـس  ینارود  تکرح  هب  ار  اه  نورتکلا  تکرح  یـسمش و  هموظنم  نامتخاس  هب  ار  متا  نامتخاس  نادنمـشناد ،
تسا رتشیب  یسمش  هموظنم  تارایس  تکرح  تعرس  زا  بتارم  هب  یمتا  تارایس  تکرح  تعرـس  دینکن ، بجعت  رگا  هک  توافت  نیا 

13 .دنک یم  قرف  ناشیاهرادم  ماجنارس  اهنآ و  هلصاف  اه ، نورتکلا  هتسه و  تارذ  دادعت  اه ، متا  رد  دید ، میهاوخ  هچنانچ  و 

اه متا  داعبا 

(000,000,000,000,1  ) نویلیرت کی  هاگ  ره  هک  تسا  کچوک  يا  هزادنا  هب  تسا  متا  يا  هتسه  يازجا  زا  یکی  هک  نوتورپ 
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دهاوخ رتمیتناس  کی  طقف  بیجع ، فص  نیا  لوط  هزاـت  دـنوش ، هدـیچ  مه  راـنک  اـهنآ  زا  ( 000,000,000,000,10  ) نویلیرت هد  اـت 
14 .دوب

هرامش ار  رتمیتناس  کی  ياه  نوتورپ  دهاوخب  یـسک  هک  مینک  یم  ضرف  میربب ، یپ  بیجع  باسح  نیا  تیمها  هب  رتهب  هک  نیا  يارب 
، دنک یم  هرامـش  ار  متا  هیناـث 100  ره  رد  هک  تسا  کـباچ  تسدربز و  يا  هزادـنا  هب  صخـش  نیا  هک  مـینک  یم  ضرف  زاـب  دـنک و 

؟ دراد مزال  نامز  یتدم  هچ  ندرک ، هرامش  يارب  دینادیم 

! درمشب ار  رتمیتناس  کی  ياه  نوتورپ  مامت  ات  دراد  زاین  نامز  اه ) متا  فالتخا  هب   ) لاس  3000 ات تدم 300  یلو  دینکن ، رواب  دیاش 
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! متا نورد  رد  كانلوه  یلاخ  ياضف  کی 

هتـسه اه و  نورتکلا  نایم  هلـصاف  تسین و  ُرپ  مجح ، نیا  مامت  یلو  دشاب  یم  نآ  هتـسه  مجح  ربارب  رازه  هد  زا  شیب  متا ، کی  مجح 
.تسا یلاخ  الماک  دشاب  یم  عیسو  رایسب  هتسه  مجح  هب  تبسن  هک 

هب نآ  رتم  کی  اهنت  مینک ، ضرف  رتم  ار 1000  متا  کی  رطق  رگا  هک  مینادب  تسا  یفاک  بیجع  ياضف  نیا  زا  رت  نشور  ریوصت  يارب 
یلاخ ياضف  کی  ار  هیقب  دننک و  یم  شدرگ  هتسه  رود  هب  يرتم  رازه  هلصاف  رد  اه  نورتکلا  هدش و  لاغشا  نوتورپ  هتـسه و  هلیـسو 

! دهد یم  لیکشت 

لباقم رد  تسا  دیـشروخ  هرک  مرِج  دننام  تسرد  هک  تسا  زیچان  يردق  هب  اهنآ  یلاخ  ياضف  هب  تبـسن  اه  متا  هدش  لاغـشا  تمـسق 
یلـصا هدام  هدوب و  ـألخ  متا ، مجح  مهم  تمـسق  هک  تسا  نشور  باـسح ، نیا  يور  .تارایـس  نیرترود  نآ و  ناـیم  عیـسو  ياـضف 

! تسا کچوک  رایسب 

کی ندب  ياه  متا  نایم  یلاخ  ياضف  رگا  دیوگ : یم  فورعم - دنمشناد  ویلوژ - » »
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يردـق هب  ناسنا  ندـب  مینابـسچب ، مه  هب  هداعلا ) قوف  راشف  الثم   ) يا هلیـسو  هب  ار  نآ  ياه  متا  يازجا  ماـمت  میربب و  نیب  زا  ار  ناـسنا 
! درک هدهاشم  ار  نآ  ناوت  یم  یتخس  هب  هک  دوش  یم  کچوک 

15 .داد دهاوخن  تسد  زا  هدوب ) مرگولیک  رگا 70  الثم   ) ار دوخ  هیلوا  نزو  کچوک ، رایسب  مسج  نیا  هکنآ  رت  بیجع  و 

! اه نورتکلا  هداعلا  قوف  تعرس 

ماسرـس تعرـس  اب  متا ، يزکرم  هتـسه  درِگ  ینیعم  ياه  هلـصاف  رد  دنتـسه ، یفنم  راـب  ياراد  نزو و  کبـس  یتارذ  هک  اـه  نورتکلا 
.دننک یم  تکرح  يروآ 

هحفص 103

هیناـث رد  رتمولیک  دـشاب 3000  یم  نورتکلا  کـی  ياراد  تساـه و  متا  نیرت  هداـس  هک  نژوردـیه  متا  رد  نورتـکلا  تکرح  تعرس 
17 !! دسر یم  هیناث  رد  رتمولیک  هب 164,201  اهنآ  تکرح  تعرس  دراد ، يددعتم  ياه  نورتکلا  هک   16، مویناروا متا  رد  و  تسا !

هتفرگ و دوخ  هب  یعـضو  هچ  دنک  یم  شدرگ  بیجع  تعرـس  نیا  اب  يدوجوم  هک  کچوک  رایـسب  نادیم  نیا  رد  دـینک  رکف  نونکا 
!؟ دیامیپب ار  یتفاسم  هچ  ددرگب و  دوخ  زکرم  رود  هب  هبترم  دنچ  هیناث  کی  رد  دیاب 

اب هسیاقم  لباق  زگره  دنراد ، هک  یتعرـس  تمظع و  نآ  اب  مه  یـسمش  هموظنم  تارایـس  هک  درک  دیهاوخ  لوبق  نایب ، نیا  هب  هجوت  اب 
! دنتسین زیچان  کچوک و  ياه  نورتکلا  نیا 

اه متا  توافت 

رصنع راهچ  نیا  هدش و  هتخاس  شتآ ) كاخ و  داب ، بآ ،  ) هعبرا رصانع  زا  ماسجا  مامت  نامتخاس  هک  دندرگ  یم  نامگ  نیا  زا  شیپ 
.دنتسین هیزجت  لباق  هدوب و  طیسب  يدام ) ناهج  هدنزاس  ینعی  )

لباق ًاساسا  رصنع ، راهچ  نیا  هکلب  تسین  راهچ  هب  رـصحنم  رـصانع ، اهنت  هن  هک  دش  مولعم  یملع  تاشیامزآ  تاقیقحت و  رثا  رد  یلو 
.دنا هدمآ  دیدپ  يرگید  طیسب  رصانع  زا  دوخ  هدوب و  هیزجت 

نیمه دنراد و  توافت  مه  اب  اه  نورتکلا  يا و  هتسه  تارّذ  دادعت  رظن  زا  هک  هدش  فشک  رـصنع  دادعت 104  نونک  ات  رصانع ، نیا  زا 
یکیزیف و صاوـخ  رظن  زا  نوگاـنوگ  ماـسجا  فـالتخا  تلع  هک  ینعم  نیا  هب  .تسا  هدـش  اـه  متا  عوـنت  ثعاـب  هک  تـسا  فـالتخا 

دایز مک و  رد  اهنت  ییایمیش ،
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.دشاب یم  اه  نوتورپ  اه و  نورتکلا  دادعت  ندوب 

هحفص 104

نورتون ات 147  ياراد 136  مویناروا  متا  .تسا  نوتورپ  کی  نورتکلا و  کی  ياراد  طقف  هک  تسا  نژوردیه  متا  اه ، متا  نیرت  هداس 
زا دعب  دنشدرگ و  رد  يزکرم  هتـسه  رود  هب  نوگانوگ  ياهرادم  رد  هک  دشاب  یم  راو -  هناوید  نورتکلا -  نینچمه 92  نوتورپ و  و 

.دنتسه يرتشیب  ياه  نورتکلا  ياراد  هک  هدش  فشک  يرگید  رصانع  زین  مویناروا 

اه متا  يدیحوت  ياه  سرد 

هدرک و ییامنهار  گرزب ، تیاهن  یب  دـنوادخ  هب  ار  ام  هک  دزومآ  یم  ام  هب  ییاه  سرد  اه ، متا  کچوک  تیاهن  یب  ملاع  رد  هعلاطم 
زا یجوـم  تسا ، زیگنا  تفگـش  روآ و  طاـشن  هک  نیا  نیع  رد  هعلاـطم  نیا  .دزاـس  یم  انـشآ  وا  ناـیاپ  یب  ملع  تردـق و  تمظع ، هب 

.دراد یم  او  عوضخ  هب  بیجع ، هاگتسد  نیا  هدننیرفآ  هاگشیپ  رد  رایتخا  یب  ار  ناسنا  دزیگنا و  یمرب  لد  رد  تریح ، تّهبا و 

دشاب یم  متا  هدننیرفآ  تردق  ملع و  زا  يراکشآ  هنومن  مادک  ره  دنک و  یم  هجوت  بلج  همه  زا  شیپ  هک  ار  تمـسق  راهچ  اجنیا  رد 
میهد یم  رارق  هعلاطم  دروم 

اه متا  مظن  . 1

نورتکلا دادعت  .دنـشاب  یم  یـصوصخم  بیترت  مظنم و  هدعاق  کی  ياراد  همه  هدـش ، فشک  نونک  ات  هک  يرـصنع  دـصکی  زا  شیب 
دنا هتـسناوت  هک  يروط  هب  دندرگ ; یم  دایز  يدحاو  مظنم و  هشقن  يور  جـیردت  هب  دـنوش و  یم  عورـش  کی  زا  بیترت  هب  اهنآ  ياه 

.دننک میظنت  فیلدنم ) لودج  مان  هب   ) یفورعم لودج  رد  هدرک و  يدنب  هتسد  ار  اهنآ  مامت 

هحفص 105

هعفاد هبذاج و  يورین  لداعت  . 2

مسج کی  رگا  ینعی  .دننک  یم  بذج  ار  رگیدکی  هراومه  نوگمهان ، هتیسیرتکلا  ِراب  ود 
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رگیدـکی يوـس  هب  مسج  ود  نآ  دوـش ; کـیدزن  تسا ، یفنم  هتیـسیرتکلا  ياراد  هک  يرگید  هب  تسا  تبثم  هتیـسیرتکلا  لـماح  هـک 
.دوش یم  دیلوت  دراذگ  قشع  قرب  ار  نآ  مان  دیاب  هک  يا  هقرج  دنراشف و  یم  شوغآ  رد  ار  رگیدمه  هدرک و  تکرح 

بذـج ار  رگیدـکی  عیرـس  یلیخ  دـیاب  دنتـسه  تبثم  راب  لماح  هک  اه  نوتورپ  یفنم و  راب  ياراد  هک  اه  نورتکلا  باـسح ، نیا  يور 
; دنهدب يرابگرم  شمارآ  نوکس و  هب  اه  متا  لد  رد  ار  دوخ  ياج  ناجیه ، رپ  ياه  شدرگ  نیا  دننک و 

.تفرگ یم  دوخ  هب  يرگید  عضو  ناهج  دش ، یم  نینچ  رگا  هک  تسا  یهیدب 

هک دـشاب  یم  يرادـیاپ  قیقد و  یّلک  باسح  کی  يور  نیا ، داتفا و  دـهاوخن  هداتفین و  قافتا  ناهج  رد  يا  هثداـح  نینچ  زگره  یلو 
.تسا هدروآ  دوجو  هب  متا  نورد  رد  ار  زیگنا  تفگش  مظن  بیجع و  لداعت  نیا 

لداعت نیا  هدنروآدیدپ  رادـهگن و  هک  دـنک  یم  تموکح  متا  لخاد  رد  ینیعم  باسح  مظن و  کی  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  نیا  زمر 
زا زیرگ   » يورین ار  نآ  دوـش و  یم  دـیلوت  هتـسه  رود  هب  اـه  نورتـکلا  ینارَوَد  شدرگ  رثا  رد  هـک  يرگید  يورین  کـی  ینعی  تـسا ،

.دشخب یم  لیدعت  ار  يزکرم  هتسه  هبذاج  يورین  دنمان ، یم  زکرم »

هراوـمه دـشاب ، یم  تکرح  تعرـس  اـب  بساـنتم  نآ  تردـق  دـیآ و  یم  دوـجو  هب  ینارود  تکرح  رثا  رد  هک  زکرم  زا  زیرگ  يورین 
ِراـب ود  یکیدزن  رثا  رد  هک  هبذاـج  يورین  اـب  يزکرم  هتـسه  مـه  یفرط  زا  دـنار و  یم  بـقع  هـب  روـبزم  هتـسه  زا  ار  كرحتم  مـسج 

.دناشک یم  دوخ  فرط  هب  تدش  هب  ار  اه  نورتکلا  هدش ، دیلوت  یکیرتکلا 
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رکف نونکا 
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، نآ زا  هدـش  دـلوتم  هعفاد  يورین  هک  دـشاب  يا  هزادـنا  هب  اـه  نورتکلا  تکرح  تعرـس  متا ، تیدوجوم  ظـفح  يارب  دـیاب  هک  دـینک 
، دـهد خر  نیعم ، نوناق  هزادـنا و  نیا  زا  يزواجت  نیرت  کچوک  رگا  دـشاب و  هدوب  نآ  يوگباوج  هبذاج و  يورین  هزادـنا  هب  تسرد 

.داتفا دهاوخ  راک  زا  متا  هاگتسد 

عفن هب  لداعت  نیا  رگا  دوش و  یم  هیزجت  متا  هدرک و  رارف  يدوز  هب  اه  نورتکلا  دوش ، رتداـیز  زکرم ، زا  زیرگ  يورین  یمک  رگا  ینعی 
نیب زا  متا  هاگتـسد  بیترت  نیا  هب  داتفا و  دـنهاوخ  راک  زا  هدـش و  کـیدزن  مه  هب  يدوز  هب  متا  يازجا  دروخب ، مه  هب  هبذاـج  يورین 

.تفر دهاوخ 

! تسا یلکشم  راک  هچ  کچوک ، هداعلا  قوف  طیحم  نآ  رد  قیقد ، باسح  نیا  میظنت  هک  دیشیدنیب  لاح 
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ناوت یمن  هجو  چیه  هب  هک  کچوک  رایـسب  یطیحم  رد  وت ، رد  وت  ياه  هریاد  مظنم و  ياهرادم  نیا  میـسرت  ایآ  هک  دینک  رکف  نونکا 
!؟ تسا نکمم  دسانش ، یمن  ار  يزرم  دح و  وا  تردق  ملع و  هک  یسدنهم  زا  زج  .درک  هدهاشم  ار  نآ 

!؟ دشاب فده  دقاف  رکف و  یب  تعیبط  لولعم  دناوت  یم  عضو  نیا  ایآ 

رد یگدنز  ردـق  هچ  دزاس ، رجفنم  ار  متا  هدرک و  هراپ  ار  دوخ  ریجنز  تسناوت  یم  يدوز  هب  هناوید  وید  نیا  رگا  هک  دـینک  رکف  لاح 
!! دوب لکشم  كانرطخ و  ناهج  نیا 

متا تردق  زا  يا  هنومن 

رارق متا  راگدـیرفآ  زا  ربخ  یب  رـشب  هدافتـسا  ءوس  دروم  دراد - رب  رد  رـشب  يارب  يدایز  عفانم  هک  یمتا - میظع  يورین  نیا  هنافـسأتم 
.دنک یم  هدرک و  فرص  یکانرطخ  عورشمان و  ياههار  رد  ار  نآ  هنابلط  هاج  هتفرگ و 

ياه بمب  بیجع  تردق  نامه  متا ، يورین  زا  هنومن  کی 
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.ددرگ یم  دیلوت  نآ  يژرنا  ندرک  دازآ  متا و  راجفنا  زا  هک  تسا  یمتا  ياز  شتآ 

هک دوب  وـکیزکموین »  » فـلع بآ و  یب  يارحـص  رد  لاس 1945  رد  دـمآ  لـمع  هب  یمتا  بمب  راـجفنا  يارب  هک  یـشیامزآ  نیتسخن 
.تخادنا هار  هب  یبیجع  ياغوغ 

ار نآ  رود  هلـصاف  زا  هدرک و  بصن  يدالوف  نیگنـس  جرب  يالاب  رد  یـصوصخم  لیاسو  اب  ار  یمتا  کچوک  بمب  کـی  نادنمـشناد 
.دندرک رجفنم 

.دیدرگ دعاصتم  نآ  زا  چراق  لکش  هب  رتمولیک  عافترا 12  هب  يربا  تساخرب و  یمیظع  يادص  قرب و  راجفنا ، رثا  رد 

جرب هک  دـندرک  هدـهاشم  دـندومن  یـسررب  راـجفنا  زا  سپ  ار  شیاـمزآ  لـحم  نادنمـشناد ، یتقو  هک  دوب  يردـق  هب  راـجفنا  تدـش 
تسا هتفر  نیب  زا  یلک  هب  ریخبت و  هداعلا ، قوف  ترارح  رثا  رد  هدش و  بوذ  نیدالوف 
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رهـش يور  رب  ار  بمب  ود  نآ  زا  یکی  .دـندرک  هدافتـسا  نپاژ  اب  گنج  رد  ار  کچوک  یمتا  بمب  ود  لاس ، نیمه  رد  اه  ییاکیرمآ  !
بمب رثا  رد  امیشوریه  گرزب  رهـش  (1) .دـندومن باترپ  یکازاکان »  » رهـش هب  دـعب  زور  هس  ار  مود  بمب  هدرک و  رجفنم  امیـشوریه » »

(2 !!) دیسر رفن  رازه  هب 270  یماظن ) ریغ  یماظن و   ) ناگدش هتشک  عومجم  يرادرهش ، رامآ  قبط  .دیدرگ  مدهنم  ناریو و  یلّوا 

، نآ كانتشحو  ياهراوآ  ریز  زا  هک  دمآرد  يا  هناریو  تروص  هب  دش و  ضوع  یلک  هب  رهش  هرظنم  بمب ، طوقس  زا  سپ  هقیقد  دنچ 
یم مشچ  هب  فرط  ره  رد  هانگ ، یب  ناکدوک  یتح  نانز و  نادرم ، هدـش  یـشالتم  تاعطق  .دیـسر  یم  شوگ  هب  شارخناج  ياه  هلاـن 

یعمج تشادرب و  یکانلوه  ياه  مخز  ناشیاه  تروص  اه و  ندب  دندوب ، هدرب  رد  هب  ملاس  ناج  هعقاو  نیا  زا  هک  يا  هدع  دروخ ،
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عومجم هدـمآ ، تسد  هب  راـمآ  قـبط  تشاد ، تیعمج  رفن  رازه  هک 220  مه  یمود  رهـش  رد  .دـندرک  ادـیپ  نونج  هب  هیبش  یتلاح  مه 
یم دـیلوت  یمتا  راـجفنا  زا  هک  یفلتخم  ضارما  هب  مه  يداـیز  هدـعو  (3 !!) دوـب رفن  رازه  رب 138  غلاب  نیحورجم ، ناگدـش و  هتـشک 

- ددرگ

یقرواپ

هب هدش  باترپ  بُمب  رد  و  یمتا 238 ) نزو  یمتا 92 ، هرامش   ) مویناروا ياه  متا  دش ، هتخادنا  امیـشوریه »  » رهـش هب  هک  یبُمب  رد  - 1
.دوب هتفر  راک  هب  یمتا 239 ) نزو  یمتا 94 ، هرامش   ) موینوتولپ ياه  متا  یکازاکان ،»  » رهش

«. هدنزاس هدننک و  دوبان  يورین  متا ، : » باتک زا  لقن  هب  - 2

«. هدنزاس هدننک و  دوبان  يورین  متا ، : » باتک زا  لقن  هب  - 3

هحفص 109

! یعیبط فرگش  يورین  نیا  زا  ندمتم  ناسنا  يرادرب  هرهب  نیلوا  دوب  نیا  يرآ  .دندش  التبم 

ياه تلود  هک  دناد  یم  ادخ  هزورما  یلو  دندش ، طرش  نودب  میلـست  اه  ییاکیرمآ  لباقم  رد  زور ، زا 5  سپ  مه  اه  ینپاژ  ماجنارس 
عضو نیا  دوجو  اب  هک  تسا  نیا  بیجع   19 !؟ دنراد رایتخا  رد  دوخ  ياهرابنا  رد  یمتا  بّرخم  ياه  حالس  هچ  رضاح  رـصع  دنمروز 

: دننام  ) ار یلذتبم  ياهراعـش  هراومه  دننز و  یم  مد  متا ، يورین  زیمآ  تملاسُم  هدافتـسا  زا  همه  نوزفازور ، تاحیلـست  كانتـشحو و 
نیا ققحت  یمتا ، تاحیلـست  كانتـشحو  هقباسم  نیا  اـب  هک  میناد  یم  همه  هک  یتروص  رد  دـننک ! یم  رارکت  حلـص ) تمدـخ  رد  متا 

.تسین شیب  یلایخ  باوخ و  زج  یناسنا ، نامرآ 

.دنک یم  ییامنهار  تسا -  هدنروآ  دوجو  هب  هک  ملع -  تردق و  میظع  عبنم  کی  هب  ار  ام  تاکن ، نیا  هعلاطم  کش ، نودب 

یکچوک تیاهن  یب  دوجوم  کی  دوجو  رد  هک  ار - یماظن  رارسا  قئاقد و  همه  نیا  تسا  نکمم  یتسار  هب  ایآ 
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!؟ درادن هرهب  روعش  لقع و  زا  مه  هلاس  كدوک 2  کی  هزادنا  هب  یتح  هک  تسناد  یلماوع  للع و  لولعم  تسا - هتفر  راک  هب 

رارـسا هعلاـطم  هار  رد  هک  تسین  دـیعب  دـننک ، یم  ادـیپ  فارحنا  یتاـیح ، عباـنم  اـهورین و  نـیا  زا  هدافتـسا  هار  رد  هـک  یناـسک  يرآ 
! دننامب ربخ  یب  نآ  زا  دنیامیپب و  ار  فارحنا  هار  تسا -  هتسب  شقن  تادوجوم  نیا  یناشیپ  رد  هک  يدیحوت -

هحفص 110

ام دوجو  رد  مظن 

( شنیرفآ رارسا  هعومجم   ) ناسنا

روط هب  مینک ، یم  وـج  تسج و  تادوـجوم  ریاـس  هعلاـطم  رد  اـم  هک  ار  هچنآ  تسین و  شدوـخ  زا  رت  کـیدزن  ناـسنا ، هب  سکچیه 
رد طقف  ار  شنیرفآ  زیگنا  تفگـش  ماظن  دـیحوت و  رارـسا  ام  هک  تسین  هتـسیاش  نیاربانب  تسا ; هتفهن  اـم  دوخ  دوجو  رد  يرت  نشور 

مامت رد  هک   - ) نامدوخ دوجو  شنیرفآ  قیاقد  تاکن و  زا  یلو  مینک ، وج  تسج و  اه  متا  لد  رد  اه و  ناشکهک  اه ، نامسآ  قامعا 
.میزروب تلفغ  دنراد - ) رارق  ام  سرتسد  رد  رمع 

یـسررب رد  هک   - ) نآ لاـثما  یـضایر و  مخ  چـیپ و  رپ  تابـساحم  هب  ینادـنچ  جاـیتحا  يدوسرپ ، هعلاـطم  نینچ  هک  نیا  صوصخ  هب 
زا یکی  ار  نآ  نیا ، زا  شیپ  هک   - ) هشقن فده و  تدحو  یگنهامه ، عوضوم  درادن و  میدوب - ) دنمزاین  نآ  هب  اه  متا  اه و  نامسآ 

.دشاب یم  نایامن  يرت  حضاو  روط  هب  زیمآرارسا  هاگراک  نیا  رد  میدرمش - ) مظن  رهاظم  لوصا و 

مهم هدـیاف  کی  یملع ، يدـیحوت و  دـنمدوس  جـیاتن  نتفرگ  رظن  رد  نودـب  ندـب ، فیرظ  قیقد و  تاکن  رارـسا و  نتـسناد  هوـالع  هب 
همه نیا  هب  یتقو  ناسنا  هک : نیا  نآ  درادرب و  رد  تسا -  یسانشدوخ  راثآ  زا  هک  زین - يرگید 
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هتفر راک  هب  يو  ندب  نامزاس  رد  هک  تقلخ -  رارسا  اه و  یتفگش 

118 هحفص

دـنارذگب و رظن  زا  دنتـسه  يو  یگدـنز  همادا  اقب و  نماض  هک  ار  دوخ  ندـب  نوگانوگ  ياه  هاگتـسد  ياـه  تیلاـعف  راـک  دربب و  یپ 
، مّلـسم روط  هب  دنک ، لصاح  عالطا  دـیامن  یم  نیمأت  ار  وا  یگدـنز  ياه  يدـنمزاین  شیاسآ و  هک  یفرگـش  ياه  تمعن  زا  ماجنارس 

یفصولا دیاز  تبحم  هدروآ و  دورف  میظعت  رس  نآ ، راگدیرفآ  فطل  تمظع و  لباقم  رد  هدش و  کیرحت  وا  رد  يرازگ  رکـش  ّسح 
.دنک یم  ساسحا  دوخ  لد  قامعا  رد  تسا - شنرک  عوضخ و  اب  هارمه  هک  - 

یسانش ناسنا 

ثحب دروم  هبنج ، کی  زا  ار  بیجع  دوجوم  نیا  مادک ، ره  هک  دنک  یم  تبحص  ناسنا  زیمآرارـسا  دوجو  نوماریپ  رد  يرایـسب  مولع 
: زا دنا  ترابع  هک  تسا  يا  هژیو  ّتیمها  ّتیباذج و  ياراد  ملع ، هس  اهنآ  نایم  رد  یلو  دنهد ، یم  رارق 

.دوش یم  ثحب  نآ  فلتخم  ياه  هاگتسد  ندب و  نامتخاس  اضعا  ازجا و  زا  نآ  رد  هک  حیرشت » ملع  . » 1

.دریگ یم  رارق  وگ  تفگ و  دروم  ندب ، ياه  هاگتسد  اضعا و  هفیظو  هطبار و  عون  راک ، زرط  نآ ، رد  هک  يژولویزیف » ملع  . » 2

.دنک یم  وگ  تفگ و  اهنآ  نیناوق  یناور و  لیاسم  یگنوگچ  زا  هک  يژولوکیسپ ) « ) یسانش ناور  . » 3

ياه هاگراک  اضعا و  يدیحوت  قیقد  تاکن  رارسا و  فیاظو ، یسررب  تسا ، رظن  دروم  ام  يدیحوت  تاعلاطم  رد  رتشیب  هک  هچنآ  هتبلا 
روظنم هک  میوش  یم  روآدای  ًاددجم  یلو  دش ، میهاوخ  انـشآ  زین  نآ  يازجا  حیرـشت  اب  يدودح  ات  نمـض  رد  دـشاب و  یم  ندـب  مهم 

نیا فلتخم  ياه  هاگتسد  رد  مظن ، رهاظم  یسررب  تاعلاطم ، نیا  زا  ام  یلصا 
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تسا یتسه  ناهج 

هحفص 119

( زاهج  ) ندب ساسح  زکارم  اه و  هاگتسد 

یتایح لامعا  زا  تمـسق  کی  هتفای و  لیکـشت  ینوگانوگ  اضعا  زا  مادک  ره  هک  دراد  دوجو  ییاه  هاگتـسد  ناسنا  ندب  نامتخاس  رد 
(1) .دنهد یم  ماجنا  ار  ناسنا 

: درک میسقت  هتسد  ود  هب  دنهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  دنراد و  هک  یفده  رظن  زا  ار  اه  هاگتسد  نیا  ناوت  یم 

هاگتسد راهچ  اهنآ  نیرت  مهم  .تسا  ندب  مامت  هب  طوبرم  هدوب و  یمومع  اهنآ  راک  هجیتن  لمع و  هک  ندب » یمومع  ياه  هاگتسد  . » 1
.دشاب یم  یبصع » هاگتسد  سفنت و  هاگتسد  نوخ ، شدرگ  هاگتسد  شراوگ ، ای  مضه   » گرزب

...و یلسانت  هاگتسد  شوگ ، مشچ ، دننام : ندب » یئزج  ياه  هاگتسد  . » 2

.دنراد يا  هناگادج  ثحب  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  هک 

عوضوم ود  هب  تسا  مزال  میزادرپب ، ندب  فلتخم  ياه  هاگتسد  يدیحوت  رارسا  مظن و  قیقد  تاکن  هعلاطم  هب  هکنآ  زا  شیپ  اجنیا  رد 
: دییامرف هجوت  ریز  بلاج 

یقرواپ

هیذغت لامعا  فلا ) دننک : یم  میسقت  تمـسق  هس  هب  ار  ناسنا  یتایح  لامعا  یناویح ، يژولویزیف  رد  الومعم  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  - 1
هلیسو هب  هک  یطابترا  لامعا  .دریگ ب ) یم  ماجنا  عفد  سفنت و  نوخ ، شدرگ  بذج ، شراوگ ، ياه  هاگتسد  عومجم  هلیـسو  هب  هک 

.دریگ یم  ماجنا  یلسانت  هاگتسد  طسوت  هک  لثم  دیلوت  لامعا  .دوش ج ) یم  نیمأت  باصعا ، هلسلس  زغم و  صوصخم  هاگتسد 

120 هحفص

( هتفر راک  هب  ندب  نامتخاس  رد  هک  ییاهرجآ   ) لولس . 1

، ددرگ یم  اپ  رب  یـصوصخم  هویـش  مظن و  اب  رجآ  گنـس و  مان  هب  یکچوک  ياهدـحاو  زا  گرزب  نامتخاس  کـی  هک  يروط  ناـمه 
همه نیا  هدـش و  هدـیچ  مه  يور  رب  یـصاخ  مظن  هشقن و  اب  هک  هتفای  لیکـشت  یکچوک  ياهدـحاو  زا  زین  نارادـناج  ندـب  نامتخاس 

نوگانوگ ياه  هاگتسد  اضعا ،
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; تسا هدروآ  دوجو  هب  ار  نانآ  ندب  ياه  ییابیز  و 

یتایح لقتـسم  دحاو  کی  مادک  ره  هدوب و  تایح  ياراد  نارادـناج ، رکیپ  هدـنهد  لیکـشت  ياهدـحاو  الوا »  » هک توافت  نیا  اب  یلو 
.دنتسه

رگید ياهدحاو  اب  هک  دـهد  یم  لیکـشت  یـصوصخم  ياهدـحاو  ار  وضع  ره  دنتـسین و  ناسکی  ندـب ، اضعا  مامت  ياهدـحاو  ًایناث » »
.دشاب یم  امرفمکح  اهنآ  نایم  رد  لماک  يراکمه  هدوبن ، هناگیب  ادج و  مه  زا  اهدحاو  نیا  ًاثلاث »  » .دراد یلک  توافت 

ابیز و رکیپ  نیا  ناسنا -  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  هدـنز  ياهدـحاو  نیا  زا  نیمز  يور  هدـنز  تادوجوم  مامت  نامتخاس  یلک  روط  هب 
یناویح یتابن و  تاـیح  هدولاـش  ساـسا و  هتخاـی ) لولـس و  ، ) هدـنز ياهدـحاو  نیمه  دـشاب و  یم  اـهنآ  زا  یکی  زین  زیگنا -  تفگش 
دوجوم کی  مادک  ره  هک   ) لولـس يرامـشیب  دادعت  زا  ناسنا  ندـب  ياه  هاگتـسد  اضعا و  مامت  هک  نیا  هصالخ  دـنوش ! یم  بوسحم 

! تسا هتفای  لیکشت  دنراد ) یم  رب  ماگ  يدحاو  فده  يوس  هب  دنراد و  لماک  يراکمه  مه  اب  هدوب و  هدنز 

121 هحفص

لولس کی  یگرزب 

اهنآ زا  یضعب  .دنک  یمن  زواجت  نورکیم  مهد  دنچ  زا  اهنآ  یگرزب  دراوم ، زا  يا  هراپ  رد  نورکیم و  دنچ  هزادنا  هب  اه  لولس  الومعم 
یم میوش  قیقد  اه  لولس  نیا  رد  حّلـسم ) ریغ   ) يداع مشچ  اب  رگا  تهج  نیمه  هب  .دنـشاب  یم  رتمیلیم  ای 21  رتمیلیم   51 هزادنا هب  مه 
نآ فلتخم  ياه  تمـسق  هعلاطم  یلو  دیامن ، هدهاشم  ار  رتمیلیم  ات 101  دناوت  یم  ناسنا  مشچ  اریز  مییامن ، هدـهاشم  ار  اهنآ  میناوت 

.دراد یصوصخم  ياه  هاگتسد  هب  جایتحا 

حیرشت هعلاطم و  يارب  دننک و  یم  یفاکش ) دبلاک   ) حیرشت ناسنا  کی  ندب  دننام  ًاقیقد  ار  لولس  کی 
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ياه تمـسق  هب  رـشب  هک  تسا  لیاسو  نیمه  اب  دوش و  یم  هدافتـسا  یتاـیح » ياـه  گـنر  و  موتورکیم ، پوکـسرکیم ،  » زا اـه  لولس 
.تسا هدرک  هعلاطم  ار  نآ  یتایح  ياه  تیلاعف  هدرب و  یپ  لولس ، زیمآرارسا  نامتخاس  زا  يدایز 

ناسنا ندب  ياه  لولس  يرامشرس 

.دهد یم  لیکشت  لولس  کی  ار  اهنآ  دوجو  نامتخاس  ياپ  ات  رس  هک  دنتسه  یتادوجوم  کچوک ، گرزب و  نارادناج  نایم  رد 

نکاس ياهبآ  رد  اهنآ  زا  يدایز  دادعت  الومعم  دنراد و  ینوگانوگ  عاونا  هک  دـنا  فورعم  يا » هتخای  کت   » هب ناروناج  زا  هتـسد  نیا 
(1) .دننک یم  یگدنز 

هد  ) یگرزب هداعلا  قوف  ددـع  زا  اهنآ  دادـعت  میروآ ، لـمع  هب  يرامـشرس  یلومعم ، ناـسنا  کـی  ناـمتخاس  ياـه  لولـس  زا  رگا  اـما 
دروآ یم  رد  رس  نویلیمرتاک 000,000,000,000,000,10 )

هب لاس  رازه  هس  زا  شیب  دیاب  میرامشب ، ار  يددع  رازه  هدوت  کی  هیناث  ره  رد  میهاوخب  رگا  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ددع  نیا  یگرزب 
!!! مییآرب راک  نیا  هدهع  زا  ات  مینک  فرص  تقو  زور ، هنابش  روط 

یقرواپ

دنچ هب  تکرح  لئاسو  رظن  زا  هدوب و  فلتخم  عاونا  ياراد  دـنوش ، یم  هدـناوخ  یلولـس » کت   » مان هب  هک  تاناویح  زا  هتـسد  نیا  - 1
روط هب  هتـشذگ  رد  ار  اهنآ  یگدـنز  تیلاعف  یگنوگچ  یتایح و  راثآ  هک  ...و  اه  بیمآ  ناراد ، هژم  لیبق  زا  دـندرگ  یم  میـسقت  هریت 

.میتسناد رصتخم 

122 هحفص

لولس زیمآرارسا  نامتخاس 

ره هک  تسا  هدش  لیکـشت  یفلتخم  ياه  تمـسق  زا  نآ  نامتخاس  دید ، میهاوخ  هکنانچ  تسین و  هداس  طیـسب و  دوجوم  کی  لولس ،
و ءاشغ ) « ) یجراخ هتسوپ  (، » طسو رد  « ) هتـسه  » مهم تمـسق  هس  زا  لولـس  ره  یلک  روط  هب  .راگدرک  تفرعم  زا  تسا  يرتفد  مادک 
ازجا و ياراد  کی  ره  هدوبن و  هداس  زین  تمـسق  هس  نیا  نامتخاس  نمـض  رد  .تسا  هدـش  هتخاس  ود  نآ  نایم  رد  فافـش ،» يا  هدام  »

ءاشغ تماخـض  اهنت  هک  يروط  هب  دـشاب  یم  فیرظ  رایـسب  اه  هتخای  نامتخاس  همه ، نیا  اـب  یلو   1 .تسا یهجوت  نایاش  تالیکـشت 
کی اه  لولس  زا  یضعب  رد  اهنآ 
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.تسا نورکیم 

ریز رد  ار  لولـس  ادتبا  راک ، نیا  يارب  درک و  حیرـشت  ناسنا  کی  ندب  دننام  ار  لولـس  ناوت  یم  دـش  هراشا  هتـشذگ  رد  هک  نانچ  مه 
رایـسب ياه  نزوس  هلیـسو  هب  سپـس  .دـنوش  ندـید  لباق  رتشیب  اـت  دـننک  یم  يزیمآ  گـنر  ار  نآ  يازجا  هداد و  رارق  پوکـسورکیم 

یم هدافتسا  اه  لولس  شرب  عطق و  يارب  موتورکیم  هاگتسد  زا  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  دننک و  یم  حیرـشت  هتفاکـش و  ار  لولـس  یفیرظ ،
دوجو یـصوصخم  رازبا  یلو  دننک ; یم  يزیمآ  گنر  یـصوصخم  ياه  گنر  اب  ار  هلـصاح  ياه  شرب  هعلاطم ، يارب  ًادعب  هک  دننک 
نوریب زا  هدومن و  قیرزت  نآ  یلخاد  ياه  تمـسق  هب  ار  گنر  لولـس  هتـسوپ ، شرب  عطق و  نودب  دـنناوت  یم  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دراد 

.تسا هجوت  بلاج  هاگتسد ، نیا  تفارظ  .دنهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  هدش  يزیمآ  گنر  ياه  تمسق  گنر ، یب  ءاشغ 

123 هحفص

اهلولس یتایح  لامعا 

.دهد یم  ماجنا  یبوخ  هب  ار  یتایح  لامعا  هتخای ) رپ  تاناویح  ریاس  ناسنا و  دننام :  ) ییاهنت هب  لولس  ره  هکنآ  رت  بیجع 

: زا تسا  ترابع  لولس ، یتایح  لامعا 

.لثم دیلوت  2 و  کیرحت هب  خساپ  عفد ، بذج ، مضه ، هیذغت ،

هدرک حشرت  دوخ  زا  زاتساید »  » مان هب  يا  هدام  دیامن ، بذج  لباق  ار  دوخ  طیحم  زاین  دروم  ییاذغ  داوم  هک  نیا  يارب  لولس  ادتبا  رد 
مکح تقیقح ، رد  هک  ار  دیاوز  هدومن و  بذج  لخاد  هب  ار  هدش  مضه  ییاذغ  داوم  سپـس  دـیامن و  یم  مضه  جراخ ، رد  ار  اهنآ  و 

.دهد یم  نوریب  دوخ  زا  دراد -  ار  هتخای  رپ  تاناویح  عوفدم 

تابیکرت تروص  هب  رگید  تمسق  هدیسر و  لولس  ترارح  يژرنا و  نیمأت  فرصم  هب  هدش  بذج  داوم  زا  یتمسق 
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زواجت دح  نآ  زا  دناوت  یمن  رگید  هک  دسر  یم  يا  هلحرم  هب  دشر  هیذغت و  رثا  رد  لولس   3 .دور یم  راک  هب  لولس  دشر  رد  فلتخم 
ره هدیدرگ ، لیدبت  هدنز  لولـس  ود  هب  لولـس  کی  دریگ و  یم  ماجنا  میـسقت  هار  زا  لولـس  لثم  دـیلوت  هک  تسا  نامز  نیا  رد  دـنک ،

.دنهد یم  همادا  دوخ  یتایح  تیلاعف  هب  هناگادج  روط  هب  ود ، نآ  زا  مادک 

124 هحفص

دوجو رد  زیگنا  تفگش  رارـسا  مظن و  قیاقد  تاکن و  همه  نیا  هک  یکچوک - تفارظ و  نیا  اب  لولـس  کی  هک  دینک  هظحالم  نونکا 
کی زج  هب  يدوجوم  ناهج ، رد  رگا  یتسار  دـشاب ؟ یعیبط  روعـش  دـقاف  للع  فداـصت و  لولعم  دـناوت  یم  زگره  تسا -  هتفهن  نآ 
ندب ياه  لولـس  زا  لولـس  ره  يرآ  دنک ؟ تباث  ار  یفده  اب  لقع  تردـق و  کی  دوجو  هک  دوبن  یفاک  نامه  تشادـن ، دوجو  لولس 
هتکن نیرت  بلاج  نیرت و  مهم  .دـشاب  یم  مظن  ناهرب  زا  نشور  قادـصم  کـی  یـسانشادخ و  لـیلد  کـی  قح ، هناـشن  کـی  ناـسنا ،

تسا نآ  تایح  هب  طوبرم  رارسا  نامه  لولس ، يدیحوت 

( ناسنا شیادیپ  همشچرس   ) هفطن . 2

مه ار  نیا  یلو  تسا ، هدش  لیکـشت  نوگانوگ  ياه  لولـس  نویلیرتاک ، هد  دادعت  زا  یلومعم ، ناسنا  ندب  نامتخاس  هک  تسا  تسرد 
هدـمآ و دوجو  هب  یکچوک  هداس و  رایـسب  هفطن  تروص  هب  هیلوا  لـحارم  رد  هکلب  هدوبن ، نینچ  يو  ییادـتبا  دوجو  هک  تسناد  دـیاب 

.دوش یم  یلولس  نویلیرتاک  هد  ِناسنا  تروص  هب  يددعتم  لحارم  یط  زا  سپ 

هب يا  هدام  و  دـیئوزوتامرپسا »  » مان هب  رن  یـسنج  لولـس  ود  شزیمآ  بیکرت و  رثا  رد  مخت )  ) ناسنا هیلوا  هفطن  ادـتبا  هک  بیترت  نیا  هب 
محر رد  لووا »  » مان
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سپ مه ، نینج  ماجنارس  .ددرگ  یم  رهاظ  نینج  تروص  هب  هدرک و  دشر  تعرس  هب  یلاوتم ، تامیـسقت  زا  سپ  هدمآ ; لمع  هب  ردام 
4 .دیآ یم  رد  لماک  یلفط  تروص  هب  يدایز  لحارم  یط  زا 

دودح 200 رد  اهنآ  لوط  هدوب و  لکش  یکود »  » ًابیرقت دوش  یم  هتخاس  درم  یسنج  صوصخم  هاگتسد  رد  هک  رن  یسنج  ياه  هتخای 
ناشرطق لکش و  يورک  الومعم  هدش و  دیلوت  هدام  سنج  نادمخت  صوصخم  هاگتـسد  رد  زین  هدام  ياه  لولـس  دشاب و  یم  نورکیم 

هتبلا یلومعم ) قاجنـس  لباقم  رد  تسا  یجنراـن  دـننام  رن  لولـس  اـب  هسیاـقم  رد   0 دام لولـس   ) 5 .دـسر یم  نورکیم  اـت 300  هب 200 
« يژولویرپما  » مان هب  يا  هناگادـج  ملع  رد  هک  دراد  یلـصفم  ناتـساد  مخت ، دـشر  لحارم  هدام و  لولـس  اب  رن  لولـس  بیکرت  ّتیفیک 

6 .دوش یم  وگ  تفگ و  نآ  هرابرد  یسانش ) نینج  )

125 هحفص

رد دهد  رارق  قیقد  هعلاطم  دروم  ار  دوخ  نیوکت  شیادـیپ و  ّتیفیک  دروایب و  دای  هب  ار  دوخ  دوجو  ییادـتبا  لحارم  رـشب  رگا  یتسار 
توخن رورغ و  ماجنارـس  اه و  متـس  اه ، یهاوخدوخ  زا  يرایـسب  زا  اهنت  هن  دشاب ، هدرکن  ادیپ  فارحنا  وا  يرطف  نادجو  هک  یتروص 
تراقح یناوتان و  فعض و  تلاح  نآ  زا  هک  يراگدرورپ  تمظع  اب  هاگشیپ  رد  میظعترـس  گنرد  یب  هکلب  تساک ، دهاوخ  شیوخ 

رارسا همه  نیا  گرزب ! راگدرورپ  يا  : » تفگ دهاوخ  نامیا  تبحم و  زا  راشرس  یبلق  اب  دروآ و  یم  دورف  هدیناسر  یلعف  ماقم  نیا  هب 
زا دنهاوخ  یم  یهورگ  هک  تسا  فسأت  ياج  ردـق  هچ  یلو  يا » هدـیرفاین  لطاب  فدـه و  یب  ار  روآ  تریح  تاکن  زیگنا و  تفگش 

هب ار  دوخ  هدرک و  یشوپ  مشچ  قیاقح  نیا 
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.دننزب تلفغ 

هحفص 126

ندب یلصا  ياههاگتسد 

ندب یلصا  ياههاگتسد 

، ندـب یلـصا  هاگتـسد  دـنچ  زا  دراد  ناکما  هک  ییاج  نآ  ات  تسا  رتهب  میدرک ; لصاح  تغارف  هفطن ، لولـس و  هعلاطم  زا  هک  نونکا 
! تسا مزال  تقو  اه  هام  لماک ، دیدزاب  کی  يارب  هتبلا  .مینک  ندید 

( ندب هناخرپشآ  هناخرادبآ و   ) شراوگ هاگتسد  - 1

هراشا

.دشاب یم  ندب  ییاذغ  ياه  يدنمزاین  نیمأت  رومأم  تسا ، ناسنا  ندب  ياه  هاگتسد  نیرت  مهم  زا  هک  شراوگ  هاگتسد 

ناکما ناسنا  يارب  تایح  همادا  يداع ، طئارـش  رد  نآ  ندش  لیطعت  اب  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  ندب  یگدـنز  رد  هاگتـسد  نیا  تیعقوم 
.دوب دهاوخن  ریذپ 

جراخ زا  ار  ییاذغ  داوم  يریظن ، یب  یگنهامه  مظن و  کی  اب  هک  هدش  لیکشت  یعرف  ياه  هاگراک  اضعا و  يدادعت  زا  هاگتـسد  نیا 
هیذـغت نوخ و  هب  دورو  لباق  هک  دروآ  یم  رد  یتروص  هب  يزور ، هنابـش  موادـم  ياه  تیلاعف  رثا  رد  ار  اهنآ  هتـشاد و  تفاـیرد  ندـب 

.دشاب اه  لولس 

.دنوشب ناسنا  ندب  ءزج  میقتسم ، روط  هب  هک  دنرادن  تیلباق  یلومعم  تروص  هب  ندب ، زا  جراخ  ياهاذغ 

يزبس و ریش ، رادقم  کی  هک  تسا  یفاک  تیعقاو ، نیا  كرد  يارب 

127 هحفص

؟ دراد توافت  هزادنا  هچ  ات  دینیبب  دینک و  هسیاقم  ناسنا  تسوپ  نوخ و  تشوگ ، اب  ار  هویم 

.دروخ یمن  ندب  درد  هب  اهنآ  مامت  هتشذگ  نیا  زا 

ياه تمـسق  دیاب  دنوش  ندب  هدـش  فرـصم  داوم  ترارح و  يژرنا ، نیزگیاج  دـنناوتب  ییاذـغ  داوم  هنوگ  نیا  هک  نیا  يارب  نیاربانب 
رد هلحرم  دـنچ  یط  رد  راک  نیا  .ددرگ  عفد  دـیاز  ياهتمـسق  هیقب  دـنیآرد و  یبسانم  الماک  تروص  هب  هدـش ، هیزجت  نآ  زاـین  دروم 

.میزادرپ یم  نآ  بلاج  ياه  تمسق  حرش  هب  کنیا  هک  دریگ  یم  تروص  شراوگ  هاگتسد 
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ناهد كرمگ  رد  اذغ  فلا )

یعیاـم همین  تروص  هب  مرن و  اـجنآ  رد  دـیاب  دوش  مضه  هداـمآ  هک  نیا  يارب  دوش  یم  ناـهد  ياـضف  دراو  هک  هلحرم  نیلوا  رد  اذـغ 
تفج هس  دنمورین و  يوق و  ّکف  ود  مکحم ، نادـند  طسوت 32  دریگ ، ماجنا  شراوگ  هاگتـسد  هناتـسآ  رد  دیاب  هک  راک  نیا  .دیآرد 

یقازب هّدغ 
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: هک بیترت  نیا  هب  .دوش  یم  نیمأت  نابز  تیاده  تراظن و  اب 

یم راک  هب  ار  اه  نادـند  دراد ، هک  یبیجع  تردـق  اب  ندـمآ و  نییاپ  الاب و  هلیـسو  هب  نییاپ  کف  دـش  ناـهد  هطوحم  دراو  اذـغ  یتقو 
.دننک یم  درخ  هدیرد و  هدیرب ، ار  اذغ  هدرک و  تیلاعف  هب  عورش  دنتسه  زاتمم  هتسد  هس  هک  مه  اه  نادند  دزادنا ;

هدیوج تحار و  ار  اه  نادند  راک  یـصوصخم ، جزل  عیام  ندومن  حشرت  اب  هدرک و  راک  هب  عورـش  یقازب  ياه  همـشچ  رگید  يوس  زا 
ياه هکت  دوخ ، هنارهام  ياهزیخ  تسَج و  اب  هتفرگ و  هدهع  هب  ار  تیاده  رما  مه  نابز  دنیامن ; یم  لیمکت  ار  اذغ  ندش  مرن  ندش و 

هدشن هدیوج  زونه  هک  ار  ییاهنآ  هدنار و  بقع  هب  ار  هدـش  هدـیوج  ياهاذـغ  دـنک و  یم  تیادـه  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  اذـغ 
! تسا كانرطخ  نابز  راک  هک  دییامرف  یم  قیدصت  .دهد  یم  لیوحت  اه  نادند  ریز  هب  تسا 

128 هحفص

یم ظفح  اه  نادند  شین  زا  ار  دوخ  ناج  تدم ، نیا  لوط  رد  هراومه  هک  دنک  یم  لمع  هنارهام  هدـیزرو و  دوخ  راک  رد  نانچ  یلو 
رگا هک  ناسنا  يرادیب  یهاگآ و  تهج  رد  تسا  یفطل  مه  نیا  هتبلا  .دوجب  ار  دوخ  نابز  ناسنا  هک  دتفا  یم  قافتا  تردـن  هب  دـنک و 

! دوش هدیوج  اذغ  هارمه  مه  نابز  اذغ ، ندیوج  يارب  راب ، ره  رد  تسیاب  یم  دوبن  راک  رد  یمظن 

.ددرگ یم  رداص  هدعم  يوس  هب  ولگ  ِزرم  زا  اذغ  روبع  همانرذگ  تافیرشت ، لحارم  ندنارذگ  زا  سپ  ماجنارس 

اه نادند  دربراک  مظن و 

اه هراورآ  فرط  ود  رد  دنوش ، یم  لیمکت  یگلاس  دودح 30  ات  هک  نادند  دادعت 32 
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: زادنترابع هک  دنوش  یم  میسقت  هتسد  هس  هب  راک  عون  لکش و  رظن  زا  هک  دنراد  رارق  یصوصخم  هشقن  مظن و  اب 

یم اذـغ  ندـیرب  رومأم  دـنوش و  یم  هدـناوخ  ایانث »  » مان هب  هک  نییاپ ) ات  راهچ  الاب و  ات  راهچ   ) نیـشیپ ياـه  نادـند  زا  ددـع  تشه  .1
.دنشاب

تهج هب  دوش ; یم  هدیمان  باینا »  » مان هب  هتفرگ و  رارق  ایانث  ياه  نادـند  فرط  ود  رد  هک  نییاپ ) ات  ود  الاب و  ات  ود   ) نادـند راهچ  . 2
.دنروخ یم  اذغ  ندیرد  راک  هب  ناشندوب ، زیت 

تسا و هتفرگ  ياج  باینا  ياه  نادـند  فرط  ود  رد  هک  نییاپ ) ات  راهچ  الاب و  ات  راـهچ  « ) کـچوک يایـسآ   » نادـند ددـع  تشه  . 3
يارب دراد و  ییاه  یگتسجرب  مه  تسا و  نهپ  مه  هک  نییاپ ) ات  شش  الاب و  ات  شش  « ) گرزب يایـسآ   » نادند ددع  هدزاود  ماجنارس 

.دنریگ یم  رارق  هدافتسا  دروم  اذغ  ندییاس 

129 هحفص

قازب ياه  همشچ 

روصت ار  نآ  ای  دنیب و  یم  ار  اذغ  ناسنا  هک  نیا  ضحم  هب  هک  دـنرادیب  ساسح و  يردـق  هب  ناهد  رد  یقازب ، ياه  همـشچ  ِتفج  هس 
ات مرگ  دودح 300  رد  زور  هنابـش  ره  رد  قازب  حشرت  .دننک  یم  حشرت  ار  قازب  صوصخم  عیام  هدومن و  تیلاعف  هب  عورـش  دـنک  یم 

! دوش یم  مرگولیک  دودح 300  لاس ، رد  ًابیرقت  هک  دشاب  یم  مرگ   1100

نیریز و کف  رد  رگید  تفج  کی  هتـشاد ، رارق  قلح  يادتبا  ناهد و  ياهتنا  رد  نآ  تفج  کی  هک  روبزم  ياه  هذغ  هکنآ  رت  بلاج 
نوریب دوخ  زا  یـصوصخم  قازب  مادک  ره  هکلب  دـننک ، یمن  حـشرت  قازب  عون  کی  همه  دـنراد ; ياج  نابز  ریز  رد  زین  یموس  تفج 

هفیظو مادک  ره  دنهد و  یم 
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.دنراد هدهع  هب  یصاخ 

هب اهنیا  مامت  زا  هتشذگ  دنراد و  یناوارف  ریثأت  مضه ، رما  رد  نینچمه  علب و  تلوهـس  نآ ، یگدنزغل  اذغ ، ندرک  مرن  رد  تاعیام  نیا 
! دنشخب یم  یمئاد  توارط  یگدامآ و  عون  کی  ناهد 

نابز ياه  يراک  نیریش 

یـسرزاب لرتنک و  هلمج : نآ  زا  دـنک ، یم  مه  یبیرغ  بیجع و  ياهراک  اذـغ ، ِندـش  هدـیوج  ِبوکب  نزب و  رادوریگ و  نآ  رد  نابز 
، دنک یم  يزاب  مه  ار  روپُـس »  » کی شقن  راک ، رخآ  رد  ماجنارـس  ار  نیدراو  رهام ، سانـشراک  کی  دننام  هک  تسا  هدراو  ياهاذـغ 

علب راک  رد  دزاس و  یم  كاپ  ار  اه  نادند  يالبال  هدومن ، بوراج  ار  ناهد  رانک  هشوگ و  یـصاخ ، طایتحا  تراهم و  هلیـسو  هب  اریز 
دهد و یم  زیمت  مه  زا  ار  ...و  خلت  نیریش و  شرت و  حلاصان ، حلاص و  هدرک ، یسررب  دراد  يدایز  ریثأت 
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ياه هدـغ  اه ، نادـند  اه ، هراورآ  يراکمه  اب  دریگ - یم  ماجنا  هیناـث  زا 30  رتـمک  رد  هک  تامدـقم -  نیا  ماـمت  زا  سپ  تیاـهن  رد 
.دوش یم  هدامآ  نتفر  ورف  يارب  هدش  هدنزغل  عیام و  مرن ، ياذغ  نابز ، یقازب و 

يور همزال  تالاعفنا  لعف و  زا  یتمـسق  یقازب ، تاحـشرت  رثا  رد  هدش و  مضه  يا  هزادنا  ات  هلحرم  نیا  رد  اذغ  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا 
رد نادنمشناد  زا  یکی  .دیوج  رت  لماک  رتهب و  ناهد ، رد  ار  اذغ  هک  تسا  مزال  یتشادهب  رظن  زا  تهج  نیمه  هب  دریگ  یم  ماجنا  نآ 

! دوجب اه  نادند  دادعت  هب  ار  همقل  ره  ات  هداد  نادند  ناسنا 32  هب  دنوادخ  دیوگ : یم  هراب  نیا 

! تسین ناسآ  مه  ردق  نآ  ندیعلب ، ب )

ار ناهد  دیاب  دیآ  یم  رد  يا  هدنزغل  هلولگ  تروص  هب  مرن و  اذغ  هک  ینامز 
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.ددرگ لیوحت  یشراوگ  هاگتسد  رگید  تمسق  هب  هتفگ و  كرت 

هدـش و هتـسب  لرتنک و  یلک  هب  قلح  ياه  هار  مامت  تسا  مزال  راک  نیا  يارب  .دریگ  یم  ماجنا  علب  یکیناکم  لمع  هلیـسو  هب  راـک  نیا 
دنا ترابع  دنوش  هتـسب  دیاب  قلح  زا  اذغ  روبع  ماگنه  هک  ییاهارجم  .ددرگ  تیادـه  دوش  یم  هدـعم  هب  یهتنم  هک  یهار  هب  اهنت  اذـغ 

: زا

( .تسا هدش  عقاو  قلح  ندرگ و  يولج  تمسق  رد  هک  « ) سفنت يارجم  .» 1

ینیب يارجم  .2

شوگ يارجم  .3

: دییامرف هجوت  علب  لمع  ماجنا  هب  نونکا 

هحفص 131

يارجم يولج  رد  یقفا  تلاح  هب  مه  کـچوک  ناـبز  هتفرگ ، ار  اـه  شـش  يارجم  هرجنح و  لَخدَـم  تولگ » یپا   » یفورـضغ هچیرد 
كون ماگنه  نیا  رد  .ددـنب  یم  لماک  روط  هب  ار  ینیب  يارجم  یـصوصخم  ياه  هچیهاـم  تالـضع و  ماجنارـس  هدـش و  نازیوآ  ینیب 

عون کی  هک   - ) قلح ياه  هچیهام  ضابقنا  هلیسو  هب  هدمآ و  الاب  زین  هرجنح  دنار و  یم  بقع  هب  ار  همقل  هدرک ، هیکت  فقس  هب  نابز 
هب دنک و  یم  تسا - ) زاب  هار  اهنت  هک   - ) يرم دراو  هداد و  روبع  قلح  زا  ار  اذغ  تعرس  هب  دشاب - ) یم  یساکعنا  یکیناکم و  لمع 

.دریگ یم  ماجنا  علب  لمع  هلیسو  نیا 

هرطق هک  نیا  ضحم  هب  دنرب و  یم  رـس  هب  شاب  هدامآ  تلاح  هب  هراومه  تسا و  يزور  هنابـش  نارازگتمدـخ ، زا  هتـسد  نیا  تیرومأم 
.دننک یم  هفیظو  ماجنا  هدرک و  يراکمه  مه  اب  هظحل  کی  رد  دوشب  قلح )  ) هطوحم نیا  دراو  ییاذغ  همقل  ای  یبآ و 

اهرـسدرد و هچ  دـشاب ، زاب  اه  شـش  ًاصوصخم  شوگ و  ینیب ، يراجم  زا  یکی  هب  یهار  نیرت  کـچوک  رگا  هک  دـینک  روصت  لاـح 
ناسنا يارب  یتامحز 
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! ددرگ ناسنا  گرم  ثعاب  اه ، شش  يارجم  هب  اذغ  هکت  کی  دورو  رثا  رد  هک  تسا  نکمم  یتح  .دمآ  دهاوخ  دوجو  هب 

( مضه لمع   ) یخابط ج )

اذغ همقل  دوش  یم  رهاظ  نآ  هراوید  ياه  هچیهام  زا  هک  یصوصخم  تاکرح  رثا  رد  دنک  یم  تفایرد  ار  اذغ  يرم  هلول  هک  یماگنه 
.دیامن یم  زاغآ  ار  دوخ  یکیناکم  لمع  هدومن و  تیلاعف  هب  عورش  زین  هدعم  دهد و  یم  لیوحت  هدعم  هب  ار 

خبط مضه و  همه  دیاب  هک  دوش  یم  نآ  دراو  یمضه  رید  نیگنـس و  ياذغ  هنوگ  همه  اریز  تسا ، نیگنـس  يا  هزادنا  ات  هدعم  هفیظو 
.دیآ رد  یبذج  لباق  قیقر و  عیام  تروص  هب  هدش و 
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نآ فرط و  نیا  هب  ار  اذغ  هدعم ) ییاهتنا  هچیرد  ات  هدعم  ییادتبا  هچیرد  زا   ) دود تکرح  هب  هیبش  یصوصخم  تاکرح  اب  هدعم  ادتبا 
.دروآ یم  رد  يرت  قیقر  تروص  هب  دزیمآ و  یم  مه  رد  یلک  هب  ار  نآ  يازجا  هلیسو  نیا  هب  دنار و  یم  فرط 

روبزم و داوم  اب  اذغ  ماجنارـس  .دننک  یم  لیمکت  ار  هدش  ماجنا  لامعا  مزال ، داوم  حشرت  اب  دنوش و  یم  راک  هب  تسد  زین  هدـعم  ددـغ 
رییغت اذغ  هجیتن  رد  هک  دریگ  یم  ماجنا  اذغ  يور  رب  هدعم  رد  ییایمیش  تالاعفنا  لعف و  هلـسلس  کی  هدیدرگ و  طولخم  هدعم ، هریش 

(1) .ددنب یم  ار  ینالوط  رفس  کی  راب  يدعم  سومیک »  » مان هب  یقیقر  عیام  تروص  هب  هدش و  مضه  تلاح  اب  هداد و  تروص ،

زا عبرم  رتمیتناس  ره  رد  هک  دنشاب  یم  نویلیم  ات 7  دودح 6  رد  دننک  یم  يراکمه  هدعم  اب  اذغ  مضه  رد  هک  هدعم  ياه  هدغ  دادـعت 
اهنآ زا  ددع  دادعت 1200  هدعم  راوید 
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! دنراد دوجو 

هعلاطم حیرشت و  ار  اهنآ  دوش  یم  پوکسورکیم  ریز  رد  هک  دنراد  یصوصخم  نامزاس  نامتخاس و  دوخ  يارب  اهنآ  زا  مادک  ره  هزات 
.دومن

دناوت یم  هک  یلاح  رد  تسین ، رتشیب  هتسب  تشم  کی  هزادنا  هب  ندوب  یلاخ  عقوم  رد  اریز  تسا ! بیجع  ردق  هچ  هدعم  ِگید  یتسار 
رامـش و یب  ناراـی  يراـکمه  اـب  يرادـیب و  باوخ و  رد  یمئاد  تیلاـعف  اـب  هتفریذـپ و  دوخ  رد  اذـغ  عوـن  ره  بآ و  رتـیل  زا 5  شیب 

! دیامن مضه  هتخیر و  مه  رد  ار  اهنآ  همه  شرادافو 

یقرواپ

بذج لباق  الماک  ات  دریگب  تروص  اذـغ  يور  دـیاب  هک  یتالاعفنا  لعف و  مضه و  لمع  زا  یّمهم  تمـسق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  - 1
.تسا مضه  لمع  زا  تمسق  کی  اهنت  هدعم  راک  نیاربانب  .دریگ  یم  تروص  اه  هدور  رد  دوش 
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ایآ و  دشاب ؟ هدمآ  دـیدپ  رک  روک و  تعیبط  روعـش و  دـقاف  للع  زا  زیگنا  تفگـش  یمئاد  يراکمه  مظن و  همه  نیا  تسا  نکمم  ایآ 
نیا هب  يدعم  هدغ  کی  نامتخاس  دینک  رواب  دروآ ؟ باسح  هب  هدشن  ینیب  شیپ  یفداصت و  الماک  ياهدـمآ  شیپ  زا  ار  نآ  ناوت  یم 

.رگید بیجع  اضعا  و  نویلیم غ هب 7  دسر  هچ  ات  تسا  لاحم  تروص 

؟ دوش یم  ندب  ءزج  اذغ  هنوگچ 

اذغ هک  یتقو  .تسا  هتـسب  الماک  تساه  هدور  هدعم و  نابزرم  تقیقح  رد  هک  هدعم - ییاهتنا  هچیرد  هدـعم ، تیلاعف  تّدـم  لوط  رد 
دراو ار  يدعم  سومیک  زا  يرادقم  هعفد  ره  هدش و  زاب  یلاوتم  تاعفد  هب  هدعم  ییاهتنا  هچیرد  دش ، مضه  یفاک  هزادنا  هب  هدـعم  رد 

الماک هدعم  ات  دتفا  یم  قافتا  راب  نیدنچ  لمع  نیا  دنک و  یم  رشع ) ینثا   ) اه هدور  تمسق  نیلوا 
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.ددرگ یلاخ 

يارب ار  ییاذـغ  داوم  هدرک و  تیلاعف  هب  عورـش  ندـب  مهم  ياـه  هدـغ  دوش  یم  رـشع  ینثا  دراو  يدـعم  سومیک  هک  ماـگنه  نیا  رد 
.دزاس یم  رت  هدامآ  بذج ،

 - زین دبک  دوش و  یم  دراو  رشع  ینثا  لخاد  هب  یصوصخم  يارجم  زا  هک  دنک  یم  حشرت  یصوصخم  هریـش  سارکناپ ) « ) هدعملازول »
.دنک یم  دیلوت  ارفص  مان  هب  یعیام  تسا - ) ندب  ددغ  نیرتگرزب  زا  هک  )

سپـس ددرگ و  یم  طولخم  نآ  اـب  هدـش و  دراو  سارکناـپ  هریـش  يارجم  رد  ادـتبا  دوش ، یم  عـمج  یـصوصخم  هسیک  رد  هک  ارفص 
.دندرگ یم  رشع  ینثا  دراو  یقیقد  يارجم  طسوت 

134 هحفص

نیا هب  دـننک و  یم  لیمکت  ار  دوخ  ناراکمه  لمع  يا ، هدور  هریـش  حـشرت  اب  هدـش و  راـک  هب  تسد  يا  هدور  ددـغ  رگید ، فرط  زا 
یم رد  دوش - یم  هدـناوخ  يا  هدور  سومیک  مان  هب  هک  یبذـج -  لباق  عیاـم  تروص  هب  هدـش و  مضه  ـالماک  هدور ، رد  اذـغ  هلیـسو 

.دیآ

هب هک  لـمع  نیا  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  ییاذـغ  داوم  مک  مک  تسا  تکرح  رد  کـیراب  هدور  لوط  رد  هک  يا  هدور  سومیک 
، هدور ینورد  هراوید  رد  هک  تروص  نیا  هب  .دریگ  یم  ماجنا  يرامـشیب  لاعف  نیرومأم  هورگ  هلیـسو  هب  دوش  یم  هدـناوخ  بذـج  مان 
هدومن و بذج  يا  هدور  سومیک  زا  ار  ییاذغ  داوم  هک  دراد  دوجو  اه » لمخ   » مان هب  یـصوصخم  ياه  یگدمآرب  زا  يدایز  دادـعت 

نوخ ياه  هکبـش  هب  ار  هدـش  تفایرد  داوم  دوخ  هبون  هب  زین  اهنآ  هداد و  نییوم » ياـهگر   » ماـن هب  یکزاـن  رایـسب  ياـه  گر  لـیوحت 
.دننک یم  تیاده 

دادعت هدور ، یلخاد  هراوید  زا  عبرم  رتمیتناس  ره  رد  هک  نیا  هجوت  لباق 
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! دوش یم  هدید  لمخ   2500

هدور يوتحم  داوم  مامت  تسین و  هداس  قلطم و  لمع  کی  زین  اهنآ  بذج  لمع  .دنراد  يا  هناگادج  هاگتسد  دوخ  يارب  مادک  ره  هک 
یم ندب  نوخ و  درد  هب  هک  داوم  زا  تمسق  نآ  اهنت  ینعی  هتفرگ  ماجنا  یباختنا  تروص  هب  اه  لمخ  لمع  هکلب  دننک ، یمن  بذج  ار 

مظن و فالخ  هدومیپن و  اطخ  هار  دوخ  تیرومأم  رد  زگ  ره  .دـننک  یم  بذـج  دراد  تقفاوم  یـشراوگ  هاگتـسد  فدـه  اـب  دروخ و 
.دننک یمن  لمع  نوناق 

یتایح لمع  نیا  تیمها  هرابرد  دزرو و  تلفغ  گنهامه ، مظنم و  لامعا  نیا  مامت  زا  ناسنا  هک  تسا  تسرد  ایآ  دییوگب  دوخ  لاح 
!؟ دشیدنین نآ  هدنروآ  دوجو  هب  و 
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؟ دنوش یم  بوراج  اه  تفاثک  هنوگچ 

.دشاب یمن  مضه  لباق  الـصا  ای  هدشن و  مضه  ای  نآ  داوم  زا  یتمـسق  اریز  تسین ، بذج  لباق  يا  هدور  سومیک  تایوتحم  مامت  هتبلا 
هدربماـن داّوم  تشگرب  زا  هچیرد  نیمه  هدـش و  گرزب  هدور  دراو  یـصوصخم  هچیرد  هلیـسو  هب  بذـج ، لـمع  زا  سپ  تمـسق  نیا 

.دنک یم  يریگولج 

رد رثکادـح  ار  یعفد  داوم  هکنآ  زا  سپ  گرزب  هدور  رطاـخ ، نیمه  هب  .دـننک  كرت  ار  نت  روـشک  داوـم ، نیا  دـیاب  هک  تسا  نشور 
تـسا نکمم  هک  نیا  رگید  .دنک  یم  عفد  دوخ  زا  ار  اهنآ  یـصوصخم  تاکرح  هلیـسو  هب  دومن ، يرادهگن  تعاس  ات 24  دودح 19 

هب زین  اهنآ  داوم ، نیا  تماقا  تدـم  لوط  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  گرزب  هدور  تاـیوتحم  رد  بذـج  لـباق  داوم  زا  يرادـقم  زاـب 
تسا یصوصخم  تاحـشرت  دریگ ، یم  ماجنا  گرزب  هدور  هلیـسو  هب  هک  ییاهراک  زا  .دندرگ  یم  بذج  گرزب  هدور  رادج  هلیـسو 

رما تلوهس  رد  هک 
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.دنک یم  ندنار  نوریب  يارب  هدامآ  ار  یعفد  داوم  هدیشخب و  ریثأت  عفد ،

بلاج هتکن  ود 

زهجم مظنم و  تعاس  کی  ياه  هرهم  چـیپ و  اه و  خرچ  دـننام  هک   - ) یـشراوگ هاگتـسد  فلتخم  اضعا  اه و  هاگراک  هعلاطم  نمض 
.درک یم  هجوت  بلج  همه ، زا  شیب  هتکن  ود  دندرک - ) یم  راک 

شاب و هدامآ  تلاح  هب  ...و  تلفغ  يرایـشوه و  يرادـیب ، باوخ و  لاـح  رد  زور ، بش و  هک  اـه  هاگتـسد  یمئاد  تیلاـعف  راـک و  . 1
.دنشاب یم  تمدخ 

راک مادـک  ره  هک  تسا  يا  هزادـنا  هب  يراکمه  نیا  .هاگتـسد  نیا  ياه  هاگراک  اضعا و  ناـیم  رد  روآ  تفگـش  يراـکمه  مظن و  . 2
.دنراد یمرب  ماگ  ینیعم  فده  يوس  هب  مه  اب  همه  هدومن و  لماک  تحار و  ار  يرگید 
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رداق لقاع و  ِملاع ، يا  هدـننیرفآ  هب  ار  ام  هتخاس و  انـشآ  نت  نامزاس  زیگنا  تفگـش  ماظن  هب  ار  اـم  هک  دنتـسه  یتاـکن  رارـسا و  اـهنیا 
.دیامن یم  تیاده  قلطم ،

( نت روشک  قازرا  شخپ  هاگتسد   ) نوخ شدرگ  هاگتسد  - 2

هراشا

هب ناسنا  ندب  مامت  رد  ار  نوخ  مان  هب  یعیام  هشیمه  هک  دـشاب  یم  نوخ  شدرگ  هاگتـسد  ندـب ، گرزب  ياه  هاگتـسد  زا  رگید  یکی 
! تسا هجوت  لباق  رایسب  دراد  هک  يا  هداعلا  قوف  تفارظ  تقد و  بیجع ، مظن  رطاخ  هب  نوخ  شدرگ  هاگتسد  .دروآ  یم  رد  شدرگ 

.دوش یم  هدیمان  هتسب  هاگتسد  کی  تهج  نیا  زا  هتشادن و  هار  جراخ  هب  فرط  چیه  زا  هاگتسد  نیا 

هسدنه هشقن و  اب  هک  تسا  یمظنم  قیقد و  رایسب  یشک  هلول  کی  لماک  هنومن  نوخ ، شدرگ  هاگتسد  دید  میهاوخ  هک  يروط  نامه 
کی راکدوخ  روط  هب  هدش و  هدیشک  ناسنا  ندب  گرزب  کچوک و  اضعا  مخ  چیپ و  مامت  رد  يروآ  تفگش 
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.دهد یم  ماجنا  ار  یتایح  مهم  هفیظو 

هچرگ هک  تسا  کیراب  فیرظ و  يردق  هب  اهاج  زا  یضعب  رد  هدش ، هدیـشک  نت ، روشک  رـساترس  رد  هاگتـسد  نیا  زا  هک  ییاه  هلول 
یبوخ هب  ار  دوخ  هفیظو  نیا ، دوجو  اب  اما  دشاب ، یم  رت  فیرظ  رت و  کیراب  وم  زا  بتارم  هب  یلو  دوش ، یم  هدناوخ  گریوم »  » مان هب 

.دننک یم  هرادا  ار  نوخ  شدرگ  دنهد و  یم  روبع  ار  ییاذغ  داوم  يوتحم  نوخ  هداد ، ماجنا 

هاگتسد نیا  یساسا  شقن 

مامت هب  اوه ) بآ و  ییاذـغ ، داوم  عاونا   ) یتایح داوم  ندـناسر  رومأم  دراد ، هک  يریذـپان  یگتـسخ  یمئاد و  تیلاعف  اب  هاگتـسد  نیا 
ياه هاگراک 
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ياه لولس  مامت  نمض  رد  دنک ، یم  يزاب  نت  روشک  رد  ار  قازرا  شخپ  زهجم  هاگتـسد  کی  شقن  تسا و  ندب  کچوک  گرزب و 
زین ار  ندـب  تفاظن  تشادـهب و  نامزاس  راک  هار  نیا  زا  دراد و  یم  تفاـیرد  ار  اـهنآ  دـیاز  یعفد و  داوم  هداد ، وش  تسـش و  ار  ندـب 

! دهد یم  ماجنا 

، ندب اضعا  کیرات  ياه  مخ  چیپ و  رد  ار  نیگنس  تیرومأم  نیا  دراد  رایتخا  رد  هک  یلاعف  نیرومأم  هلیسو  هب  نوخ  شدرگ  هاگتـسد 
اهنآ ياه  لولـس  هب  ار  مزال  ییاذـغ  هریج  هداد و  ماجنا  یبوخ  هب  مشچ ...، فیرظ  ياه  هدرپ  زغم ، ساـسح  تاـقبط  يـالبال  رد  یتح 

.دناسر یم 

داوم زا  يرادقم  دـبک ، زا  نوخ  روبع  عقوم  رد  اه و  هیر  زا  ار  مزال  ياوه  اه و  هدور  زا  ار  مزال  ییاذـغ  داوم  نوخ ، شدرگ  هاگتـسد 
ناسنا ندب  ياه  لولـس  مامت  دش  دـهاوخ  هداد  حرـش  هک  يروآ  تفگـش  تقد  مظن و  اب  هاگنآ  دریگ ، یم  اجنآ  زا  زین  ار  مزال  يدـنق 

هداد و اذغ  ار  نویلیرتاک ) هد  )
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(1 !) دهد یم  وشوتسش  ار  اهنآ 

هار هب  مشچ  هشیمه  هک   ) ار تقاـط  مک  جـنردوز و  راوـخ  هریج  نویلیرتاـک  هد  تاـجایتحا  دـیاب  هک  رت  نیگنـس  نیا  زا  يا  هفیظو  هچ 
!؟ دهدب دنتسه ) وا  یتایح  ياه  کمک 

راکدوخ هبملت 

.تسا هتسب  تشم  کی  هزادنا  هب  نآ  مجح  هدوب و  لکش  یبالگ  ًابیرقت  هک  بلق »  » مان هب  تسا  يوضع  نوخ ، شدرگ  هاگتـسد  زکرم 
هـسفق تشپ ، ياه  ناوختـسا  مکحم  هراوید  ود  نایم   ) ندـب زا  یظوفحم  ياـج  رد  دراد  هک  يا  هداـعلا  قوف  تیمها  رظن  زا  وضع  نیا 

نیا .تسا  نازیوآ  الاب  زا  گرزب  ياه  گرهایس  اه و  گرخرس  طسوت  هتفرگ و  رارق  ندب ) پچ  تمـس  رد  شـش  ود  نیب  رد  هنیس و 
هراشا رـصتخم  روط  هب  نآ  زا  ییاه  تمـسق  هب  اجنیا  رد  هک  دـشاب  یم  یقیقد  رایـسب  هدـیچیپ و  نامتخاس  ياراد  بلق )  ) بیجع وضع 

مییامن یم 

یقرواپ

هب رابود  هقیقد  ره  رد  ینعی  دهد ، یم  ماجنا  رابود  هقیقد ، ره  رد  ار  نیگنس  هفیظو  نیا  نوخ ، شدرگ  هاگتـسد  هک  نیا  رت  بیجع  - 1
ار اهنآ  یعفد  داوم  دناسر و  یم  ار  اهنآ  مزال  یتایح  ییاذغ و  داوم  هدرک ، یشکرس  ناسنا  ندب  لولس  درایلیم  نویلیم  هد  زا  مادک  ره 

.دراد یم  تفایرد  زین 
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« زیلهد  » مان هب  یناقوف  ياه  هرفح  .نییاپ  تمسق  رد  هرفح  ود  الاب و  تمسق  رد  هرفح  ود  .تسا  هرفح  راهچ  ياراد  بلق  یلک  روط  هب  .
.دوش یم  هدناوخ  نطب »  » مان هب  نیریز  ياه  هرفح  و 

هـس هچیرد   ) یـصوصخم هچیرد  هلیـسو  هب  پچ ، تمـس  یناقوف  زیلهد  ینعی  دـنراد ، طابترا  مه  اـب  صوصخم  زرط  هب  اـه  هرفح  نیا 
.دنراد قرف  مه  اب  اه  هرفح  شیاجنگ  هراوید و  هتبلا  .دراد  طابترا  تسار  نطب  اب  یتخل )
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هاگتـسد رد  ار  یلـصا  شقن  رتشیب  فیرظ ، میخـض و  هراوید  اب  هک  پچ  نطب  ًاصوصخم  دـنرت ، گرزب  مه  رت و  میخـض  مه  اـه  نطب 
هدش و ادج  پچ  زیلهد  نطب و  زا  يا  هراوید  هلیـسو  هب  تسار  زیلهد  نطب و  هک  تسناد  دـیاب  مه  ار  نیا  .دـنک  یم  افیا  نوخ  شدرگ 

مه زا  الماک  زین  شخب  نیا  لامعا  دـید  میهاوخ  هک  يروطناـمه  ددرگ و  یم  میـسقت  تسار  پچ و  شخب  ود  هب  بلق  هلیـسو  نیا  هب 
8 .دشاب یم  ادج  زیامتم و 

؟ دنک یم  راک  هبملت  هنوگچ 

رثا رد  دـش  هیفـصت  هزیکاـپ و  نوـخ ، هکنآ  زا  سپ  . 1 درک : هصـالخ  ریز  تمـسق  ود  رد  ناوـت  یم  ار  بلق  یـساسا  ياـهراک  بیترت 
هرفح دوش ; یم  بلق ) رادـلیوحت   ) پچ زیلهد  دراو  شـش ، ياه  گرهایـس  هلیـسو  هب  یناـقوف ، ياـه  هرفح  صوصخم  ياـه  تکرح 

( پچ نطب   ) نییاپ هرفح  هب  ًامیقتسم  ار  دوخ  يوتحم  نوخ  هچیرد ) ندش  زاب  اب   ) ندش عمج  ضابقنا و  هلیـسو  هب  پچ ) زیلهد   ) روبزم
« تروئآ گرخرس   » مان هب  یگرزب  هلول  هلیـسو  هب  ار  نوخ  دیدش ، ضابقنا  رثا  رد  بلق ) جرخ  لیکو   ) زین پچ  نطب  دنک و  یم  یلاخ 
هب ندب  کیراب  مخ و  چیپرپ و  ياه  هلول  رد  نوخ  هلیسو ، نیا  هب  دتسرف و  یم  ندب  ياه  گریوم  اه و  نایرـش  لخاد  هب  مامت  راشف  اب 

.ددرگ یم  میسقت  ندب  ياه  تمسق  مامت  رد  هنالداع  هداتفا و  ار 

هحفص 139

لیـس دایز ، راشف  اب  ضابقنا ، کی  رد  دیاب  پچ ، نطب  اریز  دوش ، یم  نشور  زین  پچ  نطب  ماکحتـسا  یگرزب و  زار  هک  تساجنیا  رد 
بسانتم ّتیفرظ  ماکحتسا و  تهج  زا  زین  نآ  نامتخاس  دیاب  رطاخ  نیمه  هب  .دناسرب  ندب  طاقن  مامت  هب  ار  نوخ 
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رتشیب مه  شمجح  دـنک و  لمحت  ار  يرتشیب  راشف  دـناوتب  ضابقنا ، ماگنه  ات  دـشاب  مکحم  شیاـه  هراوید  ینعی  دـشاب ، عضو  نیا  اـب 
.دتفا نایرج  هب  اه  گر  رد  نوخ  يدایز  رادقم  هبترم  ره  رد  ات  دشاب 

و  ) دش رشتنم  ندب  مامت  رد  اسآ  لیس  طاشن ، تعرس و  اب  بیترت  نیا  هب  هکنآ  زا  دعب  تسا ، یتایح  ییاذغ و  داوم  لماح  هک  نوخ  . 2
هب دـنک و  یم  تکرح  بلق )  ) یلـصا نطو  يوس  هب  رگید  راب  داد ) اهنآ  هب  ار  اه  لولـس  مزال  یتایح  داوم  غیرد  یب  شـشخب  کی  اـب 

.ددرگ یم  تسار  زیلهد  دراو  نیربز ،»  » و نیریز » گرهایس   » مان هب  صوصخم  يارجم  ود  هلیسو 

تـسد زا  ار  یتایح  داوم  هک  نیا  رب  هوالع  درادـن و  ار  هتـشذگ  تیفافـش  طاشن و   9، تعرـس نآ  رگید  تشگزاـب  نیا  رد  نوخ  یلو 
.تسا دوبک  هریت و  نآ  گنر  رطاخ  نیمه  هب  دشاب  یم  زین  هدرک ) يروآ  عمج  ياه  لولس  زا  هک   ) یّمس داوم  لماح  هداد ،
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دزیر یم  تسار  نطب  هب  ار  نآ  ضابقنا )  ) هبرض کی  اب  دوخ  هبون  هب  هتـشاد ، تفایرد  ار  هدرـسفا  فیثک و  نوخ  هک  مه  تسار  زیلهد 
دید میهاوخ  ًادـعب  هک  روط  نامه  دوش و  یم  هدـنار  اه  هیر  فرط  هب  تسار  نطب  ياـه  هراوید  ضاـبقنا  رثا  رد  روبزم  نوخ  سپـس  و 

اب هرابود  دوش و  یم  هیفصت  اجنآ  رد  هدش ، شخپ  اه  هیر  رامـشیب  ياه  گریوم  رد  شـش ، گرخرـس  زا  روبع  زا  سپ  فیثک ، نوخ 
ود ندب ، رد  نوخ  نیاربانب  .دنک  یم  عورـش  ون  زا  ار  دوخ  یتایح  تیلاعف  ددرگ و  یم  زاب  بلق  پچ  زیلهد  هب  زاب  گنر  هزات و  طاشن 

: دراد شدرگ 

( فلا
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.دبای یم  نایاپ  تسار  نطب  رد  زاغآ و  پچ  نطب  زا  هتفرگ و  ماجنا  ندب  مامت  رد  هک  ینالوط ، گرزب و  شدرگ 

ادیپ همتاخ  پچ  زیلهد  رد  اه » شش  هاگـشیالاپ   » رد هیفـصت  زا  سپ  هدش ، عورـش  تسار  نطب  زا  هک  هاتوک ، کچوک و  شدرگ  ب )
نوخ شدرگ  ود  نیا  یلاوتم ، تابرض  هلیسو  هب  راکدوخ  يوق  هبملت  هاگتسد  ود  دننام  یبیجع  راک  تشپ  تردق و  اب  بلق  دنک و  یم 

.دنک یم  هرادا  ار 

بلق بلاج  ياه  هتکن 

تکرح و کی  اب  ادتبا  دـش ، هراشا  هک  يروط  نامه  .دریگ  یم  ماجنا  مه  لابند  هب  یبیجع  یگنهامه  اب  بلق ، یمئاد  لمع  ود  نیا  . 1
یم اه ) نطب   ) نییاپ ياـه  هرفح  هب  هظحل  کـی  رد  ار  دوخ  تاـیوتحم  هدـش و  عمج  اـهزیلهد )  ) یناـقوف هرفح  ود  كرتشم ، ضاـبقنا 

نطب هریت  نوخ  ینعی  دـننار ، یم  اه  گرخرـس  لخاد  هب  ار  اه  نوخ  كرتشم ، ضابقنا  کـی  اـب  زین  اـه  هرفح  نیا  هلـصافالب  دـنزیر و 
.دوش یم  هدنار  تروئآ  گرخرس  لخاد  هب  ییاذغ  داوم  لماح  یتایح  نشور  نوخ  شش و  گرخرس  لخاد  هب  تسار 
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رارقرب بلق  رد  یتقوم  طاسبنا  شمارآ و  کی  هدـش و  اهر  دـندوب ) هدـش  ضبقنم  هک   ) اه نطب  اهزیلهد و  ياه  هچیهام  عقوم ، نیا  رد 
.ددرگ یم  پچ  زیلهد  لخاد  هدش ، هیفصت  نشور و  نوخ  تسار و  زیلهد  دراو  فیثک  نوخ  شنکاو ، نیا  هجیتن  رد  دوش و  یم 

کی رگید ، راب  هاگنآ  دـنوش ، یم  ضبقنم  زین  اه  نطب  نآ  لابند  هب  هدرک و  تیلاعف  هب  عورـش  اهزیلهد  هرابود  هلحرم ، ود  نیا  زا  سپ 
....بیترت نیمه  هب  ددرگ و  یم  زاغآ  موس  نابرض  سپس  دریگ و  یمارف  ار  بلق  رسارس  یطاسبنا  شمارآ و 

يروط نامه 
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رت ینالوط  ًاتبسن  رتدیدش و  اه  نطب  ندش  عمج  اهنآ ، نامتخاس  زرط  اه و  نطب  ضابقنا  دایز  تیمها  رثا  رد  دش  هراشا  هتشذگ  رد  هک 
.دنراد رایتخا  رد  يرتشیب  تحارتسا  تدم  اهزیلهد  تهج ، نیمه  هب  دریگ و  یم  ماجنا 

(1) .تسا توافتم  فلتخم  نینس  رد  بلق  نابرض  دادعت  .تسا  بلق  طاسبنا  ضابقنا و  نامه  بلق ، نابرض  . 2

نس

هقیقد رد  بلق  نابرض  دادعت 

هلاس  1

130

هلاس  3

100

هلاس  10

90

هلاس 5010

70

یقرواپ

.دریگ یم  ماجنا  فارگویدراک »  » هلیسو هب  بلق  نابرض  قیقد  هعلاطم  - 1
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فالتخا نیا  دیـسرپ : یم  ًامتح  .دسر  یم  هقیقد  رد  راب  دودح 80  ات  هداهن و  شیازفا  هب  ور  نابرـض ، دادعت  نس ، ندش  دایز  اب  سپس 
یم راکـشآ  دـیحوت  رارـسا  زا  رگید  یکی  هک  تساـجنیا  رد  دراد ؟ یتمکح  هچ  رمع ، یلوزن  يدوعـص و  سوق  نیا  رد  بلق  ناـبرض 

تاجایتحا ردق  ره  ینعی  .دراد  فلتخم  نینـس  رد  ناسنا  یتایح  ییاذغ و  تاجایتحا  نازیم  اب  میقتـسم  طابترا  توافت ، نیا  اریز  دوش ،
.ددرگ رتشیب  رت و  عیرس  بلق ، نابرـض  نوخ و  شدرگ  هک  تسا  مزال  هزادنا  نامه  هب  دشاب ، رتشیب  ندب  ياه  لولـس  یتایح  ییاذغ و 

یگنـسرگ و ربارب  رد  ناـشتمواقم  رت و  فیطل  رت و  ناوتاـن  ندـب  ياـه  لولـس  هک  ّتیلوـفط  نینـس  رد  نوـخ  شدرگ  رطاـخ  نیمه  هب 
هک یماگنه  نینچمه  .دوش  یم  رت  عیرس  يریپ ، فعض و  ماگنه  رد  هرابود  رت و  میالم  یناوج  نس  رد  رت ، عیرس  تسا  رتمک  یگنشت 
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، هدـش رتدـنت  نوخ  نایرج  دنـشاب ، هتـشاد  زاین  دروم  ار  يرتشیب  يژرنا  دوش و  دایز  نآ ) دـننام  شزرو و  تلع  هب   ) اه لولـس  تیلاـعف 
شزرو و ماـگنه  رد  عوـضوم  نـیا  .دریگ  یم  ماـجنا  رت  عیرـس  زین  هیفـصت  لـمع  هدرک و  يراـکمه  نوـخ  شدرگ  هاگتـسد  ناـبرض 

نیگنس ياهراک 
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.تسا سوسحم  الماک 

.دنک یم  قرف  زین  فلتخم  تاناویح  رد  بلق  نابرض  دادعت  نینچمه 

ناویح عون 

هقیقد رد  بلق  نابرض  دادعت 

بسا

30 40

شوگرخ

150

شوم

400
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نابرض دیاب  هک  دشاب  یم  تاناویح  ياه  لولـس  ییاذغ  ياه  يدنمزاین  هزادنا  تمواقم و  رادقم  فالتخا  نامه  زین  توافت  نیا  تلع 
وا ندب  ياه  لولـس  تمواقم  دشاب ، رتکچوک  ناویح  هک  هزادنا  ره  اریز  دشاب ، هتـشاد  بسانت  اهنآ  ندب  تاجایتحا  اب  نوخ  شدرگ  و 

.ددرگ نیمأت  اهنآ  یتایح  ياهیدنمزاین  يرت ، هاتوک  ياه  هلصاف  رد  دیاب  تسا و  رتمک  یگنشت  یگنسرگ و  ربارب  رد 

اب یپمپ  دننام  دراد و  مرگ  ات 300  اب 50  ربارب  ینزو  تسا ، ناسنا  هتـسب  تشم  کی  هزادـنا  هب  يا و  هچیهام  وضع  هک  ناسنا ، بلق  . 3
گنهآ و اب  هارمه  گنهامه ، یلاوتم و  نابرـض  اب  بلق  روتوم  .دنک  یمن  فقوت  يا  هظحل  دنک و  یم  راک  زور  هنابـش  یبیجع  تردق 

بیترت نیا  هب  دوش و  یم  هتسب  وزاب  هبترم  رازه  هد  زا  شیب  زور ، هنابش  ره  رد  دوش ، یم  هدینـش  هنیـس  کیدزن  زا  هک  ینوزوم  يادص 
10 .دراذگ یم  کیراب  هار  نیا  زا  نوخ  ُنت  نارازه  ددرگ و  یم  رارکت  لمع  نیا  راب  درایلیم  کی  زا  شیب  لاس ، تدم 30  رد 

يروآ تریح  تردق  نینچ  ياراد  هک  دشاب  هدش  هتخاس  ماود  اب  قیقد و  هزادنا  هچ  دیاب  تشوگ  تشم  نیا  هک  درک  رکف  دیاب  نونکا 
زین یگتسخ  هنوگ  چیه  هکلب  دوشن  ادیپ  یلاکـشا  نآ  راک  نامتخاس و  عضو  رد  اهنت  هن  اسرف  تقاط  تیلاعف  راک و  همه  نیا  اب  هدوب و 

.دباین هار  نآ  هب 

هب ار  نآ  تشوگ  تشم  کی  نیا  اما  دنرادن ، ار  ینیگنس  هفیظو  نینچ  لمحت  بات  مادکچیه  ...و  دالوپ  نهآ ، گنس ، ملـسم  روط  هب 
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ماجنا یتحار 
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! دهد یم 

هب یتدم  دشاب ، هتـشاد  هطبار  يزکارم  اب  هکنآ  نودب  دـناوت  یم  بلق  ینعی  تسا ، راکدوخ  روط  هب  بلق  نابرـض  هک  تسناد  دـیاب  . 4
رگا دهد و  یم  همادا  دوخ  نابرـض  هب  یتدم  ات  مینک  جراخ  وا  هنیـس  زا  ار  یناویح  بلق  رگا  رطاخ  نیمه  هب  دـهد ، همادا  دوخ  نابرض 

تفای دهاوخ  همادا  يرتشیب  تدم  نآ  نابرض  دوش ، دراو  نوخ  بیکرت  هب  هیبش  یعیام  رد  هلصافالب 
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اب هک  نیا  رب  هوـالع  دراد و  دوخ  رد  ار  تکرح  لـماوع  یتـح  هک  تسا  يا  هنوـگ  هب  بلق  ناـمتخاس  هک  دوـش  یم  موـلعم  اـجنیا  رد  .
بلق نابرض  هب  ندیـشخب  مظن  رد  اهنت  یجراخ  باصعا  دشاب و  یم  وضع  دوخ  هب  طوبرم  شتکرح  دراد ، طابترا  ندب  ياه  هاگتـسد 

11 .دنراد ریثأت 

: زا دنا  ترابع  هک  تسا  هجوت  لباق  تمسق  هس  ياراد  نوخ  شدرگ  هاگتسد 

.تشذگ نآ  حرش  هک  بلق » . » 1

شدرگ رد  اهنآ  تیعقوم  نامتخاس و  زرط  دنتـسه و  نوخ  هنالداع  میـسقت  يارب  کچوک  گرزب و  ياه  هلول  هلزنم  هب  هک  اهگر » . » 2
12( اهگریوم اه و  گرهایس  اه ، گرخرس   ) .دوش یم  هدید  ندب  رد  گر  عون  هس  الومعم  هک  دراد  ییازسب  تیمها  نوخ ،

.درذگ یم  امش  رظن  زا  راصتخا  روط  هب  نآ  حرش  کنیا  هک  نوخ » . » 3

نوخ

نوخ رتیل  ًابیرقت 6  دشاب ، مرگولیک  نزو 78  هب  یسک  رگا  نیاربانب  دهد ، یم  لیکـشت  نوخ  ار  ناسنا  ندب  نزو  طسوتم 131  روط  هب 
.دوب دهاوخ  اراد  ار  تعفنمرپ  عیام  نیا  زا  رتیل  دودح 5  رد  دشاب  هتشاد  نزو  مرگولیک  هک 65  یسک  و 

نارادناج زا  هتسد  ود  نیا  دنهد ، یم  لیکشت  ار  نوخ  زا  یمهم  تمسق  هک  دراد  دوجو  هدنز  تادوجوم  زا  هتسد  ود  نوخ ، رد 
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مان هب  یفافـش  گنر  درز  عیام  کـی  رد  يداـیز  دادـعت  هب  دـنوش  یم  هدـیمان  دیفـس » ياـه  لوبلگ   » و زمرق » ياـه  لوبلگ   » ماـن هب  هک 
.دهد ناشن  خرس  هشیمه  ار  نآ  گنر  هک  تسا  یفاک  زمرق  ياه  لوبلگ  ترثک  یلو  دنروانش ، امسالپ » »
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ندـب نوخ  مامت  رد  اهنآ  دادـعت  باـسح  نیا  يور  دراد و  دوجو  زمرق  لوبلگ  نویلیم  دادـعت 5  ًابیرقت  نوخ ، بعکم  رتم  یلیم  ره  رد 
.دوش یم  نویلیرت  رب 25  غلاب  تسا ) رتیل  طسوتم 5  روط  هب  هک   ) ناسنا

دیفس لوبلگ  رازه  ًابیرقت 6  نوخ ، بعکم  رتمیلیم  ره  رد  ینعی  هدوب ، رتمک  زمرق  ياـه  لوبلگ  زا  ناشدادـعت  دیفـس  ياـه  لوبلگ  اـما 
.تسا روانش 

دـننک و یم  عافد  نت  روشک  زا  ورین  مامت  اب  اه ، برکیم  موجه  ماگنه  رد  هدوب و  شاب  هدامآ  تلاـح  هب  هراومه  حلـسم  نازابرـس  نیا 
.دنیامن یم  ندب  یتمالس  يادف  ار  دوخ  ناج  اسب  هچ 

زمرق ياه  لوبلگ  اما  میدرک ، نایب  هتشذگرد  اه  بورکیم  اب  ار  ندب  راکادف  نازابرس  نیا  دربننینوخ  هنحص  تمسق و  نیا  رتشیب  حرش 
، دنهد یم  ماجنا  ندـب ) زا  مومـس  ندومن  يروآ  عمج  اه و  لولـس  هب  نژیـسکا  یتایح  هدام  ندـناسر   ) ار نوخ  مهم  ياهراک  زا  یکی 

مادک ره  هدش و  نیمأت  اه  لولس  عورشم  قوقح  مامت  هک  يروط  هب  دننک ، یم  يزاب  نت  روشک  رد  ار  قازرا  شخپ  رومأم  شقن  ینعی 
دینک رکف  .دوش  یمتـس  ملظ و  مادکچیه  هب  هک  نیا  نودب  دراد  یم  تفایرد  ار  دوخ  مزال  یتایح  داوم  ندب ، لولـس  نویلیرتاک  هد  زا 
هزات دوب ؟ مزال  هسسؤم  هرادا و  نویلیم  نیدنچ  اهنآ ، هب  ییاذغ  داوم  ندناسر  يارب  دشاب ، ناسنا  دارفا  زا  یتیعمج  نینچ  کی  رگا  هک 

لاکشا و ردق  هچ 
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...؟ تسا هدروآ  دوجو  هب  رکو  روک  تعیبط  ار  تالیکشت  نیا  مامت  ایآ  تشاد ! هار  رس  هک  عناوم 
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نوخ هدنهد  لیکشت  داوم 

هلمج زا  .دشاب  یم  ظوفحم  تباث ، روط  هب  هراومه  نآ  بیکرت  هک  هتفای  لیکشت  زلف  هبش  زلف و  ددعتم  رصانع  فلتخم و  داوم  زا  نوخ 
دـنق و يرادـقم  نهآ ، میـسلک ، میـساتپ ، میدـس ، تافـسف ، بآ ، کمن ، ناوت  یم  تسا  هتفر  راـک  هب  نوخ  ناـمتخاس  رد  هک  يداوم 

.درب مان  ار  فلتخم  ياهزاگ  یبرچ و 

ندش دایز  مک و  اریز  دنیامن ; یم  يراکمه  مه  اب  ندب  ياه  هاگتـسد  زا  یتمـسق  ددرگ ، لیدـعت  هراومه  نوخ  بیکرت  هک  نیا  يارب 
ناسنا ندـب  نامزاس  رد  مظن  ياه  هناـشن  زا  رگید  یکی  دوخ  نیا  تسا و  هارمه  ییاـه  یتحاراـن  اـه و  يراـمیب  اـب  هراومه  داوم ، نیا 

.تسا

يدیحوت هجیتن 

عبنم کی  زا  زج  نآ  شنیرفآ  هک  مینک  نیقی  هتفایرد و  یبوخ  هب  ار  هاگتـسد  نیا  بیجع  تفارظ  اه و  يراک  هزیر  مظن ، هک  نیا  يارب 
هـسیاقم مه  اب  صقان  روط  هب  دنچ  ره  ار  نآ  هب  هباشم  دیاب  تسین ، زیذپ  ناکما  یتسه  ناهج  ياناوت  اناد و  هدـننیرفآ  تردـق و  ملع و 

: مینک

.تسا هدش  هدیشک  رهش  نآ  فلتخم  تاسسؤم  اه و  هناخراک  اه ، هناخ  مامت  هب  هک  دیریگب  رظن  رد  ار  رهش  کی  یشک  هلول  هاگتـسد 
رد ار  یهاگتـسد  نینچ  دشاب ) راک  رد  یفده  هک  نیا  نودب   ) یعیبط روعـش  دقاف  للع  فداصت و  تسد  هک  دـینک  یم  رکف  زگره  ایآ 

، رهاـم نیـسدنهم  رظن  ریز  ـالوا »  » روبزم یـشک  هلول  هک  دـنک  یم  نیقی  يا  هدـننیب  ره  هک  نیا  اـی  دـشاب !؟ هدروآ  دوـجو  هب  رهـش  نآ 
سانشراک و یهورگ  هلیسو  هب  ًایناث »  » هدش و یشک  هشقن  یحارط و 
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ياـه هناـخراک  رد  دوخ  هبون  هب  نآ  تـالآ  نهآ  لـیاسو و  زا  مادـک  ره  ًاـثلاث » تسا و  هدـمآرد  دوخ  یلعف  تروـص  هب  ینف  رگراـک 
؟ تسا هدش  هتخاس  دشاب  یم  اه  ناسنا  لقع  رکف و  لولعم  همه  هک  ینوگانوگ 
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اب هک  یهاگتـسد  نیمه  اجک ؟ نوخ  شدرگ  روآ  تریح  هاگتـسد  یـشک  هلول  اجک و  رهـش  کی  یـشک  هلول  هک  دـینک  رکف  نونکا  » 
هلول هرابرد  یتقو  .دـنک  یم  يرایبآ  ار  لولـس  نویلیرت  هد  دادـعت  هبترم ،  2 هقیقد ، ره  رد  فیرظ  رایـسب  ناـمتخاس  قیقد و  مظن  کـی 
لباقم رد  سپ  دـنک ، یمن  فداصت  هب  مکح  یلقاع  چـیه  نشخ  داوم  زا  ولمم  تفارظ و  زا  یلاخ  نامتخاس  نآ  اـب  مهنآ  هداـس  یـشک 

!؟ درک دهاوخ  مکح  هنوگچ  نوخ ، شدرگ  مظن  تقد و  فطل ، زا  راشرس  زیگنا و  تفگش  هاگتسد 

( نت هاگشیالاپ   ) سفنت هاگتسد  - 3

هراشا

بلاج و هداعلا  قوف  دوخ  هبون  هب  ندب و  مهم  ياه  هاگتسد  زا  یکی  اریز  مینزب ، ندب  هناخ » هیفـصت   » هب مه  يرـس  تسا  بوخ  نونکا 
.دشاب یم  ساسح  رایسب  تیعقوم  ياراد 

، دوش لیطعت  هقیقد  زا 5  شیب  رگا  هچنانچ  دراد ، ییازـسب  مهـس  ندب  یگدنز  همادا  رد  تسا  سفنت  هاگتـسد  نامه  هک  هاگتـسد  نیا 
داوم عفد  هیفـصت و  ندب ، رد  هاگراک  نیا  شقن  نیرت  مهم  .ددرگ  یم  گرم  بجوم  يداع  صاخـشا  رد  هدش و  یگفخ  راچد  ناسنا 

.دیمان ندب  هاگشیالاپ  هناخ و  هیفصت  ار  نآ  دیاب  تهج  نیمه  هب  تسا و  ندب  نوخ و  یمس 

نیا فیاـظو  زا  یتمـسق  کـنیا  .دراد  يروآ  تفگـش  مظنم و  قیقد ، هنامیمـص ، رایـسب  يراـکمه  بلق ، هاگتـسد  اـب  سفنت  هاگتـسد 
.مینارذگ یم  امش  رظن  زا  راصتخا  روط  هب  ار  زیگنا  تریح  هاگشیالاپ 
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رطخرپ ساسح و  رایسب  هفیظو  کی 

تسا و نژیـسکا  یتایح  هدام  لماح  دنک ، یم  تکرح  ندب  طاقن  نیرترود  يوس  هب  راشف  اب  پچ  نطب  زا  هک  یماگنه  ینایرـش  نوخ 
لولـس لیوحت  ار  نژیـسکا  یتایح  هدام  دیدرگ ، شخپ  ندب  رامـشیب  ياه  گریوم  رد  هک  یتقو  روبزم  نوخ  میدید  هک  يروط  نامه 

یم شیپ  رد  ار  بلق  هار  هدرـسفا  هریت و  یگنر  اب  دریگ و  یم  سپ  زاب  اهنآ  زا  تسا  یمـس  زاگ  کـی  هک  ار  کـینبرکزاگ  هداد و  اـه 
.دریگ

هدافتسا لباق  رگید  تهج  نیمه  هب  دشاب ، یم  مه  مومسم  ًاساسا ، هکلب  تسا  هداد  تسد  زا  ار  نژیـسکا  یتایح  هدام  اهنت  هن  نوخ  نیا 
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اـهبنارگ و داوـم  زا  تروـص  ره  هب  نوـخ  اریز  دـشاب ، نینچ  مه  دـیابن  دوـش و  یمن  هتخیر  مه  جراـخ  هب  هک  میناد  یم  تسین و  ندـب 
يرورض دراوم  رد  زج  هک  تسام  ندب  شزرارپ 
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.درک یشوپ  مشچ  نآ  زا  ناوت  یمن 

نیا بلق ، روظنم ، نیا  يارب  .دیآرد  هدافتـسا  لباق  تروص  هب  هداد  ماجنا  هک  یتامدخ  يراکادف و  ساپ  هب  روبزم  نوخ  دـیاب  نیاربانب 
رد دـید ) میهاوخ  هک  یبـیترت  هب   ) فیثـک نوخ  .دـهد  یم  لـیوحت  اـه  هیر  هب  تسار  نطب  هار  زا  ار  نآ  هتفریذـپ و  دوـخ  هب  ار  نوـخ 

ماجنا يارب  اجنآ  زا  زاب  دـبای و  یم  زاب  ار  هتفر  تسد  زا  یتاـیح  داوم  طاـشن و  تیفافـش ، هراـبود  هدـش و  هیفـصت  اـه  هیر  هاگـشیالاپ 
.ددرگ یم  بلق  راپسهر  دوخ  دیدج  تیرومأم 

نآ يدنمزاین  زا  رتشیب  بتارم  هب  دوش  یم  نیمأت  سفنت  هار  زا  هک  یتایح  هدام  نیا  هب  نآ  ياه  لولـس  ندب و  جایتحا  هک  تسناد  دیاب 
; دشاب یم  نژیـسکا  دوبمک  لباقم  رد  نآ  تمواقم  زا  رتشیب  یلیخ  ییاذغ  داوم  ندوبن  لباقم  رد  ندب  تمواقم  تسا و  ییاذغداوم  هب 

هک نیا  لیلد  هب 
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نژیـسکا سفنت  زا  ار  ندب  دناوت  یمن  هقیقد  زا 5  شیب  هک  یتروص  رد  درب ، رـس  هب  یگنـسرگ  اب  زور  کی  لقاال  تسا  نکمم  ناسنا 
یم صخـش  ریگنماد  گرم  تعرـس ، هب  نآ  فقوت  اـب  هک  بلق )  ) نوخ شدرگ  هاگتـسد  زا  سپ  تهج  نیمه  هب  درادـب ، مورحم  اوه 

سفنت هاگتسد  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  تیعقوم  رثا  رد  نیا  تسناد و  ندب  هاگتسد  نیرت  ساسح  ناوت  یم  ار  سفنت  هاگتسد  ددرگ ،
! دشاب یم  اراد  ندب  رد 

؟ دوش یم  هیفصت  اجک  رد  نوخ 

رد طسوتم  روط  هب  نآ  نزو  .میمان  یم  هیر  ای  شش و  دیفس ، رگج  ار  نآ  ام  هک  تسا  یفورعم  وضع  نامه  نوخ  هیفصت  یلصا  لماع 
.دشاب یم  مرگ  نانز 900  رد  مرگ و  نادرم 1200 

رکذت اجنیا  رد 
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یفیک یمک و  رظن  زا  سنج  ود  نیا  هکلب  تسین ، تمسق  نیا  رد  اهنت  درم  نز و  یندب  نامتخاس  رد  فالتخا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا 
.دوش یم  بوسحم  ینالقع  دشر  يرکف و  ياه  تیلاعف  زکرم  هک  زغم  رد  ًاصوصخم  دنراد ، فالتخا  زین 

نیناوق و هیاپ  هدیدرگ و  یتایح  ياه  تیلاعف  رد  سنج  ود  نآ  توافت  ثعاب  هک  تسا  یندب  ياهورین  نامتخاس و  رد  فالتخا  نیمه 
14 .ددرگ یم  ...و  یقوقح  یسایس ، یعامتجا ، تاررقم 

دادعت ياراد  دنراد و  ياج  هنیـس  ياه  هسفق  تشپ  رد  دـنوش ، یم  هدـید  لکـش  یجنفـسا  ِیعاجترا  هدوت  ود  تروص  هب  هک  اه  شش 
هب اه  شـش  شیاجنگ  هک  دوش  یم  ببـس  اه  هسیک  نیا  دوجو  .دنتـسه  ییاوه » ياـه  هسیک   » کـچوک رایـسب  ياـه  هرفح  زا  يداـیز 
روآ تریح  تاـکن  زا  یکی  نیا  دراد و  ار  عبرم  رتم  اب 200  ربارب  یتعـسو  کچوک ، هدوت  نیمه  هک  يروط  هب  ددرگ ، رتداـیز  بتارم 

15 .تساه شش 

150 هحفص

یم اـه  شـش  هب  بلق  زا  ار  هریت  نوخ  هک   ) شـش گرخرـس  ود  زا  همه  هک  هدـش  شخپ  يداـیز  ياـه  گریوم  اـه  شـش  هراوید  رد 
هدوب و سامت  رد  اهنآ  اب  ًامئاد  دنشاب ، یم  دوجوم  اه  شـش  ییاوه  ياه  هسیک  رد  هک  اه  گریوم  نیا  .دنا  هدیدرگ  بعـشنم  دنروآ )

اوه یتایح  داوم  ینعی  دریگ ، یم  تروص  اوه  نوخ و  نایم  هلدابم  ددرگ ، یم  روبزم  ياه  هسیک  دراو  اوه  سفنت ، رثا  رد  هک  یماگنه 
، نوخ مومـس  نینچمه  .دوش  یم  نوخ  دراو  هتـشذگ و  زین  اـه  گریوم  كزاـن  هراوید  زا  هدرک ، ذوفن  ییاوه  ياـه  هسیک  هراوـید  زا 

یم هداتسرف  جراخ  هب  ینیب  قلح و  هار  زا  مدزاب  هلیسو  هب  هدیدرگ و  اه  هرفح  لیوحت 
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سپس دوش و  یم  عمج  هتسویپ و  مه  هب  مک  مک  هدش و  هیفـصت  اه  گریوم  رد  نوخ  يرادقم  مدزاب  مد و  ره  رد  بیترت  نیا  هب  .دوش 
.ددرگ یم  زاب  پچ ) زیلهد   ) بلق هب  شش  گرهایس  راهچ  هلیسو  هب 

یم هدوزفا  اه  شش  مجح  هب  هدش و  رپ  ییاوه  ياه  هسیک  مد )  ) مینک یم  تیاده  اه  شـش  هب  ناهد  اب  ینیب  زا  ار  اوه  ام  هک  یماگنه 
هدنار جراخ  هب  مومـسم  ياوه  دندرگ و  یم  یلاخ  اه  هرفح  هتـشگرب و  يداع  لاح  هب  اه  شـش  هیفـصت ، لمع  هلدابم و  زا  سپ  .دوش 

16( مدزاب  ) .دوش یم 

مامت رد  هک  دـشاب  یم  یمئاد  راکدوخ و  تکرح  کی  بلق ، تکرح  دـننام  تساـهنآ  ندـش  هتـسب  زاـب و  ناـمه  هک  اـه  هیر  تکرح 
یلو دنک  لرتنک  دوخ  رایتخا  هب  ار  نآ  تکرح  دناوت  یم  ناسنا  هک  توافت  نیا  اب  دریگ ، یم  ماجنا  يرادـیب  باوخ و  رد  رمع  تدـم 

.تسا جراخ  ام  لرتنک  زا  یلک  هب  بلق  تکرح 

يدیحوت تاکن  مظن و 

يدیحوت تاکن  مظن و 

یم تیاکح  اناوت  اناد و  هدـننیرفآ  کی  دوجو  زا  ًاـقفتم  یگمه  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  يدـیحوت  قیقد  تاـکن  زین  هاگتـسد  نیا  رد 
: درک رکذ  ار  ریز  هجوت  لباق  هتکن  دنچ  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  .دنک 

151 هحفص

اه هیر  یسانش  تقو  . 1

هجوت ریز  لودج  ود  هب  ًافطل  .دراد  یشحاف  توافت  تاناویح  عاونا  و  فلتخم ) نینس  ) ناسنا رد  بلق ، نابرـض  دننام  اه  شـش  تکرح 
.دییامرف

هقیقد رد  اه  شش  تکرح  دادعت  نس  رادقم  ناسنا  رد  اه  شش  تکرح 

دلوت ءادتبا 

44

یگلاس  5

26

یگلاس  20-15
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20

یگلاس  25-20

18

یگلاس  30-25

16

یگلاس  40

18

تاناویح رد  اه  شش  تکرح 

ناویح عون 

هقیقد رد  اه  شش  تکرح  دادعت 

بسا

12-10

گس

20-15

هبرگ

24

شوگرخ

60-55

شوم

150
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هب ار  ام  فالتخا ، نیا  رد  تقد  دراد و  قرف  فلتخم  نارادـناج  رد  سفنت  دادـعت  هک  ددرگ  یم  نشور  بلطم  نیا  دـش  رکذ  هچنآ  زا 
رگیدکی اب  تاناویح  ندب  ییاذغ  تاجایتحا  هک  روط  نامه  تسادیپ  .دنک  یم  تیاده  تقلخ  قیقد  ماظن  راکشآ  ياه  هنومن  زا  یکی 

، دراد توافت 

152 هحفص

ندـب ياه  لولـس  جایتحا  هک  هزادـنا  ره  تهج  نیمه  هب  تسا ، تواـفتم  زین  نژیـسکا  یتاـیح  هداـم  هب  تبـسن  اـهنآ  ندـب  تاـجایتحا 
رد هکنانچ  .تفای  دـهاوخ  شیازفا  زین  اـه  شـش  تاـکرح  دادـعت  رت و  عیرـس  نآ  سفنت  دـشاب ، رتشیب  یتاـیح ، هداـم  نیا  هب  یناویح ،

اهنآ تمواقم  مدع  رت : حیحـص  ترابع  هب   ) نژیـسکا هب  اهنآ  ندـب  رتشیب  جایتحا  تلع  هب  ریپ  ياه  ناسنا  کچوک و  تاناویح  لافطا ،
.تسا رتشیب  سفنت  اه و  هیر  تکرح  دادعت  نآ ) دوبمک  ربارب  رد 

بلق اه و  هیر  يراکمه  . 2

زکرم ود  نآ  نیب  رد  هراوـمه  صوـصخم ، بساـنت  مظن و  کـی  اـب  هک  تسا  بلق  اـه و  هیر  میقتـسم  يراـکمه  رت ، بلاـج  عوـضوم 
رتشیب روظنم  هب  بلق - تیلاعف  نابرض و  هزادنا  ره  هک  يروط  هب  دشاب ; یم  رارقرب  یگنهامه  طابترا و  ساسح ،
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هب .دریگ  یم  ماجنا  رتدوز  هیفصت  لمع  رت و  عیرس  سفنت ، تاکرح  هزادنا ، نامه  هب  دوش ، رتدایز  اه - لولس  هب  یتایح  داوم  ندناسر 
.دوش یم  هدروآرب  ندب ، رامش  یب  ياه  لولس  تاجایتحا  هاگتسد ، ود  نیا  يراکمه  اب  هلیسو  نیا 

، تشحو دننام :  ) یحور تالاح  زا  یضعب  روهظ  عقوم  رد  ای  نیگنـس و  ياهراک  ماجنا  شزرو ، عقوم  رد  هک  دیا  هدرک  هدهاشم  ًامتح 
داوم فرصم )  ) قارتحا دایز و  تیلاعف  رثا  رد  اه  لولس  اریز  دور ; یم  الاب  سفنت ، دادعت  اب  هارمه  بلق  نابرض  دادعت  ...و ) بارطـضا 

ییاذـغ داوم  نژیـسکا و  هب  جایتحا  رتشیب ، تیلاعف  یتایح و  لاـمعا  يارب  هدومن و  کـینبرک » دـیردینا   » یمـس و داوم  دـیلوت  یتاـیح ،
رت عیرـس  مومـسم  نوخ  هدش ، يروآ  عمج  عیرـس  یلیخ  روط  هب  یمـس  داوم  هک  تسا  مزال  تهج  نیمه  هب  دـننک ، یم  ادـیپ  يرتشیب 
هیر بیجع  یگنهامه  يراکمه و  اب  لکشم  نیا  .دریذپ  ماجنا  رتدوز  اه  لولس  هب  نژیـسکا ، ییاذغ و  داوم  ندناسر  ددرگ و  هیفـصت 

.دوش یم  لح  بلق  اه و 

153 هحفص

اه هیر  بیجع  تردق  . 3

تمواقم و ياراد  لکـش ، یجنفـسا  فیطل  وضع  نیا  .تسا  شنیرفآ  ناهج  ياـه  یتفگـش  زا  رگید  یکی  اـه ، شـش  بیجع  تردـق 
ار نوخ  هدش و  هتـسب  زاب و  هبترم )  20 هقیقد ، ره  رد  طـسوتم  روط  هب   ) .هبترم دودح 28800  رد  تعاس ، ره 24  رد  هک  تسا  یتردق 
رد ساسا ، نیا  رب  .دهد  یم  روبع  دوخ  زا  هدرک و  هیفـصت  ار  نوخ  نت  رازه  راهچ  دودح  رد  هنایلاس  بیترت ، نیا  هب  .دنک  یم  هیفـصت 

ار نآ  اـسرف ، تقاـط  راـک  تیلاـعف و  همه  نیا  زگره  ددرگ و  هیفـصت  نآ  رد  نوـخ ، نت  رازه  تسا 250  نکمم  طسوتم ، رمع  کـی 
دنک و یمن  هتسخ 
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.مییامن یگتسخ  ساسحا  يداع ، لاح  رد  دوخ  ياه  هیر  تیلاعف  تکرح و  سفنت ، رد  ام  هک  هداتفین  قافتا  تقو  چیه 

یطایتحا تامادقا  . 4

.تسا هدولآ  راـبغ  فیثـک و  ناـسنا  فارطا  ياوه  هک  هداـتفا  قاـفتا  اـسب  هچ  یلو  تسه  اـج  همه  سفنت ، يارب  جاـیتحا  دروم  ياوـه 
رگا نیاربانب 

اه هیر  راک  رد  هک  تسا  نکمم  دوشب  اه  هیر  دراو  عضو  نامه  اب  اوه 

یعیبط يارجم  رد  لیلد  نیمه  هب  دنک ، یتحاران  لاکشا و  دیلوت 

.دنک یم  يریگولج  رابغ  درگ و  تافاثک و  دورو  زا  هک  هدش  ینیب  شیپ  يا  همانرب  اوه ، دورو 

یعیبـط و يارجم  هک  ینیب ، هرفح  ود  رد  هـک  نـیا  نآ  تـسین و  هـتکن  زا  یلاـخ  یلو  دـسر  یم  رظن  هـب  یئزج  عوـضوم ، نـیا  هـچرگ 
هزادنا ات  نآ  زا  روبع  ماگنه  رد  اوه  .دنهد  یم  يا  هکبش  لیکشت  اوه  روبع  ریسم  رد  هک  دنراد  دوجو  ییاهوم  دشاب  یم  اوه  یلومعم 

.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  تافاثک  رابغ و  درگ و  هدش ، هیفصت  يا 

هحفص 154

هک کـشا -  ناـیرج  رثا  رد  هراوـمه  ینیب  هلوـل  هک : تسا  نیا  دـنک  یم  هجوـت  بلج  ینیب  يدورو  يارجم  نیا  رد  هک  يرگید  هـتکن 
بوطرم مرگ و  یبسانم  هزادنا  هب  دراد ، رارق  ینیبدوخ  رد  هک  یصاخ ، هدغ  تاحـشرت  و  دوش -  یم  نآ  دراو  مشچ  هشوگ  زا  هشیمه 

ياوه تاقوا ، زا  يرایـسب  اریز  ددرگ ، بساـنم  هداـمآ و  اـه  هیر  هب  دورو  تهج  یـسفنت ، ياوه  هک  دوش  یم  ثعاـب  راـک  نیا  .تسا 
; دـنک یم  يویر  رگید  ضارما  ای  یگدروخامرـس و  داجیا  ددرگ ، اه  هیر  لخاد  بیترت  نامه  هب  رگا  تسا و  کشخ  درـس و  روبزم ،

مرگ ، اه هیر  هب  دورو  زا  لبق  ییاوه  نینچ  هک  تسا  مزال  نیاربانب 
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ناـکما هک  ییاـجنآ  اـت  دـیاب  تهج  نیمه  هب  .ددرگ  یم  نیمأـت  ینیب ، هرفح  ود  راـنک  زا  روبع  ماـگنه  رد  مهم  نیا  .دوش  بوـطرم  و 
.دومن سفنت  ینیب  اب  طقف  دوش و  زیهرپ  ناهد  هلیسو  هب  سفنت  زا  یتشادهب ، لیاسم  رطاخ  هب  دراد -

( ندب یهدنامرف  لک  داتس   ) باصعا هلسلس  - 4

اب دنـشاب  یم  یگدنز  یـساسا  نکر  ود  هک  سح » تکرح و   » اریز تسا ، ناسنا  ندـب  وضع  نیرت  مهم  ینعم - کی  هب  هاگتـسد - نیا 
ریغ تاکرح  نینچمه  .دریگ  یم  تروص  نآ  هلیـسو  هب  یگدـنز ، طیحم  جراخ و  ناهج  اب  ناسنا  طابترا  هدـش و  نیمأت  هاگتـسد  نیا 
نیا هب  یلخاد  عاضوا  لرتنک  مظن و  تسا و  هتسباو  هاگتسد  نیا  هب  نآ ) لاثما  هدعم و  دننام :  ) ندب فلتخم  ياه  هاگتسد  ریاس  يدارا 

.دبای یم  ققحت  هلیسو 

هحفص 155

هنوگ هب  تسا ، باصعا  هلـسلس  هب  طوبرم  اهنآ  نیب  رد  دوجوم  مظن  ندـب و  يداراریغ  يدارا و  ياه  تکرح  ساـسحا ، یلک  روط  هب 
لتخم فقوتم و  ندب  ياه  هاگتـسد  مامت  تکرح  دـنام و  یم  زاب  تکرح  سح و  زا  هظحل  کی  رد  ناسنا  دـتفیب ، راک  زا  رگا  هک  يا 

.ددرگ یم 

يدایز تمسق  زونه  یتح  تسا ، رت  مظنم  تبسن  نیمه  هب  رت و  فیطل  رت و  هدیچیپ  ندب  ياه  هاگتسد  مامت  زا  هاگتـسد  نیا  نامتخاس 
.دشاب یم  کیرات  لوهجم و  رشب  يارب  نآ  رارسا  زا 

رشتنم ندب  طاقن  مامت  رد  یمظنم  قیقد و  رایسب  ياه  هتشر  طوطخ و  هلیسو  هب  یتارباخم ، زّهجم  هاگتـسد  کی  دننام  باصعا  هلـسلس 
.دوش یم  هرباخم  زغم )  ) نآ زکرم  هب  اسآ  قرب  سکعنم و  نآ  رد  یجراخ  یلخاد و  لماوع  ریثأت  نیرت  کچوک  هدش و 

مامت هعلاطم  رگا  یلو  تسا ، دایز  رایسب  هاگتسد  نیا  رارسا  اه و  یتفگش  هتبلا 
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جیاتن زیگنا ، تفگش  هاگتسد  نیا  زا  دنچ  یتاکن  نتسناد  اب  میناوت  یم  يا  هزادنا  ات  دشابن  نکمم  رصتخم  نیا  رد  نآ  قیقد  ياه  هتکن 
.میروآ تسد  هب  یتسه  ناهج  ماظن  هرابرد  يدنمدوس  اهبنارگ و 

یتاعالطا زّهجم  ياه  هورگ 

ناوختسا مکحم  هعلق  طسو  رد   ) یظوفحم لحم  رد  ندب  یلصا » ياضعا   » ریاس دننام  هک  تسا  زغم »  » باصعا هلـسلس  اه و  یپ  زکرم 
وـضع نیا  .دراد  هدهع  هب  ناسنا  یگدنز  رد  ار  يدنمـشزرا  رایـسب  نیگنـس و  هفیظو  زغم  .تسا  هتفرگ  رارق  یبیجع  زرط  هب  همجمج )

نآ هلیـسو  هب  دوخ ، هفرط  ود  طباور  رد  ندـب  ياه  هاگتـسد  مامت  تسام و  ندـب  ياهورین  یمامت  هدـنامرف  فیطل ، رایـسب  کچوک و 
.دنوش یم  هرادا 

هحفص 156

.دشاب یم  ناسنا  یحور  ياه  تیلاعف  رکفت و  هلیسو  نینچمه  جراخ و  طیحم  ندب و  نیب  طبار  هک : نیا  نآ  زا  رتالاب 

زا هلیـسو  نیا  هب  دـناوتب  ات  دراد  یگدـنز  طیحم  جراخ و  ناهج  اـب  طاـبترا  هب  جاـیتحا  یگدـنز ، همادا  يارب  ناـسنا  هک  تسا  یهیدـب 
.ددرگ هاگآ  دوخ  یگدنز  یجراخ  طئارش  طیحم و  عاضوا 

ای هناگجنپ -  ساوح  ياه  هاگراک.دـننک  یم  يرای  ریطخ  راک  نیا  رد  ار  يو  هک  دراد  راـیتخا  رد  ینیرومأـم  عوضوم ، نیا  يارب  زغم 
زغم اب  مامت  تیمیمـص  اب  دـنراد  هک  يزیگنا  تفگـش  نامتخاس  اب  مادـک  ره  هسمـال ) ییاـشچ و  ییاـیوب ، ییاونـش ، ییاـنیب ،  - ) رتشیب
زغم تاعالطا » نامزاس  یهاگآ و  هکبـش  ، » تقیقح رد  اهنیا  .دـنیامن  یم  رارقرب  جراخ  ناهج  اب  ار  ناـسنا  طاـبترا  هدرک و  يراـکمه 

رابخا و يروآ  عمج  لوغشم  دایز  تراهم  اب  دوخ  تیرومأم  هزوح  رد  مادک  ره  دنشاب و  یم  زهجم  ینوگانوگ  لیاسو  هب  هک  دنتـسه 
.دنتسه یهدنامرف  زکرم  هب  شرازگ ،

هرظنم و مشچ ، هنومن : ناونع  هب 
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هدومن يرادرب  سکع  اهنآ  زا  یساکع  هاگتسد  هب  هیبش  یصوصخم  زهجم  هاگتسد  هلیـسو  هب  هدرک ، تفایرد  یبوخ  هب  ار  جراخ  ایـشا 
زغم هب  هتفرگ ، دوخ  صوصخم  هاگتـسد  اب  ار  نوگانوگ  ياهادـص  مه  شوگ  .دـهد  یم  لاقتنا  زغم  هب  عیرـس  یلیخ  ار  اهنآ  ریوصت  و 

.دراد یلصفم  حرش  دوخ  هبون  هب  مادک  ره  راک  زرط  نامتخاس و  هک  ساوح  ریاس  نینچمه  .دنک  یم  شرازگ 

یم راک  مه  اب  همه  هثداح ، کی  دروم  رد  اریز  دـنراد ، مه  اب  یقیمع  يّرـس و  يراکمه  عون  کـی  روکذـم ، ساوح  هکنآ  رت  بلاـج 
ار مزال  تاروتـسد  هلـصافالب  هتفرگ و  ار  اهنآ  همه  هظحل  کی  رد  مه  زغم  دـنهد ; یم  شرازگ  زغم  هب  ار  هطوبرم  تاـنایرج  دـننک و 
اب عیرـس ، بوانت  متـسیس  کی  زا  هدافتـسا  اـب  درادـن و  تلفغ  شوگ  تاـشرازگ  زا  مشچ  اـب  هرباـخم  ماـگنه  ینعی  .دـنک  یم  رداـص 

(1 !) دریگ یم  ار  دوخ  میمصت  هدرک و  یسررب  تقد  هب  ار  همه  دسر ، یم  رگید  ساوح  هار  زا  هک  یتاعالطا 
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یطابترا هاگتسد  ياه  یتفگش 

اهنآ زا  یتمسق  راصتخا  روط  هب  اجنیا  رد  ام  هک  هدش  لیکشت  عاخن »  » و زغم » ،« » باصعا  » یلصا تمسق  هس  زا  ناسنا  یطابترا  هاگتسد 
.میهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار 

.دنمان یم  باصعا  هلسلس  ار  ود  نآ  عومجم  هک  دراد  دوجو  یپ )  ) بصع عون  ود  ناسنا  ندب  رد 

17 .دشاب یم  جراخ  طیحم  ناسنا و  نیب  طبار  نینچمه  ندب و  يدارا  تاکرح  هیلک  أشنم  هک  یعاخن » یغامِد و  بصع  . » 1

تاکرح ماـمت  هدرک و  هرادا  ار  ندـب  ياـه  هاگتـسد  اـضعا و  يدارا  ریغ  تاـکرح  ماـمت  يدارا ، ریغ  روط  هب  هک  یباـصعا  هلـسلس  . 2
نیا .ددرگ  یم  لرتنک  اهنآ  هلیسو  هب  شراوگ  سفنت و  نوخ ، شدرگ  هب  طوبرم 
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: تسا عون  ود  رب  باصعا  زا  تمسق 

هب عقاو  رد  هک  دشاب ، یم  ندب  يدارا  ریغ  اضعا  اه و  هاگتسد  زا  یـضعب  تاکرح  ندرک  دنت  ناشراک  هک  کیتاپمـس ، باصعا  فلا )
هاگتـسد اب  بصع  سیورـس  کی  هلیـسو  هب  باصعا  زا  هتـسد  نیا  دنتـسه ، اهنآ  ياه  تیلاعف  دـیدشت  رومأم  و  لـیبموتا » زاـگ   » هلزنم

ددرگ یم  رارقرب  باصعا  نایم  رد  یلماک  یگنهامه  کی  هار  نیا  زا  هدرک و  ادیپ  طابترا  زغم  عاخن و  يزکرم 

یقرواپ

یلو دوش ، یم  لـقتنم  ندـب  فلتخم  ءاـضعا  هب  كرحم ) باـصعا   ) يرگید باـصعا  هلیـسو  هب  یبـصع  زکارم  ياـه  ناـمرف  هتبلا  - 1
.دنراد مان  یسح ) باصعا  ، ) دننک یم  تیاده  زکرم  هب  ار  لماوع  تاساکعنا  هک  یباصعا 
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ياه هاگتسد  اضعا و  تاکرح  فیعضت  رومأم  تسا و  کیتاپمـس  باصعا  لباقم  هطقن  رد  تسرد  هک  کیتاپمـساراپ ، باصعا  .ب )
.دنک یم  افیا  ار  لیبموتا » زمرت   » شقن دشاب و  یم  روکذم 

هدرک و راک  ینیعم  لداعت  اب  مظنم و  ندـب ، ياه  هاگتـسد  راکدوخ ، باـصعا  زا  عون  ود  نیا  لداـعت  يراـکمه و  رثا  رد  یلک  روط  هب 
یم ماجنا  راـکدوخ  يدارا و  ریغ  روط  هب  ناـسنا  هجوت  نودـب  عوضوم  نیا  .دریگ  یم  رارق  ندـب  ياـه  هاگتـسد  رد  یقیقد  مظن  کـی 

.دریگ

؟ تفرگ یم  ارف  ار  ناسنا  ندب  یبیجع ، ِجرم  جره و  یمظن و  یب  هچ  دوبن ، اهنآ  راک  رد  یقیقد  لداعت  نینچ  رگا  هک  دیشیدنیب  نونکا 

.دندنام یم  زاب  تیلاعف  راک و  زا  یلک  هب  هدروخ و  مه  هب  اضعا  یگنهامه  يراکمه و  ماجنارس ، يرآ 

، يراگدیرفآ دوجو  هب  هتخاس و  انشآ  دوخ  ندب  روآ  تریح  مظن  هب  ار  ام  هک  تسا  يرارسا  هلمج  زا  هاگتـسد  ود  نیا  نایم  رد  لداعت 
یبیجع دوجوم  نینچ  تردق ، فده و  ملع ، اب  هک 
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ام ات  تسا  یفاک  يدوجو ، فلتخم  ياه  هاگتسد  ياشامت  ریس و  نیمه  اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  دنک ، یم  تیاده  تسا ، هدروآ  دیدپ  ار 
.دزاس انشآ  کیدزن و  گرزب ، أدبم  نآ  هب  ار 

!؟ دوش یم  هچ  دشاب  هتشادن  خُم  یسک  رگا 

هداعلا قوف  هاگتسد  کی  اریز  دشاب ، یم  يریطخ  رایسب  تیعقوم  ياراد  باصعا و  هلـسلس  زکرم  ناسنا  زغم  دش  هراشا  هک  روط  نامه 
تسا مّلسم  هک  هچنآ  راصتخا  روط  هب  یلو  تسا ، هدیشوپ  نف  نیصصختم  يارب  نآ  رارـسا  زا  یتمـسق  مه  زونه  تسا و  مظنم  قیقد و 

18 .تسا هدش  لیکشت  هچخم  خم و  تمسق  ود  زا  زغم ، هک  تسا  نیا 
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.مینارذگ یم  ناترظن  زا  ار  نآ  رصتخم  حرش  اجنیا  رد  هک  تسا  خم  نامه  زغم  یلصا  تمسق 

رتمیلیم دـنچ  تماخـض  هب  یگنر  يرتسکاخ  هداـم  هلیـسو  هب  هک  تسا  یفیطل  رایـسب  وضع  زغم و  یلـصا  تمـسق  نیرت  گرزب  خـم » »
هتبلا دراد و  ودرگ  زغم  هب  يدایز  تهابش  نآ  يرهاظ  لکش  .ددرگ  یم  میسقت  هرکمین  ود  هب  گرزب  فاکش  کی  اب  هدش و  هدناشوپ 

.دزاس یم  طوبرم  مه  هب  ار  هرکمین  ود  نیا  یصوصخم  ياه  هتشر 

بیجع و طوطخ  اه و  يدنلب  یتسپ و  اهرایش ، خم  حطس  رد 

اهراک یلو  تسا ، روآ  تریح  رایسب  فیطل ، وضع  نیا  نامتخاس  هچ  رگ  .دزاس  یم  هدروخ  نیچ  رایسب  ار  نآ  هک  دراد  دوجو  یبیرغ 
.دشاب یم  رتزیگنا  تفگش  روآ و  تریح  بتارم  هب  دریگ  یم  ماجنا  نآ  هلیسو  هب  هک  يریطخ  فیاظو  و 

اریز دـنراد ، هـطبار  نآ  اـب  ...و  ینارگن  سرت ، دـننام : یحور  لاـمعا  زا  يرایـسب  تـسا و  هظفاـح  روعـش و  هدارا ، شوـه ، زکرم  خـم 
عوضوم نیا  هتفرگ ، ماجنا  فلتخم  تاناویح  يور  رد  هک  ییاه  شیامزآ 
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رتوبک اما  دنتـشادرب ، ار  رتوبک  خـم  هک  دـش  هدـهاشم  دـمآ ، لمع  هب  يرتوبک  يور  رد  هک  یـشیامزآ  رد  الثم : تسا ، هدرک  دـییأت  ار 
اوـه هب  رگا  هک  يا  هنوـگ  هب  دـنک ، یمن  كاردا  ار  دوـخ  طـیحم  زا  يزیچ  داد و  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوـخ  روعـش  یلو  دـنام ، هدـنز 

ار دوخ  هجوت ، نودب  دوب و  ربخ  یب  تشاد  رارق  شهار  يولج  رد  هک  یعناوم  زا  یلو  دـنک ، زاورپ  تسناوت  یم  دـندرک ، یم  شباترپ 
یم یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  تهج  نیمه  هب  دش ، یمن  هجوتم  دنتخیر  یم  شیولج  رد  هناد  رگا  دز و  یم  ...و  تخرد  راوید ، رد ، هب 

یگدنز هب  ار  یتدـم  هک  دوب  نکمم  بیترت  نیا  هب  درک و  یم  علب  ار  نآ  دنتـشاذگ  یم  شناهد  رد  ار  هناد  رگا  هک  یتروص  رد  درم ،
...و یـشراوگ  هاگتـسد  تیلاـعف  تکرح و  هب  طوبرم  باـصعا  تشذـگ ، رـصتخم  روط  هب  هک  يروـط  ناـمه  اریز  دـهد ، همادا  دوـخ 

.دنروآرد شدرگ  هب  ار  ندب  راکدوخ  ياه  هاگتسد  ياهخرچ  دنناوت  یم  سح  هدارا و  زکارم  هدوب و  راکدوخ 
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، شوه هظفاح ، یلو  دنام ، هدـنز  هام  تدم 18  ات  گس  هک  دندرک  هدهاشم  دـندروآ و  نوریب  ار  یگـس  خـم  یـشیامزآ ، رد  نینچمه 
.تخانش یمن  مه  زا  ار  نمشد  تسود و  داد و  تسد  زا  ار  ...و  سرت  مشخ ،

هظفاح شوه و  ناصقن  اب  هراومه  دوش  یم  ادـیپ  خـم  رد  هک  یتاعیاض  هک  هداد  ناشن  زین  ناسنا  خـم  زغم و  هب  طوبرم  ياه  شیاـمزآ 
هارمه قلطم  روعـش  كرد و  نداد  تسد  زا  اـب  ساـسح  وضع  نیا  نداد  تسد  زا  ددرگ و  یم  نونج  بجوم  اـسب  هچ  هدوـب و  هارمه 

! تسا

گرزب رایسب  يا  هناخباتک 
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! کچوک رایسب  یناکم  رد 

نیرت و بلاج  زا  19 و  .دشاب یم  یکاردا  ياه  تیلاعف  زا  یتمـسق  زکرم  اهنآ  زا  مادـک  ره  هک  تسا  فلتخم  ياه  هقطنم  ياراد  خـم 
رد اریز  تسا ، روآ  تریح  رایـسب  تمـسق  نیا  راک  .درب  مان  ار  هرطاـخ  هظفاـح و  هب  طوبرم  هقطنم  ناوت  یم  اـهنآ  نیرتزیگنا  تفگش 
دنچ ضرع  رد  هعجارم ، تقد و  اب  دـناوت  یم  ناسنا  ددرگ و  یم  یناگیاب  یمظنم  ياه  هدـنورپ  تروص  هب  رمع  کی  تارطاخ  اـجنآ 

هب ار  يا  هثداح  ای  یـصخش  هرابرد  شیپ  لاس  نیدنچ  عاضوا  یلک  روط  هب  دنک و  ور  ریز و  ار  هدش  یناگیاب  ياه  هدنورپ  مامت  هیناث ،
! دروآ دای 
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ناسنا و یملع  ياه  هدروآرف  اه و  شناد  دهد و  یم  ماجنا  ار  گرزب  هناخباتک  کی  راک  خم ، کچوک  تمـسق  نیا  هتـشذگ ، نآ  زا 
هقیقد نیدنچ  لقاال  زهجم ، گرزب و  ياه  هناخباتک  رد  هک  توافت  نیا  اب  دوش ، یم  جرد  زیچان  تمـسق  نیمه  رد  تاقیقحت  همه  نآ 

صحفت و هیناـث  دـنچ  زا  رتشیب  يرتمیلیم ، دـنچ  هناـخباتک  نیا  هک  یتروص  رد  تسا ، مزـال  تقو  یبـلطم ، باـتک و  ندرک  ادـیپ  يارب 
.دوش یم  مسجم  رکف ، لباقم  رد  رظن  دروم  باتک  ای  هدنورپ  تاحفص  ندرک ، هدارا  ضحم  هب  ًابلاغ  تسین و  زاین  وج  تسج و 

شیامزآ دروم  صخـش  هک  دـندومن  هدـهاشم  دـندوب  هتـشادرب  ار  یـسک  هظفاح  زکارم  زا  تمـسق  کی  هک  اه  یحارج  زا  یـضعب  رد 
کین ياهراک  زا  هدوبن ، ایند  رد  ار  اه  لاس  نآ  تقو  چیه  هک  یسک  دننام  هدرک و  شومارف  یلک  هب  ار  دوخ  رمع  زا  لاس  دنچ  نایرج 

عوقو هب  تدم  نیا  رد  هک  یثداوح  عاضوا و  اه و  ییانشآ  زا  دوخ ، دب  و 
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طبض تبث و  امش  رظن  هب  ایآ  تفای ! یمن  دوخ  رد  ار  اهنآ  زا  يزیچ  درک  یم  لمأت  رکف و  هچ  ره  هدش و  عالطا  یب  الماک  دوب ، هتسویپ 
رد رتـشیب ، هچ  ره  یناـسآ  هب  هک  یتروص  هب  مه  نآ  کـچوک -  رایـسب  وضع  نینچ  کـی  رد  تارطاـخ  تاـمولعم و  همه  نآ  ندرک 

هدـنروآ دوجو  هب  ار  هظفاـح  رکف و  لـقع و  یب  تعیبط  هک  ییاـهنآ  تسین  مولعم  تسا ؟ يا  هداـس  راـک  دـشاب ، ناـسنا  رکف  سرتسد 
؟ دنراد یباوج  هچ  هظفاح  رکف و  لقع ، شیادیپ  دروم  رد  دنناد  یم  تادوجوم 

!؟ تسیچ باوخ 

رثا رد  هک  تسا  یتلاح  دور ! یم  داب  هب  هلیـسو  نیا  هب  رمع  اه ، یـضعب  نامگ  هب  تسام و  یلومعم  یگدنز  مزاول  زا  یکی  هک  باوخ 
اهنت تسا ، باوخ  رد  ناسنا  هک  یماگنه  ینعی  دـیآ ، یم  دـیدپ  ناسنا  رد  یغامِد ، یبصع و  زکارم  زا  یـضعب  یتقوم  نداـتفا  راـک  زا 

; دنلوغشم دوخ  راک  هب  ندب ، ياه  هاگتـسد  ریاس  غامِد و  ياه  تمـسق  هیقب  اما  دنام  یم  زاب  تیلاعف  زا  یغامد  زکارم  زا  تمـسق  کی 
اب ندـب  ياـه  تمـسق  ریاـس  یلو  دـتفا  یم  راـک  زا  ناـسنا  هناـگجنپ  ساوح  هک  دوـش  یم  هدـهاشم  باوـخ  عـقوم  رد  تهج  نیمه  هب 

تمـسق ریاس  ياه  تیلاعف  اب  دـنیب  یم  ناسنا  هک  ییاه  باوخ  الومعم  دـنهد و  یم  همادا  دوخ  راک  هب  یبیجع  یگنهامه  تیمیمص و 
20 .تسین طابترا  یب  ندب  زغم و  ياه 

162 هحفص

نیزگیاج ندب ، هدوسرف  ياه  تمـسق  ریمعت  اه ، لولـس  طاشن  دیدجت  رد  ار  اه  شقن  نیرت  ساسح  زا  یکی  باوخ  هک  تسا  یهیدـب 
هاگتسد یتح  دنک ; یم  يزاب  یتایح  دیدج  ياه  تیلاعف  يارب  ندب  ندرک  هدامآ  هتفر و  تسد  زا  ياهورین  ندومن 
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روط هب  اهنآ  تکرح  راـک و  اریز  دـننک ، یم  تحارتسا  یمک  باوخ  ماـگنه  رد  دـنراد - یمئاد  راـک  هک  ندـب -  يزور  هنابـش  ياـه 
.دنرامش یم  رمع  لوط  زار  نت و  تمالس  زمر  ار  عقوم  هب  حیحص و  باوخ  تهج  نیمه  هب  .دوش  یم  رت  کبس  سوسحم 

! تسردان تشادرب 

درادـن و دوجو  حور »  » مان هب  يزیچ  یغامِد ، يداـم  ياـهورین  ناـسنا و  زغم  ءارواـم  رد  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  نانخـس  نیا  زا  دـیابن 
ياج رد  ادخ - تساوخ  هب  هک  تسا  گرزب  هابتشا  کی  نیا  اریز  21، دشاب یم  زغم  ياه  تمسق  یکیناکیم  ياه  تیلاعف  نیمه  حور 

.درک میهاوخ  ثحب  حورشم ، هناگادج و  روط  هب  نآ  هرابرد  دوخ -

يرکف و ياه  تیلاعف  هک  تسین  نیا  اه ، ثحب  زا  تمـسق  نیا  رد  روظنم ، هک  دـش  رکذـتم  هابتـشا ، نیا  عفر  يارب  اجنیا  رد  دـیاب  یلو 
اب یتاهج  زا  ...و  هظفاح  راکفا ، یحور ، تالاح  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  تسا ، یغامِد  يداـم  ياـهورین  زغم و  لولعم  اـهنت  یحور ،

.دـشاب هدوب  زغم  اضعا  یکیناکیم  عضو  هدـمآ ) دوجو  هب   ) دولوم حور ، هک  نیا  هن  دراد ، طابترا  غاـمِد ، فلتخم  ياـه  تمـسق  زغم و 
تـسا یهیدب  اریز  دننک ، یمن  راکنا  یحور  ياه  تیلاعف  رد  ار  اضعا  نیا  تلاخد  هاگ  چیه  دـندقتعم  دّرجم  حور  هب  هک  ییاهنآ  هتبلا 

.ددرگ یم  فقوتم  نآ  هب  صوصخم  لامعا  زا  یتمسق  زغم ، اضعا  زا  تمسق  کی  لالتخا  ای  نادقف  اب  هک 

163 هحفص

لامعا هک : تسا  نیا  دزومآ  یم  ام  هب  زغم  باـصعا و  يژولویزیف  هب  طوبرم  ياـه  ثحب  هچنآ  هک  مینک  یم  دـیکأت  زاـب  لاـح  ره  رد 
زغم هدام  ییایمیش  یکیزیف و  صاوخ  طقف  روبزم  لامعا  تسا و  طوبرم  اه  هاگتسد  نیا  هب  یتاهج  زا  اهنت  یحور ،
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تیلاعف يارب  يا  هلیـسو  طقف  يزغم ، ياهورین  اضعا و  ام  هدـیقع  هب  .دراد  یگتـسباو  يرگید  ياج  هب  هکلب  تسین ، باصعا  هلـسلس  و 
هلـسلس زغم و  نینچمه  .دنک  یم  تیلاعف  ندـب  زا  جراخ  طیحم  رد  مه  ندـب و  رد  مه  اهنآ  هلیـسو  هب  ناسنا  حور  هدوب و  یحور  ياه 

.تسین راکنا  لباق  اه  تیلاعف  نیا  رد  اهنآ  شقن  دنوش و  یم  بوسحم  حور ، راک  رازبا  باصعا ،

هب داقتعا  هک  دنا  هدرک  نامگ  دنا و  هدـش  بکترم  ادـخ  هب  داقتعا  ناهج و  یعیبط  للع  هرابرد  ار  هابتـشا  نیا  نیع  اه  يدام  هنافـسأتم 
! تشاد دنهاوخن  راگدیرفآ  دوجو  هب  یجایتحا  رگید  یعیبط ، للع  تابثا  اب  هدوب و  یعیبط  لماوع  للع و  راکنا  مکح  رد  ادخ 

لاکـشا و نیا  خساپ  .تسا  یهلا  نادنمـشناد  راتفگ  رد  يرگن  فرژ  قمعت و  مدع  زا  یـشان  نیـشیپ ، لاکـشا  دـننام  مه  لاکـشا  نیا 
دناوخ دیهاوخ  موس  شخب  رد  ار  اه  يدام  ِرگید  تاداریا 

هحفص 164

هجیتن .

دوجو اهنآ  فلتخم  زکارم  باصعا و  هلـسلس  نامتخاس  رد  هک  یقیقد  تاکن  اه و  يراک  هزیر  همه  نیا  یبصع و  هاگتـسد  هعلاطم  اـب 
تفگـش ماظن  زا  يرگید  راکـشآ  قادـصم  ناهج ،)  ) جراخ طیحم  اب  نینچمه  رگیدـکی و  اب  اـهنآ  طـباور  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دراد و 

.میبای یم  رد  یبوخ  هب  ار  شنیرفآ  ناهج  ندب و  زیگنا 

رکف تقد ، اب  هک  یناسک  يارب  عوضوم  نیا  دوش و  یم  هرادا  یقیقد  همانرب  مظن و  کی  اب  تمسق ، ره  رد  ندب  روآ  تفگـش  هاگتـسد 
گرزب أدبم  نآ  زا  يراکشآ  هناشن  هک  تسا  نشور  زور  لثم  دننک ، هعلاطم  ار  هتشذگ  رـصتخم  تانایب  بصعت ، زا  یلاخ  واکجنک و 

.تسا یتسه  ناهج  تردق  ملع و 

هتشذگ ياه  ثحب  هجیتن  هصالخ و 

زا یتمسق  نایب  اجنیا  هب  ات 
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، مظن ناهرب  یـساسا  روحم  ود  نایم  رد  ینالوط و  تمـسق ، نیا  هک  اجنآ  زا  و  ( 1  ) تفریذـپ نایاپ  شنیرفآ ، ناهج  رد  مظن  قیداصم 
.مینک نایب  هصالخ  تروصب  هلمج  دنچ  رد  ار  نآ  هجیتن  مظن و  ناهرب  هک  تسا  بسانم  تهج  نیمه  هب  دش ، عقاو  يا  هلصاف 

یقرواپ

اه و یتفگـش  دش و  یم  نایب  راصتخا  روط  هب...و  شوگ  مشچ ، لیبق  زا  ندب  یعرف  ياه  هاگراک  زا  یتمـسق  اجنیا  رد  دوب  بسانم  - 1
نیمه هب  هک  درک  باجیا  باتک  تایـضتقم  هنافـسأتم  یلو  دـیدرگ ، یم  حیرـشت  زین  اهنآ  يدـیحوت  زیگنا  تریح  رارـساو  مظن  قئاـقد 

.تخادرپ میهاوخ  يرت  لصفم  ياه  ثحب  هب  يرگید  تصرف  رد  دیامرف  يرای  یهلا  قیفوت  رگا  .مییامن  افتکا  هزادنا 
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مظن ناهرب  هصالخ 

: مییوگب نینچ  دیاب  مینک  یسررب  یقطنم  لکش  رد  يربک  يرغص و  تروص  هب  ار  لیلد  نیا  میهاوخب  هاگ  ره 

هک میبای  یم  رد  میهد ، یم  رارق  هعلاطم  دروم  ار  یتسه  روانهپ  ناهج  فلتخم  ياـه  هاگتـسد  تادوجوم و  هک  یماـگنه  يرغـص : . 1
اـه و ناـشکهک  اـت  هتفرگ  زیر  تیاـهن  یب  تادوجوم  زا  ناـهج  راـنک  هشوگ و  ماـمت  رد  هکلب  دنتـسین ، مه  رب  مه و  رد  اـهنت  هن  اـهنآ 
رد دوش و  یم  هرادا  ینیعم  نیناوق  تحت  ناهج  رـسارس  تسامرفمکح ; یقیقد  باسح  مظن و  کی  عیـسو ، تیاـهن  یب  ياـه  نامـسآ 

يوس هب  نیعم و  يریـسم  رد  يدوجوم  ره  تسا ; رارقرب  يزیگنا  تریح  یگنهامه  يراکمه و  نآ ، ياه  هدـیدپ  اه و  هاگتـسد  نایم 
یم تیاـکح  تسا - هتفرگ  ارف  ار  یتـسه  ناـهج  رـسارس  هک  روآ -  تفگـش  ماـظن  کـی  زا  هـمه  دور و  یم  شیپ  صخـشم ، یفدـه 

...دننک

فداصت لولعم  دناوت  یمن  دشاب  نینچ  هک  يا  هدیدپ  هاگتسد و  ره  يربک : . 2
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دنک یم  تیاکح  تردق  فده و  ، ملع روعش ، لقع ، عبنم  کی  زا  مظن  هشیمه  دشاب و  فده ) لقع و  یب  لماوع  روعـش و  دقاف  للع  )
.دیدرگ نشور  الماک  نایب  لیلد و  دنچ  اب  زین  عوضوم  نیا  و 

زا هک  تسا  تردـق  ملع و  گرزب  أدـبم  کی  لولعم  ناهج ، گرزب  کچوک و  ياه  هاگتـسد  تادوجوم و  ماـمت  نیارباـنب  هجیتن : . 3
هعومجم روآ  تریح  هاگتـسد  تشپ  رد  تسا و  هدروآ  رد  شدرگ  هب  ار  شنیرفآ  میظع  ياه  خرچ  یـصخشم ، هدارا  فدـه و  يور 

مظن اه و  تلع  مامت  هدنروآدیدپ  ناهج و  یتسه  همـشچرس  هک  دراد  دوجو  ییاناوت  اناد و  يادخ  راگدـیرفآ و  تعیبط ، نیناوق  للع 
.تسا ملاع  نیناوق  مامت  هدنهد 

هحفص 166

نـشور قیاقح  نیا  یبوخ  هب  دننک  یم  هعلاطم  ار  شنیرفآ  روانهپ  ناهج  نیا  زا  يا  هشوگ  نشور  يرکف  زاب و  يا  هدید  اب  هک  یناسک 
تعیبط رسارس  يرآ  .دنونش  یم  ناج  شوگ  هب  ناهج  تارذ  لد  زا  ار  دیحوت »  » رورپ حور  گنهآ  نیشنلد و  ياون  دنبای و  یم  رد  ار 

ام هب  اهنآ  همه  .تسا  یسانشادخ  دیحوت و  زا  یگرزب  باتک  رادقم ، یب  هرذ  ره  .تسادخ  ملع  تردق و  دوجو ، هاگـشیامن  ناهج ، و 
تبحم قـشع و  تـفرعم ، ناـمیا ، زا  راشرــس  وا  لد  درگنب و  ار  یقیاـقح  نـینچ  هـک  تـسیک  .دـنهد  یم  داـی  تـفرعم  دـیحوت  سرد 

!!؟ ددرگن

رایشوه رظن  رد  زبس  ناتخرد  گرب 

راگدرک تفرعم  تسا  يرتفد  شقرو  ره 

.دـهد یم  یهاوگ  یبلطم  نینچ  هب  نانآ  لامعا  زرط  اریز  دـننمؤم ، لد  رد  دنتـسه ، يدام  رهاـظ  هب  هک  ینادنمـشناد  زا  يرایـسب  یتح 
باسح مظن و  کی  هب  یبرجت ، لقع  يرکف و  ماهلا  کی  اب  دوخ  ياه  شیامزآ  یملع و  تاعلاطم  اه ، یسررب  رد  اهنآ 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 156 



دوجوم ندب  رد  يوضع  ای  متا  لد  رد  یبلطم  هب  هک  یماگنه  هک  نیا  لیلد  هب  دنراد ; نامیا  نآ  ياه  هدـیدپ  مامت  ناهج و  رد  یقیقد 
وج و تسج و  هب  نآ  يدوجو  لـماوع  نتـسناد  يارب  دـندرگ ، یم  نآ  رارـسا  لـلع و  لاـبند  هب  دـننک  یم  دروـخرب  ...اـی  يا و  هدـنز 
؟ تسا هدمآ  دیدپ  هچ  يارب  ارچ و  هک : دنبایرد  زین  ار  نآ  دوجو  فده  ات  دننک  یم  یعس  هکنآ  رت  بیجع  دنزادرپ و  یم  يواکجنک 

: دنیوگ یم  و 

!...« تسا هتشاد  نآ  ندروآ  دیدپ  رد  یفده  هدیرفآ و  يروظنم  هب  ار  نآ  تعیبط  دبال  »

هب هدیاف  فده و  نودب  ار  نآ  تعیبط ، هک  نیا  فداصت و  هب  المع  اهنآ 

هحفص 167

ار زیگنا  تفگـش  تافاشتکا  یملع و  راد  هنماد  تاقیقحت  همه  نیا  هک  تسا  رکفت  زرط  نیمه  دنوش و  یمن  عناق  دشاب ، هدروآ  دوجو 
! تسا هدروآ  لابند  هب 

درادن و یملع  شزرا  نادنچ  دراد  دوجو  ناتـسرپادخ  اهنآ و  نایم  رد  هک  يا  هدیقع  فالتخا  هک  درک  فارتعا  دـیاب  تهج  نیمه  هب 
رد یفدـه ، اب  هدارا و  اب  رکف ، اب  هدـننیرفآ  دوجو  هب  ود  ره  تسا ; كرتشم  دـصقم ، نایب  ّتیفیک  رد  یظفل و  ناـنآ  عازن  حالطـصا  هب 

.دمان یم  ادخ »  » يرگید و  تعیبط »  » ار نآ  یکی  یلو  دندقتعم  ناهج 

( ...و فده  رکف ، ، روعش  ) ار یتافـص  نامه  اه  يدام  هک  دوش  یم  نشور  یبوخ  هب  اه  يدام  ياه  هتفگ  تانایب و  رد  تقد  رـصتخم  اب 
هک تسا  نیا  تـسه  هـک  يزیچ  اـهنت  يرآ  ( 1  ) .دنمان یم  ادـخ  ار  تافـص  نآ  هدـنراد  ادـخ ، هب  نیدـقتعم  هک  دـنلیاق  تعیبط  يارب 

يواسم ظفل  نیا  اهنآ  رظن  رد  دنراد و  تشحو  ادخ »  » هژاو زا  اه  يدام  زا  يرایسب 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 157 



! دنا هدرک  هدهاشم  نانآ  دننام  اسیلک و  بابرا  زا  یهورگ  زا  هک  تافارخ  هلسلس  کی  اب  تسا 

.دش دهاوخ  تبحص  هراب  نیا  رد  یفاک  هزادنا  هب  فرطرب و  هابتشا  نیا  اه  يدام  تالاکشا  ثحب  رد  ...اءاشنا 

یقرواپ

دندناوخ و یم  یصاخ  مسا  هب  ار  ناهج  راگدیرفآ  مادک  ره  دندرک و  یم  شکمـشک  ادخ  ءامـسا  رد  نیفلاخم  زا  يا  هدع  ینامز  -1
هب نآ  زا  دنتـشاد و  نامیا  سّدقم  فدـه  کی  هب  همه  هک  یتروص  رد  دنتـشادنپ ; یم  نارگید  اب  دوخ  هدـیقع  فالتخا  ثعاب  ار  نیا 

.دندرک یم  ریبعت  فلتخم  تارابع 

وعدت امایا  ) .دشاب یم  نوگانوگ  ءامـسا  فاصوا و  ياراد  ادخ  اریز  تسا ، شزرا  یب  اهنآ  فالتخا  نیا  هک  دش  روآدای  اهنآ  هب  نآرق 
( ینسحلا ءامسالا  هلف 

هحفص 168

اه یقرواپ  تاحیضوت و 

نتوین قحسا  . 1

رد هیوـناژ 1643  ینعی 4  هلیلاگ  تافو  زا  دـعب  لاـس  کـی  تسرد  یـسیلگنا ، سانـش  کـلف  فورعم  دنمـشناد  isaac newton
.تفای تافو  لاس 1727  رد  دش و  دلوتم  lincol shire ریاش لوکنیل  هیحان  رد  عقاو  woolsthorpe پروت سلوو 

هفسلف یضایر  لوصا   » باتک نتشون  هب  ات 1686  لاس 1684  زا  .تشاد  دادبتسا  میژر  هب  تبـسن  يا  هداعلا  قوف  رفنت  هلیلاگ ، دننام  وا 
.تشگ رشتنم  پاچ و  لاس 1687  رد  هک  دش  لوغشم  یعیبط »

یتیمها نینچ  ياراد  هک  تسا  هدشن  هدید  تبثم  مولع  هرابرد  یباتک  زگره  : » دنک یم  رظنراهظا  هنوگ  نیا  باتک  نیا  هرابرد  يرنات » »
، مجح نیمه  اب  يرگید  باتک  هک  دسر  یم  رظن  هب  لکشم  دشاب و 

« دشاب شزرا  نیمه  ياراد  دیدج و  قئاقح  همه  نیا  لماش  دناوتب 

رد قیمع  تاعلاطم  هب  ار  دوخ  تاقوا  ماـمت  یگلاـس  ات 19  .دش  دـلوتم  زیپ »  » رد لاس 1546  رد  gallilo galile هلیلاگ » ولیلاـگ  . » 2
زا یکی  رد  هک  يزور  ات  دینارذگ  نیتال  نانوی و  تایبدا 
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.دومن بلج  دوخ  هب  ار  وا  هجوت  درک ، یم  ناسون  شرس  يالاب  رد  هک  یغارچ  لهچ  هدهاشم  درک و  تکرش  اسیلک  یبهذم  مسارم 

دنراگنا یمن  هدوهیب  هداس و  ار  یبلطم  چیه  هک  دـنراد  ار  یگژیو  نیا  گرزب ، نیرکفتم  یلو  دوب  يداع  هداس و  رایـسب  عوضوم ، نیا 
کبس بآ  رد  ناشندب  دنا  هدرک  سح  هک  یصاخشا  دنرایسب  هچ  .دنریگ  یم  گرزب  ياه  سرد  هداتفا ، اپ  شیپ  هداس و  لیاسم  زا  و 

یم ادیپ  سدیمشرا »  » طقف اما  دیآ ; یمرد  شبنج  هب  ناشرس  يالاب  رد  یغارچ  لهچ  ای  دنک  یم  طوقس  تخرد  زا  یبیس  ای  دوش  یم 
دـنک و فشک  ار  یمومع  هبذاج  نوناق  دـناوت  یم  نتوین »  » اهنت دریگ و  یم  هجیتن  ار  تاـعیام  لداـعت  راـشف و  لوصا  نآ ، زا  هک  دوش 

...دروآ یم  تسد  هب  نآ  يور  زا  ار  ماسجا  طوقس  نوناق  هک  تسا  هلیلاگ »  » طقف

62 هحفص

هلیـسو هب  هلیلاگ  .دومن  راهظا  تارایـس  هرابرد  یتایرظن  درک و  هجوتم  نامـسآ  يوس  هب  ار  وا  هک  دوب  ینیبرود  هلیلاـگ ، عارتخا  نیلوا 
هوک زا  هدیشوپ  ًامامت  تسناد  یم  یلقیـص  فاص و  يا  هرک  ار  نآ  هک  وطـسرا  فالخرب  هام  هک  درک  هدهاشم  دوخ  یعارتخا  نیبرود 

فشک يرایـسب  یئرمان  ناگراتـس  هلیلاگ ، .تسا  هدرک  رت  صخـشم  ار  نآ  ياه  یگتـسجرب  دیـشروخ ، رون  هک  تسا  ییاه  هّرد  اه و 
یم ناگراتـس  زا  يرابغ  درگ و  هب  لیدبت  هک  ناشکهک  لکّـشلادّحتم  هکل  صوصخ  هب  دندوب ; هدـشن  هتخانـش  نامز ، نآ  ات  هک  درک 

ياه هکل  ماجنارس  دنشاب و  یم  تکرح  لاح  رد  يرتشم  هرایس  رود  هب  هک  دید  ار  کچوک  رمق  راهچ  زین  .دیدرگ و 

.درک هدهاشم  مشچ  اب  ار  دیشروخ 

هوزج رد  ار  جیاتن  نیا  لاس 1610  رد  هلیلاگ 
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، دـنداد رارق  دـیجمت  نیـسحت و  دروم  ار  وا  يا  هدـع  هک  روط  نیمه  داد و  راشتنا  nuntiussidereus نامـسآ » دصاق   » مان هب  يا 
تفه تازلف  دادعت  هکنآ  لاح  و  دناد ؟ یمن  ددع  تفه  ار  تارایـس  دادعت  ارچ  دندیـسرپ  یم  وا  زا  .دندرک  ضارتعا  وا  هب  مه  یعمج 
دوجو یناگراتس  هک  تسا  یندرک  رواب  ایآ  تسا ! دوجوم  خاروس  تفه  ناسنا  رس  رد  دراد و  هخاش  تفه  زین  دبعم  نادعمش  تسا و 

یپ ات  دینک  هاگن  نیبرود  تشپ  زا  ناتدوخ  هک : دوب  نآ  تالاوئس  نیا  همه  باوج  اما  تسا ؟ هتخانش  یمن  ار  اهنآ  سویملطب  هک  دراد 
.دیربب دوخ  هابتشا  هب 

دیدرگ ینادنز  موکحم و  دیاقع ،  شیتفت  همکحم  رد  وا  داد و  يور  يدروخرب  اسیلک ، بابرا  هلیلاگ و  نیب  لاس 1632  رد  ماجنارس 
ملع یگلاس ، نس 70  رد  تفر و  کیناکم  رد  دوخ  تاسّسجت  نیلوا  غارس  هب  دزادرپب ، نامسآ  هعلاطم  هب  تسناوت  یمن  رگید  نوچ  و 

اهورین ریثأت  یگنوگچ  كّرحتم و  ماسجا  ياهشنکاو  اه و  شنک  یسررب  هرابرد  هک  تسا  یملع  نآ  دروآ و  دوجو  هب  ار  کیمانید » »
.دشاب یم 

63 هحفص

داجیا ریپ  دنمـشناد  فارطا  رد  يرتشیب  شمارآ  حلـص و  طیحم  مک ، مک  یفرط  زا  دنتـشادن و  هثحابم  تصرف  نیفلاخم  دعب  هب  نیا  زا 
.دش یم 

هیوناژ 1642 رد 8  تسیرگن  یم  وا  هب  مارتحا  مشچ  اـب  اـیند  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییاـنیب  هّوق  هک  یلاـح  رد  هلیلاـگ  ماـجنارس 
.داد نایاپ  دوخ  راختفارپ  تایح  هب  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ 

.دش دلوتم  نارف » نومرلک   » رد نئوژ 1623  رد 19  هسنارف  يدالیم  نرق 17  فوسلیف  نادکیزیف و  سدنهم ، هدنسیون ، لاکساپ ، زلب  . 3
دوب رکف  شوخ  دادعتسا و  اب  يا  هزادنا  هب 
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یباتک یگلاس  رد 16  درک و  لح  ار  سدـیلقا  هسدـنه  لیاسم  نیرت  تخـس  باتک ، زا  کمک  نتفرگ  نودـب  یگلاس  نس 12  رد  هـک 
وا مان  هب  نآ  ياـیاضق  زا  یکی  زونه  تشگ و  هسنارف  ریهـش  فوسلیف  تراـکد »  » بجعت بجوم  هک  تشون  یطورخم  عطاـقم  هراـبرد 

روهشم

، دوب هدش  نیعم  ناور »  » رهش ییاراد  سیئر  تَمِس  هب  هک  ار  شردپ  تمحز  هک  نیا  يارب  لاس 1641  رد  ینعی  یگلاس  رد 18  .تسا 
لاس 1654 رد  يو  .تسا  ظوفحم  لغاشم  عیانص و  رآوتاورسنک »  » رد زونه  هک  درک  عارتخا  ار  باسح  نیـشام  نیلوا  دهد ; فیفخت 

.دروآ دوجو  هب  ار  تالامتحا » باسح   » یگلاس نس 31  رد  ینعی 

دوب هدـنامن  يزیچ  دـندرک و  تخات  یکانرطخ  هار  فرط  هب  شا  هکـشرد  ياه  بسا  لپ ، کی  يور  زا  روبع  ماگنه  يزور  لاکـساپ 
زا ار  وا  ناهگان  هک  دیشخب  وا  حور  رد  یقیمع  ریثأت  نانچ  هثداح  نیا  تفای و  تاجن  لاکـساپ  ...دوش  نوگژاو  یکانرطخ  هّرد  هب  هک 
رد هک  نیا  ات  درب  هانپ  ادخ  هب  هدش و  لیاوررپ »  » رید فکتعم  سپـس  .دـش  نادرگ  يور  ایند  زا  یلک  روط  هب  دـنادرگرب و  دوخ  ریـسم 

.درک تافو  لاس 1662 

یعیبط نادنمشناد  خیرات  رد  ار  لاکساپ  مان  هک  دنناد  یمن  نآ و  نمشد  ای  دنرامشب  هفسلف  تسود  ار  وا  ایآ  هک  دنریحتم  ناگدنسیون 
! نیدّحوم داّهُز و  خیرات  رد  ای  دننک و  طبض  هفسلف  و 

هحفص 64

(1) .تسا هداد  بقل  فراع » ناد  یضایر   » ار لاکساپ  مولع ، خیرات  رد  وسورری  یپ 

میمـصت نم  : » دسیون یم  وا  دوخ  ...دش  دلوتم  ناتـسهل  رد  thorn نروت رهـش  رد  هیروف 1483  رد 19   copernic کینرپوک . 4
زا مادکچیه  ایآ  هک  منیبب  منک و  هعلاطم  ار  ینانوی  هفسالف  راثآ  مامت  هک  متفرگ 
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راـثآ رد  هن ؟ اـی  دـنا  هتفرگ  رظن  رد  تـسا  هدـش  هتفریذـپ  اـه  هاگـشناد  رد  هـک  هـچنآ  زا  ریغ  یتـکرح  ینامـسآ ، تارک  يارب  ناـشیا 
« سوئالولیف كراتولپ   » راـثآ رد  و  تسا ، هتـسناد  یم  كرحتم  ار  نیمز  nicetas ساتسین » : » هک متفای  نینچ  ciceron نورسیس » »
ای هام  ام ، نیبرهاظ  رظن  هب  هک  تسا  یلیاـم  هریاد  يور  نآ  ریـسم  تسا و  ینارود  تکرح  ياراد  نیمز  دراد : هدـیقع  نینچ  هک  مدـید 

.دننک یم  تکرح  نآ  يور  رب  دیشروخ 

سپ .ددرگ  یم  دوخ  رود  هب  رابکی ، تعاـس  ره 24  نیمز  هک  تفریذـپ  درک و  لوبق  ار  سوئالولیف  هدـیقع  کینرپک ، لاس 1504  رد 
همه وا  هدـیقع  هب  .داد  تکرح  نآ  رود  هب  لاس  کـی  تدـم  رد  ار  نیمز  تشاد و  هگن  نکاـس  يوامـس ، هرک  زکرم  رد  ار  دیـشروخ 

.دننز یم  رود  دیشروخ  رود  هب  نیمز  دننام  یگمه  تارایس  دنشاب و  یم  یتباث  ناشخرد  طاقن  ناگراتس ،

نافوط روبص ، دنمشناد  درکن ! رشتنم  ار  دوخ  راکفا  لاس  تدم 40  ات  هک  دوب  دیدش  يا  هزادنا  هب  شمارآ  حلـص و  هب  کینرپک  قشع 
هب اهتدم  زا  دعب  ماجنارس  .دزادنیب  ریخأت  هب  ار  گنج  عورـش  تعاس  تساوخ  یم  دوب ، نکمم  هک  اجنآ  ات  دوب و  هدز  سدح  ار  هدنیآ 

لها زا  ( rheticus(1514-1574 سوکیتر »  » ماـن هب  یناوج  دنمـشناد  هب  ار  دوـخ  باـتک  یطخ  هخـسن  داد و  ناـیاپ  دوـخ  دـیدرت 
هناـخپاچ هب  ار  نآ  رایـسب  هلجع  اـب  سوکیتر  .دوب  کـینرپک  نادرگاـش  نیرتراکادـف  زا  یکی  وا  .داد   wittemberg گربمتیو » »

نیا رد  تشاذگ  andre ossiander ردنایـسوا » هردنآ   » مان هب  شناتـسود  زا  یکی  هدـهع  هب  ار  نآ  پاچ  رد  تراظن  داتـسرف و 
یفاک تصرف  زونه  هک  یلاح  رد  تشذگ و  یم  کینرپوک  نس  زا  لاس  ًابیرقت 70  تاقوا 
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.تسب ورف  ناهج  زا  مشچ  هم 1543  رد 24  دوب  هدرواین  تسد  هب  دوخ  هدش  پاچ  باتک  هدهاشم  يارب 

یقرواپ

سورال تغل  ص214 ، مولع ، خیرات  وسورری ; یپ  - 1

65 هحفص

.تفگ تایح  دوردب  نوبستیار »  » رهش رد  ربماون 1631  رد 15  دش و  دلوتم  گربمتروو »  » رد هم 1571  رد 16  رلپک » ناژ  . » 5

تـسناوت نیناوق  نیا  هب  ندوب  زهجم  اـب  نتوین  هک  دـش  نوناـق  هس  عارتخا  هب  قفوم  نامـسآ ،» راذـگ  نوناـق   » وسورریو لوق  هب  اـی  رلپک 
ینامسآ ریسم  دننک و  ینیب  شیپ  ار  تارایس  تاکرح  دنتـسناوت  یم  نیمجنم  نیناوق ، نیمه  اب  دنک و  فشک  ار  یمومع  هبذاج  نوناق 

لکش یضیب  ریسم  کی  دیشروخ ، رود  هب  دوخ  شدرگ  رد  هرایـس  ره  لّوا »: نوناق  : » زا دنترابع  نوناق  هس  نآ  .دنیامن  میـسرت  ار  اهنآ 
.دنک یم  یط  ار 

.تسا رت  عیرس  نآ  تکرح  دشاب ، رت  کیدزن  دیشروخ  هب  ریسم ، نیا  يور  رد  هرایس  ردق  ره  مود »: نوناق  »

کی نارود  تدم  روذجم  مینک ;  ضرف  لوط  دحاو  ار  دیـشروخ  زا  نیمز  هلـصاف  نامز و  دحاو  ناونع  هب  ار  لاس  رگا  موس »: نوناق  »
نتـشاد تسد  رد  اب  ناوت  یم  نوناق  نیا  کمک  هب  سپ   ) .تسا دیـشروخ  زا  نآ  هلـصاف  بعکم  اـب  يواـسم  دیـشروخ  رود  هب  هراـیس 

( .درک نیعم  دیشروخ  زا  ار  شا  هلصاف  دیشروخ ، رود  هب  هرایس  ره  نارود  تدم 

.دش رشتنم  پاچ و  لاس 1609  رد  هک  تشون  تارایس  تاکرح  هرابرد  یباتک  رلپک 

وزج عــقوم  نآ  رد  هـک  رووناــه »  » رد ربـماون 1738  رد 25  یــسیلگنا  فورعم  مـجنم  wlliam herschel لـشره » ماـیلیو  . » 6
یم راک  یهاشداپ  نالوارق  یقیسوم  هتسد  رد  یگلاس  ات 18  دنارچ و  یم  دنفسوگ  یگلاس  ات 14  .دش  دلوتم  دوب  ناتسلگنا  تافرصتم 

فشک زا  دعب  هک  نیا  ات  درک 
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تاراختفا و مامت  زا  دـیدرگ و  هسنارف  مولع  یمداکآ  وضع  یهاشداپ و  هعماج  سیئر  درک و  ادـیپ  یناـهج  ترهـش  سوناروا ، هراـتس 
عضاوتم و هداس ، لاوحا ، نیا  ماـمت  اـب  .دـش  رادروخرب  دروآ ، تسد  هب  ینوناـق  روط  هب  تسناوت  یم  دنمـشناد  رفن  کـی  هک  ییاـیازم 

.تفای تافو  یگلاس  نس 84  رد  توا 1822  رد 25  يو  .دوب  راکوکین 

هحفص 66

1 اه یقرواپ  تاحیضوت و 

، اهنآ یعامتجا  یگدـنز  زرط  هعلاطم  کش  یب  هک  دنتـسه  یبیجع  یعامتجا  تالیکـشت  ياراد  ناگچروم  زیر ، تاناویح  نایم  رد  . 1
لسع ياهروبنز  ياپ  هب  یگدنز  شور  مظن و  رد  هچرگ  یـشحو  لسع  ياهروبنز  نینچمه  درب ، یم  ورف  یقیمع  تریح  رد  ار  ناسنا 

(1) .دنشاب یم  دنم  هرهب  یّصاخ  شوه  نوناق و  مظن و  زا  لاح  نیع  رد  یلو  دنسر  یمن  یلها 

درب  2

یقرواپ

.لسعروبنز ناگچروم ، سیروم ; گنیلرتم ، -1

.تسا هتـشگن  لیان  نآ  رارـسا  فشک  هب  يرـشب  شناد  ملع و  زونه  هک  تسا  ییاهاّمعم  هلمج  زا  یگدـنز  تقیقح  تایح و  ینعم  . 2
میناوت یم  راثآ  میالع و  زا  ار  نآ  هکلب  تسین ، فیرعت  لباق  یگدنز  : » دیوگ یم  يوسنارف -  تسیژلویزیف  دنمشناد  درانرب - » دولک  »

« .میهدب زیمت  هدنز  ریغ  دوجوم  زا  ار  هدنز  دوجوم  ینعی  میسانشب ،

رد لمعلا  سکع  لمع و  لثم ، دـیلوت  يژرنا ، هدام و  لدابت  سفنت ، تکرح ، زا  ناوت  یم  هدـنز ، دوجوم  تاصخـشم  راـثآ و  هلمج  زا 
مان ار  ...و  يریپ  یگدرسفا ، نامتخاس ، یگدیچیپ  لماکت ، ّومن و  يزاس ، هدام  یجراخ ، لماوع  لباقم 

و دـیئوزوتامرپسا »  » مان هب  رن  هتخای  ود  شزیمآ  زا  لثم  دـیلوت  از ، هّچب  راذـگ و  مخت  نارادـناج  رد  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  هتکن  . 3
هب یسنج  هتخای  ود  نیا  شزیمآ  زا  هک  یمخت  دیآ و  یم  لمع  هب  لووا »  » مان هب  يا  هدام 
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رد ددرگ ، یم  مخت  هدننک  دیلوت  روناج  عون  زا  يروناج  هب  لیدبت  يددعتم  لحارم  یط  رد  یلاوتم  تامیسقت  زا  سپ  دیآ ، یم  دوجو 
نادمخت لخاد  رد  مود  هتـسد  تاناویح  رد  اما  دیآ و  یم  لمع  هب  روناج  ندـب  زا  جراخ  رد  لّوا  هتـسد  تاناویح  رد  لماکت  نیا  عقاو 

.دریگ یم  ماجنا 

رن هتخای  ییاهنت  هب  دنناوت  یم  دنراد و  ار  یلـسانت  هاگتـسد  ود  ره  نانت ) مرن  ولاز و  دننام :  ) ناروناج زا  يا  هراپ  هک  نیا  رتبلاج  نآ  زا 
، حاقل لمع  نودب  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  ییاه  کمخت  دنتسه ، تارشح  هتسد  زا  رتشیب ، هک  رگید  یضعب  رد  و  دننک ! دیلوت  ار  هدام  و 
دنتسه و یـسنج  ود  حالطـصا ، هب  هک  یتاناویح  رد  اما  دندرگ ; یم  هدننک  دیلوت  روناج  ِدوخ  لثم  يروناج  هداد و  همادا  دوخ  ّومن  هب 

یم ماجنا  يریگ  تفج  حاقل و  لمع  هار  زا  لثم  دـیلوت  هراومه  دـنک ، یم  دـیلوت  هدام  هتخای  يرگید  رن و  هتخای  دـیلوت  اـهنآ  زا  یکی 
نیا رتشیب  حرـش  ...اءاشنا  .دیآ  یم  رد  رن  ای  هدام  روناج  تروص  هب  یلحارم ، یط  زا  سپ  مخت  هدمآ و  دوجو  هب  مخت  نآ  زا  هک  دریگ 

.دش دهاوخ  نایب  ناسنا ، لثم  دیلوت  هرابرد  عوضوم 

111 هحفص

، شروظنم رتشیب  هک  دسیون  یم  نآ  همدقم  رد  يو  .تسا  هتشون  دلج  نیدنچ  رد  نآرقلا ، رهاوج  مان  هب  یلـصفم  ریـسفت  يواطنط ، . 4
هدرک و جرد  نآ  رد  ار  دـیدج  یعیبـط  مولع  زا  یهجوت  لـباق  تمـسق  تهج ، نیمه  هب  تسا ، یتـسه  ناـهج  ياـه  یتفگـش  حیرـشت 

.تسا هدومن  ریسفت  نآ  اب  ار  یهلا  تایآ  تاکن 

دوخ هب  ریخا  لاس  دص  تدم  نیا  رد  یعیبط  مولع  هک  یبیجع  لماکت  هب  هجوت  اب  تسا  یهیدب 
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تسا هداد  تسد  زا  يدودح  ات  ار  دوخ  تیمها  هتفرگ و  دوخ  هب  ندوب  یمیدق  ییادتبا و  هبنج  يو  ياه  هتشون  زا  يا  هراپ  هدید ،

کی ره  هک  ییاه  مشچ  رب  هوـالع  لـسع  ناروبنز  : » دـسیون یم  لـسع  روبنز  ماـن  هب  دوخ  فورعم  باـتک  رد  گـنیلرتم  سیروم  . 5.
زا ام  تسا و  یگرزب  هریاد  کی  ره  هک  دنتسه  یناشیپ  يور  رب  رگید  مشچ  هس  ياراد  دنشاب ، یم  حطس  رازه  تفه  ای  شش و  ياراد 

!« میشاب یم  عالطا  نودب  اهنآ  رد  ایشا  ساکعنا  زرط 

رایـسب يدـیحوت  رظن  زا  نآ  هعلاطم  ًاصوصخم  هک  تسا  شنیرفآ  ناهج  رارـسا  زا  رپ  ياـه  هشوگ  زا  رگید  یکی  زین  تاـتابن  ملاـع  . 6
روط هب  دنچ  ره  ار  نآ  ياه  یتفگـش  حیرـشت  یـسررب و  هزاجا  باتکدودـحم ، عضو  هنافـسأتم  یلو  دـشاب ، یم  زیگنا  طاشن  بلاج و 

.مینک یم  افتکا  راو ، تسرهف  مه  نآ  هتکن ، دنچ  رکذ  هب  اهنت  تهج ، نیمه  هب  دهد ; یمن  ام  هب  دنشاب  هک  مه  رصتخم 

رد هدوب و  رادروخرب  اـهنآ  زا  ناـهایگ  همه  هک  دراد  دوـجو  یلک  نیناوـق  هلـسلس  کـی  تاـناویح ، ملاـع  دـننام  زین  تاـتابن  ملاـع  رد 
زا یتمـسق  هریخذ  هیذـغت ، یئاذـغ و  داوم  بذـج  بآ ، هلدابم  سفنت ، يریگ ، ُنبرَک  .تسا  هتفر  راک  هب  قیقد  روط  هب  اهنآ  ناـمتخاس 

دیلوت دیاز ، داوم  حّشرت  یئاذغ ، داوم 

112 هحفص

ماجنا يزیمآرارسا  تقد  مظن و  اب  ددعتم ، لیاسو  اه و  هاگتـسد  هلیـسو  هب  ناهایگ  رد  هک  تسا  یلئاسم  هلمج  زا  هویم  لیکـشت  لثم و 
.ددرگ یم 

نایاوشیپ تسا -  هدوب  مومع  سرتسد  رد  روتـساپ  دلوت  زا  شیپ  لاس  اهدص  هک  ام -  ینید  حیحـص  كرادم  قبط  هک  یتروص  رد  . 7
تاناویح دوجو  زا  ار  مدرم  ام  ینید  گرزب 
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: هک دنک  یم  لقن  ار  تیاور  نیا  یفاک  دوخ  فورعم  باتک  رد  هعیش  فورعم  دنمشناد  ینِیلُک ،»  » .دنا هتخاس  ربخاب  ینیب  هّرذ 

: دنا هدومرف  یناجرج » دیزی  نب  حتف  ; » مان هب  دوخ  نارای  زا  یکی  هب  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما 

راثآ ینیب  یمن  ایآ  .دراد  ملع  قیقد ، تاقولخم  هب  ادـخ  هک  تسا  نیا  يارب  مییوگ  یم  فیطل  ادـخ  هب  هک  ینک  یم  هدـهاشم  هک  نیا  »
نآ اـهنآ ؟ زا  رت  کـچوک  هـشپ و  زا  رت  کـچوک  هـشپ و  دــننام  زیر  تاـناویح  کـچوک و  ریغ  کـچوک و  ناـهایگ  رد  ار  شنیرفآ 

یمن هداد  زیمت  مـه  زا  اـهنآ  گرزب  دازوـن و  هداـم و  رن و  یکچوـک ، تیاـهن  زا  و  دـنیب !؟ یمن  ار  اـهنآ  مـشچ ، زگره  هـک  یتاـناویح 
«، ...دننک یم  یگدنز  اهنابایب  رد  ناتخرد و  تسوپ  اهایرد ، جاوما  نایم  رد  تاناویح  نیا  دوش ...!؟

هّرذ تاناویح  ندوب  هدام  رن و  عوضوم  ربخ ، نیا  نمض  هک  نیا  هجوت  لباق 

میـسقت هار  زا  لثم  دـیلوت  هک  تاناویح  هنوگنیا  رد  هک  رظن  نیا  زا  ادـتبا  .دراد  رب  رد  ار  يرگید  بلاـج  هتکن  هک  دوش  یم  هدـید  ینیب 
رثا رب  زورما  یلو  دـسر ، یم  رظن  هب  مهبم  هدـمآ - ثیدـح  نـیا  رد  هکناـنچ  تاـناویح - نـیا  هـب  هداـم  رن و  قـالطا  دریگ ، یم  ماـجنا 
اهنآ زا  یهورگ  هدوـب و  زاـتمم  هتـسد  ود  ياراد  زین  ینیب  هرذ  تاـناویح  هک  تسا  هدـش  موـلعم  يداـیز  ياـه  شیاـمزآ  تاـقیقحت و 

! دننک یم  لثم  دیلوت  ندش  میسقت  هار  زا  هدوب و  هدام  هک  دنتسه  اهنآ  زا  یهورگ  طقف  دنتسین و  میسقت  لباق  هتشادن و  لثمدیلوت 

هب 250 تعاس  تدم 24  رد  هلصاح  ياه  يرتکاب  دادعت  مینک ، هبساحم  تقد  هب  ام  رگا  تسا و  یبیرقت  باسح  نیا  هتبلا   08
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ضرع رد  هدش و  دیلوت  ددع  لوا 1000  تعاس  تدم 5  رد  يدعاصت  باسح  هب  اریز  دـسر ، یم  نویلیرت 000,000,000,000,250 
تشذگ 5 اب  درایلیم 000,000,000,1 و  کی  هب  موس  تعاـس  زا 5  سپ  و  ( 000,000,1  ) نویلیم کی  هب  ددـع  نیا  مود ، تعاس   5

تعاس هک 24  هدنام -  یقاب  تعاس  زا 4  دعب  ماجنارس  دندرگ و  یم  لیدبت  ( 000,000,000,000,1  ) نویلیرت کی  هب  مراهچ  تعاس 
- دوش یم 

هحفص 113

! دش دهاوخ  نویلیرت  دودح 250  رد  هدش  دلوتم  ياه  يرتکاب  دادعت 

2 اه یقرواپ  تاحیضوت و 

هراشا

دهاوخ رتمیلیم  کی  هزادنا  هب  اهنآ  زا  ددع  رازه  مینک ، ضرف  نورکیم ) کی   ) رتمیلیم  10001 ار يرتکاب  ره  ام  رگا  هکنآ  حیضوت  . 9
.دوب

1000 بعکم ، رتمیتناس  ره  هک  نیا  هظحالم  اب  .تشاد و  دـهاوخ  ار  اهنآ  زا  درایلیم  کی  شیاـجنگ  بعکم ، رتمیلیم  کـی  نیارباـنب ،
ماجنارـس دـسر و  یم  يرتکاب  نویلیرت  کی  دادـعت  هب  اه  يرتکاب  زا  بعکم  رتمیتناس  کی  اب  لداعم  مجح  دـشاب ، یم  بعکم  رتیملیم 

بعکم رتمیتناس   100

نویلیتنُک کی  نآ  ياه  يرتکاب  مجح  بعکم ) رتم   1)

!؟ دوش یم  ( 000,000,000,000,000,000,1)

دادعت هک  تسا  شنیرفآ  میظع  هاگتسد  رارسا  هلمج  زا  تسین -  مه  اه  يرتکاب  صوصخم  اهنت  هک  زیمآرارـسا -  لامعا  هنوگنیا  . 10
هدوب و عالطا  یب  شیوخ  راک  ماجنارـس  زا  دوخ  هک  یلاح  رد  دننک ، شـشوک  راک و  ینیعم  فده  کی  يارب  نارادـناج  زا  يرایـسب 

ماجنارـس .دنهد  یم  جرخ  هب  یبیجع  شـشوک  دنـشک و  یم  تمحز  لسع  ياهروبنز  .ددرگ  یم  نارگید  بیـصن  ًامیقتـسم  نآ  دوس 
.دننک یم  تسرد  نآ  رد  هناخ  رازه  دنزاس و 60  یم  ییودنک 

یعمج هتسد  روط  هب  هتشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  دندرک ، رپ  دوخ ) جنرتسد   ) لسع زا  ار  روبزم  ياه  هناخ  مامت  هکنآ  زا  سپ 
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یط زا  سپ  دنک و  یم  لگ  دـهد ، یم  گرب  هقاس و  دـنک ، یم  تیلاعف  هب  عورـش  راهب  لصف  زا  تخرد  کی  دـننک ! یم  كرت  ار  نآ 
اب هرابود  هک  نیا  اـت  دور  یم  ورف  یناتـسمز  قیمع  باوخ  هب  هاـگنآ  دـیامن ; یم  میدـقت  هویم  تروص  هب  ار  دوخ  راـک  هجیتن  یلحارم 

.دنک زاغآ  ون  زا  ار  تیلاعف  راهب ، لصف  ندیسر 

یـصوصخم راک  يارب  هتـشاد و  ینیعم  هفیظو  يدوجوم  ره  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  ناوت  یم  هباشم  دروم  اهدـص  هعلاطم  اـب  هصـالخ 
، تسا نینچ  مه ، اهاسنا  یتح  دشاب ; یم  دوجوم  نآ  یگدنز  ياه  تیلاعف  روحم  فده و  راک ، هفیظو و  نآ  هک  تسا  هدـش  هدـیرفآ 
هدش و هتـشاذگ  لقع  اب  نارادناج  نیا  هدهع  هب  یـصوصخم  هفیظو  هک  دهد  یم  ناشن  وا  يداهن  ياهورین  یگدنز و  رد  هعلاطم  اریز 
هب ناسنا  هکنآ  زا  سپ  ایآ  یلو  ددرگ ، فرـص  هار  نآ  رد  يو  ياهورین  مامت  دیاب  هک  دننک  یم  بیقعت  ار  ینیعم  فده  یگدنز ، رد 

دهاوخ راب  هب  یجیاتن  راثآ و  هچ  دوب و  دـهاوخ  ناس  هچ  شراـک  ماـجرف  دومن ، لـیمکت  ار  دوخ  يدوجو  رهوگ  دیـسر و  فدـه  نآ 
دروآ

114 هحفص

رگید یکی  دوخ ، نیا  .دراد  یم  رب  بلطم  نیا  زا  هدرپ  هدرک و  لح  ار  یفسلف  لکشم  نیا  دیوگ و  یم  خساپ  ام  هب  نید  هک  تساجنیا 
( .دینک تقد  ) .دیامن یم  يربهر  یسانشادخ  دیحوت و  هب  ار  ناسنا  ماجنارس  نآ ، رد  هعلاطم  هک  تسا  ییاه  هار  زا 

اه يرتکاب  لثم  دیلوت  زا  بتارم  هب  هک  تساهنآ  لثم  دیلوت  عوضوم  اه ، سوریو  یتایح و  ياه  هناشن  نیرتزیگنا  تفگش  زا  یکی  . 11
هقیقد کی  ضرع  رد  اه  سوریو  .تسا  رتروآ  تریح  رت و  عیرس 
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، تعاس تدم 24  رد  لاح  اه ) يرتکاب  زا  رتعیرـس  راب   20  ) .دندرگ یم  هدامآ  لثمدـیلوت  يارب  هدومیپ و  ار  دوخ  دـشر  لامک  مین ، و 
!؟ دروآ دنهاوخ  دوجو  هب  ییازتشحو  هنحص  اغوغ و  هچ 

يزیر رایسب  تارذ  اهنآ  يرامیب  لماع  دنوش و  یم  ضیرم  دوخ  هبون  هب  مه  اه  سوریو  هک  تسین  فطل  زا  یلاخ  مه  هتکن  نیا  رکذت 
!! دندرگ یم  اه  سوریو  يدوبان  ثعاب  هک  دشاب  یم  ژافویرتکاب »  » مان هب 

رگا تروص  نیا  رد  دراد ، دوجو  هطقن ، هک : دوب  نیا  دنروآ  یم  دوخ  هیرظن  رب  هک  یلیالد  هلمج  زا  الثم : . 12

ای تسا و  تمـسق  لباق  ای  نآ  لحم  و  دراد ; ضورعم  لحم و  هب  جایتحا  دشاب ، ضرع  رگا  تسا و  تباث  بولطم ، دشاب ، رهوج  هطقن 
فالخ نیا  هک  یتروص  رد  ددرگ ، تمـسق  لباق  زین  هطقن  نآ ، تیعبت  هب  تسا  مزـال  دـشاب ، تمـسق  لـباق  رگا  .تسین  تمـسق  لـباق 
تکرح دـنتفگ : یم  هک  نیا  اـی  و  دـشاب ! یم  میـسقت  لـباق  ریغ  تسا -  يزجتیـال  ءزج  ناـمه -  هک  هطقن -  لـحم  سپ  .تسا  ضرف 
تفاسم نیاربانب  .تسین  حیحـص  مه  نآ  هک  دشاب  رگید  ءزج  رب  مدقم  نآ  ءزج  کی  دیاب  هن  رگ  و  تسین ، میـسقت  لباق  دراد و  دوجو 

(1) .دشابن میسقت  لباق  دیاب  دوش  یم  قبطنم  نآ  رب  تکرح  هک  مه 

بسانت و کی  اه ، متا  ياـه  نورتکلا  اـه و  نوتورپ  دادـعت  یمتا و  مرج  ناـیم  لاـح ، نیع  رد  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  یلو  . 13
: دوش یم  نینچ  میروآرد ، یضایر  لومرف  تروص  هب  ار  نآ  رگا  هک  دشاب  یم  رارقرب  یقیقد  باسح 

اهنوتورپ دادعت  اه = نورتکلا  دادعت 

; دودح رد  متا  ره  رطق  . 14

ازجا تارذ و  رطق  تسا و  رتمیلیم   000,000,101
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ربارب متا ، هدنهد  لیکشت 

یقرواپ

ج 2.  ; قراوش زا : لقن  -1

115 هحفص

ياه هزادنا  هب  متا  هب  تبسن  متا ، يازجا  هزادنا  ینعی  دشاب )! یم  رتمیلیم ) 000,000,000,1001 ینعی  ) متا دوخ  رطق  اب 000,000,11 
کی هزادنا  هب  نآ  ياهنورتکلا  مجح  میریگب ; رظن  رد  یگرزب  دبنگ  کی  هزادنا  هب  ار  متا  هناد  کی  ضرف  رب  رگا  هک  تسا  کچوک 

تیاهن زا  هک  تساهنآ  نزو  اه ، متا  زیگنا  تفگـش  تاکن  هلمج  زا  زین  و  تسا ! نآ  مجح  رتمیلیم  طقف 102  هک  دوش  یم  يرابغ  هناد 
ریز ددع  قباطم  مرگولیک ) 000/11  ) مرگ بسح  رب  اه  نورتکلا  نزو  .تسین  كرد  لباق  ام  يارب  يزیچان ،

(1) .تسا

009,000,000,000,000,000,000,000,000/0

هک یتمظع  همه  نآ  اب  نآ -  مجح  ماـمت  دوش ، هدرـشف  مه  رد  نیمز ، هرک  یمتا  تارذ  ازجا و  ماـمت  ًاـضرف  رگا  بیترت  نیمه  هب  . 15
(5974×1810  ) ُنت نویلیتنُک  ینعی 5974  نیمز ، ینونک  نزو  ربارب  شنزو  لاح  نیع  رد  هک  دش  دهاوخ  جنران  کی  هزادـنا  هب  دراد -

!! دوب دهاوخ 

متا گرم  دلوت و   » ار نآ  دیاب  هک  هدش  هدـید  یبلاج  عوضوم  مویدار ) لیبق  زا   ) نآ هباشم  ِياه  متا  زا  يا  هراپ  مویناروا و  متا  رد  . 16
حیضوت .داهن  مان  اه »

یقرواپ

«. هراتس ات  متا  زا  : » باتک زا  لقن  - 1

عـشعشت دوخ  زا  مئاد  روط  هب  مویناروا  هک  هدـیدرگ  هدـهاشم  هتیویتـکا ، وـیدار  فاـشتکا  هب  طوـبرم  ياـه  شیاـمزآ  نمـض  هک : نیا 
مـسج زا  هک  دندش  هجوتم  هتکن  نیا  هب  زین  دوبن و  نآ  يارب  ویتکاویدار  مسج  دوخ  زج  یعبنم  هک  دلوت ،)  ) دتـسرف یم  نوریب  يژرنا ) )

هب یلک  هب  زور  راهچ  تدـم  فرظ  رد  مویدار  زا  هدـش  دـلوتم  زاگ  نیا  فصن  هک  دوش  یم  دـعاصتم  نودار »  » ماـن هب  يزاـگ  روبزم ،
چیه « ) هیزاوال  » فورعم لصا  ود  هلیسو  نیا  هب  دوش و  یم  لیدبت  يژرنا 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 171 



زا يا  هدع  رظن  رد  نامز  نآ  ات  هک  يرابتعا  تسادـق و  همه  نآ  دور ) یمن  نیب  زا  يا  هدام  چـیه  دوش و  یمن  داجیا  مدـع  زا  يا  هدام 
رد روبزم  هیضرف  نونکات  هنافسأتم  یلو  دش ، هداتسرف  لطاب  ياه  هیضرف  یناگیاب  هب  هداد و  تسد  زا  تشاد ، یعیبط  مولع  نادنمـشناد 

!! دوش یم  هدید  هدروخن  تسد  روط  هب  کیسالک  بتک  زا  يا  هراپ 

هدافتسا دایز  یکیرتکلا  ياهراب  زا  روظنم  نیا  يارب  ددرگ و  رتدایز  اه  نورتکلا  تعرـس  تسا  نکمم  صاخ  طئارـش  تحت  هتبلا  . 17
! .دبای شیازفا  هیناث  رد  رتمولیک  رازه  ات 160  اه  نورتکلا  تعرس  قیرط ، نیا  هب  تسا  نکمم  هک  يروط  هب  دوش  یم 

116 هحفص

مه هب  ناهگان  ( 235u  ) ار یمتا  راجفنا  لباق  هدام  زا  هعطق  دنچ  ای  ود  هک : دریگ  یم  تروص  قیرط  نیا  هب  یمتا  بمب  رد  راجفنا  . 18
يژرنا هکنآ  نودب  تقو  نآ  دنیوگ و  یم  ینارحب » مرج   » ار نآ  اه  نادکیزیف  هک  دوش  يرادقم  ربارب  اهنآ  مرِج  ات  دـننک  یم  کیدزن 
یترارح نآ  رتشیب  هک  يژرنا -  يدایز  هداعلا  قوف  رادـقم  هجیتن  رد  دوش و  یم  عورـش  دوخ  هب  دوخ  راجفنا  دـنهدب ، نآ  هب  جراخ  زا 

.ددرگ یم  اهر  تسا - 

تایئزج هن  رگ  و  دوش ، یم  هدید  نادنمـشناد ، ياه  هتـشون  رد  هک  تسا  يا  هتـسبرس  رـصتخم و  تاعالطا  اهنیا  هک  تسناد  دیاب  هتبلا 
، نآ ندرک  ناـهنپ  رد  دـنا  هدرب  یپ  نآ  هب  هک  یگرزب  ياـه  تلود  هک  تـسا  یملع  یگنج و  رارـسا  هـلمج  زا  یمتا  راـجفنا  تـّیفیک 

.دنروآ یم  لمع  هب  یناوارف  ششوک 

زا 2 شیب  اهنآ  هدش  دیلوت  يژرنا  یبیرخت و  تردق  هک  تسا  ینژوردیه  ياه  بمب  یمتا ، ياه  بمب  زا  رت  كانرطخ  . 19
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! تسا مزال  ترارح  هجرد  نویلیم  نیدـنچ  كانرطخ ، ياه  بمب  نیا  راـجفنا  يارب  تسا ! یمتا  راـجفنا  زا  هلـصاح  يژرنا  ربارب  رازه 
یمتا بمب  کی  دیاب  ادتبا  ینژوردیه  بمب  کی  راجفنا  يارب  ینعی  ددرگ ! یم  لصاح  یمتا  بمب  کی  راجفنا  هلیـسو  هب  مه  نآ  هک 

! ددنویپ عوقو  هب  ینژوردیه  راجفنا  نآ ، ترارح  رثا  رد  ات  دننک  رجفنم 

هحفص 117

( دراد دوخ  زا  یتسه  هک  نآ  ) مود لیلد 

بجاو  ) ناهج راگدیرفآ  دوجو  تابثا  يارب  یلیلد  مالک ) ملع   ) بهاذم دـیاقع و  هب  طوبرم  ياه  ثحب  رد  نیـشیپ  یهلا  نادنمـشناد 
.درک هصالخ  ریز  هلمج  دنچ  رد  هداس  نایب  اب  صقاون ، لیمکت  دیاوز و  نتخادنا  اب  ناوت ، یم  هک  دنا  هدرک  رکذ  دوجولا )

.مینک راکنا  ار  دوخ  دوجو  میناوت  یمن  لقاال  مینک ، کش  زیچ  همه  دوجو  رد  رگا  تسه و  يدوجوم  ناهج  رد  کش  نودب  . 1

زا شدوجو  ای  تسین ; جراخ  لاح  ود  زا  میا ، هتفریذـپ  کش  یب  ار  نآ  اـم  هک  ناـمدوخ ) لـقاال  اـی  نامـسآ و  نیمز ، ) دوجوم نیا  . 2
یم تباـث  ملـسم  روط  هب  یهلا  نادنمـشناد  دوصقم  تروص ، نیا  رد  دـشاب  دوخ  زا  وا  یتـسه  أـشنم  رگا  .يرگید  زا  اـی  تسا و  دوخ 

لـلع و هلـسلس  بیترت  نیا  هب  دـشاب و  یمن  یتـلع  چـیه  لولعم  هدوب و  وا  دوخ  زا  نآ  دوجو  هک  میا  هتفاـی  ار  يدوجوم  اـم  اریز  دوش ،
هتفگ البق  هک   ) ار يرگ  يدام  لوصا  ساـسا  بلطم  نیا  درادـن و  دوجو  نآ  قوف  یتلع  رگید  هدـش ، فقوتم  نآ  دوجو  رد  تـالولعم 

دـشاب وا  زا  تادوجوم  رگید  دوجو  هکلب  دـشابن ، ریغ  زا  شدوجو  هک  يدوجو  .دـیامن  یم  تباـث  ار  نآ  فـالخ  هدز و  مه  رب  دـش ،)
.دوش یم  هدیمان  دوجولا » بجاو  »

هحفص 169

، دشاب هتفرگ  يرگید  زا  ار  دوخ  یتسه  رگا  اما 
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دوجو اـیآ  هک : میـسرپ  یم  تروص  نیا  رد  .تسا  يدوجوم  زین  دوخ  تسا  هدیـشخب  یتسه  دوجوم  نیا  هب  هک  يرگید  نآ  راـچان  هب 
؟ تسا يرگید  زا  مه  نآ  ای  دشاب  یم  شدوخ  زا  مود  دوجوم  نیا 

نآ هب  ار  ثحب  تسا ، هتفرگ  همـشچرس  يرگید  زا  زین  نآ  دوجو  رگا  هدش و  تباث  یهلا  نادنمـشناد  ياعدا  سپ  تسا ، دوخ  زا  رگا 
...نینچمه مینک و  یم  رارکت  ار  دوخ  لاوئس  هدرک و  لقتنم  موس )  ) دوجوم

دوجو  ) دشاب هتشادن  دوجو  یتلع  نآ  قوف  ام  رگید  هک  دسرب  ییاج  هب  هدش و  فقوتم  ییاج  رد  تامولعم  للع و  هلـسلس  نیا  هاگ  ره 
هب دورب و  شیپ  قیرط  نیمه  هب  تالولعم  للع و  ياه  هتـشر  رگا  هن  رگ  هدش و  تباث  یهلا  نادنمـشناد  ياعدا  زاب  دـشاب ) دوخ  زا  نآ 
هب مه  نآ  هک  دروآ  یم  رد  لسلـست »  » زا رـس  بلطم ، تروـص  نیا  رد  دورب ) وـلج  تیاـهن  یب  يروـط  هـب  لـلع   ) دـسرن یتباـث  ياـج 

( دمآ دهاوخ  بلطم  نیا  حیضوت   ) تسا لطاب  یناسنا  ملاس  نادجو  یلقع و  ناهرب  تداهش 

ار دوجو  نیا  ای  مینک ; باختنا  ار  هار  ود  زا  یکی  میراچان  تسه ، يدوجو  ناـهج  رد  هک  میتفریذـپ  هک  نیا  زا  سپ  رگید  تراـبع  هب 
حالطصا هب  هتشادن و  يرگید  هب  یجایتحا  هنوگ  چیه  یتسه  رد  تسا و  دوخ  زا  نآ  یتسه  هک  مینادب  یگنادواج  یلزا و  دوجو  کی 

بجاو هتـشاد و  ار  تافـص  نیا  هک  مینادـب  يدوـجو  ار  نآ  هیلوا  تلع  دـیاب  دـشابن ، نینچ  شدوـخ  رگا  اـی  تسا و  دوـجولا  بـجاو 
.دشاب دوجولا 

میشاب دقتعم  هکلب  مینکن ، تقفاوم  لامتحا  ود  نیا  زا  کی  چیه  اب  رگا  یلو  میا ، هدرک  فارتعا  دنوادخ  دوجو  هب  لاح  ره  هب 
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، دوجوم نیا  هک 

هحفص 170

یمن یهتنم  تسوا  دوخ  زا  نآ  یتـسه  هک  يدوجو  هب  هصـالخ  دراد و  یتـلع  دوخ  هبوـن  هب  مه  نآ  هک  تسا  يرگید  دوـجو  لوـلعم 
یم لسلـست »  » ار نآ  حالطـصا  رد  هک  میـشاب  تالولعم  للع و  زا  یهانتیال  هلـسلس  کی  دوجو  هب  دقتعم  دیاب  تروص  نیا  رد  ددرگ ;

.تسا موکحم  ترطف  لقع و  رظن  زا  مه  نآ  هک  دنمان 

دننک یم  موکحم  ار  لسلست  ترطف ، لقع و 

زا یلاخ  اهنآ  زا  یـضعب  هک  هدـش  رکذ  لسلـست  ندوب  لطاب  يارب  يددـعتم  لیالد  نیـشیپ ، دـیاقع  ياـملع  مـالک  هفـسلف و  بتک  رد 
.تسا ریز  لیلد  ود  اهنآ  نیرت  لدتسم  نیرت و  مکحم  .تسین  لاکشا 

یلقع لیلد  . 1

یب يورـشیپ  زا  تسا  تراـبع  لولعم  تلع و  لسلـست  هک : دـیدرگ  نشور  بلطم  نیا  دـش  هتفگ  قوف  لالدتـسا  ناـیب  رد  هک  هچنآ  زا 
مامت درادـن و  یتسه  دوخ  زا  قوفام ، تلع  نودـب  هدوب و  جاـتحم  يرگید  هب  دوخ  تاذ  هبترم  رد  مادـک  ره  هک  لـلع  هلـسلس  تیاـهن 

.تسا روط  نیمه  زین  لولعم  للع و  هلسلس  نیا  ياه  هقلح 

همه دندروآ و  رد  رس  يزاین ) یب   ) انغتسا دوجو و  زا  ناهگان  یتسه ، دقاف  جاتحم و  روما  هلـسلس  کی  هنوگچ  هک  میـسرپ  یم  نونکا 
؟ دندش دوجوم  جراخ ، رد 

تباث دوجوم  کی  هب  اهنآ  هلسلس  هتـشادن و  دوجو  دوخ ، زا  لولعم  للع و  نیا  زا  مادکچیه  هک  یتروص  رد  دمآ ؟ اجک  زا  یتسه  نیا 
؟ دیدرگن یهتنم  یتسه  ياراد  و 

هحفص 171

روط نامه  هکنآ  هصالخ  .تسین  ریذپ  ققحت  دوجو  ملاع  رد  لسلـست  ینعی  .تسا  یفنم  تالاوئـس  نیا  همه  خـساپ  هک  تسا  یهیدـب 
« تایح ، » گرم لماوع  تیاهن  یب  عامتجا  زا  دوش و  یمن  دیلوت  ددع » ، » رفص تیاهن  یب  عامتجا  زا  هک 
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هنالقاع نینچمه  دراذـگ ; یمن  یگدـنز  هصرع  هب  مدـق  هدـنز  لولـس  کی  هدرم ، لولـس  تیاهن  یب  عامتجا  زا  دـیآ و  یمن  دوجو  هب 
.دیآ دیدپ  انغتسا » دوجو و  ، » جایتحا مدع و  تیاهن  یب  عامتجا  زا  هک  تسین 

يرطف لیلد  . 2

هداس صاخشا  شیالآ  یب  هدروخن و  تسد  ترطف  نابز  زا  ار  نآ  ام  هک  دنک  یم  تیافک  ردق  نیمه  لسلـست  نالطب  ندوب  يرطف  رد 
ثحب رد   ) تایرطف تخانش  سایقم  زا  نآ  لح  يارب  میشاب  هتـشاد  عوضوم  نیا  ندوب  يرطف  رد  يا  ههبـش  رگا  میونـشب و  ناکدوک  و 

.مییوج یم  دادمتسا  ترطف )

اـهوگ و تفگ و  اـه ، ثحب  رثا  رد  زوـنه  هک  اـهنآ -  ترطف  هک  مینیب  یم  مـینک  یم  هـعجارم  ناـکدوک  رکفت  زرط  هـب  هـک  یماـگنه 
ار نآ  دریذپ و  یمن  ار  لسلست  تسا - هدنام  ملاس  هدروخن و  تسد  هدادن و  لکش  رییغت  یملع  یفسلف و  مخ  چیپ و  رپ  ياه  لالدتسا 

.دناد یم  لوقعم  ریغ  لاُحم و 

هرابرد یتالاوئـس  دوخ  ردام  ردپ و  زا  الومعم  دنراد ، يرادـیب  يرطف  ییوج  تلع  يواکجنک و  سح  هک  ناکدوک  هک : نیا  حیـضوت 
امـش ردـپ  سپ  دـیتسه ، نم  ردـپ  هک  امـش  دـسرپ : یم  دوخ  ردـپ  زا  كدوک  الثم : .دـننک  یم  تادوجوم  زا  یهورگ  شیادـیپ  تلع 

؟ تسیک

بیترت نیمه  هب  واکجنک  كدوک  .ینالف  دیوگ : یم  دوب ؟ هک  وا  ردپ  دسرپ : یم  كدوک  .تسا  ینالف  نم  ردپ  دهد : یم  خساپ  ردپ 
: دیوگ یم  ردپ  ماجنارس  هک  نیا  ات  دهد  یم  همادا  دوخ  تالاوئس  هب 

هحفص 172

یم باوج  ردپ  تسیک ؟ وا  ردپ  هک : دـنک  یم  لاوئـس  هدـشن و  عناق  مه  نیا  هب  كدوک  یلو  تسا ، مالـسلا )) هیلع   )) مدآ همه ، ردـپ 
كدوک ترطف  .دیرفآ  ردپ  نودب  ار  يو  دنوادخ  دهد :
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راگدیرفآ ادخ  دیوگ : یم  هداد و  یعطاق  خساپ  كدوک  میلـس  ترطف  هب  ردپ  هکنآ  ات  تسیک ؟ ادخ  ردپ  دسرپ : یم  هدشن و  عناق  زاب 
یم همتاخ  دوخ  تالاوئـس  هب  هدـش و  عناق  كدوک  ترطف  هک  تساـجنیا  رد  .دـشاب  یم  شدوخ  زا  وا  دوجو  تسا و  تادوجوم  همه 

.دش یمن  عناق  كدوک  حور  داد ، یمن  ار  باوج  نیا  ردپ  رگا  هن  رگ  و  دهد ،

يددـعتم نوگانوگ و  ياه  لاثم  دـیناوت  یم  ناکدوک ، واکجنک  ترطف  هب  دوخ و  نادـجو  هب  هعجارم  اب  زین  امـش  .دوب  لاثم  کی  نیا 
.دینک شیامزآ  ای  هیهت و  هراب  نیا  رد 

ار ام  هداس ، ياه  لاثم  نیا  اریز  تفرگ ، بلطم  لصا  یتیمها  یب  یگداس و  رب  لیلد  ار  لاثم  ینشور  یگداس و  دیابن  هک  تسا  یهیدب 
تـسا هداس  تایبرجت  اه و  لاثم  هنوگ  نیمه  هعلاطم  تایرطف ، نتفایرد  هار  نیرتهب  دزاس و  یم  انـشآ  ملاـس  يرطف  كاردا  تیعقاو  هب 

.دیآ یم  تسد  هب  ناکدوک  دننام  يدارفا  هدروخن  تسد  میلس و  ترطف  زا  هک 

رگید ياه  لالدتسا 

لالدتسا بهاذم ) دیاقع و  نادنمشناد   ) نیملّکتم تاملک  رد  نینچمه  و  اهنآ ) ریغ  مالـسا و  هفـسالف  زا  معا   ) هفـسالف ياه  هتفگ  رد 
، یـسررب تقد و  زا  سپ  هک  دوش  یم  هدـید  دـنوادخ  دوجو  هب  ندرب  یپ  یتسه و  ناهج  أدـبم  گرزب  ییاسانـش  يارب  یناوارف  ياـه 

نیمه زا  يرگید  ياه  تروص  عقاو  رد  تسین و  يا  هزات  ياه  لالدتسا  اهنآ  رثکا  هک  دوش  یم  نشور 

هحفص 173

ناوت یم  هلمج  زا  .دـنا  هدرک  نایب  ار  نآ  نوگانوگ  تارابع  لاکـشا و  هب  هک  دنـشاب  یم  ناکما ) بوجو و  لالدتـسا   ) ریخا لالدتـسا 
لیلد نیمه  هب  .درب  مان  ار  كرحم » تکرح و   » لالدتسا و  مدق » ثودح و   » لالدتسا
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یم ثحب  اه  هنیمز  نیا  رد  هک  يرایـسب  ياه  باتک  هب  ار  نادـنم  هقـالع  هدرک و  رظن  فرـص  اـهنآ  هراـبرد  رتشیب  حرـش  حیـضوت و  زا 
.میهد یم  عاجرا  دیامن 

یگنوگچ هدرک و  لـقن  ار  يوـسنارف ، روهـشم  دنمـشناد  فوـسلیف و  تراـکد ،»  » ياـه لالدتـسا  زا  یکی  هنوـمن  ناوـنع  هب  اـجنیا  رد 
.میزاس یم  نشور  هتشذگ  ياه  لالدتسا  هب  ار  نآ  تشگزاب 

تراکد لالدتسا 

: دیوگ یم  نینچ  دیحوت  هرابرد  ( 1) دوخ ياه  لالدتسا  یکی  رد  ( 1650-1596  ) تراکد

، دوب لقتسم  نم  یتسه  رگا  هک  منیب  یم  یلو  تسا ؟ يرگید  یتسه  رابرس ) ) یلیفط ای  تسا  لقتـسم  نم  یتسه  ایآ  هک  منک  یم  رکف  »
یم ادـخ »  » دوب و یمن  نم  رد  شهاوخ  کـش و  مداد و  یم  دوخ  هب  ار  تـالامک  همه  مدوب ، یم  شیوـخ  دوـجو  ثعاـب  دوـخ  ینعی 

هک متشاد  ییاناوت  نم  رگا  هوالع  هب  ما !؟ هدیشخب  یتسه  دوخ  هب  هنوگچ  سپ  مهدب  دوخ  هب  مناوت  یمن  ار  ضراوع  هک  نم  اما  مدوب ،
دوجو هب  نم  یتسه  ماود  مرادـن و  ار  تردـق  نیا  هکنآ  لاح  مهد و  ماود  زین  ار  دوخ  یتسه  مناوتب  دـیاب  هتبلا  مهدـب ، یتسه  دوخ  هب 

تاذ هب  مئاق  نوچ  تسا و  تاذ  هب  مئاق  لماک  دوجو  هک  تسادخ  نیقی ، روط  هب  يرگید  نآ  تسا و  هتسب  يرگید 

یقرواپ

هب ام  تسوا و  لیلد  نیمود  قوف ، لیلد  هک  تسا  هدروآ  دیحوت  هلئـسم  يارب  لیلد  هس  دراد ، صاخ  شور  هفـسلف  رد  هک  تراکد  - 1
.میدرک يراددوخ  رگید  لیلد  ود  لقن  زا  باتک  مجح  تاعارم  تهج 

هحفص 174

(1 «) .تسا صقن  نیع  هوقلاب ، لامک  هک  اریز  دراد ، هوقلاب ) هن  و   ) لعفلاب ار  تالامک  عیمج  هتبلا  تسا ،

لالقتسا مدع  جایتحا و  رقف ، هار  زا  هتساوخ  لالدتسا ، نیا  رد  تراکد  هک  تسا  یهیدب 
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تقیقح رد  نایب  نیا  دزاس و  لیلد ) ياراد   ) للدـم ار  دـنوادخ  دوجو  دـشاب - یم  نآ  عباوت  زا  ناـکما و  مزاول  زا  همه  هک  يدوجو - 
.میدرک حیرشت  ناکما » بوجو و   » هار زا  ار  نآ  هتشذگ  رد  هک  تسا  یلیلد  نامه 

یقرواپ

ص 111. ج 1،چ 3 ، اپورا ، رد  تمکح  ریس  - 1

هحفص 175

( هدام ءاروام  ناهج  هچیرد   ) زاجعا موس  لیلد 

( هدام ءاروام  ناهج  هچیرد   ) زاجعا موس  لیلد 

دنک یم  تیادـه  هعیبطلا  ءاروام  نایاپ  یب  ناهج  یـسانشادخ و  هب  ار  ناسنا  هک  ییاه  هار  دـش  هراشا  مه  هتـشذگ  رد  هک  روط  ناـمه 
يورین هزادـنا  هب  شیوخ  لاح  بسانت  هب  دـناوت  یم  دـسرب  سّدـقم  فدـه  نیا  هب  لیلد  ناهرب و  اب  دـهاوخب  هک  یـسک  .تسا  رایـسب 

مزال هار  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  .دربب  یپ  یتسه  ناهج  راگدـیرفآ  دوجو  هب  هدرک و  هدافتـسا  نوگانوگ  ياه  هار  نآ  زا  دوخ ، يرکف 
تقیقح و ره  دـیاب  هک  تسا  نشور  .تسا  یعطق  تقیقح  كرد  نآ ، لاـبند  هب  تسا و  ندوـمن  وـج  تسج و  رکفت و  هجوـت ، تسا ،

.دشاب نینچ  ینشور  تیعقاو 

هار کنیا  .دوب  یـسانشادخ  اهنآ  همه  ماجنارـس  هک  دـش  هداد  ناشن  نایوج ، تقیقح  هب  يرایـسب  ياه  هار  هتـشذگ ، ثحابم  ناـیم  رد 
هار نآ  و  دـنک ، یم  تیادـه  هعیبطلا  ءاروام  ناهج  ادـخ و  هب  یناسآ  هب  ار  نانآ  هک  مینک ، یم  زاب  ناگدـنیوج  ياـپ  شیپ  ار  يرگید 

.تسا یهلا  ناربمایپ  توعد  نامه 

.تشاد لماک  هجوت  ریز  عوضوم  ود  هب  ادتبا  رد  هک  تسا  مزال  دیاین ، شیپ  یلاکشا  یهار  نینچ  ندومیپ  رد  هک  نیا  يارب 

هحفص 176

تسین رود »  » لالدتسا نیا  . 1

دـیاقع و ياـه  ثحب  هلـسلس  رد  اریز  تسا ، رود »  » مزلتـسم حالطـصا ) هب   ) لـیلد نیا  هک  دوـش  ناـمگ  نینچ  تـسا  نـکمم  ادـتبا  رد 
.دریگ رارق  ثحب  دروم  دـیحوت  تابثا  زا  سپ  دـیاب  هتفرگ و  رارق  دـیحوت  هلئـسم  زا  دـعب  اهنآ  زاجعا  اـیبنا و  دوجو  عوضوم  بهاذـم ،
هدـشن تابثا  زونه  هلحرم  نیا  رد  هک  اـهنآ - زاـجعا  ناربماـیپ و  توعد  هار  زا  دـیحوت  هلأـسم  تاـبثا  يارب  ناوت  یم  هنوگچ  نیارباـنب 

مالک و هفسلف ، رظن  زا  نآ  ندوب  لطاب  هک  تسا  رود  نامه  بلطم  نیا  درک ؟ لالدتسا  تسا -
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.دشاب یم  مّلسم  یلقع  مولع  مامت 

نیرت و مکحم  زا  هکلب  تسین ، رود  روبزم ، لالدتـسا  اهنت  هن  هک  دوش  یم  نشور  لالدتـسا  نیا  نایب  زرط  رد  یفاک  تقد  زا  سپ  یلو 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  ًاصوصخم   ) ایبنا توعد  داوم  یـسررب  اهنت  اریز  دشاب ، یم  یـسانشادخ  دیحوت و  لیالد  نیرت  هداس 

نینچمه و  تسام ) سرتسد  رد  شیناگدـنز ، تایئزج  هارمه  هب  وا  یناهج  راد  هنماد  تاروتـسد  عیـسو و  توعد  ساـسح  تاـکن  هک 
هک يرگید -  يدام  ریغ  ناهج  اب  ار  ام  هک  تسا  یفاک  دنداد  ماجنا  زاجعا  ناونع  هب  هک  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  رد  هعلاطم  تقد و 

.دزاس انشآ  دنک - یم  تموکح  يدام  ناهج  نیا  یعیبط  للع  نیناوق و  رب 

.تسناد میهاوخ  يدوز  هب  ار  بلطم  نیا  نایب  حیضوت و 

؟ تسیچ زاجعا  . 2

اجنیا رد  دیاب  هک  هچنآ  یلو  دمآ ، دهاوخ  دوخ  هبون  هب  هدنیآ ، ياه  ثحب  هلسلس  رد  ایبنا  تازجعم  زاجعا و  دروم  رد  حورـشم  ثحب 
: زا تسا  ترابع  زاجعا  ینعم  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  مینادب ، رصتخم  روط  هب 

هحفص 177

عوقو هب  تسا  توبن  یعدـم  هک  یـسک  فرط  زا  تعیبط  ملاع  یلومعم  نایرج  يداع و  نیزاوم  فالخرب  هک  ییاه  ناـیرج  اـهراک و 
لباق يداع  لماوع  زا  مادـک  چـیه  اب  هدوب و  زجاع  نآ  لیلحت  ریـسفت و  زا  یعیبط  يداـع  نیناوق  يداـم و  لـلع  هک  يروط  هب  ددـنویپ ،

22 .دشابن قیبطت 

اجنیا رد  .تسا  نوریب  میا -  هدـش  انـشآ  هدرک و  تداع  نآ  هب  ام  هک  یعیبط -  يداع  لولعم  للع و  ماـظن  زا  هزجعم  هشیمه ، نیارباـنب 
.میزادرپ یم  لاثم  دنچ  رکذ  هب  دوش  نشور  یبوخ  هب  بلطم  هک  نیا  يارب 

یم شتآ  هک  میا  هتفایرد  هبرجت  اب  ام  همه  لوا : لاثم 
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تیلباق هک  یمـسج  هب  شتآ  یکیدزن  لیبق  زا  رگید  يداع  طئارـش  ندوب  مهارف  هدـننک و  یثنخ  لـماوع  ندوبن  تروص  رد   ) .دـنازوس
.دراد نایرج  ناکم  نامز و  ره  رد  يداع  روط  هب  هک  تسا  لولعم  تلع و  نوناق  قباطم  يداع و  نایرج  کی  نیا  دراد ) ار  نتخوس 

تبسن  ) ار دوخ  ندنازوس  رثا  يداع ، عناوم  ندوبن  یلومعم و  بسانم  طئارش  ندوب  مهارف  دوجو  اب  شتآ  هک  مینیب  یم  ام  رگا  نیاربانب 
تلع و نوناق  زا  هدوب و  هداعلا  قراخ  يداع و  ریغ  الماک  نایرج  نیا  هک  تسناد  میهاوخ  ریزگان  داد ، تسد  زا  ناسنا ) کـی  ندـب  هب 
، يا هثداح  نینچ  رد  هک  دـنک  یم  باـجیا  تعیبط ، هیراـج  نوناـق  تنـس و  اریز  تسا ، هدرک  فلخت  يداـع  ناـیرج  یعیبط و  لولعم 

23 .دنمان یم  هزجعم »  » ار يا  هثداح  نینچ  .دوش  رتسکاخ  یلک  هب  روبزم  ناسنا 

هعماج هدوب و  یجیردت  لحارم  تروص  هب  يرشب  عامتجا  رد  لماکت  هلسلس  یعیبط ،-  ننـس  قبط  يداع -  لاح  رد  هشیمه  مود : لاثم 
24 .دنا هدومیپ  ار  لماکت  هار  جیردت  هب  يرشب  ياه 

هحفص 178

نآ یط  نودـب  هتـشاد و  دوجو  يا  هعماج  ره  لـماکت  ریـسم  رد  هراومه  دـنا  هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  ياـه  هقلح  دـننام  هک  لـحارم  نیا 
.دنیبب دوخ  هب  یبسن ، تروص  هب  دنچ  ره  ، ار لماکت  تروص  دناوت  یمن  هتسناوتن و  يداع -  نایرج  قبط  يا -  هعماج  چیه  لحارم ،

قبط اه - هعماج  صوصخم  لماکت  هک  دراد  دوجو  یطسوتم  تالاح  اه و  هقلح  يرشب ، ياه  هعماج  لماکت  ریسم  رد  هک  نیا  هصالخ 
.تسین ریذپ  ققحت  اهنآ  زا  نتشذگ  نودب  لماکت - نوناق  تبسن و 

تهج نیمه  هب  دنراد و  قرف  رایسب  مه  اب  لماکت  ریس  تعرس  رد  اه  هعماج  هک  تسا  یهیدب 
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 - یعیبط للع  نیزاوم  يور  هشیمه -  لاح ، ره  هب  یلو  ددرونرد  یمک  تدـم  رد  ار  لماکت  طسوتم  لـحارم  يا  هعماـج  تسا  نکمم 
بالقنا و تروص  هب  دیاب  یعامتجا  تالوحت  هک  دنراد  هدیقع  هک  یناسک  یتح  .تشاد  دهاوخ  یجیردـت  تروص  یلماکت  ریـس  نیا 

هلحرم هب  هلحرم  کی  زا  لاقتنا  هکدندقتعم : هک  توافت  نیا  اب  دـنناد ، یم  یمتح  ار  نوگانوگ  لحارم  ندومیپ  دریذـپ ، ققحت  شهج 
.دریگ یم  تروص  یناهگان  لوحت  شهج و  کی  تروص  هب  دعب ،

رقف یعامتجا ، يدرف ، دـسافم  عاونا  هک  مالـسا - زا  لبق  ّتیلهاج  برع  لثم  یتسپ  هدـنام و  بقع  هعماج  کـی  هک  میدـید  رگا  لاـح 
هدروآ و رد  راضتحا  تلاح  هب  یشالتم و  ار  عامتجا  نآ  هرکیپ  ینوفع ، نمزم و  ضارما  ياه  بورکیم  دننام  ...و  يداصتقا  یقالخا ،

ارف ار  نآرـسارس  یندم  یعامتجا و  یقالخا ، طاطحنا  نیگنـس  سوباک  هدنکفا و  هیاس  هعماج  نآرـس  رب  ینادان  لهج و  هایـس  ياهربا 
کی اب  دوخ ، تایح  خیرات  لوط  رد  ندمت  هقباس  هنوگچیه  نتشادن  اب  دوب - هتفرگ 

هحفص 179

رد دـمآ و  رد  یقرتم  لماک و  هعماج  کـی  تروص  هب  یهاـتوک  رایـسب  تدـم  رد  یعیبط ، نیزاوم  زا  جراـخ  هداـعلا و  قراـخ  شهج 
عوقو هب  يزاجعا »  » هک مینادب  دیاب  تفرگ ، رارق  دوخ  رـصاعم  ياه  هعماج  نیرت  حلاص  ماجنارـس  نیرت و  یقرتم  نیرت ، ندـمتم  فص 

.تسا هتسویپ 

دـناهرب و نآ  گنر  طیحم و  لاگنچ  زا  ار  دوخ  دـناوت  یمن  یلک  روط  هب  یلو  تسا ، يا  هدارا  اـب  دوجوم  ناـسنا ، هچرگ  موس : لاـثم 
.دوش یم  نآ  گنرمه  هدش و  یگدنز  طیحم  بولغم  تاداع ، بادآ و  تارّکفت ، زا  یتمسق  رد  هاوخان  هاوخ 

و ( 1) تسا یناسنا  تیصخش  نیوکت  هناگ  هس  لماوع  زا  یکی  یگدنز  طیحم  رگید : ترابع  هب 
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.دشاب یم  طیحم  عبات  يدودح  ات  یعیبط -  يداع  ياه  نایرج  ننس و  قبط  هاوخان - هاوخ  ناسنا ،

قرف رگیدـکی  اب  طیحم ، زا  نانآ  ریثأت  لاـعفنا و  دـنراد ، شنیب  شناد و  هدارا ، يورین  رد  هک  یفـالتخا  رثا  رد  دارفا  هک  تسا  یهیدـب 
گنر ریثأت و  لصا  رد  هک  تساجنیا  تبحص  یلو  دنوش ، یم  طیحم  گنرمه  رتمک  نارگید  هب  تبسن  هدارااب ، دنمشناد و  دارفا  .دراد 

هب تمـسق  نیا  رد  یـضعب  یتح  .تسین  راکنا  لباق  يدام )  ) يداع نیزاوم  قبط  بلطم  نیا  .دنکرتشم  همه  یگدنز ، طیحم  زا  يریذپ 
.دنا هتسناد  وا  يدام  یگدنز  طیحم  عضو  زا  یساکعنا  یلک ، روط  هب  ار  ناسنا  راکفا  هک  دنا  هدرک  طارفا  يا  هزادنا 

نایم رد  تسا - نارگید  زا  رتشیب  طـیحم ، زا  يو  يریذـپریثأت  تیلباـق  هک  هدـناوخن ، سرد  درف  کـی  رگا  هک  دـینک  هظحـالم  نونکا 
لهچ تدم  تسا - هدرک  هطاحا  فرط  ره  زا  ار  نآ  یقالخا ، لئاذر  یتسرپ و  تب  لهج ، تملظ  هک  يا ، هدنام  بقع  دساف و  عامتجا 

هب مشچ  هک  يوزر  زا  دـشاب و  دارفا  نامه  نایم  رد  داژن و  نامه  زا  طـیحم ، ناـمه  رد  يو  شرورپ  تدـالو و  دـنک و  یگدـنز  لاـس 
نایرج فالخ  رب  اهنیا  همه  دوجو  اب  دشاب ، هدیدن  يرگید  زیچ  دسافم  عاونا  یتسرپ و  تب  كرـش ، زج  دوخ  طیحم  زا  هدوشگ  ناهج 

هک مینک  یم  هدـهاشم  هکلب  هدـشن  عقاو  ریثأت  تحت  هتفرگن و  طیحم  نیا  زا  یگنر  نیرت  کچوک  دوخ  اهنت  هن  یعیبط  ننـس  يداـم و 
ياه همانرب  هدروآرد و  دوخ  نیون  تادـقتعم  راکفا و  عبات  شیوخ و  تیـصخش  گنر  هب  ار  نآ  هتخاس و  نوگرگد  ار  طیحم  ًاـساسا 

رد هک  هدوب  یلمع  راد و  هشیر  قیمع ، نانچ  وا  یحالصا 
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هدیورگ و يو  هب  دـندوب ، هتفای  شرورپ  نآ  رد  رمع  کی  هدـمآ و  دوجو  هب  یطیحم  نینچ  کی  رد  هک  يدارفا  رتشیب  یهاتوک  تدـم 
ییاهنت هب  ماجنا  رـس  هتفریذـپ و  لد  ناج و  زا  تخاس - یم  دوبان  ار  اهنآ  هنیرید  تیـصخش  ساـسا  هک  ار -  وا  تادـقتعم  اـه و  هتفگ 
هلـضاف هنیدم  ساسا  هدولاش و  هدروآ و  دوجو  هب  دوخ  راکفا  همانرب و  توعد ، قبط  رب  ینیون  هعماج  هداد و  رییغت  ار  يا  هعماج  ریـسم 

راک رد  تسد  یعیبط ، يداع  هیراج  ننس  لماوع و  للع و  هک  تسناد  میهاوخ  يا  هثداح  نینچ  عوقو  اب  .تسا  هدرک  يزیر  یپ  ار  يا 
هب يا  هزجعم  هداعلا و  قراخ  رما  کی  ینعی  .تسا  هدروآ  دیدپ  ار  يا  هنحص  نینچ  يرگید ، لماوع  هلـسلس  کی  هدوبن و  نایرج  نیا 

.میزادرپب موس  لالدتسا  نایب  هب  دیاب  میتسناد  ار  عوضوم  ود  نیا  هک  نونکا  .تسا  هتسویپ  عوقو 

یقرواپ

.تیبرت طیحم و  ثراوت ، زا : تسا  ترابع  ناسنا  تیصخش  نیوکت  هناگ  هس  لماوع  - 1

هحفص 180

هحفص 181

؟ دنک یم  تیاده  هدام  ءاروام  ناهج  هب  ار  ام  زاجعا  هنوگچ 

ریـسفت و زا  يداع  یعیبط  ننـس  نیناوق و  لولعم و  للع و  نایرج  هک  میوش  یم  ور  هبور  ییاه  هدـیدپ  اه و  هثداح  اب  اـم  هک  یماـگنه 
؟ تسیچ ام  فیلکت  دنزجاع ، نآ  لیلعت 

تباث میدرک ، حرطم  هک  یثحب  نیلوا  نمـض  رد  باتک  زاغآ  رد  ام  اریز  دـیوگب ، خـساپ  نآ  هب  دـیاب  يدرف  ره  هک  تسا  یلاوئـس  نیا 
هب زین  لاوئـس  نیا  يور  دـیاب  نیاربانب  .تسا  بجاو  همه  رب  ترطف  لقع و  مکح  هب  ینید  قیاقح  هرابرد  ثحب  هعلاـطم و  هک  میدومن 

.تفگ خساپ  درک و  رکف  تقد 

یعیبط و نیزاوم  قبط  رب  میتفگ 
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تفگ دوش  یمن  مه  ار  نیا  تسا و  نوریب  اهنآ  ورملق  زا  اه  هدیدپ  نیا  اریز  تفگ ، خساپ  لاوئس  نیا  هب  ناوت  یمن  يداع  ياه  نایرج 
: اریز تسا ، هدوبن  راک  رد  یتلع  چیه  یثداوح  نینچ  شیادیپ  رد  هک 

.دنفلاخم راتفگ  نیا  اب  اه  يدام  دوخ  الوا :

.دنک یم  بیذکت  ار  نآ  هدام )! هدودحم  رد  هن  عیسو و  ینعم  هب   ) یمومع لولعم  تلع و  ریذپان  فلخت  نوناق  ًایناث :

رایـسب وا  هدارا  تردـق و  ورملق  هک  دراد  دوجو  يرگید  هاگتـسد  يدام ، لولعم  للع و  ياه  هاگتـسد  ءاروام  هک  تفگ  دـیاب  ریزگاـن 
یم همشچرس  يداع  ریغ  عبنم  نآ  زا  يداع  ریغ  ياه  نایرج  هنوگ  نیا  دشاب و  یم  یعیبط  لماوع  هلسلس  دودحم و  هقطنم  زا  رت  عیسو 

.دریگ

خرچ شدرگ  فالخ  رب  هاگیب  هاگ و  تیرشب ، ناهج  ناگتفخ  نتخاس  رادیب  روظنم  هب  دنمان ، یم  شیادخ  هک  تردق  ملع و  عبنم  نیا 
تـسد هب  ار  يا  هداعلا  قراخ  ياهراک  هتخادـنا و  نایرج  هب  ار  يداع  ریغ  للع  هلـسلس  یبیغ  هاگتـسد  یلومعم ، يداـم  لـماوع  ياـه 

رب یتسرپ  هداـم  نارگ  باوخ  زا  هدـش ، رادـیب  ناسانـشنادخ  ناربخ و  یب  دولآ  باوخ  ياـه  مشچ  اـت  دروآ  یم  دـیدپ  دوخ  ناربماـیپ 
، یتسه تیعقاو  حیحـص و  ینیب  ناهج  هب  ماجنارـس  دنیاشگب و  یـسانشادخ  نامیا و  شخب  تداعـس  نشور و  ناهج  هب  مشچ  دنزیخ ،

.دنبای تیاده 

هحفص 182

تـسه هدوب و  نینچ  هشیمه  هک  دنک  یم  لایخ  دنک ، هدهاشم  تلاح  کی  هب  ار  نایرج  کی  هشیمه  ناسنا ، رگا  هک  تسادیپ  هتفگ  ان 
تـسرد .دزرویم  تلفغ  نآ  هدـنروآ  دـیدپ  لماوع  شیادـیپ و  لصا  زا  تهج  نیمه  هب  درادـنپب ; ترورـض  عون  کی  ار  نآ  دـیاش  و 

، نیشام یلدنص  يور  يدایز  تدم  هک  يرفاسم  دننام 
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دـنک و یم  زمرت  هدـننار  هک  یماگنه  هدز  تلفغ  رفاـسم  نیا  .دـشاب  هدرک  شومارف  یلک  هب  ار  نیـشام  يداـع  تکرح  هتـسشن و  مارآ 
; تسا هدرک  یم  تکرح  هدوبن و  نکاـس  نوـنک  اـت  هک  دوـش  یم  تقیقح  نیا  هجوـتم  دـنام ، یم  زاـب  تکرح  زا  نیـشام  ياـه  خرچ 

یعیبط ننـس  فـالخ  رب  هک  يداـع -  ریغ  ياـه  ناـیرج  نینچ  کـی  هب  هجوت  اـب  تسا  هداـتفا  رود  ترطف  زا  هک  لـفاغ  رـشب  نینچمه 
.ددرگ یم  تیاده  ناهج  راگدیرفآ  يوس  هب  هدرب و  یپ  دوخ  تلفغ  هب  ددنویپ - یم  عوقو  هب  یلومعم 

يانبم میدـید ، هکنانچ  اریز  تشگ ، نشور  یبوخ  هب  زین  رود »  » لاکـشا خـساپ  دـش ، هتفگ  لالدتـسا  نیا  نایب  رد  هک  قوف  نانخـس  اب 
اب زین  بلطم  نیا  دوش و  یم  هدـناوخ  تازجعم  مان  هب  هک  دوب  يا  هداـعلا  قراـخ  ياـه  ناـیرج  ثداوح و  هدـهاشم  اـهنت  اـم  لالدتـسا 

تـسد رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  ًاصوصخم  ءایبنا  تازجعم  زا  یتمـسق  هرابرد  هک  یعطق - كرادم  خـیرات و  هب  هعجارم 
توعد تابثا  هب  یجایتحا  هنوگچیه  نآ  نایب  رد  رگید  ددرگ و  یم  مولعم  دش - دـهاوخ  نایب  حورـشم  روط  هب  دوخ  ياج  رد  تسا و 

یم دـیحوت  ثحب  عورف  زا  ثحب  نآ  هک  یلاـح  رد  تسا ، توبن  ثحب  هب  یکتم  ثحب  نیا  دوش  هتفگ  اـت  تسین  ناـنآ  تّوـبن  ءاـیبنا و 
.دومیپ میهاوخ  ار  رت  هاتوک  هار  نیمه  ادخ  تافص  هب  صوصخم  ياه  ثحب  رد  ام  تهج  نیمه  هب  .دشاب 

هحفص 183

اهنآ نیرت  مهم  هک  میدومن  افتکا  لالدتـسا  هس  رکذ  هب  اهنت  ام  تمـسق  نیا  رد  .تفای  نایاپ  راصتخا  روط  هب  دـیحوت  لـئالد  اـجنیا  اـت 
نایب يرت  حورشم  روط  هب  هک  دوب  مظن » ناهرب   » نامه
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.دیدرگ

رتشیب تقد  اب  ار  اهنآ  هتخادرپ و  دوشب  تسا  نکمم  ای  هدش و  اه  يدام  فرط  زا  هک  یتالاکشا  هب  دیاب  ثحب  نیا  لیمکت  يارب  کنیا 
هتفگان مه  نیا  .دـنامن  یقاب  ام  هتـشذگ  ياه  لالدتـسا  اه و  ثحب  رد  یماهبا  هطقن  چـیه  ات  مییاـمن  یـسررب  هدرک و  لـیلحت  هیزجت و 

ات درب و  میهاوخ  راک  هب  تسا -  دازآ  یملع و  ياه  ثحب  همزال  هک  ار -  تحارـص  تیاهن  اه  يدام  تالاکـشا  حرط  رد  ام  هک  دنامن 
نیرت حیحـص  ام  هدیقع  هب  هک  شور -  نیا  تسا  دیما  .تخادرپ  میهاوخن  نآ  خساپ  هب  میزاسن  نشور  قیقد ، روط  هب  ار  لاکـشا  لصا 

.ددرگن ام  نیفلاخم  هدافتسا  ءوس  ای  نیقفاوم و  شجنر  هیام  تساه - ثحب  هنوگ  نیا  رد  شور 

هحفص 184

1 اه یقرواپ  تاحیضوت و 

تروص هب  تسا و  هدـنز  لولـس  زا  یئزج  هک  مسالپوتورپ  .مینک  یم  هراشا  مسالپوتورپ  نامتخاس  هب  هنومن  ناونع  هب  اجنیا  رد  اـم  . 1
ره هک  فلتخم - ياه  تمـسق  زا  تسین و  هداس  دوخ  هبون  هب  دهد  یم  لیکـشت  ار  هدنز  دوجوم  هدـمع  تمـسق  فافـش ، جزل و  عیام 

هدـمع مهم و  ياه  تمـسق  .تسا  هتفای  لیکـشت  دـشاب - یم  صاخ  فئاـظو  ياراد  ددـعتم و  ياـه  شخب  لـماش  زین  اـهنآ  زا  مادـک 
ریز تمـسق ، هس  نیا  زا  مادـک  ره  دـش  هراشا  هک  روط  نامه  هتبلا  .مسـالپاتم » مسـالپوثد و  مسـالپولایه ، : » زا دـنترابع  مسـالپوتورپ 

تمـسق ءازجا و  لماش  دـهدب - ناشن  رت  گرزب  هبترم  رازه  دـص  ات  دـناوت  یم  ار  رظن  دروم  مسج  هک  یکینورتکلا -  پوکـسورکیم 
هب رصنع  زا 60  شیب  هدنز ، دوجوم  نامتخاس  رد  هک  نیا  رت  بلاج  .دشاب  یم  يزیگنا  تریح  ياه  یتفگش  ماجنارـس  فلتخم و  ياه 

هک هتفر  راک 
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، نژوردیئ زادنترابع : اهنآ  نیرت  مهم 

، نژوردیئ رـصنع  راهچ  همه  زا  رتشیب  یلو  ...و ، میـسیلیس  دی ،  ، نهآ میـسلک ، میـساتپ ، رئولف ، درگوگ ، رفـسف ، میدـس ، تزا ، نبرک ،
هبـساحم ناسنا  ندب  رد  ار  رـصانع  زا  یتمـسق  یبسن  نزو  یتح  .دنهد  یم  لیکـشت  ار  مسالپوتورپ  نامتخاس  نژیـسکا ، تزا ، نبرک ،

غلاب ناسنا  ندب  نزو  دودح  رد  بیترت  هب  هک  درب  مان  ناوت  یم  ار  زنگنم  سم و  يور ، نهآ ، هلمج ، نآ  زا  دـنا ، هدرک  نییعت  هدومن و 
!! دنا هتشون 

000/1002،000/1004 و 000/000/105 ، 000/1005

زا یصوصخم  عون  کی  كرحم ، لماوع  لباقم  رد  اه  لولس  عاونا  زا  مادک  ره  اریز  تسا ، فلتخم  اه  لولـس  رد  کیرحت  تیلباق  . 2
رد طاسبنا و  ضابقنا و  تروص  هب  يا  هچیهام  ياه  لولـس  رد  لمعلا  سکع  الثم : .دـنهد  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  لمعلا  سکع  لمع و 

...دریگ یم  ماجنا  تیاده  تروص  هب  یبصع  ياه  لولس  رد  حشرت و  تروص  هب  يا  هدغ  ياه  هتخای 

هحفص 185

داوم يور  هک  ار  یتارییغت  لامعا و  عومجم  و  مسیلوباـنآ »  » رد ار  يزاـس  هداـم  و  مسیلوباـتاک »  » لولـس رد  ار  يژرنا  دـیلوت  لـمع  . 3
.دنمان یم  مسیلوباتم »  » مان هب  دریگ  یم  جراخ  زا  هدش  تفایرد  ییاذغ 

هدام لخاد  رن ، لولـس  هکنآ  زا  سپ  ینعی  .دریذـپ  یمن  ار  دـیئوزوتامرپسا ) ) رن لولـس  کی  زا  شیب  لووا )  ) هدام هتخای  ره  الومعم  . 4
رود يزومرم  يورین  کی  اب  دنوشب ، نآ  دراو  دـنهاوخ  یم  دـنراد و  رارق  مخت »  » فارطا رد  هک  ییاهدـیئوزوتامرپسا  ریاس  دوش ، یم 

هک تسا  نکمم  تهج  نیمه  هب  ددرگ و  یم  لووا  دراو  دیئوزوتامرپسا  کی  زا  شیب  هک  دـتفا  یم  قافتا  تردـن  هب  یلو  دـنوش ، یم 
...دنیآ دوجو  هب  ولق  هس  ای  ولق و  ود  لافطا 

هک نیا  رت  بلاج  . 5
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مادک ره  هک  دنشاب  یم  موزومورک »  » مان هب  یکچوک  ءازجا  ددع  لماش 48  تفارظ  یکچوک و  همه  نیا  اب  ناسنا  یسنج  ياه  هتخای 
هدـهع هب  هدـنز  لولـس  نامتخاس  رد  ار  یمهم  شقن  اه  نژ  .دـنا  هتفای  بیکرت  نژ »  » مان هب  يددـعتم  ءازجا  زا  دوخ  هبون  هب  زین  اهنآ  زا 

يدام يانبم  هدوب و  ردام  ردپ و  تافص  تالاح و  لماح  زیر  رایسب  ءازجا  نیا  ینعی  دنراد ،

.دنور یم  رامش  هب  یثرا  تاصاصتخا 

دنتسه و هیبش  مه  اب  همه  ًابیرقت  نآ  ياه  لولس  هتفرگ و  دوخ  هب  یتوت  هناد  لکـش  دشر ، لحارم  يادتبا  رد  مخت  هک  تسناد  دیاب  . 6
ندب رد  دیاب  هک  يراک  بسانت  هب  جـیردت - هب  یتدـم  زا  سپ  یلو  دوش ، یمن  هدـهاشم  اهنآ  نایم  یفالتخا  هنوگ  چـیه  رهاظ ، رظن  زا 

نیا هب  دنوش و  یم  هدامآ  لمع  نامه  يارب  نینج ، ندـب  ياه  لولـس  زا  هتـسد  ره  هدـش و  ادـیپ  اهنآ  رد  یتارییغت  دریگ - ماجنا  نینج 
.دندرگ یم  رهاظ  جیردت  هب  نینج  ندب  ياه  هاگتسد  ءاضعا و  هلیسو ،

شـش هب  ار  اهنآ  دـنمان و  یم  یقیقح  هداس  ياذـغ  ار  اهنآ  هک  دـنا  هتفای  بیکرت  هداس  داوم  يدادـعت  زا  یجراخ  ياهاذـغ  الومعم  . 7
راثآ و صاوخ ، هک  اه » نیماـتیو  اهدـیپیل و  اهدیـسولگ ، اهدـیتورپ ، یندـعم ، حـالما  بآ ، : » زا دـنترابع  هک  دـننک  یم  میـسقت  هتـسد 

.دراد یسانشاذغ  ملع  رد  يا  هناگادج  لصفم و  ياه  ثحب  اهنآ ، زا  مادک  ره  تابیکرت 

يروآدای اـم  روظنم  یلو  میرادـن ، ار  راـک  نیا  تصرف  ثحب  نیا  رد  اریز  تسین ، نآ  حرـش  عوضوم ، نیا  هب  ندومن  هراـشا  زا  روظنم 
تاکن رارسا و  زا  رپ  زین  دسر  یم  ناسنا  فرصم  هب  هک  ییاهاذغ  یتح  هک  دوب  هتکن  نیا 
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هاوخ دنک ، یم  هسیاقم  ندب  ياه  هاگتـسد  ياه  يدـنمزاین  اب  ار  اهنآ  راثآ  صاوخ و  یتقو  ناسنا  هک  يروط  هب  دـشاب ، یم  يدـیحوت 
ار ود  نیا  شنیرفآ  يدحاو ، هشقن  هتفر و  راک  هب  اهنآ  شنیرفآ  رد  دحاو  فدـه  کی  هک  درب  یم  یپ  یـساسا  عوضوم  نیا  هب  هاوخان 

.تسا هداد  دنویپ  مه  هب 

186 هحفص

دیابن هتبلا  .دزاس  یم  رت  نشور  هاگتـسد  نیا  رد  ار  فدـه  دوجو  هک  دـنراد  ییوراد  تیـصاخ  اهاذـغ  رتشیب  هکنآ  رگید  بلاج  هتکن 
زا رگید  یکی  هدـننک ، دوبان  لماوع  هدـننک و  دـیلوت  لماوع  طـسوت  نآ  بساـنت  تبـسن  ییاذـغ و  هریجنز  عوضوم  هک  درک  شومارف 

.تسا شنیرفآ  ماظن  يدیحوت  هدنزومآ  ياه  سرد 

: هک تسا  نیا  بلق  شنیرفآ  زیمآرارسا  ياه  یتفگش  هلمج  زا   08

ندب رد  نوخ  نایرج  دراد و  هار  مه  هب  یخاروس  هلیـسو  هب  اهزیلهد )  ) وا بلق  یناقوف  هرفح  ود  هدشن  دـلوتم  زونه  لفط  هک  یماگنه 
ياوه زا  ار  قاشنتـسا  نیلوا  دوش و  یم  دـلوتم  لفط  هک  نیا  ضحم  هب  یلو  تسا ، لماک  ناسنا  کـی  رد  نوخ  شدرگ  فـالخ  رب  وا 

! ددرگ یم  یعیبط  يو  نوخ  نایرج  هدش و  هتفرگ  روبزم  خاروس  يروف  دروآ ، یم  لمع  هب  جراخ 

کی نآ  هجیتن  فدـه و  یلو  تسا ، يزیمآرارـسا  تروص  هب  روبزم ، هچیرد  ندـش  هتـسب  قاثـسنتسا و  یلولعم  تلع و  هطبار  هچ  رگ 
نیا يارب  اهزیلهد )  ) بلق يالاب  ياـه  هرفح  لالقتـسا  ییادـج و  میناد  یم  هک  يروط  ناـمه  اریز  دـشاب ، یم  نشور  يدـیحوت  سرد 

لولـس مامت  فرط  هب  ار  هدنز  فاص و  نوخ  يرگید  دنارب و  ندـب  هاگـشیالاپ  ای  هیر  هب  نطب  قیرط  زا  ار  فیثک  نوخ  یکی  هک  تسا 
رد هفیظو  فالتخا  نیا  هتبلا  دتسرفب ، هیذغت  يارب  ندب  ياه 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 190 



یم هدافتـسا  ردام  محر  هدش  هیفـصت  نوخ  زا  نینج  نوچ  یلو  دـشاب ، هداتفا  راک  هب  ندـب  شیالاپ  سفنت و  هاگتـسد  هک  تسا  ینامز 
! تسا یفتنم  نینج  يارب  عوضوم  نیا  درادن ، سفنت  يارب  یهار  دنک و 

.دشاب یم  نآ  هباشم  ياه  گرخرس  رد  دننادرگ ) یم  زاب  بلق  هب  ار  نوخ  هک  ییاه  گر   ) اه گرهایس  رد  نوخ  تعرس  فصن  . 9

: زادنترابع دشاب  یم  رثؤم  بلق  هب  نآ  تشگزاب  رد  دزادنا و  یم  نایرج  هب  اه  گرهایس  رد  ار  نوخ  هک  یلماوع  هلمج  زا 

پچ نطب  ضابقنا  . 1

هنیس هسفق  صوصخم  راشف  . 2

ندز مد  ماگنهرد  مکش  هیحانراشف  .3

بلق شنکاو  راشف  . 4

هحفص 187

اه گرخرس  نابرض  . 5

ندب يالاب  ياه  تمسق  يارب  نیمز  هبذاج  . 6

اهاپ ياه  هچیهام  طاسبنا  ضابقنا و  . 7

اپ ياهگر  يرتوبک  هنال  ياه  هچیرد  . 8

.دشاب یم  بلق  پچ  نطب  ضابقنا  نامه  یلصا ، تلع  یلو 

.دریگ یم  تروص  هیناث ) رد 30   ) بلق نابرض  هبترم  اب 30  ندب  رد  نوخ  شدرگ  لماک  رود  کی  . 10

هقیقد ره  رد  مینک  باـسح  رتیل  ار 5  ندـب  نوخ  رادـقم  هاگ  ره  دـنک و  یم  روبع  بلق  زا  ندـب  نوخ  هبترم  ود  هقیقد ، ره  رد  نیاربانب 
دهاوخ بلق  زا  شکتفن ) رکناـت  کـی  یبیرقت  لداـعم   ) رتـیل رازه  زا 14  شیب  زور  هنابــش  ره  رد  رتــیل و  اب 10  لداعم  ینوخ  رادـقم 

! دوش یم  نوخ  نت ) رازه  زا 5  شیب   ) رتیل نویلیم  زا 50  زواجتم  لاس  ضرع 30  رد  هک  تشذگ 

بلق دوخ  رد  نآ  قبط  رب  هک  نژویم » هیرظن  ( » فـلا دـنراد : هیرظن  ود  بلق  راـکدوخ  تکرح  هراـبرد  یعیبـط  موـلع  نادنمـشناد  . 11
.دنک دیلوت  ضابقنا  مظنم ، روط  هب  ًامیقتسم  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  یلماوع 

لولعم بلق ، ضابقنا  نآ  قبط  هک  نژورون » هیرظن   ( » ب
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تاکیرحت

.دراد دوجو  بلق  رد  هک  دشاب  یم  یبصع  ياه  لولس  زا  هلصاح 

هدننک دنک   ) کیتاپمساراپ و  بلق ) تاکرح  هدننک  دنت   ) کیتاپمس باصعا  هلیسو  هب  بلق  تاکرح  میظنت  هک  نیا  رگید  بلاج  هتکن 
.دریگ یم  تروص  بلق ) تاکرح 

ندوب یعاجترا  تهج  هب  دنهد و  یم  روبع  دوخ  زا  هتفرگ و  بلق  زا  ار  نوخ  هک  دنتسه  یعاجترا  لباق  ياه  هلول  اه ، گرخرـس  . 12
.دننارب ولج  هب  راشف  اب  ار  نوخ  دننک و  لیمکت  ار  بلق  لمع  دنوشب ، هتسب  زاب و  دنناوت  یم 

هب اهنآ  نوخ  لاقتنا  تلع  هب  گرم  زا  سپ  دـنراد و  اج  ندـب  قامعا  رد  الومعم  دـنوش  یم  هدـیمان  نایرـش » » هک اـه  گر  زا  عون  نیا 
اه و گرهایـس  مان  هب  هک  اـه  گر  زا  رگید  تمـسق  .دـنیآ  یم  رد  یگنردرز  ياـه  هلول  تروص  هب  هدـنام و  یلاـخ  اـه ، گرهاـیس 

اهنآ یعاجترا  تیلباق  زمرق و  اه  هلول  نیا  گـنر  .دراد  ناـیرج  بلق  يوس  هب  اـهنآ  رد  گـنر  هریت  نوخ  دـنوش ، یم  هدـیمان  اهدـیرو 
.دشاب یم  بلق  نیربز  نیریز و  گرهایس  ود  ندرگ و  گرهایس  راهچ  ندب ، ياه  گرهایس  نیرت  مهم  تسا و  رتمک 

شخپ ندب  ياه  تمـسق  مامت  رد  يدایز  هداعلا  قوف  دادـعت  هب  دـنمان  یم  گریوم »  » ار اهنآ  یکزان ، یفیرظ و  تلع  هب  هک  موس  عون 
.تسا نورکیم  ات 12  زا 6  الومعم  اه  گریوم  رطق  .دنوش  یمن  هدید  مشچ  اب  هک  دنکیراب  كزان و  يردق  هب  اهنآ  زا  يا  هدع  هدش و 

هحفص 188

یم ذوفن  اهنآ  لخاد  هب  زین  یمـس  یعفد و  داوم  هدرک و  ذوفن  جراخ  هب  اه  گریوم  نیا  هراوید  زا  یتایح  ییاذغ و  داوم  هکنآ  بلاج 
عفد بذج و  لمع  هلیسو  نیا  هب  دنک و 
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.دریگ یم  ماجنا  اه  لولس 

ياه لوبلگ  يارب  هک  يدادعت  هتبلا  نورکیم ) رطق 7  هب  نورکیم و  تماخض 2  هب   ) .دشاب یم  سدع  هناد  کی  هب  هیبش  لوبلگ  ره  . 13
نیا تاعافترا  رد  هکنانچ  .ددرگ  داـیز  مک و  یلماوع  رثا  رد  رطخ و  عقاوم  رد  تسا  نکمم  تسا و  يداـع  لاـح  رد  دـش  هتفگ  زمرق 

رتمیلیم ره  رد  نویلیم  رب 8  غلاب  لوبلگ ، نویلیم  طسوتم 5  دح  دادعت  يرتم ، عافترا 1800  رد  هک  يروط  هب  دبای  یم  شیازفا  رادـقم 
.ددرگ یم  نوخ  بعکم 

هتـشاد بسانت  نآ  ترطف  يدوجو و  نامزاس  اـب  هک  تسا  ینوناـق  يدوجوم ، ره  هراـبرد  نوناـق  نیرت  هنـالداع  هک  تسا  یهیدـب  . 14
.دشاب

ًاملسم دشاب  هتشاد  راظتنا  ار  نیگنس  ياهراب  لقن  لمح و  نشخ و  ياهراک  لیـصا ، يزات  بسا  زا  ای  نهآ و  راک  موم ، زا  یـسک  رگا 
رب هدرک و  هابتشا 

، تمواقم رظن  زا  نز  درم و  ندـب  نامتخاس  رد  هک  تسا  ملـسم  مه  نیا  یفرط  زا  .تسا  هدومن  لمع  ود  نآ  تقلخ  ياضتقم  فـالخ 
رظن زا  هدوب ، تواـفتم  زین  ود  نآ  ینـالقع  يرکف و  ياوق  هک  يروط  ناـمه  دراد ، دوجو  يداـیز  فـالتخا  ...و  تفارظ  یندـب ، ياوق 

.دنک یم  تموکح  زیچ  همه  زا  شیب  فطاوع  تاساسحا و  نز ، سنج  رد  الثم : .دنراد  فالتخا  مه  اب  زین  یحور  تالاح 

دنک صخـشم  ار  سنج  ود  نیا  ...و  یگداوناخ  یعامتجا ، یـسایس ، یگدنز  یـشم  طخ  دـهاوخ  یم  هک  يا  هنالداع  نوناق  نیاربانب ،
دهاوخب ینوناق  رگا  هنرگ  و  دیوگ ، خساپ  ود  نآ  دوجو  نامزاس  يادن  هب  دشاب و  راوتـسا  ود  نآ  يرطف  ياه  هتـساوخ  ساسا  رب  دـیاب 

يدوجو و تافالتخا  همه  نیا 

هچنآ رد  ار  نز  هتفرگ و  هدیدان  ار  يرطف  ياه  هتساوخ 
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دوخ لامک  ریسم  زا  ار  نز  اریز  .تسا  هدرک  ملظ  ود  ره  هب  تبـسن  تروص  نیا  رد  دهد ، تکرـش  تسا  درم  ترطف  اب  قفاوم  اهنت  هک 
، تاباختنا نز و  باتک  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) .تسا هتخاـس  مورحم  دوخ ، یعیبط  عورـشم  قوقح  زا  مه  ار  درم  هتخاـس و  فرحنم 

( .دییامرف هعجارم 

2 اه یقرواپ  تاحیضوت و 

دنراد شیاجنگ  رتیل   5/4 طسوتم ، روط  هب  يداع ، لاح  رد  اه  شش  . 15

هحفص 189

شیاجنگ .دوش  یم  یمـسج  یحور و  تالاح  زا  يرایـسب  رد  فالتخا  ثعاـب  تواـفت  نیمه  دـنک و  یم  قرف  فلتخم  دارفا  رد  یلو 
.دوش یم  يریگ  هزادنا  رتموریپسا »  » هلیسو هب  اه  شش 

شیب دوش  یم  اه  شـش  دراو  ندز  مد  ماگنه  هک  ییاوه  هک  دوش  یم  مولعم  هدـمآ  لمع  هب  مد  ياوه  زا  هک  ییاه  شیامزآ  قبط  . 16
رادقم دـبای و  یم  لّزنت  هب 16 % نآ  نژیـسکا  مدزاب ، عقوم  هک  یتروص  رد  دراد ، کینبرک  دـیردینا  یمک  رادـقم  نژیـسکا و  زا 20 %

.دوش یم  هلدابم  زاگ  عون  ود  نیا  اه  شش  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  دوخ  نیا  دوش و  یم  هدوزفا  زین  کینبرک  دیردینا 

زا ًامیقتسم  دنشاب ، یم  تفج  هک 12  یغامد  باصعا  دنتـسین و  ادـج  مه  زا  یعاخن  یغامِد و  ياه  بصع  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا  . 17
، دزاس یم  رارقرب  زغم  اب  ار  اهنآ  هطبار  دنوش و  یم  لصتم  ...و ) نابز  شوگ ، مشچ ،  ) ندب فلتخم  ءاضعا  هب  هدش و  جراخ  زغم 

اه هرهم  نیب  رد  هک  ییاه  خاروس  زا  هتفرگ و  همـشچرس  یکوش » عاخن   » مان هب  زغم  نیریز )  ) یناتحت تمـسق  زا  یعاخن  باصعا  یلو 
.تسا تفج  یعاخن 31  ياه  بصع  دادعت  .دندرگ  یم  بعشنم  دراد  دوجو 

روط هب  ناسنا  زغم  مجح  . 18

رتمیتناس طسوتم 1500 
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یخرب رد  رت و  کبس  رت و  کچوک  دارفا ، زا  یضعب  نانز و  رد  هتبلا  .دشاب  یم  مرگ  دودح 1500  رد  زین  نآ  طسوتم  نزو  بعکم و 
.دوش یم  هدید  طسوتم  نازیم  نیا  زا  رت  نیگنس  رت و  گرزب  رگید ،

ییایوب و ییاشچ ، ییانیب ، ییاونـش ، ياـه  هقطنم  لـماش  هک  یـسح  زکارم  فلا ) زا : دـنترابع  خـم  فلتخم  ياـه  هقطنم  زکارم و  . 19
.تسا هسمال 

.دشاب یم  زیامتم  مه  زا  اهاپ  اه و  تسد  هنت ، ندرگ ، رس و  تاکرح  هقطنم  نآ ، رد  هک  یسح  زکارم  ب )

.تسا ساوح  ياه  هرطاخ  قطانم  لماش  هک  يزکارم  ج )

قطانم نوگانوگ  تاساسحا  هک  یطاـبترا  زکارم  .تسا ه ) هدـش  لیکـشت  باـتک  ملکت و  یناـعم ، هرطاـخ ، قطاـنم  زا  هک  يزکارم  د )
.دهد یم  طابترا  مه  هب  ار  هفلتخم 

راکنا لباق  ریغ  ملـسم و  رـصتخم ، روط  هب  ندـب ، ياه  هاگتـسد  ریاس  زغم و  ياه  تیلاعف  اب  ایؤر  باوخ و  طابترا  عوضوم  دـیاش  . 20
؟ تسا هزادنا  هچ  ات  طابترا  نیا  نازیم  هک  دید  دیاب  یلو  دشاب ،

دنا هدرک  ضرف  يزغم  ياه  لولس  زا  یتمسق  تیلاعف  يرادیب و  ار ، نآ  تلع  هتسناد و  يدام  عوضوم  کی  اهنت  ار  ایؤر  هلئسم  یخرب 

190 هحفص

یلـصا تلع  هتـشادنپ و  یناهن  ياهوزرآ  هشیدنا و  لد ، ياه  شهاوخ  مامت  نیـشناج  ار  نآ  شنارادفرط  دیورف و  دننام  مه  یخرب  و 
! دنا هتسناد  یسنج  هزیرغ  ار  نآ 

، تسا هدنار  سپ  هدرک و  ناهنپ  لفط ، هک  یناوهـش  تالیامت  راکفا و  دـیوگ ...« : یم  ایؤر »  » مان هب  دوخ  باتک  رد  دـیورف  هنومگیز 
!!!« دوب دهاوخ  ایؤر  دنمورین  ياه  تلع  زا  یگرزب  رد  اهدعب 

یلو تسا  جراخ  ام  ثحب  عوضوم  زا  تسا  هبرجت  نادجو و  اب  فلاخم  تیعقاو و  زا  رود  هزادنا  هچ  ات  دیاقع  نیا  لاح 
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لاکشا زا  یلاخ  یکیزیف ، اتم  لوصا  حور و  هلئسم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  باوخ ، ایؤر و  هلئـسم  لح  هک : تفگ  دیاب  رـصتخم  روط  هب 
الوصا اریز  دـشاب ، یم  نآ  یندـب  هبنج  يداـم و  طاـبترا  زا  رتـشیب  بتارم  هب  هلئـسم  نیا  يونعم  یحور و  هبنج  یلک  روـط  هب  تسین و 

یم قافتا  ًادعب  هک  یثداوح  تانایرج و  اب  تاقوا  زا  يرایـسب  دراد و  ینیب  شیپ  هبنج  ای  هدوب و  هقباس  یب  صخـش  يارب  اهایؤر  رتشیب 
.دنک یم  قیبطت  الماک  دتفا 

.تسا ریز  هیرظن  هس  اهنآ  نیرت  مهم  هک  هدش  زاربا  ینوگانوگ  تارظن  حور ، هلئسم  هرابرد  . 21

یم لصاح  زغم  ياه  لولـس  ییایمیـش  یکیزیف و  لامعا  رثا  رد  هک  تسا  زغم  ياه  لولـس  يداـم  راـثآ  زا  تراـبع  لـقع  حور ، فلا )
دناوت یم  صخش  هک  يراکفا  مامت  دادعت  دنروآ -  یم  رامـشب  مهدجیه  نرق  ياه  يدام  زا  ار  يو  هک  كوه - » تربار   » یتح دوش !

.تسا هدز  نیمخت  نویلیم  ود  هب  دنک  طبض  دوخ  رمع  لوط  رد 

نیا .تسین  تیؤر  لباق  ام  يداع  ساوح  اب  هک  دـشاب  یم  یفیطل  رایـسب  سنج  زا  نآ  هدام  یلو  تسا  يدام  ناـسنا  لـقع  حور و  ب )
هجوت دروم  دـنزادرپ ، یم  شیاـمزآ  هبرجت و  هب  حاورا ) اـب  طاـبترا  « ) مسیتـیرپسا مزیتونپیه و   » دروم رد  هک  ینادنمـشناد  يارب  هیرظن 

.تسا

.دنناد یم  ندب  ّربدم  ار  نآ  هتسناد و  هدام  صاوخ  هدام و  زا  درجم  يدوجوم  ار  حور  هک  ناتسرپادخ  اهتیسیزیفاتم و  رتشیب  هیرظن  ج )

.دوش عقاو  یلقع  نوناـق  مکح و  فـالخ  رب  هدرک و  فلخت  یلوـلعم  تلع و  نوناـق  زا  یلک  هب  يا  هدـیدپ  هک  تسین  نیا  هزجعم  . 22
اریز دریگب ، هجیتن  نینچ  قوف  تانایب  زا  یسک  دور  یمن  نامگ 
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یم دـعب  تاحفـص  رد  هک  هچنآ  و   - قوف نایب  زا  روظنم  هکلب  تسین ، ریذـپ  ناـکما  زگره  یهلا  رییغت  نودـب  ننـس  قبط  رب  بلطم  نیا 
ءاروام ناهج  زا  هک  يداع -  ریغ  لماوع  هلسلس  کی  زا  هتسویپ و  عوقو  هب  یعیبط  يداع  ننـس  فالخ  رب  نایرج ، هک  تسا  نیا  دیآ -

ردیلو تسا  یلولعم  تلع و  یمومع  نوناق  موکحم  زین  هزجعم  نیاربانب  .تسا  هدمآ  دیدپ  دریگ - یم  همشچرس  اجنآ  زا  تسا و  هدام 
هقطنم هک  یعیبط -  مولع  تهج  نیمه  هب  .دشاب  یم  نوریب  يدام  ناهج  يداع  نیناوق  یعیبط و  هیراج  ننـس  ذوفن  ورملق  زا  لاح  نیع 

زا تازجعم  اریز  دـنک ، تاـبثا  اـی  یفن و  ار  تازجعم  دـناوت  یمن  تسا - یبرجت  یـسح و  لولعم  لـلع و  رهاوظ  هب  دودـحم  نآ  ذوفن 
تسا جراخ  یعیبط  مولع  هطیح 
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هک تسا  یبلطم  نارگید ) هداعلا  قراخ  ياهراک  ءایبنا و  تازجعم  زا  معا   ) هداعلا قراـخ  يداـع  ریغ  ياـه  ناـیرج  عوضوم  یفرط  زا 
ناـضاترم فرط  زا  هک  يا  هداـعلا  قراـخ  روآ و  تریح  ياـهراک  مدرم ، رتشیب  تسین و  نآ  رد  يا  ههبـش  دـیدرت و  هنوگچیه  هزورما 

یم ور  هبور  ییاه  تسب  نب  قیقد و  تاکن  نینچ  اب  یتقو  زین  يدام  نادنمـشناد  یتح  دـنا ، هدینـش  اـی  هدـید و  دوش ، یم  عقاو  يدـنه 
یعیبط نیناوق  مولع و  یناوتان  زجع و  هب  ریزگان  دـننیب ، یمن  قباطم  دـنراد  تسد  رد  هک  ییاـه  يروئت  نیزاوم و  اـب  ار  اـهنآ  دـنوش و 

هک دیآ  یم  دیدپ  اه  ضاترم  رد  یناسفن  لکـشم ) ) هّقاش لامعا  اه و  تضایر  رثا  رد  يزومرم  جاوما  دنیوگ : یم  دننک و  یم  فارتعا 
دوش یم  يروآ  تریح  زیمآرارسا و  عیاقو  نینچ  أشنم 

باسح هک  درک  شومارف  دیابن  هتبلا 
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نیا اهنت  اجنیا  رد  ام  روظنم  .دراد  دوجو  ود  نآ  نایم  رد  يدایز  قرف  تسادـج و  اه  ضاترم  يداـع  ریغ  تاـیلمع  باـسح  زا  هزجعم 
رد  ) دوخ ياج  رد  ار  ءایبنا  زاـجعا  ثحب  هتبلا  دـشاب ، دـیدرت  ههبـش و  دروم  دـناوت  یمن  زگره  ندوب ، هداـعلا  قراـخ  عوضوم  هک  دوب 
هب نآ  تالاکـشا  خـساپ  زاجعا و  هب  طوبرم  بلاـطم  دروم  رد  دـنناوت  یم  نادـنم  هقـالع  .داد  میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  توبن ) ثحب 

.دنیامن هعجارم  هدش  همیمض  نآ  رخآ  هب  صوصخ  نیا  رد  هک  يا  هلاسر  لوا و  دلج  نازیملا ; ریسفت  همجرت 

هب هکلب  دوش ، یمن  هتفگ  يا  هداعلا  قراخ  راک  ره  هب  هزجعم » ، » مالک نادنمـشناد  حالطـصا  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نمـض  رد  . 23
دربن هب  يّدـحت ،  ) هضراعم هب  نیفلاخم  توعد  دـنوادخ و  فرط  زا  یبصنم  کی  ياعدا  اـب  هک  هداـعلا  قراـخ  ياـهراک  زا  هتـسد  نآ 

.دوش یم  هتفگ  دشاب  هارمه  ندناوخارف )

هحفص 192

تلاح زا  هیلوا  تسپ  زیچان و  رایسب  تاعامتجا  جیردت ، هب  هک  يروط  نامه  دندقتعم  سانـش ) هعماج   ) يژولویـسوس نادنمـشناد  . 24
ریـس نیا  رد  زورما  هب  ات  هدومن و  یقرت  یندم  یعامتجا و  یگدنز  ینیـشن ، رهـش  تروص  هب  یگلیبق  یگداوناخ و  یگدنز  شحوت و 

ریـسم نیا  ماجنارـس  دور و  یم  شیپ  هب  نانچمه  يرـشب  عاـمتجا  میظع  هلفاـق  زین  نونکا  هدیـسر ، دوخ  ینونک  دـح  رـس  هب  یلماـکت ،
.ددرگ یم  فقوتم  تسا - يرشب  هعماج  لماکت  هّلق  نیرخآ  هک  ییاهن - هلحرم  رد  یلماکت 

صقاون مه  زونه  یلو  تسا ، هدیـسر  یـصاخ  يایازم  اه و  یقرت  هب  يزیگنا  تفگـش  روط  هب  يرـشب  هعماـج  نونکا  هک  تسا  تسرد 
بیترت نیا  هب  هدش و  عفترم  مک  مک  زین  اهنآ  یجیردت ، ریس  نمض  دیاب  هک  دراد  دوجو  يدایز 
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.دریذپ ققحت  تیناسنا  هلضاف  هنیدم 

ياـهورین زونه  یلو  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  ار  دـشر  مدـع  تیلوفط و  نارود  تسا و  یناوج  نارود  رد  يرـشب  هعماـج  زورما  عـقاو  رد 
هک هتفرگ  رارق  تیرـشب  دشر  لامک  نارود  نارود ، نیا  رـس  تشپ  دنک و  یم  تموکح  نآ  رب  تدـش  هب  بضغ ) توهـش و   ) یناوج

.درک دهاوخ  تموکح  نآ  رب  یعقاو  شناد  لقع و  اهنت 

لابند هب  هک  دیـسر  دهاوخ  یمد  هدیپس  نآ  زا  سپ  تسا و  نشور  هام ، رون  اب  هک  تسا  یکیرات  بش  دننام  ناهج  ینونک  عضو  ینعی 
! درک دهاوخ  تایح  افص و  ترارح ، رون ، زا  راشرس  ار  ناهج  دیشروخ ، زورف  یتیگ  راونا  نآ ،

.تسا هدرک  ینیب  شیپ  ار  نآ  لبق  لاس  رازه  زا  شیب  مالسا  نید  هک  دسر  یم  ییاج  هب  شناد  ملع و  دروم  رد  تاعلاطم  تاقیقحت و 

روهظ هرابرد  ینامـسآ  ناـیدا  ریاـس  ناوریپ  زا  يداـیز  هورگ  هکلب  ناناملـسم ، رتشیب  هعیـش و  هک  تسا  يا  هدـیقع  ناـمه  يروئت  نیا 
.دنراد یناهج ) هنالداع  تموکح  کی  ندش  رارقرب  و   ) یناهج حلصم 
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اهیدام تاداریا  نیرتمهم  خساپ  موس : شخب 

اه يدام  ياهداریا  نیرت  مهم 

نانخـس تقیقح ، يوجتـسج  قیقحت و  رد  دراد  لیم  هشیمه  ناسنا  تسین و  شخب  نانیمطا  هبناج ، کی  ياه  ثحب  یلیخ  هک  اجنآ  زا 
تـسا مزال  دـنوادخ ، ییاسانـش  هرابرد  دوخ  ياـه  ثحب  لاـبند  هب  تهج  نیمه  هب  دجنـسب ، Ø اـب ي دونـشب و  ار  ثحب  نـیفرط 

چیه ياج  ات  میوش  روآ  دای  ار  نآ  هدـننک  عناق  ياه  خـساپ  هدرک و  ناونع  لماک ، يرظن  یب  اب  ار  اـه  يداـم  ياـهداریا  نیرت  مهم  هک 
.دنامن یقاب  یمارگ  ناگدنناوخ  يارب  يدیدرت  هنوگ 

.دنوش یم  میسقت  زاتمم  هتسد  ود  هب  دنراد  ناتسرپادخ  هب  اه  يدام  هک  یتاضارتعا  اه و  يریگ  هدرخ  یلک  روط  هب 

لالدتسا هبنج  هک  ییاهداریا  . 1
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.دروآ رامش  هب  یفسلف  یملع و  ثحابم  ءزج  ار  نآ  ناوت  یم  تسا و  يدعاوق  لوصا و  هب  یکتم  هتفرگ و  دوخب 

نیا هاـگیب  هاـگ و  هنافـسأتم  هک  دراد - ار  هلمح  داـقتنا و  هبنج  رتـشیب  هتـشادن و  یلالدتـسا  یملع و  ساـسا  هیاـپ و  هـک  ییاـهداریا  . 2
راکفا هب  هدـننز ، دـنت و  تارابع  اب  راچان  هب  تسین ، یقطنم  لیلد و  هب  یکتم  نوچ  و  دوش - یم  هارمه  ریقحت  رخـسمت و  اب  تاضارتعا 

هدید رتشیب  اه  تسینومک  تاملک  رد  ًاصوصخم  ینعم  نیا  .دوش  یم  هضرع  یمومع 
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زا رود  نانخس  هنوگ  نیا  دنمـشناد ، رکفتم و  رفن  کی  زغم  زا  هنوگچ  هک  تسا  ّریحت  فسأت و  هیام  هک  تساهداریا  نیمه  دوش و  یم 
...؟ تسیچ ناتسرپادخ ، هرابرد  هنافصنم  ریغ  ياه  تواضق  هنوگ  نیا  أشنم  و  دنک !!؟ یم  شوارت  قطنم 

- تسا راکـشآ  نآ  هرهچ  زا  یقطنم  ریغ  هزراـبم  بصعت و  راـثآ  هک  اـه ، يداـم  تاـضارتعا  تالاکـشا و  هنوگ  نیا  هک  تسین  یکش 
یم همشچرس  اجک  زا  تسا و  هدوب  هچ  نآ  یـساسا  تلع  مینیبب  هک  تسا  نیا  مهم  یلو  درادن ، ار  یفـسلف  یملع و  ثحب  کی  شزرا 

؟ دریگ

.دش دهاوخ  مولعم  هدنیآ  ياه  ثحب  زا  زین  لاوئس  نیا  خساپ 

؟ دنرادن نامیا  ادخ  هب  یعیبط  املع  زا  یهورگ  ارچ  لوا : داریا 

هراشا

هک نانچ  دزاس - تحاران  ار  یضعب  رطاخ  تسا  نکمم  دیآ و  یم  شیپ  هتشذگ  ياه  لالدتـسا  هعلاطم  زا  سپ  هک  یلاکـشا  نیتسخن 
: هک تسا  نیا  تسا - هتخاس  تحاران 

 - گرزب تیاهن  یب  اـت  کـچوک  تیاـهن  یب  زا  دوجوم -  همه  نیا  هتفرگ و  ارف  تقد  مظن و  ار  یتسه  ناـهج  رـسارس  رگا  یتسار  هب 
یتردق ملع و  راکشآ  ياه  هنومن  رارسا و  زا  راشرس  نآ  ياج  همه  دراد و  رارق  یساسا  مظن  همانرب و  کی  تحت 
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دوخ هک  یعیبط -  مولع  نادنمـشناد  ارچ  سپ  دـنک ، یم  تیاکح  تیاهن  یب  دوجو  کی  عبنم و  کی  زا  نشور  روط  هب  هک  دـشاب  یم 
!؟ دنا هدرواین  نامیا  تردق ، أدبم  نآ  هب  دنوش - دقتعم  نآ  هجیتن  هب  سک  ره  زا  لبق  دیاب  دنا و  هدوب  رارسا  همه  نیا  فشاک 

رتراومه ام  يارب  یـسانشادخ  هار  دـنزب ، رانک  تـالوهجم  يور  زا  يا  هدرپ  دـنک و  يورـشیپ  ملع  هک  ردـق  هچ  ره  دـییوگ : یم  اـمش 
تالوهجم ناگدننک  لح  ناگدننک و  هعلاطم  زا  دوخ  هک  نانآ  دیابن  ایآ  دزاس ، یم  انشآ  یـسانشادخ  لیلد  نارازه  هب  ار  ام  هتـشگ و 

دنراد رب  یسانشادخ  فرط  هب  ار  لوا  مدق  هدش و  هجوتم  یتسه  گرزب  أدبم  ادخ و  هب  سک  ره  زا  رتدوز  هدوب ، یتسه  ناهج 

هحفص 197

!؟ دنسانشن ار  ادخ  اهنآ  دوخ  یلو  میسانشب ، ار  ادخ  اهنآ  تاعلاطم  تامحز و  جیاتن  زا  ام  هک  دوش  یم  هنوگچ 

ایرد زا  اه  گنسرف  هک  نانآ  یلو  دنشاب ، لفاغ  نآ  زا  هتخانـشن و  ار  بآ  ایرد  نانیـشن  لحاس  هک : تسا  نآ  دننام  تسرد  بلطم  نیا 
...!؟ تسا یندرکرواب  فرح  نیا  ایآ  دنوش ! انشآ  بآ  تقیقح  هب  دنا ، هدرب  یپ  ایرد  رارسا  هب  نانیشن  لحاس  هتفگ  زا  اهنت  دنرود و 

تفگ و ثحب و  دروم  رتشیب  دنراد - ییانـشآ  يدیحوت  تاعلاطم  اب  هک  هدرک - لیـصحت  ناوج و  هقبط  نایم  رد  ًاصوصخم  داریا ، نیا 
.دنشاب هدش  لزلزتم  دیحوت ، هلئسم  رد  داریا ، نیا  هدننک  عناق  خساپ  نتفاین  رثا  رب  هک  دنشاب  يدارفا  دیاش  تسا و  وگ 

.دومن هجوت  عوضوم  دنچ  هب  دیاب  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  خساپ :

دیحوت هرابرد  یعیبط  مولع  سانشرس  نادنمشناد  زا  یضعب  راتفگ  فلا -

هتفرگ رارق  ناتسرپادخ  لوا  فص  رد  یعیبط ، مولع  نادنمشناد  زا  يرایسب  هک  دشابن  رکذت  هب  جایتحا  دیاش 
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یتسه أدبم  ادخ و  هب  تبسن  نانآ  يراشفاپ  تفرعم و  اسب  هچ  دنا و  هدومن  مالعا  أدبم  ادخ و  هب  ار  دوخ  داقتعا  تحارـص ، لامک  اب  و 
هب دـمآ - دـهاوخ  هک  یلیالد -  رطاخ  هب  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا  تسرد  .تسا  هدوب  نارگید  زا  شیب  ناـشیاه -  هتفگ  ساـسا  رب  - 

.درب یپ  اهنآ  يدیحوت  هدیقع  هب  ناوت  یم  اهنآ  ياه  هتفگ  يالبال  زا  یلو  دنا ، هتشادن  راهظا  هراب  نیا  رد  ار  دوخ  هدیقع  راکشآ  روط 
: هک تفگ  ناوت  یم  نیاربانب 

.دنتسه ّتیلقا  رد  اهنآ  نایم  رد  يرگ ) يدام   ) مسیلایرتام نارادفرط  دنتسرپ و  ادخ  یعیبط ، مولع  نادنمشناد  تیرثکا 

198 هحفص

: میوش یم  روآدای  ار  اهنآ  ناسانشرس  زا  رفن  دنچ  راتفگ  هنومن  يارب 

: دیوگ یم  تسا - تئیه  فورعم  نادنمشناد  زا  هک  لشره  فلا :

.دیآ یم  تسد  هب  يدبا  یلزا و  دنوادخ  دوجو  يارب  يرت  يوق  نکش و  نادند  لیالد  ددرگ ، یم  رت  عیسو  ملع  هریاد  ردق  ره 

خاک  ) ملع خاک  ات  دنا  هداد  مه  تسد  هب  تسد  اه  ناد  یعیبط  یکلف و  نادنمـشناد  اه ، ناد  یـضایر  یـسانش ، نیمز  ياملع  عقاو  رد 
(1) .دنزاساپ رب  مکحم  ار  ادخ ) تمظع 

هک یماگنه  دـیوگ : یم  هدـحتم - تالایا  يدرونایرد  هرادا  هاگـشیامزآ  کینورتکلا  تمـسق  قبـسا  نواعم  چـیپ  سیروم  تربار  ب :
یمدآ هک  دنک - قیقحت  یطیارـش  رد  زین  دهد و  رارق  هعلاطم  دروم  دـشاب - دوجوم  ادـخ  یمدآ و  نایم  ادـیاب  هک  ار - یطابترا  ناسنا ،

، دـنک مادـقا  طئارـش  نیا  يرارقرب  يارب  ناج  لد و  زا  يدـج و  روط  هب  نینچمه  دوش و  رارقرب  تاطابترا  نیا  اـت  دـنک - قیقحت  دـیاب 
.دنام یمن  یقاب  وا  نهذ  رد  یکش  هنوگچیه  ياج  رگید  هک  دراذگ  یم  وا  یگدنز  رد  یمیظع  ریثأت  نانچ  ادخ  اب  طابترا 
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هب نامیا  هک  تسا  یمدآ  ناج  هب  کیدزن  میظع و  نانچ  تیعقاو ، نیا  دـیآ و  یم  رد  یـصخش  تیعقاو  تروص  هب  ادـخ  نامز  نآ  رد 
(1) .دروآ یم  رد  تبثم  تفرعم  ملع و  تروص  هب  ار  ادخ 

یقرواپ

ص 503 ج 1 ، فراعملا ، هرئاد  يدجو ; دیرف  - 1

هحفص 199

دیوگ یم  دوخ  فراعملا  هرئاد  رد  لن  تنوم  ج :

رتشیب هکلب  دـیامن ) یم  نیمأت  ار  ام  يداـم  تاـجایتحا  و   ) دـنک یم  ریـس  ار  اـم  لـقع  هک  تسین  رظن  نیا  زا  اـهنت  یعیبط  مولع  تیمها 
تاساسحا هب  ار  ام  مینک و  یم  كرد  ار  ادـخ  تمظع  هک  درب  یم  ـالاب  يا  هزادـنا  هب  ار  اـم  لـقع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ  تیمها 

(2) .دهد یم  تنیز  وا  تاذ  لالجا  باجعا و 

: دیوگ یم  یضایر -  کیزیف و  دنمشناد  رتروپ  يرناه  دلانود  د :

یتالاوئس باوج  تسا و  هیـضرف  ره  یـساسا  هیاپ  لاعتم ، يادخ  دوجو  هدوب و  قلاخ  تسد  هب  هدش ، ماجنا  هک  یتروص  ره  هب  تقلخ 
(3) .تسا ادخ »  » هملک نآ  تسا و  هملک  کی  طقف  هدشن  هداد  اهنآ  هب  یخساپ  لاح  هب  ات  هک 

: دیوگ یم  نآ  نمض  رد  هک  دراد  یلصفم  تاملک  یمومع -  هبذاج  نوناق  فشاک  نتوین  ه :

هک میمهف  یم  مشچ  هعلاـطم  اـب   [ هتـسناد یم  ـالماک  ار  توص  هب  طوبرم  نیناوـق  نآ ، هدـنزاس  هک  میمهف  یم  شوـگ ، هعلاـطم  اـب  اـم 
ار اهنآ  هک  گرزب -  تقیقح  نآ  هب  كالفا  مظن  هعلاطم  زا  هتـسناد و  یم  ار  تیؤر  رون و  هب  طوبرم  هدـیچیپ  نیناوق  مشچ ، هدـنزاس  ]

(4) .میرب یم  یپ  دنک - یم  هرادا  صوصخم  مظن  قبط 

یقرواپ

ص 23. ادخ » دوجو  تابثا   » باتک - 1

فراعملا هرئاد  يدجو ; دیرف  - 2

ص 43. ادخ ،» دوجو  تابثا   » باتک - 3

.فراعملا هرئاد  يدجو ، دیرف  - 4

هحفص 200
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و:
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: دیوگ یم  تسا - کیزیف  فورعم  نادنمشناد  زا  هک  دتسرا 

رییغت نودب  نیناوق  رد  ار  نآ  راثآ  جیاتن و  لک  لقع  نیا  ددرگ و  یم  بترم  مظنم و  هرادا و  يدـبا ، لک و  لقع  کی  هطـساو  هب  ملاع 
(1) .دزاس یم  راکشآ  تعیبط ،

: دیوگ یم  دراد -  یهجوت  لباق  تاقیقحت  تایفشک و  تاتابن ، نامتخاس  عوضوم  رد  هک  فورعم  ياه  ناد  یعیبط  زا  یکی  هتیل  ز :

نم هدرک و  روبع  نم  نامـشچ  لباقم  زا  لاعتم  رداق  ناهن ، راکـشآ و  زا  ربخ  اـب  دـنوادخ  گرزب ، یلزا و  يادـخ  ینادواـج ، يادـخ 
! دیدرگ سکعنم  دیبات و  محور  هحفص  يور  رد  وا  تردق  تمظع و  وترپ  یلو  منیبب ، دوخ  لباقمرد  ار  وا  متسناوتن 

هدـهاشم تادوـجوم  تاـقولخم و  ماـمت  رد  ار  وا  راـثآ  نم  هتخادـنا ! تریح  بجعت و  تهب ،، رد  ار  حور  ساـکعنا ، نیا  هجیتـن  رد  و 
، دنوش یمن  هدید  مشچ  هب  زگره  هک  یتادوجوم  نآ  رد  اهنآ ، نیرت  کچوک  رد  یتح  تاقولخم ، تادوجوم و  نیا  مامت  رد  مدومن و 

(2 (؟ دوش یم  هدید  اهنآ  رد  یفصو  لباق  ریغ  لامک  هچ  یلقع ؟ هچ  هتفر ؟ راک  هب  یتّوق  تردق و  هچ 

: دیوگ یم  فورعم -  فوسلیف  لاکساپ  ج :

.درادن یناکم  شطیحم  تسه و  اج  همه  رد  شزکرم  هک  تسا  ینایاپ  یب  هرک  ام  قلاخ 

یقرواپ

.دیدج پاچ  ص 89، تعیبط ، رد  ادخ  نویرامالف ; لیماک  - 1

افتکا هزادنا  نیمه  هب  راصتخا  يارب  تسا و  لصفم  رایـسب  دنمـشناد  نیا  تاملک  .) ص 206 تعیبط ، رد  ادـخ  نویرامالف ; لیماک  - 2
( .دش

201 هحفص

زج زیچ  چـیه  دـیوگ : یم  فوسلیف  نیمه  زاب  .تسا ) لومعم  هسنارف  نابز  رد  هک  تسا  یبدا  ریبعت  کـی  دنمـشناد ، نیا  زا  ریبعت  نیا  )
(1) .دناشن یمن  ورف  ار  ام  حور  یگنشت  نورد و  زوس  ادخ ، هب  هدیقع 

روناج دنمشناد  لیکرتول - دراودا  ط :
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: دیوگ یم  وکسیسنارفناس  هاگشناد  رد  یسانش  تسیز  هرادا  قبسا  سیئر  سانش و  هرشح  سانش ;

دییأت ار  قباس  یفسلف  لیالد  هک  هدمآ  تسد  هب  راگدیرفآ  تابثا  يارب  يدیدج  لیالد  یملع ، تاعلاطم  هجیتن  رد  ریخا  ياه  لاس  رد 
، هزادنا زا  شیب  تشاذگ ، یم  رانک  ار  بصعت  هک  یـسک  يارب  یفاک و  ادـخ  هب  نامیا  يارب  هتـشذگ  لیالد  هتبلا  دـنک ، یم  تیوقت  و 

یمیدق لیالد  هب  دیدج  لیالد  ندش  هفاضا  زا  تهج  ود  رطاخ  هب  نمؤم -  صخش  کی  ناونع  هب  نم -  یلو  دندوب  موزل  زاین و  دروم 
.مدونشخ

.دنهد یم  يرت  نشور  میهافم  يدنوادخ ، تافص  زا  روبزم  لیالد  هک : نیا  تسخن 

نامیا ادـخ  هب  هک  دـننک  یم  روبجم  اـهنآ ر ا  هدرک و  زاـب  ار  نیبدـب  یلو  نادـجو  اـب  نادنمـشناد  زا  يا  هدـع  مشچ  هک : نیا  رگید  و 
.دنروایب

فالخ رد  اهنت  هن  هار  نیا  .هدومن  زاب  يرت  عیسو  هار  دوخ  يارب  بهذم  هدش و  داجیا  بهذم  هب  هجوت  رد  یتضهن  ام  روشک  رد  ًاریخا 
دیدج یملع  لیالد  هک  تسا  ملـسم  دـننک و  یم  تفرـشیپ  نآ  رد  مولع  هک  تسا  یهار  تازاوم  هب  تسرد  هکلب  تسین ، مولع  تهج 

(2) .دنا هدوب  رثؤم  دروم  نیا  رد  دننک  یم  باجیا  تباث و  ار  يراگدیرفآ  دوجو  هک 

یقرواپ

.فراعملا هرئاد  يدجو ; دیرف  - 1

ص 44. ادخ ،» دوجو  تابثا   » باتک - 2

هحفص 202

دوش یم  هدوزفا  نآ  ماهبا  یگدیچیپ و  رب  مینک  قیقحت  رتشیب  هچ  ره  هک  رارسا -  همه  نیا  نایم  زا  ام  دیوگ : یم  رسنپسا - تربره  ي :
 : هک تسا  نیا  تقیقح  نآ  مینک و  یم  كرد  ار  یعطق  حضاو و  تقیقح  کی 

وا زا  ایشا  یگمه  هک  دراد  دوجو  يدبا  یلزا و  يورین  کی  ناسنا ، زا  رترب 
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(1) .دنا هدمآ  دیدپ 

(2) .دنازوس یم  ار  هدنیوگ  بل  دوش  هتفگ  قلاخ  راکنا  رد  هک  يا  هملک  دیوگ : یم  هنمال - ك :

(3) .دشخب یم  تایح  ددم و  ار  تادوجوم  شینادواج  هعشا  هک  تسا  يا  هناگی  دیشروخ  نامه  ادخ  دیوگ : یم  زیدروکول - ل :

یم هرادا  ریبدت و  ار  زیچ  همه  قلطم ، راگدرورپ  ناونع  هب  تسا و  زیچ  همه  رد  فرـصتم  زیچ و  همه  ياناد  ادـخ  دـیوگ : یم  ویق - م :
.دنک

: دیوگ یم  دنک - یم  لقن  وا  زا  مهدزون  نرق  فراعملا  هرئاد  هک  يروط  هب  يداصتقا -  فوسلیف  نودورپ - ن :

.تسا راکنا  لباق  ریغ  يرورض و  شدوجو  نیا  دوجو  اب  یلو  دجنگ  یمن  رد  فصو  كاردا و  هب  هک  تسا  یتقیقح  نآ  ادخ 

: دیوگ یم  فوسلیف  نیمه  زاب 

(4) .تسا هداد  یهاوگ  وا  دوجو  هب  ام  ياه  لد  دنک ، فشک  ار  ادخ  دوجو  ام  لوقع  هکنآ  زا  شیپ 

: دیوگ یم  یمیش - ویب  يژولزیف و  ملاع  گرب - دنلراکسوا  رتلاو  س :

یقرواپ

ص 60 نآرق ; صصق  گنهرف  - 1

ص 482.  ، فراعملا هرئاد  يدجو ; دیرف  - 2

.فراعملا هرئاد  يدجو ; دیرف  - 3

ص 482. فراعملا ، هرئاد  يدجو ; دیرف  - 4

هحفص 203

هدیدپ هعلاطم  هجیتن  رد  یناحور ، لیالد  رب  هوالع  هک  نادنمشناد -  اما  .تسا  رشب  درف  ره  بلق  ینشور  ترـسم و  هیام  ادخ  هب  نامیا 
(1) .ددرگ یم  ناشبیصن  يرتشیب  ّظح  تّرسم و  دنروآ - یم  تسد  هب  راگدیرفآ  موهفم  كرد  يارب  زین  یملع  لیالد  یعیبطیاه ،

: دسیون یم  نینچ  نادنمشناد  هب  دوخ  ياه  همان  زا  یضعب  رد  نارادناج -  عاونا  لوحت  هیضرف  بحاص  نیوراد - ع :

(2) .درادن أدبم  ایند  هک  دیوگب  بیجع  یگنهامه  ماظن و  نیا  ندید  اب  تسا  لاُحم  دیشر  لقع  رب 

: دیوگ یم  يژولویزیف -  ملاع  ردیرک - سکوب  نیلرام  ف :
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فیرعت نینچ  ار  نآ  تشاد  لوبق  ار  قلاخ  تردق  کی  دوجو  هک  نیتشنیا  تربلآ 
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: دنک یم 

مـسا نم  مدـش  رّکذـتم  هلاقم  لوا  رد  هکنانچ  تسوا و  دوجو  هاوگ ، ناهج ، هک  دراد  دوجو  يرداق  لقاع و  يورین  لوهجم ، ملاع  رد 
.ما هتشاذگ  ادخ  ار  ورین  نیا 

چیه ناهج ، شنیرفآ  رد  نم  رظن  هب  .مناد  یمن  فداـصت  هجیتن  ار  ناـهج  شنیرفآ  منیب و  یمن  یلزا  يورین  هداـم و  اـیند ، نیا  رد  نم 
.درادن دوجو  زومرم  یتح  لوهجم ، لماع 

شوه و هک  رـشب -  ایآ  .دشابن  یقطنم  ریغ  دیاش  نم  هدـیقع  سب و  منیب و  یم  ار  لاعتم  رداق  راگدرورپ  هدارا  ناهج ، شنیرفآ  رد  نم 
! تسین قباطم  عوضوم  نالف  تسا و  قباطم  قح  لقع و  اب  عوضوم  نالف  هک  دیوگب  دناوت  یم  تسا - دودحم  شدادعتسا 

یقرواپ

ص 54. ادخ ;» دوجو  تابثا   » باتک - 1

ص 16. عاونالا ، لصا  نیوراد ;  - 2

هحفص 204

(1) .دوب مهاوخ  تباث  هدیقع  نیا  رد  هشیمه  مدومن و  زاربا  ار  دوخ  هدیقع  نم  تروص  ره  رد 

.دنریگ یم  وا  زا  ار  دوخ  یقرت  دوجو و  تادوجوم ، یگمه  هک  تسا  یلزا  سومان  نامه  ادخ  دیوگ : یم  ندروج - ص :

هناگی و دنوادخ  هب  تبـسن  ار  اهنآ  قیمع  راکـشآ و  داقتعا  هک  یعیبط  نادنمـشناد  هدنز  زغمرپ و  اسر ، تاملک  زا  يرـصتخم  دوب  نیا 
.دناسر یم  هدیقع  نیا  رد  ار  اهنآ  يراشفاپ 

يرگیدام هب  شیارگ  للع  ب -

صقان طلغ و  یفرعم  . 1

هکلب یعیبط  مولع  نادنمـشناد  اهنت  هن  هک  دوب  ییادخ  دندوب  هدرک  یفرعم  اهنآ  هب  ناهج  راگدیرفآ  یتسه و  أدـبم  مان  هب  هک  ییادـخ 
مظن همه  نیا  هک  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دـنادب  يا  هداس  دوجوم  هدـنروآدیدپ  ار  وا  یتح  دوبن  رـضاح  وا  تشاد  تشحو  وا  زا  یلقاع  ره 

.دنادب وا  دوجو  وترپ  زا  یتسه  ناهج  رس  ات  رس  رد  ار  قیمع 

ندرک و شدرگ  نتفرگ ، یتشک  ندیباوخ ، ندیماشآ ، شلاعفا  هک  ییادخ 
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رواب دناوت  یمن  یعیبط  دنمـشناد  کی  زگره  تسین و  شتـسرپ  هتـسیاش  دوجوم  نیا  دشاب ، ...و  لخب  دـسح ، بضغ ، لهج ، شتافص 
.تسا هوکش  اب  تمظع و  اب  راثآ  همه  نیا  أدبم  یناوتان  فیعض و  دوجوم  نینچ  هک  دنک 

؟ تسا هتفرگ  همشچرس  باب  رد  اجک  زا  هدوب و  یناکم  هچ  رد  صقان  طلغ و  یفرعم  نیا  هک : دیسرپ  دیهاوخ 

یقرواپ

( رصاعم گرزب  نادنمشناد  زا  نت  فیلأت 40  «. ) ادخ دوجو  تابثا   » باتک - 1

هحفص 205

هدوب ریخا  یملع  ياه  تیلاعف  زکرم  دـنا و  هتـسیز  یم  نآ  رد  نیفـشتکم  نادنمـشناد و  هک  یطیحم  ناـمه  رد  مییوگ : یم  خـساپ  رد 
لیبق و نیمه  زا  یتافارخ  زا  راشرس  هک  لیجنا -  تاروت و  هدروخ  تسد  بتک  یبهذم ، تاداقتعا  فرعم  اهنت  هک  یطیحم  رد  تسا ;
! تسا هدوبن  تسد  رد  ناتسرپادخ  شیالآ  یب  حیحـص و  دیاقع  زا  يربخ  تقیقح و  يوس  هب  یهار  ًابلاغ  هدوب و  تسا -  نیا  زا  رتدب 
زا هاوخان  هاوخ  تسین و  لمحت  لباق  ییادخ  نینچ  هب  داقتعا  يرکف ، غوبن  یملع و  تردـق  نآ  اب  دنمـشناد ، کی  يارب  تسا  یهیدـب 

.دنک یم  یلاخ  هناش  نآ  راب  ریز 

هک تسین  بجعت  ياج  چیه  دوش  مولعم  ات  مینک  یم  لقن  ادخ  هب  تبـسن  ار  دوهی  اسیلک و  بابرا  تاداقتعا  زا  هلمج  دنچ  هنومن  يارب 
.دشاب هتشادن  نامیا  ییادخ  نینچ  هب  یعیبط  دنمشناد  کی 

راهب میسن  ندیزو  ماگنه  رد  هک  دندینش  ار  دنوادخ  زاوآ  و  : » میناوخ یم  نینچ  متشه  هیآ  تاروت ، شیادیپ  رفس  میس ، باب  رد  فلا :
داد رد  ادن  ار  مدآ  دنوادخ  و  دندرک ! ناهنپ  غاب  ناتخرد  نایم  رد  دنوادخ  روضح  زا  ار  نتـشیوخ  شنز  مدآ و  دیمارخ و  یم  غاب  رد 

»!؟ یتسه اجک  تفگ : و 

، تایآ نیا  رد 
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یم وا  یمدـق  دـنچ  رد  هک  یثداوح  زا  دـمارخ و  یم  غاب  رد  حبـص  ماگنه  هک  هدـش  یفرعم  یفیعـض  دوجوم  ناـسنا ، دـننام  دـنوادخ 
.تسا ربخ  یب  درذگ 

عولط ات  يو  اب  يدرم  دـنام و  اهنت  بوقعی  و  : » دـیوگ یم  مراهچ  تسیب و  هیآ  تاروت ، شیادـیپ  رفـس  باب  مود ، یـس و  باب  رد  ب :
یتـشک رد  بوقعی  نار  فک  درک و  سمل  ار  بوقعی  نار  فک  دـبای ، یمن  هبلغ  بوقعی  رب  دـید  وا  نوـچ  تفرگ و  یم  یتـشُک  رجف 

.دش هدرشف  وا  اب  نتفرگ 

هحفص 206

مان تفگ : يو  هب  درم [ نآ  [ .منکن اهر  یهدن  تکرب  ارم  ات  تفگ : بوقعی [ [ .دفاکـش یم  رجف  هک  اریز  نک ! اهر  ارم  تفگ : درم [ نآ  [
؟ تسیچ وت 

هدـهاجم ناـسنا  ادـخ و  اـب  هک  اریز  دوش ،[ هتفگ   [ لیئارـسا هکلب  دوشن ، هدـناوخ  بوقعی  وـت  ماـن  سپ  نیا  زا  تفگ : .بوـقعی  تفگ :
ار بوقعی )  ) وا و  یسرپ ؟ یم  ارم  مسا  ارچ  تفگ : زاس ! هاگآ  دوخ  مان  زا  ارم  هک : درک  لاوئـس  وا  زا  بوقعی  .یتفای  ترـصن  يدرک و 

« .دش راگتسر  مناج  مدید و  ور  هب  ور  رد  ار  ادخ  اریز  تفگ : هدیمان و  لیئف »  » ار لحم  نآ  بوقعی  داد و  تکرب  اجنآ  رد 

زا سامتلا  رارـصا و  اب  حبـص  ماگنه  دگنج و  یم  بوقعی  اب  حبـص  هب  ات  بش  رـس  زا  يدج  هزرابم  کی  رد  دنوادخ  تایآ ، نیا  قبط 
! دوش یم  یتشک  نیا  هدنرب  بوقعی  دبای و  یم  تاجن  وا  لاگنچ 

: دیوگ یم  مهن  هیآ  جورخ ، رفس  مراهچ ، تسیب و  باب  رد  ج :

لثم شیاهاپ  ریز  و  دـندید ! ار  لیئارـسا  يادـخ  تفر و  الاب  لیئارـسا  ینب  خـیاشم  زا  رفن  داتفه  و  بادان » «، » نوراـه  » اـب یـسوم »  » «و
فافش و دوبک  توقای  زا  یتعنص 
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!!« دندیماشآ دندید و  ار  ادخ  سپ  .دراذگن  ار  دوخ  تسد  لیئارسا  ینب  نارورس  رب  افص و  رد  نامسآ  تاذ  دننام 

! دنماشآ یم  دنروخ و  یم  ار  وا  دننیب و  یم  هوک  يالاب  رد  ار  دنوادخ  لیئارسا  ینب  تایآ ، نیا  قباطم 

: دیوگ یم  مود  هیآ  شیادیپ ، رفس  مشش ، باب  رد  د :

!« دنتفرگ یم  نتشیوخ  يارب  نانز  دنتساوخ ، هک  مادک  ره  زا  و  ابیز )  ) رظنم وکین  هک  دندید  ار  نایمدآ  رتخد  ادخ ، نارسپ  »

! دنزاس یم  مهارف  ار  اهنآ  اب  جاودزا  لیاسو  هدش و  نایمدآ  يابیز  نارتخد  قشاع  ادخ ، نارسپ  هیآ ، نیا  رد 
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: دیوگ یم  مجنپ  هیآ  شیادیپ ، رفس  مهدزای ، باب  رد 

!« دیامن هظحالم  دندرک  یم  انب  مدآ  ینب  هک  ار  یجرب  رهش و  ات  دمآ ) نییاپ  ) دومن لوزن  دنوادخ  «و 

یم روظنم  نیمه  هب  ار  نیمز  نامـسآ و  ینالوط  هار  دزادرپ و  یم  شناگدـنب  ياـه  ییاـمن  رنه  ياـشامت  هب  دـنوادخ  مه  اـجنیا  رد  و 
.دیامیپ

یناوتان ینادان ، اهنآ  رد  هک  تسا  دوهی  اسیلک و  بابرا  یفارخ  راکفا  زا  يرادومن  تقیقح  رد  هک  اهنآ  تاملک  زا  يرصتخم  دوب  نیا 
.دنا هداد  تبسن  دنوادخ  تاذ  هب  ار  يرشب  تافص  عاونا  و 

تسا نآ  زا  رتالاب  شراکفا  حطس  هدناوخ ، سرد  يداع  درف  کی  یتح  تسا ، لهس  هک  یعیبط  دنمشناد  کی  هک  تسا  نشور  رایسب 
.دنادب نآ  فرگش  رارسا  هدنروآ  دوجو  هب  روانهپ و  ناهج  نیا  قلاخ  ار  ییادخ  نینچ  دوش و  تافارخ  تاموهوم و  نیا  هب  دنبیاپ  هک 

یم یهتنم  ادخ  راکنا  داحلا و  رفک و  هب  ناشراک  ناتـسرپادخ ، حیحـص  دـیاقع  زا  نتـشادن  عالطا  رطاخ  هب  ماجنارـس  تهج  نیمه  هب 
.ددرگ

يدام مولع  سایقم  اب  زیچ  همه  شجنس  . 2

يزغم یغامِد و  ياهورین  اریز  تساهنآ ، رکفت  زرط  درمش ، یعیبط  نادنمشناد  فارحنا  للع  زا  ناوت  یم  هک  ار  یعوضوم  نیمود 
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، وا رکف  رد  تاعوضوم  ریاس  لیلد  نیمه  هب  هدـش و  دـنمورین  هدـیزرو و  تمـسق  نامه  رد  دـنک  راک  رتشیب  هک  تمـسق  ره  رد  ناسنا 
نیمه هب  دوش ; یم  رگ  هولج  روبزم  یصصخت  عوضوم  هب  تبـسن  یعرف  روما  هتـشر  کی  تروص  هب  هداد و  تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا 

.دنک تواضق  نآ  اب  دنیبب و  هچیرد  نامه  زا  کنیع و  نیمه  اب  ار  زیچ  ره  دهاوخ  یم  تهج 

هحفص 208

مـسینومک نارادـفرط  بکاوک و  عاضوا  لولعم  ار  ملاع  ثداوح  اه و  هدـیدپ  مامت  قباـس  نیمجنم  هک  هدوب  تهج  نیمه  يور  دـیاش 
زیچ همه  زورما  نارادمتسایس  هک  روط  نامه  دنتـسناد ، یم  داصتقا  هب  طوبرم  ار  ...و  یفـسلف  يرنه ، یملع ، یعامتجا ، ثداوح  مامت 

اب ریسفت و  ار  یتسه  ناهج  ياه  هدیدپ  دوخ ، بتکم  ساسا  اب  دنهاوخ  یم  مادک  ره  ماجنارـس  دنهد و  یم  دانـسا  یـسایس  للع  هب  ار 
..دنزاس قبطنم  دوخ  راکفا 

اب ار  زیچ  همه  دزادـنا و  یم  راک  هب  یـسح  مولع  رد  ار  دوخ  غوبن  يرکف و  ياهورین  مامت  نوچ  یعیبط  نادنمـشناد  هک  تسا  یهیدـب 
دوخ هب  يدومخ  ییانـشآان و  تلاح  عون  کی  تاسوسحم ، ریغ  رد  تیلاعف  زا  اـهنآ  رکف  دنجنـس ، یم  یّـسح  یعیبط و  مولع  ساـیقم 
رظن هب  لاحم  لکـشم و  اهنآ  يارب  تسین ) لاحم  لاُحم ، روصت  هکنآاب   ) يدام ریغ  سوسحم و  ریغ  روما  روصت  هک  اجنآ  اـت  دریگ  یم 

.دسر یم 

ناکم نامز و  دودح  زا  جراخ  هک  يزیچ  روصت  :» دنیوگ یم  هک  دوش  یم  هدید  راکـشآ  تروص  هب  اهنآ  تاملک  یـضعب  رد  هکنانچ 
« .تسین نکمم  دشاب 

دراد و رارق  هدام  ناکم و  نامز و  قوفام  تسا ، ناکم  نامز و  هدام ، ناهج  قلاخ  هک  ییادخ  هک  تسا  مّلسم  مه  نیا 
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اب سح  ءاروام  قیاقح  هک  تشاد  راـظتنا  دـیابن  ًاـساسا  درک و  كرد  ار  وا  یعیبط  مولع  رازبا  اـب  یـسح و  مولع  ساـیقم  اـب  ناوت  یمن 
.درک هدـهاشم  يدام  مولع  کنیع  اب  تسا  نوریب  تعیبط  هدام و  زا  هک  ار  يزیچ  ناوت  یمن  .دـشاب  شجنـس  لباق  تاسوسحم  سایقم 
کی ره  ...و  کیناکیم  بط ، یعیبط ، مولع  داصتقا ، ملع  هک  نانچمه  دروخ ، یمن  رگید  ملع  درد  هب  یملع  چیه  سایقم  یلک  روط  هب 

.تسین شجنس  لباق  نآ  اب  يرگید  هک  دنراد  يا  هناگادج  سایقم 
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روصت ار  سوسحم  تعیبط و  ءاروام  دـناوت  یمن  یتح  و  دـشاب -  تاسوسحم  تعیبط و  اهنآ  تیلاعف  روحم  اهنت  هک  يراکفا  نیارباـنب 
رد مه  ار  ادخ  هک  دراد  راظتنا  هشیمه  دـنام و  دـهاوخ  ربخ  یب  تسا  هدام  تعیبط و  هدـننیرفآ  هک  يدـنوادخ  زا  هاوخان  هاوخ  دـنک -

! دنک يریگ  هزادنا  یسح  رازبا  اب  هدرک و  هدهاشم  اهراوتاربال  اه و  هاگشیامزآ 

هک تسا  هداد  رارق  دوخ  ریثأت  تحت  ار  اهنآ  هدـنکفا و  هیاس  ناـشراکفا  رب  یـسح  هفـسلف  ناـنچ  یعیبط ، مولع  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
شجنس سایقم  هتخاس و  جراخ  یبرجت  يدام و  مولع  هطیح  زا  تسا - يدام  مولع  شجنس  سایقم  طقف  هک  ار - » شیامزآ  هبرجت و  »

.دنا هداد  رارق  ناسنا  ياه  ینتسناد  همه 

اب یعیبط  دنمـشناد  نآ  هک  دروآ  یم  رد  رـس  اجنیا  زا  دومن و  قیدـصت  ار  هبرجت  سح و  ءارو  ملاع  ناوت  یمن  رکفت  زرط  نیا  اـب  هتبلا 
: دیوگب صوصخم  توخن  رورغ و 

!« مروآ یمن  نامیا  وا  دوجو  هب  منکن  اشامت  دوخ  یحارج  يوقاچ  ریز  حیرشت ، ماگنه  ار  ادخ  ات  »

: دسیون یم  دوخ  هفسلف  یتامدقم  لوصا  باتک  رد  رتسیلوپ » ژرژ  »

دنکن و لاغشا  ار  ناکم  نامز و  هک  يزیچ  روصت  »
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!« تسا نکمم  ریغ  المع  دنامب  نوصم  رییغت  زا 

رد اهنت  اـهنآ  يرکف  ياوق  هک  دـهد  یم  ناـشن  تسرد  تسا و  اـهنآ  رکفت  زرط  زا  یـساکعنا  نانخـس ، عون  نیا  هک  تسادـیپ  هتفگاـن 
تسا هتفر  لیلحت  تسا  نوریب  شیامزآ  هبرجت و  زا  هچنآ  اه و  تمسق  ریاس  هب  تبـسن  هداتفا و  راک  هب  تاسوسحم  شیامزآ  هبرجت و 

.تسین لوبق  لباق  اهنآ  يارب  حور ) ادخ و  دننام   ) دشاب رود  اهنآ  يرکف  تیلاعف  زا  هک  هچنآ  ًاعبط  و 
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يوقاچ ریز  ار  ادـخ  ات  : » دـیوگ یم  يدام  دنمـشناد  کی  دونـشب  هک  تسا  بجعت  ياج  ردـق  هچ  سانـشادخ  درف  کی  يارب  یتسار ،
...و درادن »! شزاس  یملع  لوصا  اب  بهذم   » هکنآ ای  .مروآ » یمن  نامیا  وا  هب  منیبن  حیرشت 

اهنآ دوجو  هب  منکن  كرد  يربج  تالداعم  اب  ار  زدیا  ناطرس و  يرامیب  ات  دیوگب : یسک  هک  تسا  بیجع  هزادنا  نامه  هب  نخس  نیا 
! مروآ یمن  نامیا 

یماقتنا ياه  ثحب  . 3

، دننزب اپ  تشپ  یبهذم  تاسدقم  مامت  هب  دش  ببسو  تشادزاب  ادخ  هب  نامیا  زا  ار  یعیبط  نادنمـشناد  زا  یعمج  هک  يرگید  عوضوم 
، دوب اپورا  ریخا  یملع  تضهن  زاغآ  رد  یعیبط  مولع  نادنمشناد  زا  یضعب  اب  اه  پاپ  اه و  شیـشک  هنایـشحو  هنامحریب و  راتفر  نامه 
ار یملع  تاـیرظن  بهاذـم ، رظن  زا  دـیاب  درادـن و  شزاـس  بهذـم ، لوصا  اـب  یملع  راـکفا  هک  درک  دومناو  ناـنچ  عوضوم  نیا  ریز 

راهظا يدیاقع  نیمز ، تکرح  دروم  رد  هک  نیا  مرج  هب  ار  یعیبط  دنمـشناد  رفن  کی  هک  تسا  هنالهاج  هزادنا  هچ  یتسار  هب  دیبوک ;
ار وا  هدنکفا و  نادنز  هب  دراد ، تریاغم  حیـسم ) بهذم  هن  اه  شیـشک  اه و  پاپ  یگتخاس  بهذم   ) اسیلک دـیاقع  لوصا  اب  هتـشاد و 

دنک هبوت  هک  دننک  روبجم 
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! دننازوسب هدنز  یملع ، تایرظن  راشتنا  مرج  هب  ار  يرگید  ای  و 

بهذم ادخ ، زا  دیآ و  دوجو  هب  یعیبط  نادنمشناد  زا  هورگ  نیا  لد  رد  يریذپان  یتشآ  ینمشد  هنیک و  هک  دش  ببس  راتفر  زرط  نیا 
هک یبهذم -  تیلوئسم  لباقم  رد  ار  دوخ  دنگنجب و  یبهذم  راکفا  اب  دوخ  یملع  دصاقم  دربشیپ  يارب  دنوش و  رازیب  نآ  نارادفرط  و 

! دندوب اه  یتحاران  عناوم و  هنوگ  نیا  راچد  دندوب  دنبیاپ  یبهذم  تاداقتعا  هب  ات  اریز  دنهدن ، رارق  تساهنآ - راک  زا  عنام 
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دنزاس و دراو  یبهذم  تاسدقم  دیاقع و  رکیپ  رب  يا  هدننکش  تابرض  بسانم ، ياه  تصرف  رد  هک  دنتـشاد  راظتنا  هشیمه  هورگ  نیا 
تاسدقم ادخ و  زا  دندوب - هدـش  رازآ  هجنکـش و  یملع ، تایفـشک  مرج  هب  هک  ار - وا  لاثما  هلیلاگ و  ماقتنا  ات  دنتـشاد  رظن  رد  ایوگ 

! دنریگب یبهذم 

ياه باسح  تاساسحا و  هبنج  يور  بلاطم  رتشیب  دور و  یم  رانک  یملع  یئالقع و  ياه  باسح  ماقتنا ، ماگنه  رد  هک  تسا  یهیدب 
هتشاد و یماقتنا  هبنج  اه  يدام  اه و  تسیلایرتام  ياه  ثحب  زا  مهم  تمـسق  کی  تفگ : ناوت  یم  نیاربانب  .دنز  یم  رود  یـصوصخ 

.تسا هدوب  اسیلک  بابرا  زا  نتفرگ  ماقتنا  يدام و  مولع  يورشیپ  يارب  يا  هبرح 

! اجیب رورغ  . 4

يدام زا  یعمج  هک  دوب  نیا  تشاد  ییازـسب  مهـس  تعیبط  ءاروام  ناهج  ادـخ و  هب  تبـسن  اه  يدام  رکفت  زرط  رد  هک  يرگید  لماع 
اهنآ يارب  ملاع  رد  یلوهجم  چیه  هدیمهف ، ار  زیچ  همه  هک  دندومن  یم  روصت  دندرک - یم  یگدـنز  نرق 18 و 19  رد  رتشیب  هک  اه -

يدام تلع  يا  هثداح  ره  هک  دنا  هتفایرد  هدرک و  فشک  ار  اه  هدیدپ  یعیبط  للع  هدنامن و  یقاب 
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! درادن یموزل  یتسه  ناهج  ياهامعم  لح  يارب  ادخ  دوجو  هب  داقتعا  نیاربانب  .دراد 

راگدای هب  ناینیشیپ  زا  هچنآ  هب  یلک  روط  هب  هدش و  انتعا  یب  زیچ  همه  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  یملع  رورغ  رکفت و  زرط  نیا  هجیتن  هتبلا 
.دننزب اپ  تشپ  دوب  هدنام 

ناـهج زوـمر  رارـسا و  ربارب  رد  هک  زیچاـن - یملع  ياـه  تیقفوـم  یم  کـیرحت  يزوریپ ، حـتف و  ره  هارمه  ًاـبلاغ  هـک  رورغ -  سح 
، تقلخ شنیرفآ و  يامعم  الماک   » ناشدوخ لوق  هب  دنا و  هدرک  كرد  ار  یتسه  رارسا  مامت  تشاد - ار  ایرد  هرطق و  مکح  شنیرفآ ،

رتشیب هک  تشذگن  يزیچ  اما  نیا  اب  دندرک  روصت  هک  دوب  دیدش  يا  هزادنا  هب  نانآ  زا  یهورگ  رد  دوش - تسا  هدـش  لح  اهنآ  يارب 
هدرپ سپ  رد  تقلخ  زومر  زا  يرایـسب  زونه  هک  دندرک  فارتعا  اراکـشآ  دـمآ  دـهاوخ  هک  یتارابع  اب  هدرب و  یپ  هابتـشا  نیا  هب  اهنآ 

.تسا هدشن  شاف  روانهپ  ناهج  نیا  ناوارف  روآ  تفگش  رارسا  یکدنا ، زا  شیب  هدنام و  یقاب  لهج 
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.«

! نیگمرش نادنمشناد  . 5

فالتخا اهنت  دـنراد و  نامیا  ناهج  هدـننیرفآ  هب  میقتـسم  ریغ  روط  هب  اه  يداـم  زا  يرایـسب  هک : تسا  نآ  رگید  هجوت  لـباق  عوضوم 
ینیون رثا  ای  هزات  دوجوم  کی  هب  دوخ  تاعلاطم  رد  اهنآ  یتقو  هک  مینیب  یم  ام  اریز  تسا ، يراذگمان  ریبعت و  رد  ناتـسرپادخ  اب  اهنآ 

وج تسج و  صحفت و  هب  لوغـشم  نآ  هجیتن  هدیاف و  هب  ندیـسر  يارب  صوصخم  تیدج  کی  اب  دـننک  یم  دروخرب  تعیبط  راثآ  زا 
تسج يا  هدیاف  هجیتن و  زیچ  ره  يارب  المع  نانیا  .دنیوجب  ار  دوخ  هدشمگ  ات  دننک  یم  فرـص  يرایـسب  تقو  تاقوا  یهاگ  هدش و 

یم وج  و 
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.دنریگ یمن  مارآ  دنباین  ار  دوخ  روظنم  فده و  ات  ًابلاغ  دننک و 

نآ هب  راتفگ  ماقم  رد  هچ  رگ  دـندقتعم ، يروظنم  فدـه و  تادوجوم ، يارب  نانآ  هک  دـنک  یم  نیا  زا  تیاکح  وپاکت  شـالت و  نیا 
يورـشیپ اب  هک  تسا  راک  رد  يا  هشقن  فده و  ناهج ، تادوجوم و  شیادیپ  رد  هک  دـننک  یم  تباث  المع  یلو  دـنوش  یمن  فرتعم 

.تسا هتخاس  روظنم  نالف  يارب  ار  دوجوم  نالف  تعیبط ، دنیوگ : یم  یهاگ  .دش  دهاوخ  هتشادرب  اهنآ  يور  زا  هدرپ  ملع ،
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روناـج نآ  راـیتخا  رد  روظنم  نـالف  يارب  ار  وـضع  نیا  تعیبـط  .تسا  هدرک  ار  راـک  نـالف  يراـمیب ، نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  تعیبـط 
.تسا هدراذگ 

.دنتسه لئاق  ...و  راشرس  شوه  هشقن ، ملع ، فده ، روظنم ، تعیبط ، يارب  هک : نیا  هصالخ 

ریبعت و رد  اهنت  ناتـسرپادخ  اب  اهنآ  فـالتخا  دـش  هتفگ  هک  روط  ناـمه  تسا و  ناوارف  اـهنآ  تاـملک  رد  نآ  لاـثما  تـالمج و  نیا 
هدارا و دقاف  رک و  روک و  یعیبط  للع  زگره  هن  رگ  و  ادخ ،»  » ناتـسرپادخ دـنیوگ و  یم  تعیبط » ، » اه يدام  ینعی  تسا ، يراذـگمان 

.دنرادن ار  یفاصوا  نینچ  روعش ،

هتخاس ینیعم  هشقن  قبط  یتسه ، ناهج  عیـسو  نامزاس  نیا  رد  يدوجوم  ره  هک  دراد  دوجو  سک  ره  ترطف  داـهن و  رد  عوضوم  نیا 
ملع گرزب  هداعلا  قوف  أدبم  کی  زا  تیاکح  یمومع ، عیسو و  قیقد ، هشقن  نیا  دنک و  یم  ریس  یـصخشم  فده  ریـسم و  رد  هدش و 

1 .دنک یم  تردق  و 

اه هتفر  یضاق  هب  اهنت  . 6

مالـسا بهذم  ًاصوصخ  یبهذم  حیحـص  دـیاقع  بهاذـم و  عضو  زا  اه  يدام  زا  يرایـسب  یعالطا  یب  تفلاخم ، ياه  تلع  رگید  زا 
زا بهاذم  هرابرد  اهنآ  تاعالطا  ای  هتساخرب و  برغ  زا  اه  يدام  بلغا  اریز  تسا ،
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زا یهورگ  اهنت  هدوب و  عالطا  یب  مالـسا - بهذـم  صوصخب  بهاذـم - عضو  زا  الومعم  هک  مه  اهنآ  تسا و  هدـش  هتفرگ  اـه  یبرغ 
یلو دنا ، هتشاد  بهاذم  لوصا  هب  يرصتخم  ییانشآ  دندوب - هتخاس  هدامآ  قرش  بهاذم  یسررب  يارب  ار  دوخ  هک  اهنآ - نیقرـشتسم 

فرحنم دوخ  یلـصا  يارجم  زا  ار  ایاضق  زا  یـضعب  دراوم ، زا  يا  هراپ  رد  یـصاخ  للع  هب  نیقرـشتسم  زا  یـضعب  فسأـت ، لاـمک  اـب 
.دنا هداد  هولج  يرگید  تروص  هب  هدومن و 
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ياه تواضق  رد  یقرش  ياه  هدرک  لیـصحت  نارکفنـشور و  زا  یهورگ  هک : تسا  نیا  تسا  فسأت  هیام  همه  زا  شیب  هک  یعوضوم 
يا هراپ  أشنم  عوضوم  نیمه  دنا و  هدرک  دانتسا  نیقرشتسم  ياه  هتفگ  هب  برغ ، نایارگ  يدام  دیاقع  زا  يرادفرط  ای  نایدا  هیلع  دوخ 

.تسا تریح  بجعت و  بجوم  بهاذم ، نایدا و  تقیقح  هب  هاگآ  درف  ره  يارب  هک  هدش  اجیب  تسس و  ياهداریا  زا 

، یگلاس جنپ  نس  رد  دّمحم  : » هک دنک  یم  لقن  ودیرپ »  » لوق زا  مهدجیه -  نرق  رد  هسنارف  توسکشیپ  هدنـسیون  ویکـستنم - » : » الثم
(1 !...«) دش هباوخمه  يو  اب  یگلاس  تشه  رد  دروآرد و  حاکن  دقع  هب  ار  هجیدخ 

يدوز هب  لافطا  لیلد  نیمه  هب  تسا و  دـیدش  یـسنج  هزیرغ  ریـسمرگ ، ياهروشک  رد  هک  نیا  دوخ و  دوصقم  تابثا  يارب  ویکـستنم 
.دنک یم  دانتسا  ودیرپ »  » هتفگ نیا  هب  دنوش ، یم  غلاب 

یلو هجیدخ ; ترضح  ای  تسا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمغیپ  نس  تشه ، جنپ و  ددع  زا  اجنیا  رد  اهنآ  روظنم  هک  تسین  مولعم 
.دندنخ یم  نآ  رب  مه  یقرش  ناکدوک  یتح  هک  تسا  یبلطم  دشاب  هچ  ره 

لامک زا  یشان  ار  راهظا  نیا  هک  نیا  زا  سپ  ویکستنم  نیناوقلا  حور  باتک  مجرتم 
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دنک و لقن  ار  یندینـش  هداعلا و  قراخ  هعقاو  کی  هتـساوخ  وا  هک  دسر  یم  رظن  هب  : » دـیوگ یم  دـنک ، یم  دادـملق  ودـیرپ  يربخ  یب 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  یگدـنز  خـیرات  زا  یعالطا  رـصتخم  سک  ره  هن  رگ  و  تسا ، هدومن  اوه  بآ و  ریثأـت  رد  هغلاـبم 

« .تسا هدوبن  نینچ  زگره  بلطم  هک  دناد  یم  دشاب  هتشاد 

هک یناـسک  اریز  دوـمن ، میهاوـخ  كرد  مالـسا  بهذـم  ًاـصوصخ  بهاذـم و  هراـبرد  ار  ناـیاقآ  نیا  یعـالطا  یب  هـک  تساـجنیا  زا 
هنوگچ دشاب  تسردان  صقان و  هزادنا  نیا  ات  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ  یگدنز  ثداوح  نیرت  نشور  هرابرد  اهنآ  تاعالطا 

!؟ دیامن تواضق  وا  یبهذم  دیاقع  لوصا  ینید و  فراعم  هرابرد  دناوت  یم 

یقرواپ

لصف 2. ج 16 ، نیناوقلا ، حور  ویکستنم ; - 1
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قیدصت هب  هک  رـشب - » ناتـساد   » باتک رد  هدش - همجرت  نابز  هب 29  وا  راثآ  دنیوگ  یم  هک  يدـنله -  فورعم  هدنـسیون  نول » ناو  »
هللا یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  عجار  هک  یلـصف  رد  تسا - هدوب  لاس  ياه  باتک  نیرت  شورف  رپ  زا  دوخ  ناـمز  رد  ناـهاگآ ، زا  یـضعب 

« .دیدرگ وا  نیشناج  باطخ  نب  رمع  رکبوبا ، زا  دعب  : » دسیون یم  هتشاگن  نییآ  نیا  شیادیپ  و  هلآو ) هیلع 

: دیوگ یم  .درک و  هراشا  وا  تاحوتف  هب  سپس  و 

!« داد رارق  یمالسا  تنطلس  نیلوا  تختیاپ  ار  قشمد  رهش  »

: هک دنک  یم  هفاضا  ًادعب 

!!« دیسر بلاط  یبا  نب  یلع  هب  تفالخ  رمع ، زا  دعب  »

تـسد هب  ار  تفالخ  مامز  رمع  زا  دـعب  بلاط  یبا  نب  یلع  هن  هک  دـنناد ) یم  مه  ناملـسم  ناـکدوک  یتح   ) میناد یم  همه  هک  نیا  اـب 
.داد رارق  یمالسا  تنطلس  نیلوا  تختیاپ  ار  قشمد  رمع  هن  تفرگ و 

تبسن نانآ  یعالطا  یب  زا  تسا  ییاه  هنومن  اهنیا 
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دننام ناسیون و  خـیرات  نیقرـشتسم و  هب  طوبرم  بیجع ، تاهابتـشا  نیا  هزات  .بهاذـم  نایدا و  صوصخب  قرـش و  هب  طوبرم  روما  هب 
راکنا نایدا  بهاذـم و  هب  تبـسن  ار  .دـنرادن  لیاسم  نیا  هب  يراک  الومعم  هک  یعیبط  مولع  نادنمـشناد  لاح  هب  دـسر  هچ  تساـهنآ ،

ياهداریا هلـسلس  کی  هیاپ  اهنآ  راتفگ  هک  تسین  شزرا  لباق  هزادنا  نیا  ات  اهنآ  تاعالطا  هک  تسناد  دیاب  هزادنا  نیمه  یلو  مییامن ،
.دریگ رارق  يدج 

زا عنام  یعیبط  مولع  رد  اهنآ  تفرـشیپ  یملع و  ماقم  دـیاش  اهنآ  تاعالطا  یلک  روط  هب  میهاوخ  یمن  ام  هک  دـنامن  هتفگان  نمـض  رد 
هک درک  شوـمارف  دـیابن  یلو  دـنیامن ، فارتـعا  تمـسق -  نیا  رد  اـهنآ - عـالطا  یمک  هب  اـم  نارکفنـشور  زا  یـضعب  هـک  تـسا  نآ 

کی تسا  نکمم  .دشاب  عقاو  اب  قباطم  رگید  هتـشر  رد  شتایرظن  هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  هتـشر ، کی  رد  يدرف  ندوب  صـصختم 
.دشاب ربخ  یب  نفونیماتسا  صرق  ریثأت  ییایمیش و  بیکرت  زا  یلو  دشاب  رتویپماک  سدنهم  نیرتهب  رفن 

.اه يدام  داریا  نیتسخن  هب  ام  ياه  خساپ  هصالخ  دوب  نیا 
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!؟ میروایب نامیا  هدیدان  يادخ  هب  هنوگچ  مود  داریا 

هراشا

هدرکن كرد  دوخ  ساوح  اـب  هک  ار  يدوجوم  دـناوت  یم  ناـسنا  هنوـگچ  : » هک تسا  نیا  ناتـسرپادخ  رب  اـه  يداـم  داریا  نیرت  هداـس 
؟ دروآ نامیا  وا  هب  دریذپب و 

كرد ار  يدوجوم  نینچ  ناوت  یم  يا  هلیـسو  هچ  اب  ایآ  ...هن  گنر و  هن  ناـمز ، هن  ناـکم ، هن  دراد ، مسج  هن  ادـخ  دـییوگ : یم  اـمش 
؟ درک

« .درادن دوجو  يزیچ  نینچ  الصاو  میروآ  یم  نامیا  دشابن ، زجاع  نآ  كرد  زا  ام  ساوح  هک  يزیچ  هب  اهنت  ام 

نآ زورما  اه ، يدام  یلو  ( 1 ،) تسا هدوب  ثحب  وگ و  تفگ و  دروم  رود  رایسب  ياه  نامز  زا  داریا  نیا 
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: دنیوگ یم  نینچ  هتخیر و  یملع  تارابع  رد  ار 

هدرکن تباث  ملع  ار  ...و ) کلم  حور ، ادـخ ،  ) تعیبط ءاروام  تادوجوم.دـنک  تباث  ام  يارب  ملع  هک  مینک  یم  فارتعا  يزیچ  هب  اـم  »
!« میرادن لوبق  دنکن  تباث  ملع  هک  ار  يزیچ  ام  تسا و 
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ناـمتخاس هراـبرد  هک  تسا  یتاـمولعم  ملع ، زا  روـظنم  دراد و  رارق  هفـسلف  لـباقم  رد  ملع  زورما ، حالطـصا  رد  هک  دـیناد  یم  ًاـمتح 
ای دوجوم  یعیبط ، مولع  زا  کـی  ره  عوضوم  ) .راد یـصاخ  عوضوم  ـالومعم  دـنک و  یم  وگ  تفگ و  اـهنآ  راـثآ  یعیبط و  تادوجوم 

: زا تسا  ترابع  هفسلف  یلو  .تسا ،) یصاخ  تادوجوم 

طباور الومعم  و  دـنک - یم  تموکح  یتسه  ناـهج  تادوجوم  زا  یهجوت  لـباق  تمـسق  اـی  همه  رب  هک  یلک -  نیناوق  هراـبرد  ثحب 
.دزاس یم  نشور  ار  اهنآ  یلولعم  تلع و 

ثحب الثم : تسا ، یلولعم » تلع و  ياه  هبنج  هب  هجوت   » و عوضوم » ندوب  یّلک   » تمسق ود  رد  مولع  رب  هفسلف  زایتما  هک : نیا  هصالخ 
یفـسلف ثحب  کی  نارادـناج ، عونت  للع  زا  ثحب  اما  تسا ، یملع  ثحب  کی  ناسنا ، ندـب  هاگتـسد  راک  زرط  نامتخاس و  دروم  رد 

.دوش یم  بوسحم 

: دنیوگ یم  اه  يدام  لاح  ره  رد 

یلماـکت ریـس  رد  زورما  ملع  هک  نیا  اـب  مینک و  تباـث  ار  تعیبط  ءارواـم  تادوجوم  ادـخ و  دوجو  یعیبط ، مولع  هار  زا  میتسناوتن  اـم 
.دیامن تباث  هدام  ءاروام  رد  يدوجوم  تسا  هتسناوتن  زونه  تسا ، هتخاس  نشور  ام  يارب  ار  يرایسب  قیاقح  دوخ ،

یقرواپ

.دنتفرگ یم  مالسا  نایاوشیپ  زا  ار  يداریا  نینچ  زین  مالسا  ردص  رد  هک  دیآ  یم  رب  خیراوت  زا  - 1
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.تسا یملع  ریغ  رت ، حیحص  ترابع  هب  ای  تسا و  نکمم  ریغ  یملع  رظن  زا  ییاهزیچ  نینچ  دوجو  لوبق  نیاربانب ،

داریا نیا  خساپ :
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: تسا ثحب  لباق  یتاهج  زا 

هتشذگ تاهابتشا  رارکت  . 1

یّلجت داریا  نیا  رد  الماک  میدرک ، رکذ  یسانشادخ  عوضوم  اب  هطبار  رد  اه  يدام  نایاقآ  تفلاخم  لباقم  رد  البق  هک  ار  یلیالد  رثکا 
يدام مولع  سایقم  اب  زیچ  همه  شجنـس  قیاـقح ، همه  زیچ و  همه  رب  یعیبط  مولع  ندرک  مکاـح  یملع ، رورغ  هلمج ، زا  .تسا  هدرک 

( هبرجت هدهاشم و  )

.دوش یم  هدید  اجنیا  رد  همه  هک  يدام  یعیبط و  بابسا  اب  كاردا  نتخاس  رصحنم  و 

!؟ هن ای  دراد  يزرم  ّدح و  یعیبط ، مولع  ذوفن  ّتیلاّعف و  هقطنم  ورملق ، ایآ  هک : مینک  یم  لاوئس  نایاقآ  نیا  زا  هرابود  ام 

.سب تسا و  یعیبط  يداـم و  دودـحم  تادوجوم  ناـمه  یعیبـط ، مولع  ورملق  اریز  تسا ، تبثم  لاوئـس  نیا  باوج  هک  تسا  حـضاو 
؟ دومن كرد  یعیبط  رازبا  اب  تسا ، دودحم  ریغ  هک  ار  يزیچ  دوش  یم  هنوگچ  نیاربانب 

راظتنا دیابن  زگره  دـشاب  جراخ  تعیبط  زا  هک  يزیچ  دنتـسه و  جراخ  یعیبط  مولع  ورملق  زا  تعیبط  ءاروام  تادوجوم  ادـخ و  ًاساسا 
.دوش كرد  یعیبط  بابسا  اب  هک  تشاد 
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فلتخم ياه  هتـشر  رد  هک  نانچمه  تسین ، هبـساحم  شجنـس و  لباق  یعیبط  مولع  سایقم  اب  تسوا و  دوخ  اب  شمان  تعیبط  ءارواـم 
، یکلف تاـعلاطم  لـئاسو  دـننام :  ) دروخ یمن  يرگید  درد  هب  هک  هدـش  نیعم  ییاـه  ساـیقم  رازبا و   ، مادـک ره  يارب  یعیبـط ، موـلع 

( .دنراد يدایز  توافت  رگیدکی  اب  هک  یسانش  بورکیم  حیرشت و 

: دوش هتفگ  سانش  هراتس  مّجنم و  کی  هب  تسین  هنالقاع  هک  روط  نامه 

راظتنا مه  یسانش  بورکیم  هتـشر  صـصختم  زا  دیابن  نینچمه  نک ، تباث  ام  يارب  یموجن  تابـساحم  لیاسو و  اب  ار  بورکیم  نالف 
یم دوخ  یملع  ورملق  رد  مادک  ره  اریز  تشاد ، یسانش  بورکیم  لیاسو  اب  ار  يرتشم  ياهرمق  فشک 
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.دنزادرپب تابثا  یفن و  هب  دوخ  هدودحم  زا  جراخ  هب  تبسن  دنناوت  یمن  دننک و  فرصت  دنناوت 

تعیبط و هب  دودحم  نآ ، ذوفن  هقطنم  هکنآ  اب  دـنک ، ثحب  تعیبط  زا  جراخ  رد  هک  میهد  یم  قح  یعیبط  مولع  هب  هنوگچ  ام  نیاربانب 
!؟ تسا نآ  صاوخ  راثآ و 

، تعیبـط ءارواـم  هب  تبـسن  نم  دـیوگب : دـناوت  یم  وا  هک  تسا  نیا  دـش  لـیاق  یعیبـط  ملع  کـی  يارب  ناوت  یم  هک  ار  یقح  تیاـهن 
.دنک راکنا  هک  نیا  هن  تسا ، جراخ  مراک  رازبا  هعلاطم و  دودح  زا  نوچ  منک ، یم  رایتخا  توکس 

یم یسح » هفـسلف  نوماریپ  رد  یتاملک   » باتک رد  تسا - یـسح  هفـسلف  لوصا  ناراذگ  هیاپ  زا  یکی  هک  تنک - » تسوگا   » هکنانچ
، مینک راـکنا  ار  هدـنیآ ) یقحـال  اـی  قباـس  دوجوم  دوـجو  میناوـت  یمن  میربـخ  یب  تادوـجوم ، ماـجنا  زاـغآ و  زا  اـم  نوـچ  : » دـیوگ
رد قلطم -  لهج  هطـساو  هب  یـسح ، هفـسلف  هک  روط  نامه  هک : نیا  هصالخ  دینک ) تقد   ) .مینک تابثا  ار  نآ  میناوت  یمن  هکنانچمه 
زا دـیاب  تسا - یـسح  هفـسلف  ساسا  هک  یعرف -  مولع  مه  روط  نیمه  دـنک ، یم  يراددوخ  يرظن  راهظا  هنوگ  ره  زا  تمـسق -  نیا 

یفرط یب  هکلب  مینک ، یمن  راکنا  ار  ادـخ  دوجو  تمکح و  ملع ، ام  ینعی  .دـنک  يراددوخ  تادوجوم  ماجنا  زاغآ و  هرابرد  تواضق 
« .مییامن یم  ظفح  تابثا  یفن و  نایم  رد  ار  دوخ 
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ناتسرپادخ رظن  زا  الوصا  .دومن  هدهاشم  یعیبط  مولع  هچیرد  زا  ار  تعیبط  ءاروام  ملاع  ناوت  یمن  هک  تسا  نیمه  مه  ام  روظنم  )

دودح رد  دنک  یم  تباث  یعیبط  بابـسا  هک  ار  هچنآ  اریز  تسین ،! ادخ  دنک ، تباث  دهاوخب  یعیبط  بابـسا  رازبا و  هک  ار  ییادخ  نآ 
هدام

.تسا نآ  صاوخ  و 

هنوگچ
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؟ تسناد تعیبط  هدام و  قلاخ  تسا ، یعیبط  يدام و  دوخ  هک  ار  يدوجوم  ناوت  یم 

: هک تسا  نآ  رب  ناهج  ناتسرپادخ  هدیقع  ساسا 

.دوش یمن  كرد  يدام  ياهرازبا  زا  کی  چیه  اب  تسا و  هّزنم  یلک  هب  هدام  ضراوع  هدام و  زا  ادخ 

; دـید اه  نامـسآ  قامعا  رد  پوکـسلت و  تشپ  ای  پوکـسورکیم  ریز  رد  ار  ناهج  تادوجوم  قلاخ  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  نیاربانب 
.تسا دروم  یب  اجبان و  راظتنا  نیا 

دنوادخ ياه  هناشن  . 2

چیه اریز  مینک ، یم  كرد  هناـگجنپ  ساوح  اـب  هک  ار  یتادوجوم  یتـح  میـسانشب ، شرثا  زا  ار  يدوجوم  ره  میناوت  یم  یلک  روط  هب 
ار یمسج  دیشاب  هتساوخ  امـش  رگا  الثم : .دوش  تادوجوم  فرظ  زغم ، هک  تسا  لاحم  دوش و  یمن  دراو  ام  رکف  هقطنم  رد  يدوجوم 
رد مسج  نآ  دیهد  یم  لامتحا  هک  دیهد  یم  رارق  یتمـس  رد  ار  مشچ  ادتبا  رد  دینک ، كرد  ار  نآ  دوجو  دیهد و  صیخـشت  مشچ  اب 

باصعا هاگنآ  .دوش  یم  سکعنم  هّیکبـش )  ) یـصاخ هطقن  رب  مشچ  کمدرم  زا  نآ  وترپ  دـبات و  یم  نآ  رب  رون  سپـس  دـشاب ، اـجنآ 
دنک یم  كرد  ار  نآ  ناسنا  دنناسر و  یم  زغم  هب  هتفرگ ، ار  نآ  ییانیب 
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ار نآ  ناسنا  هداد و  زغم  هب  یتاعالطا  دنریگ  یم  نآ  اب  هک  یـسامت  هلیـسو  هب  تسوپ ، ریز  باصعا  دشاب ، ندرک  سمل  هار  زا  رگا  .و 
.دیامن یم  كرد 

یمن ياج  زغم  رد  مسج  نآ  دوخ  هاگ  چـیه  دـشاب و  یم  ...و ) هسمال  رد  ریثأت  توص ، ، گنر  ) نآ رثا  زا  مسج  کی  كاردا  نیارباـنب 
.دش یمن  هتخانش  الصا  دوب ، زجاع  نآ  كرد  زا  باصعا  ای  دوبن و  یگنر  رگا  دریگ و 

یفاک رثا  کی  اهنت  يدوجوم  ره  نتخانش  يارب  نمض  رد 
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رد شیپ  لاس  رازه  هد  رد  هک  دهد  یم  ناشن  نیمز  تاقبط  ریز  زا  هدز ، گنز  حالس  کی  ای  یلافس و  هزوک  کی  فشک  الثم : .تسا 
.دنا هدوب  یلاوحا  عاضوا و  هچ  اب  ییاه و  ناسنا  هچ  نیمز  هطقن  نالف 

نتخانـش يارب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تخانـش و  نآ  رثا  زا  يدام -  ریغ  يدام و  زا  معا  ار - يدوجوم  ره  دیاب  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
- دنتـسه روآ  تفگـش  ياه  يراک  هزیر  رارـسا و  زا  راشرـس  هک  تادوجوم -  همه  نیا  ایآ  تسا ، یفاک  رثا  کی  اهنت  دوجوم ، کـی 
، یلافـس هزوک  کی  زا  لقادـح  دـینک و  یم  افتکا  رثا  کی  هب  دوجوم ، کی  نتخانـش  يارب  امـش  تسین !؟ یفاک  ادـخ  نتخانـش  يارب 

یب رثا ، تیاهن  یب  ام  هک  یلاح  رد  دیروآ ، یم  تسد  هب  ار  شیپ  لاس  رازه  دنچ  ياه  ناسنا  تالاح  زا  یتمسق 

!؟ تسین یفاک  رثا  هزادنا  نیا  ایآ  میراد ; ادخ  نتخانش  يارب  مظن  تیاهن  یب  دوجوم و  تیاهن 
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ریز میدینـشن ، شوگ  اب  میدـیدن ، مشچ  اب  دـییوگ : یم  مه  زاب  .تسوا  ملع  تردـق و  زا  يا  هناشن  دـینک ، رظن  هک  ملاـع  هشوگ  ره  هب 
!؟ تسا مزال  مشچ  زیچ ، ره  دوجو  يارب  رگم  میدرکن ; اشامت  پوکسلت ، تشپ  ای  حیرشت  يوقاچ 

مینیب یمن  هچنآ  مینیب و  یم  هچنآ  . 3

دوخ تسد  اب  ار  دوخ  ربق  تسا - داحلا  يرگ و  يدام  هدـیقع  یفن  يارب  رازبا  نیرتهب  هک  یلئاسم - حرط  اـب  يداـم  مولع  هناتخبـشوخ 
.تسا هدنک 

مولع تفرشیپ  رثا  رب  هزورما  اما  مرادن ، لوبق  هدرکن ، كرد  ساوح  هک  ار  هچنآ  دیوگب : تسناوت  یم  دنمشناد  کی  هتشذگ  رد  دیاش 
: هک تسا  هدش  تباث 

رتشیب و هدش  كرد  نونک  ات  هچنآ  زا  بتارم  هب  دنتسین  ساسحا  لباق  ملاع ، رد  هک  یتادوجوم 
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لباقم رد  هدش  كرد  تادوجوم  دنوش و  یمن  كرد  ساوح  زا  کی  چیه  اب  هک  تسه  دوجوم  ردق  نآ  تعیبط  لد  رد  .دنرت  ناوارف 
! دنراد ار  رفص  مکح  اهنآ 

: دییامرف هجوت  ریز  هنومن  دنچ  هب  هنومن  يارب 

شفنب اهنآ  نیرخآ  خرـس و  گنر  اهنآ  نیتسخن  هک  تسین  رتشیب  گنر  تفه  اه  گـنر  لوصا  دـنیوگ : یم  اـم  هب  کـیزیف  رد  فلا )
زا یـضعب  تسا  نکمم  هک  دـننز  یم  سدـح  تسین و  كرد  لباق  ام  يارب  هک  دراد  رارق  گـنر  نارازه  اـهنآ  ءارواـم  رد  یلو  تسا ،

.دننیبب ار  اهنآ  زا  يدادعت  تاناویح 

، دوش یم  ادیپ  رون  جاوما  رثا  رب  گنر  اریز  تسا ، نشور  بلطم  تلع 
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نوچ دنهد و  یم  لیکـشت  ار  دیفـس  گنر  مه  يور  رب  هک  تسا  نوگانوگ  ياه  گنر  زا  بکرم  رگید ، ياهرون  ای  باتفآ  رون  ینعی 
.دنادرگ یم  رب  مه  ار  یضعب  دنک و  یم  مضه  دوخ  رد  ار  نآ  ياه  گنر  زا  یفلتخم  ياه  تمسق  مسج  نآ  دبات ، یم  یمسج  هب 

یفرط زا  دنتـسین و  یگنر  چـیه  ياراد  یکیرات  رد  ماـسجا  تهج  نیمه  هب  مینیب و  یم  اـم  هک  تسا  ناـمه  دـنادرگ  یم  رب  هک  ار  نآ 
، دسرب نویلیرت  هب 458  هیناث  ره  رد  شاعترا  دادـعت  رگا  ینعی  .تسا  رون  جاوما  ناسون  دادـعت  رییغت  هجیتن  اه  گنر  رییغت  تافالتخا و 

دنراد دوجو  یناوارف  ياه  گنر  ود ، نیا  زا  رتالاب  رت و  نییاپ  ار و  شفنب  گنر  نویلیرت ، رد 727  دهد و  یم  لیکشت  ار  خرس  گنر 
.دنتسین كرد  لباق  ام  يارب  هک 

يارب نآ ، زا  رتمک  ای  رتشیب  تسا و  كرد  لباق  ام  يارب  دشاب ، ات 000,20  نیب 16  هیناث  رد  ناششاعترا  دادعت  توص ، جاوما  رگا  ب )
لباق ام 
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.تسین كرد 

رتمک و تسا و  هیناث  رد  نویلیرت  ات 727  نایم 458  نآ  سناکرف  هک  تسا  یجاوما  مینک ، یم  كرد  رون  جاوما  زا  ام  هک  ار  هچنآ  ج )
.تسین تیؤر  لباق  ام  يارب  نآ  زا  رتشیب 

حلـسم ریغ  مشچ  اب  تسا و  رتشیب  ناسنا  زا  بتارم  هب  ناشدادعت  اه ) يرتکاب  اه و  سوریو   ) ینیب هرذ  نارادناج  هک  میناد  یم  همه  د )
.تسا هدربن  یپ  اهنآ  دوجو  هب  زونه  ملع  هک  دنشاب  مه  يرت  کچوک  نارادناج  اسب  هچ  .دنتسین  كرد  لباق 

لباق یـسح  چـیه  يارب  میظع - يورین  نآ  اب  اه و  نوتورپ  رود  هب  اـه  نورتکلا  شدرگ  صوصخم و  ناـمتخاس  نآ  اـب  متا - کـی  ه )
تمحز هب  مشچ  اب  هک  ار  يرابغ  هرذ  نیا  تسا و  هتفای  لیکشت  متا  زا  تعیبط  ناهج  تادوجوم  ماسجا و  همه  هکنآ  اب  تسین ، كرد 

.تسا هتفای  لیکشت  متا  رازه  اهدص  زا  مینیب ، یم 

نیع رد  یلو  درک ، یمن  زواجت  هیـضرف  يروئت و  کی  دودح  زا  اهنآ  راتفگ  دـندرک ، یم  رظن  راهظا  متا  هرابرد  البق  هک  ینادنمـشناد 
2 .درک یمن  راکنا  ار  اهنآ  هتفگ  سک  چیه  لاح 
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هدرک رپ  ار  ایند  هک  سوسحم  ریغ  روما  دنرایسب  هچ  تفرگ و  نآ  ندوبن  رب  لیلد  ار  يزیچ  ندوبن  سوسحم  ناوت  یمن  زگره  نیاربانب 
! تسا زجاع  نآ  كرد  زا  ام  ساوح  و 

ناوارف تادوجوم  تسا  نکمم  اسب  هچ  دنک و  راکنا  ار  اهنآ  تشادن  قح  یـسک  ینیب ، هرذ  تادوجوم  ای  متا  فشک  زا  لبق  هک  نانچ 
لـقع و هاـگچیه  دراد و  رب  هدرپ  اـهنآ  زار  زا  ًادـعب  هتـشگن و  قفوم  اـهنآ  فشک  هب  ملع  نونک  اـت  دنـشاب و  ناـهنپ  اـم  رظن  زا  يرگید 

هک دهد  یمن  هزاجا  ام  هب  نادجو 
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.میهد رظن  اهنآ  دوبن  دوب و  هرابرد  اهنآ ) كرد  زا  نآ  زجع  ملع و  تیدودحم   ) طئارش نیا  رد 

!! دوشن هابتشا   3 .مینادب نآ  هب  دودحم  ار  ملاع  دوش  یمن  تسا و  دودحم  یعیبط  رازبا  ساوح و  ورملق  هک : نیا  هصالخ 

فشک زورما  یملع  لیاسو  اب  نآ  دننام  اه و  گنر  زا  یـضعب  ای  اه  نوتورپ  اه و  نورتکلا  هک  روط  نامه  مینک  اعدا  میهاوخ  یمن  ام 
! ددرگ فشک  یعیبط  بابسا  رازبا و  اب  تعیبط  ءاروام  ملاع  مولع - تفرشیپ  رثا  رب  تسا - نکمم  مه  يزور  تسا ، هدش 
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: میتفگ هک  روط  نامه  اریز  درادن ، ناکما  بلطم  نیا  ریخ ،

جراخ يدام  بابـسا  تیلاعف  طیحم  زا  یلک  روط  هب  درک و  كرد  یعیبط ، يداـم و  ياـه  هار  زا  ار  هداـم  تعیبط و  ءارواـم  ناوت  یمن 
.تسا

نیا دانتـسا  هب  میتشادن  قح  دوبن و  زیاج  ام  يارب  اهنآ  راکنا  تادوجوم ، نیا  كرد  فشک و  زا  لبق  هک  روط  نامه  تسا : نیا  روظنم 
ار اهنآ  مدع  ...و » دنک  یمن  تباث  ام  يارب  ملع  دـنهد ، یمن  ناشن  ام  هب  ار  اهنآ  یعیبط  ياه  بابـسا  مینک ، یمن  كرد  ار  اهنآ  ام   » هک
اب هدرک و  اهر  ار  طلغ  شور  نیا  دیاب  نیاربانب  .درک  یفنم  رظن  راهظا  مه ، تعیبط  ءاروام  هب  تبسن  ناوت  یمن  نینچمه  مینادب ; ملسم 

تبثم نآ  هجیتـن  مّلـسم ، روـط  هب  هک  مینک  هدـیقع  راـهظا  ًادـعب  هدوـمن و  هعلاـطم  ار  ناتـسرپادخ  یلقع  لـیالد  يرگن ، فرژ  تقد و 
4-5 .دوب دهاوخ 

!! میراد جایتحا  ادخ  هب  یعیبط  للع  دوجو  اب  ایآ  موس  داریا 

هراشا

- رـشب نیب  رد  یـسانشادخ  هلمج  زا  یبهذـم -  دـیاقع  شیادـیپ  يارب  ریخا  ياه  يدام  زا  يا  هدـع  تسیچ ؟ نید  یتسرپادـخ و  أشنم 
خساپ دیابن  باسح  نیا  يور  دنک و  یمن  زواجت  اعدا  دودح  زا  هک  دنا  هدرک  ییاهرظن  راهظا 
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.میزادرپ یم  نآ   ، خساپ هب  تهج  نیمه  هب  .دنراد  مه  یلیالد  دوخ  ياهاعدا  يارب  نایاقآ  نیا  هک  مینک  یم  ضرف  ام  یلو  دوش ، هداد 

!« تسا یعیبط  نیناوق  زا  ناسنا  یعالطا  یب  هجیتن )  ) دولوم یبهذم ، راکفا  :» دنیوگ یم  اهنآ 

: دیوگ یم  دور - یم  رامشب  یللملا  نیب  مسینومک  ناراذگ  هیاپ  زا  هک  سلگنا -
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!« تسا يرشب  دودحم  رصاق و  لقع  زا  یشان  نید ، »

: لیبق زا  یثداوح  هب  دوخ  یگدنز  رد  هیلوا  ياه  نارود  رد  ناسنا  هک : دنراد  هدیقع  اه  يدام 

، تسا هدوب  زجاع  یعیبط  للع  هب  اهنآ  ریـسفت  هیجوت و  زا  نوچ  هدرک و  دروخرب  اهالب  تافآ و  هلزلز ، نافوط ، قرب ، دعر ، ناراب ، داب ،
.تسا هتـسناد  ناهج  ثداوح  مامت  أشنم  ار  وا  هدش و  دـقتعم  ادـخ »  » مان هب  یبیغ  يورین  کی  هب  ثداوح  نیا  شیادـیپ  يارب  راچان  هب 

ببـس تلع و  هک  تسا  هدرک  یم  رکف  هدوب ، ناهنپ  شرظن  رد  ...و  هایگ  ندـییور  داب ، شزو  ناراـب ، ندـمآ  یلـصا  تلع  نوچ  ـالثم :
تایح طئارـش  ندش  مهارف  لولعم  هایگ ، ندـییور  اهایرد و  بآ  ریخبت  هجیتن  ناراب ، هکنآ ، زا  لفاغ  تسا ، دـنوادخ  دراوم ، نیا  مامت 

.تسا یتسیز  یعیبط  نیناوق  هلسلس  کی  و  ییاذغ ) داوم  بآ و  ترارح ، )

یب دـنک - یم  یگدـنز  اه  بادرم  اه و  قالتاب  رد  تسا و  ایرالام  بورکیم  لماح  هک  لفونآ - »  » مان هب  يا  هشپ  زا  نوچ  هیلوا  ناسنا 
! دوش یم  روبزم  يرامیب  ببس  هک  نج  مان  هب  تسا  يدوجوم  اه  قالتاب  رد  هک  تشاد  هدیقع  تهج  نیمه  هب  دوب ، ربخ 

تعیبط ءاروام  ادـخ و  هب  ات  دومن  راداو  ار  وا  نوگاـنوگ  ثداوح  یعیبط  لـلع  تقلخ و  زومر  زا  رـشب  یعـالطا  یب  هک : نیا  هصـالخ 
فشک ار  یعیبط  للع  رشب  جیردت  هب  یلو  ددرگ ، دقتعم 
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ره تهج  نیمه  هب  تسین  یبـیغ  يورین  ادـخ و  هب  یجاـیتحا  هنوـگ  چـیه  دراد و  یعیبـط  تلع  یعیبـط  لوـلعم  ره  هک  تسناد  درک و 
! دش دهاوخ  رت  تسس  نید  ساسا  هیاپ و  ددرگ ، رتراکشآ  تقلخ  رارسا  رت و  مکحم  مولع  هیاپ  هزادنا 
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! دندقتعم ادخ »  » هب نآ  ياج  هب  دنتسین و  دقتعم  یعیبط  للع  هب  ناتسرپادخ  هک : دیامن  یم  هفاضا  سپس 

: دنیوگ یم  الثم  .دنهد  یم  رارق  نید »  » لباقم رد  ار  ملع » ، » اه يدام  زا  يرایسب  هک  تسا  هدیقع  نیمه  يور 

رظن زا  تسا و  نینچ  یملع  رظن  زا  عوضوم  نالف  یعیبط  ریسفت 

...نانچ ینید 

أدبم ياراد  یعیبط ، للع  نتشاد  اب  ثداوح  تادوجوم و  همه  هک  دراد  یعنام  هچ  اریز  تسا ، نشور  رایسب  لاکـشا  نیا  خساپ  خساپ :
6 .دنشاب تسا - یعیبط  للع  نآ  هدنروآ  دیدپ  هک  یعیبط -  ریغ 

: دییامن هجوت  ریز  عوضوم  دنچ  هب  بلطم  ندش  نشور  رتهب  يارب 

؟ عالطا یمک  ای  تین  ءوس  . 1

ار ریز  دروم  ود  زا  یکی  دـیاب  راچان  تسا و  سکعنم  الماک  یبهذـم  تامیلعت  لوصا  هب  اه  يدام  هجوت  مدـع  زین  لالدتـسا  نیلوا  رد 
: درک لوبق 

.دنا هدوب  عالطا  یب  نارادنید  تادقتعم  نایدا و  عضو  زا  اهنآ  یتسار  هب  فلا )

.دنا هداد  هولج  هنوراو  ار  بلطم  هناهاگآ  ب )

ار یعیبط  للع  هک  تسا  داوس  یب  ای  داوساب  تسرپادخ  مادـک  نآ ! زا  رتدـب  دـشاب ، یمود  رگا  دـب و  دـشاب ، تسرد  لوا  لامتحا  رگا 
!؟ دشاب رکنم 

، دنک یم  شوماخ  بآ  دنازوس ، یم  شتآ  هک  دناد  یم  سک  همه  اریز  تسا ، يرورض  يرطف و  یعوضوم  یعیبط ، للع  لوبق  ًاساسا 
! ...و دننک  یم  تکرح  اهداب  طسوت  اهربا  دیآ ، یمن  ناراب  ربا  نودب 

؟ دنور یم  ...و  وراد  بیبط ، تعنص ، تراجت ، یگدنز ، لیاسو  راک ، لابند  هب  مدرم  ارچ  یلک  روط  هب 
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داقتعا تفگ : دیهاوخ  ًامتح 
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.دراد یم  او  ششوک  وپاکت و  هب  ار  اهنآ  تسا - همه  يارب  يرطف  عوضوم  هک  یعیبط -  للع  هب 

.دنور یم  باتفآ  شتآ و  فرط  هب  امرس  عقوم  رد  بآ و  غارس  هب  امرگ  ساسحا  عقوم  رد  هک  مینیب  یم  ار  اه  هناوید  یتح  ام 

: هک تفگ  دیاب  سپ  رگید ; زیچ  زا  هن  دـننک ، یم  هدافتـسا  بآ  زا  شطع  عفر  يارب  گنـس ، هن  دـنروخ  یم  نان  یگنـسرگ  عفر  يارب 
ّتیلع نوناق  هب  زین  اهنآ  باسح  نیا  يور  .دراد  یصاخ  ببـس  تلع و  يزیچ  ره  هک  دنناد  یم  دنا و  هتفایرد  ار  تقیقح  نیا  مه  اهنآ 

! دنفرتعم

، هدـش هتخانـش  مّلـسم  لـصا  کـی  تادوجوم ) یعیبـط  لـلع   ) عوـضوم نیا  ینید ، ناـیاوشیپ  نانخـس  ینامـسآ و  بتک  رد  یفرط ، زا 
روط هب  ار  یقیاقح  هلـسلس  کی  ناـسنا ، شرورپ  ناـهایگ و  ّومن  ناراـب ، ندـیراب  اـهداب ، شزو  دروم  رد  دـیجم  نآرق  هک  ًاـصوصخم 
مدرم هب  ار  دنوادخ  هار  نیمه  زا  هک  نیا  رت  بیجع  تسا و  یعیبط  ّتیلع  نوناق  ساسا  رب  همه  هک  هدرک  نایب  نشور  حیرـص و  یلیخ 

7 .تسا هدرک  یفرعم 

!؟ ههاریب ارچ  . 2

اهنیا اریز  دـنک ، یم  یبیجع  رکف  زرط  زا  تیاکح  دـنا ، هدرک  نآ  للع  یتسرپادـخ و  هدـیقع  ِشیادـیپ  يارب  نایاقآ  نیا  هک  يریـسفت 
.دنا هتفر  اه  ههاریب  اه و  خالگنس  هب  هدرک و  اهر  ار  راومه  فاص و  هار  هک  دنتسه  یسک  دننام  تسرد 

؟ درک ادیپ  هدیقع  یتردق  ملع و  أدبم  دوجو  هب  ناهج ، نیا  يارب  تسخن  زور  زا  ناسنا  ارچ 

.دید شنیرفآ  ناهج  روآ  تریح  ماظن  رد  ار  تردق  ملع و  راثآ  اریز  تسا ، نشور  یلیخ  شباوج 
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، ناسنا زیمآرارسا  نوگانوگ و  ءاضعا  فیرظ و  مادنا  اه ، هویم  ناهایگ و  نوزوم  تقلخ   ، هام باتفآ و  مظنم  شدرگ 
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: دنتفگ یم  وا  هب  اسر  يادص  اب  یگمه  ...و 

ترطف و يادن  دنـشاب ; میظع  نامزاس  نیا  سدنهم  حارط و  دـنناوت  یمن  هدارا  روعـش و  دـقاف  للع  رک و  روک و  ياه  فداصت  زگره 
.درک تیاده  یتسه  ناهج  أدبم  يوس  هب  ار  وا  هدش و  گنهامه  تادوجوم  یقطنم  توعد  نیا  اب  مه  نادجو 

یگدنز رقحم  زکرم  نامتخاس و  هب  هک  تسا  هتـشاد  روعـش  هزادنا  نیا  ات  هدوب ، رکف  هاتوک  لقع و  مک  هک  مه  ردق  هچ  ره  رـشب  رخآ 
.دنزاس اپ  هب  ار  رصتخم  يانب  کی  ات  دنهد  رگیدکی  تسد  هب  تسد  فلتخم ، لماع  اهدص  دیاب  هک  دنیبب  دنک و  هاگن  دوخ 

، دننک هیهت  ...و ) بوچ  گنـس ،  ، رجآ  ) ار نآ  داوم  فلتخم ، طاقن  زا  رگید  يا  هدـع  دـننک ، يزیر  یپ  یهورگ  دـشکب ، هشقن  رامعم 
هب ینامتخاس  ات  دنزادنا  راک  هب  ار  دوخ  رکف  لقاع ، مدآ  اه  هد  یتمـسق  ره  رد  دیاب  هکنآ  هصالخ  دننک و  يروآ  عمج  ار  اهنآ  يدارفا 

.دننک اپ 

حلاصم یفداصت  روط  هب  ...و ) قرب  دعر ، ناراب ، ، داب  ) هدارا روعـش و  دقاف  للع  دیوگب : هک  دـهد  یمن  هزاجا  وا  هب  یتاذ  روعـش  زگره 
8 .تسا هدروآ  رد  للجم  يانب  کی  تروص  هب  یقافتا  روط  هب  هدومن و  يروآ  عمج  ار  ینامتخاس 

جاتحم يروعش  اب  هدنروآ  دیدپ  هب  یمظنم  هاگتسد  ره  هک  تسا  هدیمهف  دوخ ، یتاذ  ترطف  روعش و  يور  زا  رـشب  ینامز  ره  رد  سپ 
.دوب دهاوخن  فداصت  لولعم  تسا و 
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مظن هماـنرب و  تحت  همه ، تسا و  هتفهن  يّرـس  يزمر و  نآ  زا  يا  هشوگ  ره  رد  هک  هدـید  هدرک و  رظن  رواـنهپ  ناـهج  نیا  هب  هاـگنآ 
رد لقادح  ای  دننک ، یم  ریس  ینیعم  دصقم  فده و  يوس  هب  ینیعم 
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هراـبرد هک  ار  یتواـضق  ناـمه  هاوخاـن  هاوـخ  هدرک و  رظن  ...و ) شوـگ  مـشچ ، بـلق ،  ) دوـخ یتـسه  زیگنا  تفگـش  ياـمعم  فارطا 
مه ردـق  هچ  ره  رـشب  هک  تسین  یندرک  رواب  تسا و  هدرک  مه  شدوخ  تادوجوم و  ملاع ، هرابرد  هدومن ، دوخ  ینوکـسم  نامتخاس 

ریحتم و یتـسه ، ناـهج  ملاـع و  مظن  رد  یلو  دـنک ، تواـضق  روط  نآ  رـصتخم  ياـنب  کـی  هراـبرد  دـشاب  نییاـپ  شرکف  حطـس  هک 
! تسا هدوب  نیمه  نید  یتسرپادخ و  أشنم  هدوب و  رشب  هارمه  هشیمه  لقع  نیا  .دنامب  نادرگرس 

، هدـش لماک  رـشب  رکف  لقع و  هک  مه  ردـق  ره  و  وا ! ینادان  هن  تسا  هدوب  رـشب  رکف  لـقع و  نید ، یتسرپادـخ و  همـشچرس  نیارباـنب 
رد تخانـش ، یم  یحیحـص  ریغ  زرط  هب  ار  ادـخ  هیلوا ، ياـه  نارود  رد  رگا  تسا و  هتفاـی  لـماکت  هزادـنا  ناـمه  هب  مه  یـسانشادخ 

.تسا هتخانش  يرت  لماک  رت و  حیحص  زرط  هب  لماکت ، نارود 

هداد رارق  تلع  ار  نآ  سکع  هدرک و  اهر  ار  یتسرپادخ  هدیقع  شیادـیپ  ساسا  یعقاو و  تلع  دارفا ، نیا  هک  تسا  بیجع  یتسار  هب 
.دنا

مولع اب  ماگمه  یسانشادخ  تفرشیپ  . 3

یـسانشادخ هیاپ  مولع ، تفرـشیپ  اب  تسا و  ملع »  » میقتـسم هجیتن  ادـخ  هب  ناـمیا  دـنیوگ ، یم  اـه  يداـم  هک  هچنآ  سکع  هب  تسرد 
مظن شنیرفآ و  رارـسا  زا  يا  هزات  هدرپ  دهن ، رتارف  مدـق  ملع  هک  ردـق  ره  اریز  دور ، یم  شیپ  نآ  اب  مدـق  هب  مدـق  هتـشگ و  رت  مکحم 

تمظع اب  خاک  نیا  نامتخاس  تقد  مظن و  هک  ردـق  ره  دـنک و  یم  رت  نوزفا  نآ  ماظن  هب  ار  ام  ناـمیا  هدـش و  هتـشادرب  یتسه  ناـهج 
.دش دهاوخ  راکشآ  رتشیب  مه ، نآ  هدنزاس  تردق  تمظع و  دوش ، رت  نشور 
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لبق لاس  رازه  رگا 
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لیالد ًاعبط  میراذگب و  مدق  تعیبط ، سوسحم  رهاوظ  زا  رتارف  میتسناوت  یمن  میروایب ، دنوادخ  ییاسانش  يارب  ار  یلیلد  میتساوخ  یم 
کیدزن ات  نیرترود  زا   ) اه ناشکهک  بکاوک و  نیرت  گرزب  اـت  تارذ  نیرت  کـچوک  زا  زورما  یلو  دوب ، هتـسب  رـس  دودـحم و  اـم 

.داد رارق  سّدقم  تاذ  نآ  ییاسانش  هلیسو  ناوت  یم  ار  اهنآ ) نیرت 

 : تخانش ومرات »  » کی ای  و  تخرد » گرب   » کی اب  فلتخم ، تاهج  زا  ار  ادخ  مولع ، تفرشیپ  رثا  رب  ناوت ، یم  زورما 

( .دینک تقد  ) .تسا یسانشادخ  هلیسو  هاگ و  هیکت  نیرتهب  هکلب  درادن  تافانم  یسانشادخ  لوصا  اب  اهنت  هن  ملع  نیاربانب 

هحفص زج  نامـسآ  زا  شزرا ، مک  يدوجوم  زج  وم ، کی  زا  هداس ، رهاظ  کی  زج  يزیچ  زبس ، گرب  کی  زا  هتـشذگ  رد  رـشب  يرآ 
ناهج زا  ماجنا  رـس  ناوختـسا و  تسوپ و  تشوگ و  زا  ریغ  دوخ  زا  دیـشخب ،- یم  تنیز  ار  نآ  يا  هرقن  ياـه  خـیم  هک  نوگلین - يا 

لد رد  هدش و  رادـیب  زورما  یلو  دوب ، عالطا  یب  الماک  تقلخ  زومر  زا  هدـیدن و  ار  يزیچ  دوخ  دودـحم  یگدـنز  طیحم  زج  روانهپ ،
یهاگتسد تیمها  هزادنا  ره  هک  تسا  ملـسم  مه  نیا  .دناوخ  یم  هتفهن  زمر  اهدص  تخرد ، گرب  ره  زا  ناشخرد و  یباتفآ  هرذ ، ره 

مدآ کی  نایم  قرف  زورید ، زورما و  ناسنا  نایم  قرف  ًاقیقد  دنک ; یم  هولج  رتشیب  نآ  هدـنزاس  ماقم  ّتیمها  شزرا و  دوش ، رت  نشور 
!؟ دنسانش یم  ار  ادخ  رت  لماک  رتهب و  ود  نآ  زا  کی  مادک  ایآ  .دشاب  یم  گرزب  دنمشناد  کی  اب  داوس  یب 
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ناهج تادوجوم  رد  ربدت  رکفت و  هب  ار  رشب  نید ، گرزب  نایاوشیپ  نانخس  اه و  باتک  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
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تاقولخم هعلاطم  ار  یسانشادخ  هلیسو  نیرتهب  دنا و  هدومن  شنزرس  دننک ، یم  یهاتوک  دروم  نیا  رد  هک  ار  یناسک  هدرک و  بیغرت 
(1) .دنا هداد  رارق 

!؟ تسا هتشگ  رت  مکحم  ای  هدش  رت  نازرل  مولع ، هیاس  رد  یسانشادخ  ساسا  نید و  ياه  هیاپ  ایآ  دینک ! تواضق  هنافصنم  کنیا 

.دنراد فارتعا  نآ  هب  زین  یعیبط  مولع  نادنمشناد  نیرت  گرزب  زا  يا  هدع  هکلب  مییوگ  یم  ام  اهنت  هن  ار  تقیقح  نیا 

.دییامرف هجوت  نآ  تمسق  دنچ  هب  هنومن  يارب 

: دیوگ یم  لشره » »

یم تسد  هب  يدـبا  یلزا و  دـنوادخ  دوجو  يارب  يرت  يوق  نکـش و  نادـند  ياه  لالدتـسا  ددرگ ، یم  رت  عیـسو  ملع  هریاد  ردـق  ره 
ملع خاک  دنا و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  اه ، ناد  یعیبط  یکلف و  نادنمـشناد  اه ، ناد  یـضایر  یـسانش ، نیمز  ياملع  عقاو  رد  دـیآ ،

( .تسا شزرارپ  رایسب  ام  يارب  ترابع  نیا  !« ) دنا هتخاس  اپ  رب  مکحم  ار  ادخ ) تمظع  اب  خاک  )

: دیوگ یم  دوخ  فراعملا  هرئاد  رد  لن » تنوم  »

رتشیب تیمها  هکلب  .دـیامن ) یم  نیمأت  ار  ام  تاجایتحا  و   ) دـنک یم  ریـس  ار  ام  لقع  هک  تسین  رظن  نیا  زا  اـهنت  یعیبط  مولع  تیمها  »
باجعا و تاساسحا  هب  ار  ام  مینک و  یم  كرد  ار  ادـخ  تمظع  هک  درب  یم  الاب  يا  هزادـنا  هب  ار  ام  لقع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نآ 

« .دهد یم  تنیز  وا  تاذ  لالجا 

یقرواپ

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  ًاصوصخم  مالسا  نایاوشیپ  ياه  ثحب  رابخا و  هب  هعجارم  اب  - 1

ات تسا و  نیمه  یـسانشادخ  دـیحوت و  رد  دـیجم  نآرق  شور  ـالوصا  دوـش و  یم  نشور  لـماک  روـط  هب  تقیقح  نیا  اـه  يداـم  اـب 
.تسا هدش  يراددوخ  یفسلف  نیهارب  لیالد و  ریاس  زا  دراد  ناکما  هک  ییاجنآ 
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« نتوین »
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: دیوگ یم  نآ  نمض  رد  هک  دراد  هنیمز  نیا  رد  یطوسبم  نانخس 

هدـیچیپ نیناوق  زا  مشچ  هدـنزاس  هتـسناد و  یم  ـالماک  ار  توص  هب  طوبرم  نیناوق  نآ  هدـنزاس  هک  میمهف  یم  شوگ  هعلاـطم  اـب  اـم  »
یـصوصخم مظن  قبط  ار  اهنآ  هک  گرزب -  تقیقح  نآ  هب  یپ  كالفا  مظن  هعلاطم  زا  هدوب و  ربخ  اـب  ـالماک  تیؤر ، رون و  هب  طوبرم 

(1 «) .میرب یم  دنک - یم  هرادا 

میراد نامیا  یعیبط  للع  هب  امش  زا  شیب  ام  . 4

؟ ارچ میراد ; نامیا  بابسا  ملاع  هب  امش  زا  رت  شیب  ام  میتسین ، تعیبط  ناهج  لولعم  للع و  رکنم  ام  نایاقآ !

، میا هتخانش  تعیبط  ملاع  لولعم  للع و  نیمه  کمک  هب  ار  وا  ام  دنتسه و  اه  نیمه  گرزب ، دنوادخ  ییاسانـش  رد  ام  هاگ  هیکت  اریز 
.میا هداد  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همه  میشوپب ، مشچ  روآ ، تریح  مظنم و  للع  بابسا و  زا  رگا  ام 

رد هتبلا  هک  ...و - ) لیس  نافوط ، هلزلز ،  ) ناهج یقافتا  ثداوح  رد  ار  ناهج  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  هک  ار  ییاهنآ  یمسر  روط  هب  ام 
.میناد یم  هابتشا  رد  دننک ، یم  وج  تسج و  تسا - یتباث  حیحص و  مظن  کی  قبط  مه  نآ  هن  رگ  تسا و  یقافتا  ام  یحطس  رظن 

هب هکلب  دـنک ، یمن  داجیا  ام  نامیا  رد  یلزلزت  نیرت  کچوک  اـهنت  هن  یعیبط  لـلع  يور  زا  يرادرب  هدرپ  ناـهج و  نیا  رارـسا  فشک 
نیا زیگنا  تفگـش  رارـسا  هعلاطم  زا  ام  .دوش  یم  رت  مکحم  رت و  عطاق  گرزب ، أدـبم  نآ  هب  ام  نامیا  یملع ، ياـه  يورـشیپ  تازاوم 

! میرورسم داش و  امش  زا  شیب  امش ، یملع  تایفشک  جیاتن  زا  ام  .میرب  یم  تذل  هداعلا  قوف  ناهج ،

یقرواپ

ج 1،ص 503. فراعملا ، هرئاد  يدجو ; دیرف  - 1
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زور هب  زور  هک  میدقتعم  ام 
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نیا رد  میناد و  یم  ادخ  زا  ار  راثآ  نیا  مامت  ام  دوش ; یم  رتراومه  رت و  فاص  امش - هجوت  نودب  اما  امـش - تسد  هب  یتسرپادخ  هار 
قیدصت الماک  دینک ، رکف  تسرد  دیوشن و  هابتشا  راچد  عوضوم ، لصا  ریوصت  رد  مه  امش  رگا  اریز  تسام ، اب  قح  الماک  صیخشت ،

.دنیرفایب ار  یتخرد  گرب  هک  تسا  نآ  زا  رتزجاع  فده ، ناج و  یب  تعیبط  هک  درک  دیهاوخ 

مزال يروآدای 

لـصا نامه  دوش ، یم  رت  مکحم  یعیبط ، مولع  تفرـشیپ  هیاـس  رد  نید  ياـه  هیاـپ  مییوگ  یم  هک  نیا  زا  اـم  روظنم  هک  تسناد  دـیاب 
.تسا یتسه  ناهج  هدننیرفآ  دوجو  ادخ و  هب  هدیقع 

دیاش هکلب  تسا ، هدرک  يورشیپ  مه  لمع » قالخا و   » رظن زا  ینونک - ندمت  مولع و  تفرشیپ  اب  رشب - هک  مینک  اعدا  میهاوخ  یمن  ام 
شون و شیع و  لـیاسو  هدـش و  تیوقت  زین  يداـم  لـیاسم  یعیبط ، مولع  تفرـشیپ  اـب  هک  تسین  یکـش  اریز  دـشاب ، سکع  رب  هیـضق 
- تسا رکفت  زرط  نیا  همزـال  هک  قلطم - يدازآ  عون  کـی  یفرط  زا  دریگ و  یم  رارق  همه  سرتسد  رد  یمومع  روط  هب  ینار  توهش 

.دراذگب فعض  هب  ور  یملع ، يونعم و  تاهج  دنوش و  رود  ینید  بادآ  تایقالخا و  زا  ًارهق  مدرم  هک  دوش  یم  ببس 

أدـبم نآ  ییاسانـش  يارب  يا  هزاـت  لـئالد  دزاـس و  یم  رتراومه  ار  یـسانشادخ  هار  یعیبط ، مولع  تفرـشیپ  هچ  رگ  هک  نیا  هصـالخ 
، تهج نیمه  هب  دراد و  قالخا  يور  یـسوکعم  ریثأت  راـب ، دـنب و  یب  تیرثکا  هدافتـسا  ءوس  یلو  دراذـگ ، یم  اـم  راـیتخا  رد  گرزب 

.دور یم  شیازفا  هب  ور  تایانج  رامآ  یقالخا و  دسافم  یتعنص ، ياه  تفرشیپ  اب  نامزمه 
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!! یعیبط للع  ای  ادخ ، ای  مراهچ  داریا 

هراشا

تاملک رد  هک  يرگید  داریا 
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نیناوق للع و  نآ  قوف  يدوجوم  هب  ناوت  یمن  یعیبط ، نیناوق  للع و  هب  فارتعا  اب  : » هک تسا  نیا  دوش  یم  هدید  اه  يدام  زا  یـضعب 
نیناوق للع و  هک  مینیب  یم  ام  نوچ  نآ و  قوف  تردـق  ای  دـنک و  ریثأـت  یعیبط  نیناوق  لـلع و  دـیاب  اـی  اریز  دوب ، دـقتعم  ادـخ  ماـن  هب 

ییاج رگید  دنتسه ، يرییغت  نودب  یعیبط  للع  نیناوق و  موکحم  ملاع ، تادوجوم  ثداوح و  یمامت  دنرثؤم و  ینعم  مامت  هب  یعیبط ،
تیؤر لباق  نآ  قوف  یتردـق  هب  داقتعا  اب  یعیبط  للع  نتـسناد  رثؤم  هک  نیا  هصالخ  .دـنام  یمن  یقاـب  تعیبط  قوف  تردـق  نآ  يارب 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  تاملک  زا  هلمج  دنچ  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسین »

: دیوگ یم  لتت » نس  دوه  . » 1

.دنتسه يرییغت  نودب  نیناوق  موکحم  همه  ناسنا ، لقع  ات  هتفرگ  اضف  رد  هدنکارپ  تارذ  زا  تسا ، یتسه  ملاع  رد  هچ  ره  »

(1 «) .تسین ناهج  رد  يراگدیرفآ  نیاربانب 

تموکح نآ  رب  دروآ و  رد  طلـست  تحت  یـصاخ ، رظن  زا  ار  هدام  یـصخشم  نیعم و  دوجوم  کـی  رگا  : » دـیوگ یم  توکـسلم » . » 2
یم هنارـس  دوخ  هدارا  کی  هجیتن  رگید : ترابع  هب  قافتا و  هجیتن  يرثا  ره  دور و  یم  نیب  زا  ّتیعبط  موزل  نوناـق  عقوم  نآ  رد  دـنک ،

(2 «) .ددرگ

یقرواپ

.هلا هدام  فراعملا ، هرئاد  ; يدجو دیرف  - 1

ص 112. لوا ، پاچ  تعیبط ;  رد  ادخ  - 2

236 هحفص

: دیوگ یم  يرگ » يدام  هوق و   » باتک رد  یناملآ  رنخب » . » 3

: دنیوگ یم  دنتسه و  لئاق  تعیبط  هدام و  زا  جراخ  رد  يا  هدننیرفآ  يورین  دوجو  هب  هک  یناسک  »

هدش انب  عقاو  هبرجت و  هیاپ  رب  هک  یعیبط -  مولع  یساسا  لوصا  فالخ  رب  یبلطم  تسا ، هدیرفآ  مدع  زا  ای  دوخ  تاذ  زا  ار  ملاع  وا 
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(1 !«) دنیوگ یم  تسا -

هب هک  درادن  یموزل  یعیبط  للع  دوجو  اب  دنیوگب : دنتـساوخ  یم  قباس  داریا  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  رد  قباس  داریا  اب  داریا  نیا  توافت 
مه اب  ار  ادخ ) هب  نامیا  یعیبط و  للع  هب  داقتعا   ) ود نیا  ناوت  یمن  ًاساسا  دنیوگ : یم  داریا  نیا  رد  اما  میوش ، دـقتعم  نآ  قوفام  للع 

.تسا داضت  رد  مه  اب  ود  نیا  لوبق  اریز  دومن ، باختنا  ار  ود  نیا  زا  یکی  دیاب  ًامتح  درک و  عمج 

: مینک هجوت  عوضوم  دنچ  هب  داریا  نیا  باوج  رد  دیاب  خساپ :

!! یبیجع يادخ  هچ  . 1

( ناتـسرپادخ یعقاو  دیاقع  زا  اه  يدام  نایاقآ  یعالطا  مک   ) میا هدرک  هراشا  نآ  هب  اهراب  هک  یخلت  تقیقح  هب  ار  ام  نانخـس  نیا  زاب 
هداس ماوع  زا  ار  ینید  دیاقع  ای  دنا و  هدومنن  یسررب  لماک  روط  هب  ار  نارادنید  دیاقع  ای  نایاقآ  نیا  ملسم  روط  هب  .دزاس  یم  هجوتم 
اهنآ اریز  دنـشاب ، میهـس  داریا  نیا  أشنم  ساسا و  رد  مه  نادان  نارادنید  زا  یهورگ  يا  هزادنا  ات  دـیاش  .دـنا  هتفرگ  داوس  یب  مدرم  و 

یتیعمج ره  تاداقتعا  دیاب  هک  تسا  یهیدب  یلو  دش ، دهاوخ  تاداریا  هنوگ  نیا  شا  هجیتن  هک  دننک  یم  یفرعم  يا  هنوگ  هب  ار  ادخ 
.نانآ ماوع  زا  هن  دروآ  تسد  هب  تیعمج  نآ  ربتعم  بتک  ای  نادنمشناد و  زا  ار 

یقرواپ

ص 42. ج 1 ، يداملا ، بهذملا  لالطا  یلع  - 1
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: اریز تسا ، لطاب  تاروصت  نآ  هجوتم  اه  يدام  ياهداریا  تقیقح  رد  هک  دهد  یم  یهاوگ  تاملک ، نیا  لاح  ره  هب 

تعیبط ملاع  تسا و  هناگیب  رود و  نآ  زا  هتفرگ و  رارق  تعیبط  زا  جراخ  رد  یلک  هب  هک  دنا  هدومن  ضرف  یتردق  ار  ادخ  نانیا  الوا :» »
دوخ مه 
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رد هدومن و  هدافتـسا  دوخ  نایاپ  یب  تردق  زا  دنوادخ  یهاگ  هاگ  اما  دـشاب ، یم  شدرگ  رد  ینیعم -  نیناوق  لوصا و  قبط  دوخ - هب 
!« دراد هنارسدوخ  هدارا  کی  «، » توکسلم  » لوق هب  دنز و  یم  مه  رب  ار  یعیبط  نیناوق  دنک و  یم  یتردق  لامِعا  نآ ، زا  يا  هشوگ 

دوخ مظنم  راک  هب  یعیبط  للع  هشیمه  دشاب و  امرفمکح  یمظن  یب  ملاع ، رد  دیاب  میربب  یپ  دـنوادخ  دوجو  هب  هک  نیا  يارب  نیاربانب 
.دنشابن لوغشم 

تادوجوم همه  رب  یمّلـسم  نیناوق  مظن و  نوچ  و  تعیبط ! ناهج  رد  یمظن  یب  لوبق  اب  تسا  يواسم  ادخ  لوبق  رت : نشور  ترابع  هب 
! دنام یمن  یقاب  بارعا  زا  یلحم  ادخ  دوجو  يارب  سپ  دراد ، تموکح  یعیبط 

هاوخان هاوخ  تسین و  یعیبط  بابـسا  قیرط  زا  شلمع  هدروآ و  دـیدپ  هطـساو  نودـب  ار  زیچ  همه  ادـخ  هک  دـنا  هدومن  روصت  ًاـیناث :» »
.تسا یعیبط  للع  نیناوق و  راکنا  اب  يواسم  ییادخ  نینچ  دوجو 

یجراخ دوجو  الـصا  دـنا  هتفر  وا  گنج  هب  اهنآ  هک  ییادـخ  تسا ، كانتـشحو  رایـسب  ادـخ  هرابرد  ناـیاقآ  نیا  رکفت  هک  یتسار  هب 
ار وا  ای  و  هدرک ؟ یفرعم  هنارس  دوخ  هدارا  کی  ياراد  ار  ادخ  ناتسرپادخ ، حیحـص  هتـشون  مادک  ای  لفاغ و  تسرپادخ  مادک  .درادن 

لطاب یعیبط ، بابـسا  للع و  نارادنید ، دـیاقع  نید و  ياجک  رد  تسا ؟ هتـسناد  رثؤم  زیچ  همه  رد  هطـساو  نودـب  میقتـسم و  روط  هب 
.دننک یم  تواضق  قیقحت  هعلاطم و  نودب  اهنیا  هک  تسا  روآ  تفگش  رایسب  تسا ؟ هدش  هدرمش 
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هک یبلطم  رد  اهنیا  اما  مینک ، یعطق  رظن  راهظا  دایز - هعلاطم  زا  سپ  یتح  میرادن - تأرج  میرادن  لماک  صصخت  هک  یبلاطم  رد  ام 
، دنا هدرکن  هعلاطم  یسررب و  چیه  ًابیرقت 
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نتخاس نشور  ادخ و  دروم  رد  ناتـسرپادخ  هدـیقع  نایب  داریا ، نیا  هب  خـساپ  نیرتهب  تهج  نیمه  هب  دـننک ! یم  یعطق  هدـیقع  راهظا 
.تساهنآ دیاقع 

یمن ماجنا  تمکح  فالخ  رب  يراک  هاگچیه  ییاناوت ، نیع  رد  تسا و  تیاهن  یب  یتردـق  نایاپ و  یب  يدوجو  ادـخ  مییوگ : یم  اـم 
درادن نامز  ناکم و  لاح ، نیع  رد  تسا و  هارمه  زیچ  همه  اب  تسه و  اج  همه  رد  تسین ، ادج  قولخم  زا  قلاخ  مییوگ : یم  ام  .دهد 

هاوگ وا و  راک  تادوجوم ، مظن  تسادـخ و  لعف  ناـمه  یعیبط  نیناوق  مییوگ : یم  اـم  .تسین 9  روصتم  وا  يارب  يا  هزادـنا  ّدـح و  و 
.تسوا دوجو 

ار يراثآ  یعیبط ، بابسا  قیرط  زا  تسا و  هداد  رارق  يا  هجیتن  رثا و  زیچ  ره  يارب  یببـس و  هدیدپ  ره  يارب  تعیبط  ناهج  رد  دنوادخ 
يا هناشن  یعیبط  نیناوق  بابسا و  زا  مادک  ره  .دشاب  اهنآ  هدننز  مه  رب  یعیبط و  بابسا  للع و  زا  يادج  هکنآ  هن  دروآ ، یم  دوجو  هب 

.دنتسه 10 وا  هدارا  تردق و  زا 

نینچ لوبق  اـب  اـهنت  هن  یعیبط  ننـس  نیناوق و  لوبق  اریز  دـنام ، یمن  یقاـب  داریا  نیا  يارب  ییاـج  رگید  بلاـطم  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
دوخ اهنآ  مظنم  ریـس  یعیبط و  نیناوق  هک : نیا  هصالخ  دشاب و  یم  وا  دوجو  تابثا  يارب  هلیـسو  نیرتهب  هکلب  درادن ، تافانم  ییادـخ 

.تساهنآ هدننک  هرادا  هدنروآ و  دیدپ  هک  دنک  یم  تعیبط  قوفام  یتردق  زا  تیاکح 
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یعیبط نیناوق  مظن  همشچرس  . 2

دوخ تاذ  هب  هک  دـنناد  یم  يرییغت  لباق  ریغ  تباث و  نیناوق  ار  یعیبط  نیناوق  هک : تسا  نیا  دوش  یم  هدـیمهف  نانیا  نانخـس  زا  هچنآ 
.دنشاب یم  اهنآ  موکحم  تادوجوم ، یمامت  هدش و  دوجوم 

ناشیا زا 
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؟ تسیچ یعیبط  نیناوق  زا  امش  روظنم  میسرپ : یم 

یم توکح  گرزب  کچوک و  زا  تادوجوم  یماـمت  رب  هک  تسا  ینیناوق  ناـمه  یعیبط  نیناوق  تفگ : دـنهاوخ  باوج  رد  راـچان  هب 
ینیعم و لصاوف  رد  یسمش  هموظنم  تارک  دنک ، یم  راک  یصوصخم  زرط  هب  زغم  هاگتـسد  دنز ، یم  ینیعم  دادعت  هب  بلق  الثم : ، دنک

یم شدرگ  دوخ  يزکرم  هطقن  رود  هب  راو  هناورپ  نیعم ، رادم  رد  اه  نورتکلا  دـنخرچ ، یم  دیـشروخ  فارطا  رد  یمظنم  تاکرح  اب 
...و دننک 

نودب دوخ و  هب  دوخ  هتفرگ ، ارف  ار  ناهج  تادوجوم  رس  اترس  هک  یمظنم  نیناوق  نیا  یتسار  هب  ایآ  هک  دیآ  یم  شیپ  لاوئس  نیا  زاب 
يوـق و يرکف  لوـلعم  هکنآ  اـی  دـنا ؟ هتخاـس  دوـخ  موـکحم  ار  ملاـع  تارذ  هدـمآ و  رد  تروـص  نیا  هب  يا  هشقن  رکف و  هنوـگچیه 

یم ار  مود  نخـس  میلـس ، لقع  نادجو و  هک  تسا  یهیدب  دنا ؟ هدش  میظنت  ینیعم  فده  هشقن و  تحت  همه  هدوب و  دح  یب  يروعش 
.هدمآرد تروص  نیا  هب  دوخ  هب  دوخ  تسا و  فداصت  لولعم  یعیبط  نیناوق  نیا  مییوگب : هک  دهد  یمن  هزاجا  هاگ  چیه  دریذپ و 

روعـش لقع و  زا  تیاکح  مظن ، ًاساسا  هک : میتفگ  و  دـش - نایب  حورـشم  روط  هب  ًاقباس  هک  تسا - مظن  ناهرب  نامه  بلطم  نیا  لیلد 
.دشاب فداصت  لولعم  یمظنم  هاگتسد  هک  تسا  لاحم  تالامتحا ، باسح  قباطم  دنک و  یم 
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! نیعرتخم ای  اه  هرهم  چیپ و  ای  . 3

! دومن راکنا  ار  ناهج  نادنمرنه  ناگدنـسیون و  نیفـشتکم ، نیعرتخم ، یمامت  دوجو  دیاب  دشاب ، تسرد  دـص  رد  دـص  داریا  نیا  رگا 
تـسا یـصوصخم  زهجم و  لیاسو  اه و  هرهم  چـیپ و  اه و  خرچ  ياراد  هناخراک  نالف  هک  مینیب  یم  ام  هک  نیا  يارب  ارچ ؟ دـیناد  یم 

هک
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دیاـب امـش  رظن  هب  نوـنکا  .دـنهد  یم  ماـجنا  ار  هفیظو  کـی  مه  قاـفتا  هب  تسا و  شدرگ  رد  یمظنم  هماـنرب  تحت  نیعم و  نازیم  هـب 
مظن اب  هتخادـنا و  شدرگ  هب  دوخ  نیعم  روحم  رد  ار  هناخراک  نیا  ءازجا  اـه و  خرچ  زا  کـی  ره  هک  یملع -  نیناوق  نیا  اـی  مییوگب :

دـنرادن و شزاس  مه  اب  ود  نیا  و  نآ ; قوف  يرـشب  تردـق  رکف و  ای  دـنک و  یم  تموکح  اجنیا  رد  هتـشاد - او  راـک  هب  یـصوصخم 
ار قوفام  تردـق  نآ  دـیاب  راچان  هب  تسین  راـکنا  لـباق  تساـمرف -  مکح  نآ  ءازجا  یماـمت  رب  هک  صوصخم -  نیناوق  دوجو  نوچ 

! تسا ضحم  غورد  نیسدنهم  نیعرتخم و  دوجو  الصا  هک : مییوگب  مینک و  راکنا 

تسادخ لعف  تعیبط  . 4

اب هک  يرارـسا  همه  نآ  دنلاب ، یم  نآ  هب  هدرک و  فشک  مولع  کمک  هب  نادنمـشناد  هزورما  هچنآ  میمان ، یم  تعیبط  ام  هک  ار  هچنآ 
ناهنپ رظن  زا  تعیبط  نیا  هدرپ  تشپ  رد  نانچمه  ار  دوخ  زومرم  تهبا و  رپ  هرهچ  هک  يرارسا  همه  نآ  هدش ، هدوشگ  شناد  هجنپرس 

هچنآ زا  هبترم  رازه  نارازه  نیقی  روط  هب  هتـشاد ; او  موادم  يوپاکت  هب  ار  نیرکفتم ) نادنمـشناد و   ) دوخ رارق  یب  ناقـشاع  هتـشاد و 
دوخ زا  اهنیا  زا  کـی  چـیه  .تسادـخ  هدارا  ّتیـشم و  رهظم  ادـخ و  تساوخ  ادـخ ، راـک  اـهنیا  همه  يرآ  .تسا  رتشیب  هدـش  فشک 

.دنرادن رایتخا  لالقتسا و 
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هدارا و دوخ  زا  زگره  هتـشادهاگن ، مظنم  تاـکرح  اـب  نیعم و  ياهرادـم  رد  ار  بکاوک  زکرم ، زا  زیرگ  يورین  هبذاـج و  نوناـق  رگا 
یب تعیبط  مامت  هکلب  نوناق  ود  نیا  اهنت  هن  .دنربخ  یب  مه  دوخ  راثآ  هجیتن و  زا  دنرادن و  يرایتخا 
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رس روآ ، تریح  مظن  کی  اب  نیناوق  همه  نیا  لاح  نیا  اب  .درادن  رایتخا  هدارا و  شوه ، لقع ، ههام  دنچ  كدوک  کی  هزادنا  هب  ناج ،
.دنهد یم  همادا  دوخ  نیگنس  فئاظو  هب  صخشم ، الماک  یفده  ماجنارس  هدش و  باسح  هشقن  هداعلا ، قوف  یتخس 

أدـبم نآ  دوجو  هاوگ  نامه  اهنیا  دـنا ، هدرک  يربهر  تردـق  ملع و  گرزب  أدـبم  نآ  دوجو  هب  ار  ام  هک  دنتـسه  اهنیا  يدام ! ناـیاقآ 
، دـنهد یم  ار  دوخ  راگدـیرفآ  تمکح  ملع و  حرـش  نابز  ره  اب  دـنراد و  نابز  رازه  یـشوماخ  نیع  رد  اهنیا  دنتـسه ، یتسه  گرزب 

.دنتسه وا  نامرف  رب  رس  وا و  هب  هتسباو  همه  اهنیا 

دسر هچ  ات  دزاسب ، یلگ  قاطا  کی  فداصت ، قیرط  زا  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک  هدارا ، روعـش و  دقاف  رک و  روک و  تعیبط 
ناـسنا اـت  دـهد  تمظع  شرورپ و  ردـق  نآ  هفطن - )  ) دوش یمن  هدـید  مشچ  اـب  هک  ار -  تسپ  شزرا و  یب  دوجوم  کـی  هک  نیا  هب 

.دهد رارق  دوخ  هاگنالوج  ار  اضف  ددرگ و  يرکفتم 

هشیمه يارب  ار  نآ  فشاک  هک  تسا  یفاک  نآ  زار  کی  فشک  اهنت  دنتسه و  عضاخ  نآ  رارسا  ربارب  رد  نادنمشناد  مامت  هک  یناهج 
.دنک تبث  تیرشب  خیرات  رد  گرزب » عرتخم  ای  فشاک   » ناونع هب  دبا  هب  ات  راختفا  اب  ار  وا  مان  هتخاس و  دنلبرس 

وا زا  هناگیب  هن  تسادخ  لعف  تعیبط  نیا  .دشاب  روعش  یب  تعیبط  حور و  یب  هدام  لولعم  دناوت  یمن  یناهج  نینچ  يرآ 

!؟ دناشک یم  رفک )  ) داحلا هب  ار  ناسنا  اهالب  تافآ و  اه ، یمظن  یب  ایآ  مجنپ 1  داریا 

هراشا

رگا دـنیوگ : یم  اهنآ  .تساهالب  تافآ و  هلئـسم  دوش  یم  هدـید  دایز  بات  بآ و  اب  اه  يدام  تاملک  رد  میدـق  زا  هک  يرگید  داریا 
عیسو نامزاس  حرط 
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قباطم تعیبط ) ای  تقلخ  ناهج   ) میظع هناخراک  نیا  ياه  هرهم  چـیپ و  مامت  تساناوت و  اناد و  أدـبم  کی  هدارا  قبط  رب  یتسه  ناهج 
.دنک یم  راک  يا  هنامیکح  حیحص و  ياه  باسح 

( ناسنا  ) دوجوم نیا  ناوتان  مادـنا  رب  هزرل  هزرل ، نیمز  لیـس و  نافوط ، و  دروخ »؟ یم  مه  رب  مایا  رتفد  یمیـسن ، زا   » هاـگیب هاـگ و  ارچ 
بئاـصم و هزور  هم  ارچ ه  دـنک ؟ یم  درُخ  دوـخ  ياـه  همکچ  ریز  رد  ار  وا  یگدـنز  لـحم  شیاـسآ و  زا  يا  هشوـگ  و  دزادـنا ؟ یم 

زاـت تخاـت و  نادـیم  یتـسه ، رواـنهپ  هصرع  نیا  هک : مییوگب  رگا  ارچ ...؟ و  ارچ ...؟ دزاـس ؟ یم  حورجم  ار  وا  فیطل  حور  اـهدرد ،
زا ینامز  و  رهق »  » رـس رب  یهاگ  تسا ، تعیبط  تفگ : میهاوخ  ینعی  .تسا  ناسآ  اهارچ »  » نیا خساپ  تسا ، یعیبط  رک  روک و  نیناوق 
اما تسا ! هتـساوخ  ار  دوخ  رذـع  بیترت  نیا  هب  تسا و  ربخ  یب  زین  دوخ  یتشآ  رهق و  زا  لاح  ره  رد  دـیآ ، یم  رد  یتشآ » رهم و   » رد

« اهارچ  » نیا خـساپ  مینادـب ، يا  هنامیکح  حیحـص و  هشقن  قباطم  هوک - ات  هاـک  زا  ار - ناـهج  نیا  ياـهداد  يور  ثداوح و  همه  رگا 
! دوش یم  لکشم 

تارابع اهنآ  تاـملک  رد  اریز  دـشاب ، هدوب  عوضوم  نیمه  يرگ ، يداـم  هب  اـه  يداـم  زا  یهورگ  هجوت  مهم ، لـماوع  زا  یکی  دـیاش 
نیا هب  تسا و  ربـخ  یب  زین  دوـخ  یتـشآ  ماـگنه  رد  برع  رعاـش  نآ  یتـح  دروـخ ; یم  مشچ  هب  رثـن - مظن و  تروـص  هب  یفلتخم - 

حیحـص و هشقن  قباطم  هوک - ات  هاـک  زا  ار - ناـهج  نیا  ياـهداد  يور  ثداوح و  همه  رگا  اـما  تسا ! هتـساوخ  ار  دوخ  رذـع  بیترت 
هنامیکح
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! دوش یم  لکشم  اهارچ »  » نیا خساپ  مینادب ، يا 

تارابع اهنآ  تاـملک  رد  اریز  دـشاب ، هدوب  عوضوم  نیمه  يرگ ، يداـم  هب  اـه  يداـم  زا  یهورگ  هجوت  مهم ، لـماوع  زا  یکی  دـیاش 
: دیوگ یم  کلسم  نیا  هب  لیامت  راهظا  ماگنه  رد  برع  رعاش  نآ  یتح  دروخ ; یم  مشچ  هب  رثن - مظن و  تروص  هب  یفلتخم - 

242 هحفص
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هرئاح ماهوالا  كرت  يذلا  اذه 

! اقیدنز ریرحنلا  ملاعلا  ریص  و 

! تسا هدناشک  داحلا  هب  ار  رهام  نادنمشناد  هتخاس و  ناریح  ار  اه  لقع  هک  تسا  نیا  ینعی :

یم اهنآ  اهنآ ) رظن  زا  هتبلا   ) .تسا دئاز » ءاضعا  اه و  یمظن  یب   » عوضوم دـنا ، هدوزفا  داریا  نیا  هب  رـصاعم  ياه  يدام  هک  يزیچ  اهنت 
: دنیوگ

، ناهج نیا  رانک  هشوگ و  رد  ام  یهاگ  .تسین  ریگملاع  یمومع و  نوناق  کی  مظن ، نوناق  ناتسرپادخ ; نیدحوم و  هدیقع  فالخ  رب 
، تاناویح زا  یـضعب  رد  الثم : .تسا  هدوبن  راک  رد  يدوصقم  فده و  شنیرفآ ، رد  دـنک  یم  تیاکح  هک  مینیب  یم  ییاه  یمظن  یب 

.تسین رثؤم  اهنآ  یگدنز  رد  هجو  چیه  هب  هک  مینیب  یم  يدئاز  ءاضعا 

: دیوگ یم  تساهنآ - تخس  رس  نارادفرط  زا  هک  یناملآ -  رنخب »  » رتکد

یم ماجنا  وا  رایتخا  تردـق و  دـی  رد  أدـبم و  کی  هدـهع  هب  ناویح  ناسنا و  ياوأـم  نکـسم و  فلتخم و  ملاوع  داـجیا  تقلخ ، رگا  »
ار نآ  نوگاـنوگ ، تارایـس  بکاوک و  تسا و  هدافتـسا  لـباق  رـصنع  ره  دـقاف  زیچ و  ره  زا  یلاـخ  هک  ار  یعیـسو  ياـضف  نیا  دریگ ،

هرک دننام  یـسمش  هموظنم  رگید  تارک  ارچ  تسا ؟ هدیرفآ  يروظنم  هچ  يارب  دـنا ; هداد  رارق  دوخ  هاگنالوج  زات و  تخات و  هصرع 
»...؟ تسین رشب  دننام  يدارفا  هدافتسا  دروم  ام  ینوکسم 

زا یخرب  يانیبان  ياه  مشچ  دوجو  رگید ، یهورگ 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 247 



نیا يارب  يرگید  دـهاش  ار  نآ  لاثما  اـهدرم و  رد  ناتـسپ  دوجو  نینچمه  دـننک و  یم  یگدـنز  کـیرات  ياـهراغ  رد  هک  یتاـناویح 
.دنا هتفرگ  روظنم 
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اه يدام  ضیقن  دض و  ياه  ثحب 

هراشا

عوضوم هک  میدید  نایاقآ  قباس  داریا  رد  میشاب  هدرکن  شومارف  رگا  .مینک  تبحص  نایاقآ  نیا  اب  هنوگچ  میناد  یمن  ام  هک  یتسار  هب 
هک دنتشاد  راظتنا  دندوب و  هتفرگ  ملاع  تردق  ملع و  أدبم  راکنا  رب  لیلد  ار  تعیبط  رییغت  نودب  تباث و  نیناوق  و  یتسه » ناهج  مظن  »

ار ناهج  یلولعم  تلع و  مظن  دننک و  ادـیپ  هنارـسدوخ »  » هدارا کی  قبط  يروما ، ماجنا  رد  اهنآ  لوق  هب  ای  اه و  یمظن  یب  رد  ار  ادـخ 
.دندیشک یم  ام  خر  هب  تعیبط ، قوفام  ییورین  هدارا و  ندوبن  تعیبط و  لالقتسا  رب  لیلد  ناونع  هب 

دنا و هتفر  هابتـشا  هب  هداعلا  قوف  ناتـسرپادخ ، هدیقع  صیخـشت  رد  نایاقآ  نیا  هک  میا  هدرک  تباث  ییاسر  نشور و  قطنم  اب  هک  الاح 
اهنت هن  تعیبط  رییغت  نودب  نیناوق  تباث و  مظن  نیا  درادـن و  یجراخ  دوجو  الـصا  دـنا  هتـساخرب  وا  تفلاخم  هب  اهنآ  هک  ییادـخ  نآ 

، هدرک هنوراو  ار  بلطم  ًاـقیقد  تسوا ; دوـجو  رب  لـیلد  نیرت  عطاـق  نیرت و  نشور  هکلب  دـنک ، یمن  یفن  ار  گرزب  أدـبم  نآ  دوـجو 
يور ردق  نیا  امـش  هک  درادـن  یتسرد  تباث و  ماظن  تعیبط ، ناهج  نیا  ًاقافتا  دـنیوگ : یم  هدیـشک و  ولج  ار  اه » یمظن  یب   » عوضوم

! تسا نایامن  نآ  رانک  هشوگ و  رد  هشقن  فده و  مدع  راثآ  هکلب  دینک ، یم  هیکت  نآ 

اهنآ هارمه  مدـق  هب  مدـق  هک  تسه  انب  مه  ام  دـننز و  یم  تسد  يزیچ  ره  هب  دوخ  هدـیقع  تاـبثا  يارب  اـهنآ  هک  ـالاح  بوخ ، رایـسب 
، مییایب
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یبلطم نیتسخن  یلعف  داریا  نیا  مینک  یم  ضرف  هتفرگ و  هدـیدان  یلک  هب  ار  قباـس  داریا  میوش ; یم  اـهنآ  اـب  ثحب  دراو  هار  ناـمه  زا 
: مینک یم  بلج  ریز  عوضوم  دنچ  هب  ار  امش  هجوت  تهج  نیمه  هب  .دوش  یم  لدب  در و  اهنآ  ام و  نایم  هک  تسا 
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یناسنا مولع  یبایزرا  . 1

زا ام  الثم : تسیچ ؟ نآ  شجنـس  سایقم  و  دوش ؟ یم  مولعم  اجک  زا  يزیچ  ندوب  هدیاف  اب  ندوب و  هدیاف  یب  دید  دـیاب  زیچ  ره  زا  لبق 
یحطـس هداعلا  قوف  اهنآ  هرابرد  ام  تاـعالطا  تسا ، يرامـشیب  بکاوک  هاـگنالوج  هک  ینارکیب  ياـضف  هک  میمهفب  میناوت  یم  اـجک 

یب نیشن ، راغ  تاناویح  رد  انیبان  ياه  مشچ  دوجو  ای  ، میراد نآ  زا  يرتشیب  ًاتبسن  تاعالطا  هک  یسمش  هموظنم  هرایس  نالف  ای  تسا ؟
؟ تسا هدیاف  ابای  هدیاف 

هتفر شیپ  يرـشب  ياه  ینتـسناد  يوُر  دنت  بکرم  اب  هک  ییاجنآ  ات  دهد و  یم  دق  ام  لقع  میناد و  یم  هک  اجنآ  ات  دـنیوگ : یم  ًامتح 
یم ندوبن » ای  ندوب   » رب لیلد  ار  دوخ  نتفاین »  » ای نتفای »  » نیارباـنب مینک ! ادـیپ  تاـعوضوم  نیا  يارب  يا  هدـیاف  میا  هتـسناوتن  زونه  میا 

.تسا يزیچ  هدیاف  صیخشت  سایقم  ام  مهف  رگید : ترابع  هب  و  میریگ ،

ياج هب  نیا  زا  دعب  هک  مینک  یم  اضاقت  نایاقآ  زا  طقف  مینک ، تبحص  سایقم  نیا  شزرا  رد  هک  نیا  نودب  العف  مه  ام  بوخ ، رایـسب 
نایم رد  هک  تسا  یهیدب  .تسا  رتزیمآ  طایتحا  مه  رت و  حیحص  مه  هک  میا »! هدیدن  نآ  رد  يا  هدیاف  : » دنیوگب درادن ،» هدیاف   » هلمج

.تسا يدایز  قرف  هلمج  ود  نیا 

رییغت نتسنادن » هن  قلطم  یفن   » زا نایاقآ  لاکشا  تروص  ملسم  روط  هب  هلمج ، نیا  رییغت  اب  تروص  ره  رد 
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.دنا هدرکن  ادیپ  نآ  يارب  يا  هدیاف  هک : تسا  نیا  ناشروظنم  .درادن  هدیاف  دنیوگ : یم  هک  اجک  ره  ینعی  .دنک  یم 

يارب هن ؟ ای  دوش  یم  نآ  ندوب  هدـیاف  یب  رب  لیلد  يزیچ ، دـعاوق  زا  ام  عالطا  مدـع  نتفاـین و  اـیآ  هک  تسا  لاوئـس  نیا  تبون  نونکا 
.دیهد باوج  ار  ریز  همان  شسرپ  لاوئس ، نیا  حیحص  خساپ  هب  ندیسر 
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!! دینک رپ  ار  ریز  همان  شسرپ  ًافطل  . 2

؟ تسا دودحمان  ناسنا  تامولعم  ایآ  فلا )

شزرا یب  مک و  رایـسب  وا  تالوهجم  هب  تبـسن  ناسنا  یلعف  تامولعم  اریز  تسا ، دودحم  میـسیونب : لاوئـس  نیا  لباقم  رد  دیاب  ًامتح 
نادنمـشناد ناوارف  تادـهاجم  اب  جـیردت  هب  هک  دراد  دوجو  لوهجم  هلئـسم  نارازه  یملع ، هدـش  لح  هلئـسم  ره  نوماریپ  رد  تسا و 

نآ هجیتن  مینک ، هسیاقم  مه  اب  ار  ینونک  تالوهجم  تامولعم و  تبسن  میهاوخب  رگا  یتسار  هب  .دوش  یم  هتـشادرب  اهنآ  يور  زا  هدرپ 
.درادن يدایز  هلصاف  رفص »  » اب هک  دوش  یم  یکچوک  هداعلا  قوف  رسک  کی 

نآ تقیقح  زا  زونه  هک : درک  فارتـعا  فسأـت  لاـمک  اـب  دـیاب  تساـم و  یگدـنز  تاـیح و  اـم و  دوـخ  هب ، رت  کـیدزن  زیچ  همه  زا 
تسا يروانهپ  عیسو و  يایرد  دننام  نارادناج ، یتایح  تاّیفیک  یگدنز و  دیوگ : یم  نادنمـشناد  زا  یکی  .میرادن  یعالطا  نیرتمک 

.مینک یم  هدهاشم  ار  نآ  جاوما  زا  يوترپ  رود ، زا  طقف  ام  هک 

ارس هعومجم  کی  عقاو  رد  ناسنا  : » دیوگ یم  هتخانشان » دوجوم  ناسنا   » باتک رد  يوسنارف -  گرزب  دنمـشناد  لراک - » سیـسکلا  »
زونه دایز و  دوخ ، زا  ام  لهج  عقاو  رد  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  .درک » كرد  یگداس  هب  ار  وا  ناوت  یمن  هک  تسا  ماهبا  زار و  اپ 

تسا و هدنام  هتخانشان  ام  ینورد  يایند  زا  یعیسو  یحاون 
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« .دنام یم  خساپ  نودب  دننک  یم  حرط  ناسنا ، یگدنز  ناگدننک  هعلاطم  نیققحم و  هک  ییاه  شسرپ  رتشیب 

ءزج نیرت  کچوک   ) ار لولس  هدنهد  لیکشت  یلـصا  ءازجا  ناوارف ، تاعلاطم  زا  سپ  زورما  ام  : » دنیوگ یم  یعیبط  مولع  نادنمـشناد 
ءازجا و هدرک و  هیزجت  ار  لولس  کی  میناوت  یم  هک  روط  نامه  میا و  هتخانـش  .دهد ) یم  لیکـشت  ار  یتایح  لقتـسم  دحاو  هک  هدنز 

مینک فارتعا  دـیاب  اما  مینادرگرب ، لوا  تروص  هب  یقیقد  بیکرت  اب  میناوت  یم  مه  روط  نیمه  میزاس ، ادـج  رگیدـکی  زا  ار  نآ  داوم 
.میناد یمن  تسا ؟ هنوگچ  تسیچ و  تایح  نیا  .مینادرگ  زاب  نآ  هب  ار  تایح  میناوت  یمن  هک 
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؟ تسا هدیسر  دوخ  نکمم  لامک  هلحرم  نیرخا  هب  یناسنا  مولع  ایآ  ب )

هفقو مولع  یلماکت  ریس  رد  هاگچیه  داد ; دهاوخ  همادا  دوخ  يورـشیپ  هب  هشیمه  میـسیونب : گنرد  یب  دیاب  مه  شـسرپ  نیا  ربارب  رد 
نآرد يا  هفقو  دبا  ات  هک  دوش  یمن  روصت  تسا و  هدرک  تکرح  رت  عیرس  یهاگ  رتدنک و  ریـسم ، نیا  رد  یهاگ  یلو  هدادن ، خر  يا 

.دزاس یم  رتشیب  ار  ام  مولع  مجح  دوش و  یم  هفاضا  ام  تامولعم  رب  يا  هزات  بلاطم  درذگ  یم  هک  زور  ره  اریز  دوش ، ادیپ 

؟ هدوب ینیب  شیپ  لباق  هتشذگ  رد  هدش  فشک  نونک  ات  هچنآ  ایآ  ج )

هرک فرط  هب  نآ  زا  ییاضف » هاگتسیا   » کی باترپ  ّوج و  ءاروام  هب  نت  دنچ  نزو  هب  یکشوم  نداتـسرف  لبق  لاس  رد 500  زگره  ایآ  »
یمن وا  رب  تفگ ، یم  نخـس  نآ  زا  هیـضرف  لامتحا و  تروص  هب  دـنچ  ره  يدنمـشناد  رگا  ایآ  دوب ؟ ینیب  شیپ  ای  روصت  لباق  هرهز ،

یمن یبصع  ياه  ناجیه  شوختسد  ار  وا  زغم  دندیدنخ و 
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»!؟ درک یم  روطخ  یسک  رکف  هب  رگید  هنومن  اهدص  متا و  هداعلا  قراخ  يورین  ینیب ، هرذ  تادوجوم  دوجو  هتشذگ  رد  ایآ  دنتسناد ؟

! دوب دهاوخ  یفنم  اه  لاوئس  نیا  مامت  باوج  نیقی  روط  هب 

لباق هجو  چیه  هب  تسا و  لکشم  ام  يارب  نآ  روصت  یتح  هک  دش  دهاوخ  فشک  رشب  يارب  یبلاطم  هدنیآ  رد  هک  دیراد  لوبق  ایآ  د )
(1 (؟ تسین ینیب  شیپ 

یقرواپ

لباـقم رد  مه  ار  لوا  سـالک  كدوک  کـی  تاـمولعم  شزرا  یتح  زور ، نآ  تاـمولعم  ربارب  رد  اـم  یلعف  تاـمولعم  هک  اـسب  هچ  -1
.دشاب هتشادن  ققحم  دنمشناد  کی  تامولعم 
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!« يرآ الامتحا  : » میسیونب دیاب  لقاال  يرآ »، : » میسیونب تأرج  هب  تالاوئس  نیا  خساپ  رد  میناوتن  رگا 

رظن ره  زا  هچ  رگ  هدرک ، فشک  ام  يارب  مولع  هزورما  هک  هچنآ  مییوگب : میناوت  یم  هماـن  شـسرپ  نیا  تاجردـنم  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
زجاع يزیچ  كرد  زا  ملع  رگا  میورب و  یـضاق  هب  هفرط  کی  دوخ  تالوهجم  هرابرد  میناوت  یمن  زگره  ام  یلو  تسا  هدافتـسا  لـباق 
مولع رگا  .داد  رارق  هدافتسا  دروم  راکنا » هبرح   » کی ناونع  هب  ار  نآو  درک  هیکت  كرد ، مدع  نیا  يور  ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  دنام 

هک روط  نامه  .دینابسچ  نآ  هب  ار  كرام  نیا  درک و  یفرعم  هدیاف  یب  رثا و  یب  ار  نآ  ناوت  یمن  زگره  دندش  زجاع  يزیچ  ریـسفت  زا 
دسرب يزور  دراد  یعنام  هچ  میدرک  یمن  ینیب  شیپ  هتشذگ  رد  ار  ...و  ییاضف  مولع  هداعلا  قراخ  ياه  تفرـشیپ  ینونک و  تامولعم 

؟ دوش هتشون  اه  باتک  دنوش  یم  بوسحم  هدیاف  یب  ام  صقان  تاعالطا  رظن  زا  هک  تادوجوم  نیمه  دیاوف  رارسا و  هرابرد  هک 

، دراد رب  مدق  طایتحا  اب  یلیخ  ناهج ، نیا  هرابرد  رایشوه  دنمشناد  کی  دیاب 
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یلومعم هداس و  هاگتـسد  کـی  هاگتـسد ، نیا  هک  هدـنامهف  ار  یـساسا  هتکن  نیا  اـم  هب  هتـشذگ  تاـمولعم  تاـیبرجت و  هعومجم  اریز 
ناهج نیا  رارـسا  هک  دنا  هداد  ام  هب  ار  سرد  نیا  همه  ناسنا ، باصعا  مشچ و  بلق ، نامتخاس  ات  متا  نورد  بیجع  رارـسا  زا  تسین ;

.مینک یم  روصت  ام  هک  تسا  نآزا  رت  قیقد  رت و  هدیچیپ  یلیخ 

هدوب راکردـنا  تسد  هاگتـسد  نیا  نامتخاس  رد  هک  یتردـق  لقع و  ربارب  رد  ار  ام  یفاک  هزادـنا  هب  فلتخم  ياه  تمـسق  نیا  هعلاطم 
.تسا هتشاد  رذح  رب  نآرارسا  هرابرد  هنالوجع  تواضق  یطایتحا و  یب  هنوگ  ره  زا  هتخاس و  عضاخ 

، تسا دنمدوس  دیفم و  میربخ  یباهنآ  دـیاوف  زا  العف  هک  یتاعوضوم  نیا  هک  مینک  تباث  میهاوخ  یمن  تانایب  نیا  اب  ام  دوشن ، هابتـشا 
: مییوگب میهاوخ  یم  هکلب 

.تشاد دهاوخن  یقطنم  یملع و  هیاپ  چیه  اجنیا  رد  قلطم ، راکنا  تسه و  لامتحا  نیا  ياج 
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مـسا دیاب  لقاال  مینادن ، دـیفم  دـص  رد  دـص  هدـش ، فشک  ياه  تمـسق  تایبرجت  هب  هجوت  اب  ار  تادوجوم  نیا  رگا  تهج  نیمه  هب 
ار اه  ناشکهک  ات  متا  نورد  زا  هک  يا  همزمز  تردـق و  لقع و  راثآ  همه  نآ  ناوت  یم  روطچ  هن  رگ  دراذـگاهنآ و  يور  ار  زومرم » »

؟ میریگب هدینشن  هدیدن و  يا ، هتخانشان  زومرم و  تادوجوم  رطاخ  هب  هدرک ، رپ 

- هدش ضرقنم  تیعمج  کی  زا  يدایز  ياه  هحول  اه ، يرافح  زا  یکی  رد  دینک  ضرف  منزب : امش  يارب  یلاثم  اجنیا  رد  دیهدب  هزاجا 
عاونا هک  میدید  میدش ، انـشآ  اهنآ  ندناوخ  هب  یتقو  میدروا ، تسد  هب  دنا - هدرک  یم  یگدـنز  ناهج  نیا  رد  شیپ  لاس  نارازه  هک 

فلتخم ياه  تمسق  رد  هتسجرب  قیاقح  رکب و  بلاطم 
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، حول دنچ  ای  کی  رد  یلو  تسا ، جرد  اهنآ  رد  اسر  اویش و  هداعلا  قوف  ینایب  اب  رثن و  رعـش و  تروص  هب  یخیرات  یملع و  یعامتجا ،
رتهب امـش  هدیقع  هب  ایآ  مینک ! ادیپاهنآ  يارب  یموهفم  نیرت  کچوک  میتسناوتن  میدـنام و  زجاع  نآ  ینعم  مهف  زا  ام  هک  دوب  يروطس 

هدناوخان روطـس  نیا  هدنام و  راگدای  هب  كاخ  لد  رد  هک  هدوب  دنمـشناد  ندـمتم و  موق  کی  راثآ  حاولا ، نیا  مییوگب : هک  تسا  نیا 
؟ هداتفین ام  تسد  هباهنآ  مهف  دیلک  هک  تسا  یقیاقح  هدش ،
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هتفاب مه  هب  یتاملک  هتشادن و  یعالطا  داوس و  حاولا ، نیا  هدنسیون  الصا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  موهفمان  روطس  نیا  دوجو  مییوگب : ای 
موهفمان زومرم و  رطـس  دنچ  نامه  مه ، بلطم  نیا  لیلد  هدـمآ و  رداهنآ  زا  قافتا  فداصت و  تروص  هب  هدـنزرا ، بلاطم  همه  نآو 

! تسا

؟ دنک تقفاوم  مود  لامتحا  اب  دناوت  یم  ینادجو  اب  مدآ  چیه  ایآ 

! منک لاوئس  تالوهجم  زا  لاس  هد  مناوت  یم  . 3

هراشا

تعیبط باـتک  زا  نونک  اـت  هچنآ  : » تسا هتـشون  تیبـسن » هفـسلف  هصـالخ   » دوخ باـتک  رد  رـصاعم - فورعم  دنمـشناد  نیتـشنیا - » »
لباقم رد  هک  میناد  یم  همه  نیا  اب  یلو  ...میا  هدـش  انـشآ  تعیبط  نابز  لوصا  هب  ام  تسا و  هتخومآ  ام  هب  اهزیچ  رایـسب  میا  هدـناوخ 

« .میرود تعیبط  رارسا  لماک  لح  فشک و  زا  زونه  هدش ، هدیمهف  هدناوخ و  ياه  باتک 

: دیوگ یم  یکلف -  دنمشناد  نویرامالف - » »

هدارا نم  دناد ! یمن  ار  نآ  سک  چیه  تسیچ ؟ ام  ینالضع  لمع  نیا  اما  میور ، یم  هار  و  تسیچ ؟ رکف  نیمه  اما  مینک ، یم  رکف  ام  »
هک منیب  یم  منک ، دنلب  ار  متسد  هک  منک  یم  هدارا  تقو  ره  اما  منیب ، یم  يدام  ریغ  يورین  کی  ار  دوخ 
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.دهد یم  تکرح  تسا -  يدام  وضع  هک  ارم - تسد  نم ، يدام  ریغ  هدارا 

هک دوش  یمن  ادیپ  یسک  دوش ؟ یم  يدام  هجیتن  هب  لیدبت  يا  هطساو  هچ  اب  نم  یلقع  ياهورین  دریگ ؟ یم  تروص  روطچ  بلطم  نیا 
دروم رد  لاس  هد  مناوت  یم  نم  هک  تسا  یفاک  ردـق  نیمه  یلو  نایاقآ ...! يا  نم  هب  دـیهد  باوج  دـهدب !؟ خـساپ  تالاوئـس  نیا  هب 

!« دیهد باوج  دیناوتن  ار  اهنآ  زا  کی  چیه  امش  یلو  منک  لاوئس  تالوهجم 

یلو تسا  هرطق  نوچمه  اـم  ملع  : » دـیوگ یم  ملع -  هدـنیآ  عضو  مولع و  تفرـشیپ  هراـبرد  یبلاـج  ثحب  زا  سپ  سمج - » ماـیلیو  »
ام یلعف  یعیبط  تامولعم  ملاـع  هک : تسا  نآ  دوش  هتفگ  دـکؤم  روط  هب  تسا  نکمم  هک  يزیچ  اـهنت  میظع ! ياـیرد  کـی  اـم  لـهج 

(1 «) .میا هدرکن  كرد  ار  نآ  صاوخ  نونک  ات  ام  هک  تسا  رگد  عون  زا  يرت  عیسو  ملاع  هب  هدش ) هطاحا   ) طاُحم

؟ دوش یم  رفک )  ) داحلا ثعاب  روما  نیا  ایآ  . 2
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: دیوگ یم  نینچ  یحور » ياهرادومن   » باتک رد  يوسنارف -  فورعم  دنمشناد  هیشیر - » لراش  »

مولع هک  دشاب  دقتعم  زین  عوضوم  نیا  هب  دیاب  ًامتح  دشاب ، لئاق  يا  هداعلا  قوف  مارتحا  زورما  مولع  يارب  ناسنا  دـیاب  هک  نیا  نیع  رد  »
!« دراد يدایز  رایسب  صقاون  هراومه  زاب  دنک ، ادیپ  تحص  تعسو و  ردق  ره  زورما 

: دیوگ یم  هدرک و  رکذ  ییاه  لاثم  سپس 

یبلاطم  101 مینک ، یلاوئس  تعیبط ، ناهج  تامولعم  هرابرد  یـسور  یتاهد  کی  ای  يرـصم و  ناقهد  کی  يربرب ، درم  کی  زا  رگا  »
لباقم رد  اـم  رـصع  ياـملع  هک  دـیآ  یم  يزور  هک  مناد  یم  نم  و  دـنناد ; یمن  دنـسیون ، یم  ییادـتبا  ياـه  باـتک  نیمه  رد  هک  ار 

دننام نامز ، نآ  نادنمشناد 
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: دنک یم  هفاضا  هلمج  دنچ  زا  سپ  هسنارف »! هاگشناد  دیتاسا  ربارب  رد  دنشاب  اه  یتاهد 

كدنا زیچان و  مولع  نوچ  دشاب  عضاوتم  .دـشاب  عضاوتم  مه  روسج و  مه  دـحاو  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  یقیقح  دنمـشناد  نیاربانب  »
!« تسا زاب  ام  لباقم  تالوهجم  ربارب  رد  هار  اریز  دشاب ، روسج  تسا و 

: میدرک ناونع  نینچ  ار  اه  يدام  داریا  دشاب  ناترظن  رگا  .بلطم  لصا  هب  میدرگ  یم  رب  نونکا 

یقرواپ

.لوهجم یعیبط  ياوق  نویرامالف ; -1
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ام یگدنز  رتفد  هلزلز  لیس و  نافوط ، هاگیب ، هاگ و  ارچ  تساناوت ، اناد و  أدبم  کی  فرط  زا  یتسه  ناهج  عیـسو  نامزاس  حرط  رگا  »
یم رازآ  ار  ام  جنر  دوز  فیطل و  حور  آلا م ، بئاصم و  ارچ  دهد ؟ یم  همتاخ  ام  ناعونمه  زا  یهورگ  تایح  هب  دـنز و  یم  مه  رب  ار 

، نارادـناج زا  یـضعب  رد  ارچ  و  هدـش ؟ هدـیرفآ  تسین  تنوکـس  لباق  ام  يارب  هک  یتاراّیـس  بکاوک و  تارک ، همه  نیا  ارچ  دـهد ؟
»...؟ ارچ ارچ ...؟ تسین ؟ بترتم  نآ  رب  يا  هدیاف  رثا و  هک  دوش  یم  هدید  يدئاز  ءاضعا 

ماـمت هب  هک  تسا  یـسک  روخ  رد  زیمآرورغ ، ياـهارچ  نوچ و  ندرک و  هذـخاؤم  تبحـص ، هنوگ  نیا  هک  میتخاـس  نشور  اـجنآ  رد 
.دشاب لهج  هب  هتخیمآ  ریغ  قلطم و  ملع  وا  ملع  رگید : ترابع  هب  دشاب و  هدش  هاگآ  شنیرفآ  ناهج  رارسا 

نامز نآ  دیدن ، ناهج  نیا  تادوجوم  ثداوح و  زا  یـضعب  يارب  يا  هدیاف  یتسار  هب  درک و  ادیپ  ملع  رد  ار  یماقم  نینچ  یـسک  رگا 
زا یقرو  زج  زونه  رـضاح -  رـصع  نادنمـشناد  نیرت  گرزب  حیرـص  فارتعا  هب  هک -  ام  اما  دراد ...، ار  ییاـهارچ  نوچ و  نینچ  قح 

میا هدناوخن  ار  شنیرفآ  نیوکت و  روطق  باتک 
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نینچنیا میناوت  یم  روطچ  دراد ، گرزب  هداـعلا  قوف  ددـع  کـی  ربارب  رد  ار  رفـص  مکح  تـالوهجم ، ربارب  رد  اـم  تاـمولعم  زوـنه  و 
؟ مینک تبحص 

مولع ياسآ  قرب  تفرشیپ  يارب  ار  مارتحا  تیاهن  ام  دیدرک ، هظحالم  يوسنارف -  دنمشناد  هیشیر - » لراش   » راتفگ رد  هک  روط  نامه 
ناهج ماـمت  هب  اـم و  هب  مولع  نیا  هک  ار  يردـقنارگ  تامدـخ  هک  میتسین  سانـشن  کـمن  مه  ردـق  نآ  میتسه و  لـئاق  دـیدج  یعیبط 

روانهپ میظع و  هاگتـسد  ربارب  رد  ار  رـشب  رکف  ملع و  تیعقوم  هک  دوش  یمن  نیا  رب  لیلد  اهنیا  اما  مینک ; شومارف  دنا ، هدرک  تیرـشب 
میوش هابتشا  راچد  ناسنا » مولع  یبایزرا   » رد هدرک و  شومارف  تقلخ  ناهج 
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! هاوخدوخ ناسنا  نیا 

ياه هناشن  زا  یکی  تسا ; هدوب  وا  ریگنماد  زورما  زا  شیب  هتـشذگ  رد  یهاوخدوخ ، نیا  تسا و  هاوخ  دوخ  ًاعبط  ناـسنا  دـنیوگ : یم 
تئیه قـبط   ) نآ رود  هـب  تارایــس  بکاوـک و  ماـمت  شدرگ  نـیمز و  تـیزکرم  هـب  هدـیقع  ناـمه  هتــشذگ ، رد  ار  وا  یهاوـخدوخ 

هاگتـسد رد  دوخ  یعقاو  شزرا  هب  دردب و  ار  یهاوخدوخ  ياه  هدرپ  نیا  هتـسناوت  مولع  تفرـشیپ  اب  زورما  اما  دـنناد ، یم  سویملطب )
.درب یپ  شنیرفآ 

یهاوخدوخ و زا  يرت  میخض  ياه  هدرپ  هدز ، بقع  ار  اه  هدرپ  نیا  زا  یـضعب  یعیبط ، مولع  تفرـشیپ  هک  مینیب  یم  هنافـسأتم  ام  یلو 
یـسمش هموظنم  تارک  رگید  ارچ  : » دیوگ یم  هک  یناملآ  رنخب  رتکد  نخـس  نیا  ایآ  تسا ; هتخادـنا  وا  لد  مشچ  يور  هب  ار  بّصعت 

؟ تسین یسویملطب  راکفا  عون  نامه  زا  تسین »؟ رشب  دارفا  هدافتسا  دروم  نیمز  هرک  دننام 

رد یگدنز  تایح و  طئارش  ًامتح  دیاب  هک  هدش  هدیرفآ  ام  دننام  يدارفا  ام و  یگدنز  يارب  هاگتسد  نیا  مامت  رگم 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 257 



؟ دشاب نیمز  يور  رد  یگدنز  تایح و  طئارش  هباشم  اهنآ 

یفاب هچراپ  میظع  هناخراک  کی  يـالاب  زا  هدروآرد ، رـس  ناـسنا  راـک  زا  یمک  هک  يا  هدـنرپ  هک  تسا  نیا  لـثم  تسرد  نخـس  نیا 
ياه هچراپ  تروص  هب  ار  هبنپ  ات  دـنا  تیلاعف  رد  نهآ  میظع  ياه  نیـشام  اـه و  خرچ  فارطا  رد  يداـیز  دادـعت  هک  دـنیبب  درذـگب و 

هابتـشا هچ  هناخراک  نیا  ناگدننادرگ  ریدم و  دیوگب : يزیمآرخـسمت  دنخبل  اب  هدـنرپ  نیا  هاگنآ  .دـنروایب  نوریب  یگنراگنر  فلتخم 
راتفگ نیا  ایآ  تسیچ !؟ رطاخ  هب  هچراپ  هیهت  يارب  هدوهیب  تامحز  نیا  مرادن ، هچراپ  سابل و  هب  یجایتحا  هک  نم  دننک ، یم  یبیجع 

؟ تسا یقطنم  امش  هدیقع  هب 
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سیدناپآ اه و  هزول  هدیاف 

دیاب هراومه  مییامنن ، ّولغ  نیریاـس  دوخ و  تاـمولعم  هراـبرد  تهج  یب  هدرکن و  شومارف  ار  ناـسنا  مولع  یعقاو  شزرا  هک  نیا  يارب 
ياه سرد  دـناوت  یم  ملع ، خـیرات  اریز  تسا ، ملع » خـیرات   » هعلاطم نآ  میهد و  رارق  دوخ  یملع  ياه  هماـنرب  ءزج  ار  عوضوم  کـی 

هک دنتـشاد  ذوفن  راکفا  رد  یناوارف  تارظن  ءارآ و  هتـشذگ ، رد  اسب  هچ  دراذـگب ; ام  رایتخا  رد  هنیمز  نیا  رد  ار  یناوارف  زیگنا  تربع 
هلیـسو هکلب  دـنداد ، تسد  زا  ار  دوـخ  تمظع  تیمها و  اـهنت  هن  هک  تشذـگن  يزیچ  اـما  دـندش ، یم  بوـسحم  تایهیدـب  هرمز  رد 

.دندش ناگدنیآ  حیرفت  هّیرخس و 

بـستنم تلاهج  يربخ و  یب  ینادان و  هب  اـهنآ ، ناـیب  مرج  هب  ار  نارکتبم  هک  دـهد  یم  ناـشن  اـم  هب  مه  ار  يدـیاقع  ءارآ و  نینچمه 
.درک دییأت  ار  نآ  تحص  ناگدنیآ ، ياه  شیامزآ  تایبرجت و  یلو  .دندرک 

: دوش رکذ  لاثم  ود  یکی  هنومن ، ناونع  هب  تسا  بوخ  اجنیا  رد 

دراد رارق  سیدناپآ )  ) یکچوک هدئاز  روک ،» هدور   » ياهتنا رد 
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فورعم يرامیب  زورب  ببـس  تمـسق  نیا  باهتلا  .دـنک  یم  ییاـمندوخ  روبزم  هدور  ياـهتنا  رد  یتسب  نب  هاـتوک  هلول  تروص  هب  هک 
.ددرگ یم  تیسیدناپآ » »

یملاس مدآ  ره  هک : دندوب  دقتعم  یـضعب  یتح  دندرک و  یم  باسح  دـئاز  ار  وضع  نیا  دوجو  نادنمـشناد ، زا  یهورگ  هتـشذگ ، رد 
; دروایب نوریب  ار  نآ  یحارج  اب  دناوت  یم 
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دراد یلخاد  ياه  تنوفع  لباقم  رد  هک  يا  هداعلا  قوف  تیـساسح  رثا  رب  هکلب  تسین  دئاز  وضع  نیا  اهنت  هن  هک  دش  مولعم  ًادـعب  یلو 
ساسح ياه  تمـسق  هب  فلتخم  ياـه  يراـمیب  هلمح  زا  ار  ناـسنا  دـناوت  یم  دوش و  یم  بوسحم  ندـب  يارب  رطخ » توس   » هلزنم هب 

.دیآرب نآ  اب  هزرابم  ماقم  رد  ات  دزاس  هاگآ  ربخاب و  ندب  یلخاد 

.دنوش یم  هدیمان  نیتزول »  » هک دراد  رارق  هّدغ  ود  ناسنا  يولگ  فرط  ود  رد  نینچمه 

هلیـسو هب  تیلوفط  نامه  رد  تسا  بوخ  دندوب  دـقتعم  هک  دنتـشاد  رارـصا  اهنآ  ندوب  دـئاز  رد  يا  هزادـنا  هب  نادنمـشناد  زا  یـضعب 
، هّدغ ود  نیا  دوجو  هک  داد  ناشن  يدعب  تاعلاطم  یلو  دـیاین ;! رد  نیکرچ  ياه  هدـغ  تروص  هب  ات  دـنروایب  نوریب  ار  اهنآ  یحارج ،
ات هک  دـننک  یم  هیـصوت  ًامـسر  فورعم  ناکـشزپ  زا  یـضعب  هزورما  تهج  نیمه  هـب  دراد ، ناـسنا  تمالـس  رد  یهجوـت  لـباق  ریثأـت 

يراددوخ اهنآ  یحارج  زا  دراد  ناکما  هک  ییاجنآ  ات  دیاب  .دـنوشن ) كانرطخ  نیکرچ و  روبزم  ياه  هدـغ   ) دـنکن باجیا  ترورض 
.درک

ءزج زورما ، تالوهجم  زا  يرایـسب  تبـسن  نیمه  هب  هتفرگ و  رارق  زورما  تامولعم  ءزج  رـشب ، زورید  تالوهجم  زا  يرایـسب  هصـالخ 
اب لاح  نیا  اب  .داد  حرش  رصتخم  نیا  رد  ناوتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یلیخ  اهنآ  دادعت  دوب و  دهاوخ  ادرف  تامولعم 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 259 



مولع تفرـشیپ  ریـس و  یگنوگچ  زا  یعالطا  یب  هناشن  نیا  ایآ  داد ؟ یعطاق  رظن  يزیچ  ندوب  هدـیاف  یب  هراـبرد  ناوت  یم  یتأرج  هچ 
؟ تسین
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! یمیدق هبرح  کی 

زونه هک  ینایاقآ  نیا  هب  هک  نیا  نآ  تسا و  بلطم  کی  نایب  دوب ، هتـشذگ  تاحفـص  رد  هچنآ  تانایب و  نیا  مامت  زا  اـم  روظنم  اـهنت 
دنوش یم  بلطم  نیا  هب  لسوتم  تقیقح ، کی  یفن  يارب  دنوش و  یم  هزرابم  نادـیم  دراو  راکنا » هبرح   » اب اه  ثحب  هنوگ  نیا  رد  مه 

هدز و گنز  هبرح  نیا  هک  مینامهفب  درادـن ، دوجو  ًادـبا  یعوضوم  نینچ  نیاربانب  هدومنن ، فشک  هراب  نیا  رد  يزیچ  ملع ، نوچ  هک :
ياه هبنج  يور  تجامـس ، یفاب و  یفنم  ضوع  هب  دـنراذگب و  رانک  یملع  دـیاقع  ءارآ و  تالوحت  همه  نیا  هظحـالم  اـب  ار  هدوسرف 

.دنوش فقاو  رتشیب  یتسه  ناهج  رارسا  قمع  هب  ات  دننک  رکف  تبثم 

فارتعا یعیبط  مولع  نادنمشناد  هزورما  یلو  تشاد  بسانت  زور  نآ  تازرابم  اب  يدالیم  نرق 18و19  رد  هبرح  نیا  هک  تسا  تسرد 
.تسین یحیحص  قطنم  قطنم ، نیا  هک  دننک  یم 

ثحب رد  ار ; نآ  ماـمت  هن  میا  هتخاـس  نشور  ار  ثحب  دروم  داریا  خـساپ  زا  يا  هشوگ  طـقف  تقیقح  نیا  تاـبثا  اـب  اـم  دوشن ، هابتـشا 
.تشذگ دهاوخ  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  زا  نآ  خساپ  همادا  هدنیآ ،

: دیوگ یم  نینچ  دوخ  یملع  ياه  ینارنخس  زا  یکی  رد  هدام - عشعشت  فشاک  سکورک - » مایلیو  »

یتافاشتکا تخاس ، ناسآ  نم  يارب  ار  یعیبط  تافاشتکا  هار  درک و  نایاش  کمک  نم  هب  یناور  ثحابم  لح  رد  هک  یتافص  زا  یکی  »
يارب ًانایحا  هک  دوب 

لهج و هب  نم  حیحص  خسار و  داقتعا  نآ [  و   [ دوب هرظتنم  هریغ  نم  دوخ 

! دوب مدوخ  ینادان 
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ناگدننک هعلاطم  رتشیب  یلو 
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!« دنریگب هدیدان  ار  يرادنپ  یملع  هیامرس  نیا  زا  یمهم  تمسق  دنهدب و  رد  نت  بلطم  نیا  هب  دنناوت  یمن  یعیبط  مولع 

ناهج راوگان  ثداوح  . 3

نافوط و هلزلز ، دـننام :  ) یعامتجا و  نازیزع ) تبیـصم  يرامیب و  دـننام :  ) يدرف تالکـشم  اه و  یتحاران  اب  ناـسنا  یگدـنز  هراومه 
وا یگدنز  هصرع  دوش ، یم  ناسنا  رکف  لایخ و  یگدوسآ  نت ، شیاسآ  يارب  هک  ییاه  شـشوک  مامت  مغریلع  تسا و  هتخیمآ  لیس )

.تسا ثداوح  هنوگ  نیا  هاگنالوج 

هب هورگ  هورگ  ار  اه  ناسنا  ایرالام  هلبآ و  زور  کی  تسا : هدرک  رییغت  دیدج ، ندمت  یگدـنز و  عضو  رییغت  اب  اه  ینارگن  هرهچ  اهتنم 
هعسوت رتدب  همه  زا  یگدننار و  ثداوح  هدشن - فشک  اهنآ  هجلاعم  قیرط  زونه  هک  زدیا - ناطرس ، هزورما  داتـسرف و  یم  مدع  راید 

رد نافوط ) هلزلز و  لیس ، دننام :  ) یعیبط ثداوح  و  دریگ - یم  دوخ  هب  يرت  كانرطخ  هرهچ  زور  هب  زور  هک  یحور -  ياه  يرامیب 
.دننک یم  دادیب  رشب  عامتجا 

راثآ همه  نآ  هک  هدـش  بجوم  هتخاس و  ددرم  یتسه » ناهج  مظن   » هلئـسم رد  ار  یعمج  هک  تسا  لـیاسم  نیمه  هک : میتفگ  مه  ـالبق 
.دنریگ شیپ  رد  ار  داحلا  هار  دنریگب و  هدیدان  یتسه  ملاع  رس  ات  رس  رد  ار  ادخ  زیگنا  تریح  بیجع و 

رب دارفا  هنوگ  نیا  يرکف  ياه  شزغل  زا  زین  ام  ات  دوش  بیقعت  رتشیب  هلصوح  تقد و  اب  دیاب  هک  تسا  یـساسح  ثحب  نیا  لاح  ره  رد 
: مینک بیقعت  هناگادج  تمسق  ود  رد  ار  دوخ  ياه  هتفگ  ثحب  نیا  رد  دیاب  .مینامب  رانک 
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زا هک  دهد  یم  هزاجا  ام  هب  عوضوم  نیا  ایآ  میبایرد ، ار  اهدرد  تافآ و  اهالب ، هفـسلف  میتسناوتن  یلعف  تامولعم  اب  هک  مینک  ضرف  . 1
یگرزب تقیقح 
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ار ناـهج  میـشوپب و  مشچ  میا - هتفاـیرد  شنیرفآ  ملاـع  زیگنا  تفگـش  مظن  هراـبرد  هتـشذگ ، ياـه  ثحب  زا  راکـشآ  روـط  هب  هک  - 
؟ مینادب یفداصت  یقافتا و  ثداوح  زا  يا  هعومجم 

عناق باوج  میا و  هتفایرد  یبوخ  هب  ار  یعامتجا  يدرف و  ياه  یتحاران  و  اهدرد )  ) مالآ بئاصم ، هفسلف  زا  يدایز  ياه  تمـسق  ام  .2
هب هک  تسا  یتاعوضوم  نیمه  گرزب ، أدـبم  نآ  دوجو  هب  ام  ییانـشآ  نیرتشیب  دـینکن  بجعت  رگا  هکلب  میراد ، هدامآ  ار  نآ  هدـننک 

.تسا لوا  تمسق  رد  ام  ثحب  العف  تسا ! دیحوت  لیالد  زا  دوخ  هبون 

ابیز يولبات  کی 

دزاس یم  مسجم  ار  یباتهم  بش  کی  هرظنم  روبزم  يولبات  مینیبب ، ایند  فورعم  ياه  هزوم  زا  یکی  رد  ار  ییابیز  يولبات  دـینک  ضرف 
هقلح هام  صرق  رود  هب  ییابیز  هلاه  .دنک  یم  ییامندوخ  هدنکارپ  ياهربا  تشپ  زا  هتفاکش و  ار  یکیرات  لد  هام ، گنر  مک  وترپ  هک 

.دهد یم  ناشن  تسه  هچنآ  زا  رتابیز  ار  نآ  هدز و 

نآ يا  هرقن  جاوما  دنک و  یم  روبع  یمظنم  ياه  گنس  هتخت  يالبال  زا  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  یفاص  بآ  رهن  ولبات ، فرط  کی  رد 
گرب زاس و  اب  هک  دـنروخ  یم  مشچ  هب  یناراوس  رگید ، فرط  کی  رد  .تسا  هدرک  ادـیپ  یبیرفلد  ییابیز  ولألت و  هام ، رون  وترپ  رد 

.دنراد نوخیبش  دصق  هک  تسادیپ  اهنآ  هرهچ  زا  دنتکرح و  رد  تعرس  هب  لماک  یگنج 

هک ام - يارب  هک  دوش  یم  هدـید  مهبم  کـیرات و  هطقن  دـنچ  نآ  هشوگ  کـی  رد  اـما  تسا ، زیگنا  لد  بلاـج و  ولباـت ، نیا  زیچ  همه 
دنک و یم  هولج  ابیزان  تشز و  ًانایحا  ای  هدوهیب و  هدیاف و  یب  میرادن - یشاقن  هب  لماک  ییانشآ 
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.تسا هتشذگ  فورعم  نادنمرنه  زا  یکی  هب  طوبرم  ولبات  نیا  هک  دنتسه  یعدم  هزوم ، نانکراک  یفرط  زا 
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هطقن دنچ  نامه  دانتـسا  هب  مینک و  راکنا  تسد ، هریچ  شاقن  کی  هب  ار  سیفن  يولبات  نیا  طابترا  هک  ده  یم  هزاجا  ام  هب  ام  لقع  ایآ 
کچوک ولبات ، نیا  هدـنزاس  هک  میوش  یعدـم  مینادـب و  یـشاقن  موب  رب  یعالطا  یب  صخـش  ملق  مظنماـن  شدرگ  هجیتن  ار  نآ  مهبم ،

!؟ تسا هتشادن  یشاقن  نونف  زا  یهاگآ  نیرت 

؟ میریگب مهبم  هطقن  دنچ  نیا  رد  يرارسا  دوجو  رب  یلیلد  ار  ناشخرد  نشور و  طاقن  همه  نآ  دیاب  سکع ، هب  ای 

ار وا  ياپ  ات  رـس  هک  یبیجع  ياه  هاگتـسد  همه  نآ  اب  ناسنا  کی  دوجو  نامتخاس  زا  ناج  یب  حور و  یب  يولبات  کی  نامتخاس  اـیآ 
باجعا و سح  یـشاقن ، يولبات  کی  هزادـنا  هب  ابیز  هدـنرپ  کی  لگ ، هخاش  کی  نامتخاس  ایآ  تسا ؟ رت  شزرا  رپ  تسا  هتفرگ  ارف 
، میظع مظنم و  تارایس  اهناشکهک ، الاب ، ملاع  رد  زیگنا  تریح  ياه  شقن  همه  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دزیگنا ؟ یمن  رب  ار  ناسنا  نیـسحت 

.رگید روآ  تریح  شقن  نارازه  متا و  هتسه  رود  هب  اه  نورتکلا  بیجع  شدرگ  محر ، ملاع  رد  يدنب  هفطن 

مامت هب  دوخ ، صقان  تاعلاطم  رد  زونه  هک  نیا  هناهب  هب  ار ، راثآ  همه  نیا  هک  دـشاب  ربخ  یب  نادان و  ردـق  هچ  ناـسنا  دـیاب  یتسار  هب 
!؟ دنادب رک  روک و  قافتا  فداصت و  لولعم  هدشن ، انشآ  روانهپ  ناهج  نیا  رارسا 

! مینک یم  تواضق  میناد  یمن  هچنآ  هرابرد  هناخاتسگ  هزادنا  نیا  هک  میناد  یم  هچ  ناهج  نیا  رارسا  زا  ام  رگم 
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یم میس -  یب  فارگلت  نیسسؤم  زا  یکی  یسیلگنا و  فورعم  دنمشناد  چرولرفیلوا - » »
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: دیوگ

نم اما  دنیوگ ، یم  نامیا  هدیقع و  نودب  ار  نخـس  نیا  یـضعب  تسا ! چیه  مینادب  تسا  مزال  هک  هچنآ  لباقم  رد  میناد  یم  ام  هچنآ  »
!« منک یم  راهظا  ار  بلطم  نیا  لماک  داقتعا  اب 

دازون هیرگ  رارسا 

هنوگ ره  زا  دـنک و  یم  توعد  یتسه  ملاع  زومر  رارـسا و  لح  رد  یفاکـشوم  تقد و  يرابدرب ، هب  زیچ  ره  زا  شیب  ار  اـم  هک  يزیچ 
رد يزمر  هداد  یمن  لامتحا  یـسک  هک  هدوب  يرایـسب  هداـتفا  اـپ  شیپ  تاـعوضوم  هک : تسا  نیا  دراد  یم  زاـب  تراـسج  يوردـنت و 

تاعوضوم لیبق  نیمه  دنا و  هدرک  دروخرب  یهجوت  بلاج  رارسا  هب  لیاسم  نآ  اب  هطبار  رد  نادنمـشناد  یلو  دشاب ، هتفهن  نآ  دوجو 
.میرادرب مدق  طایتحا  اب  هداعلا  قوف  یتسه ، رارسا  ربارب  رد  تواضق  عقوم  رد  دیوگ : یم  ام  هب  هک  تسا 

: میوش روآدای  اجنیا  رد  ار  تاعوضوم  نیا  زا  هنومن  کی  تسین  دب 

هب ناسنا  هک  دوش  یم  رایـسب  .دـننک  یم  ییاسرفناج  هدـننک و  تحاران  هیرگ  يدایز  نادازون  هک  دـیا  هدـید  ار  بلطم  نیا  ًامتح  امش 
؟ دنک یم  هیرگ  هانگ  یب  هچب  نیا  هزادنا ، نیا  ارچ  هک : دور  یم  ورف  رکف 

هب یحطـس  رظن  اب  مدرم ، رتشیب  دنک ؟ یم  هلان  ردق  نیا  هک  درادـن  يربخ  نآ  ياه  یماکان  ایند و  زا  هک  وا  تسیچ ؟ وا  یتحاران  ببس 
تادنمـشناد تاعلاطم  هک  یلاح  رد  دنیامن ، یم  ضرف  هدوهیب  ای  هداتفا و  اپ  شیپ  رما  کی  ار  نآ  ًامتح  دننک و  یم  هاگن  عوضوم  نیا 

بقاوع تسا  نکمم  دوش  فذـح  وا  یگدـنز  همانرب  زا  رگا  تسوا و  یگدـنز  تایح و  لماوع  زا  یکی  دازون  هیرگ  هک  هدرک  تباـث 
، زیچ همه  زا  شیب  اریز  دروایب ، راب  هب  یکانرطخ 
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تسا مزال  تکرح  شزرو و  وا  ياه  ناوختسا  ماکحتسا  كدوک و  باصعا  تالضع ، ومن  دشر و  يارب 
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هک تسا  تهج  نیمه  يور  تسا و  رتـشیب  ناـنآ  دـشر  تمالـس و  رد  تکرح  شزرو و  ریثأـت  دنـشاب ، رت  کـچوک  هچ  ره  اـه  هچب  .
شزرو تکرح و  هب  ار  اهنآ  ًامئاد  هدراذگ و  مک - نینـس  رد  ًاصوصخم  لافطا -  داهن  رد  شوج  بنج و  تلاح  کی  شنیرفآ  تسد 
فلتخم ياه  تمسق  هک  جیردت  هب  دنکب و  ار  مزال  ومن  دشر و  اهنآ  ياه  ناوختسا  تالضع و  مکحم و  اهنآ  باصعا  ات  دراد  یم  او 

تکرح و زا  كدوک  ندرک  يریگولج  اما  دوش ، یم  رتمک  تکرح  شزرو و  هب  ناسنا  هقالع  دـنک  یم  ادـیپ  ار  مزال  ماکحتـسا  ندـب 
یتح دنز و  یم  وا  دشر  تمالـس و  هب  يریذپان  ناربج  همطل  دـنک - یم  دـشر  تعرـس  هب  ندـب  هک  رمع - هیلوا  ياه  لاس  رد  شزرو 

.دزاس فقوتم  ار  وا  دشر  تسا  نکمم 

ياـهاپ هن  دـنک و  هدافتـسا  یـشزرو  فـلتخم  لـیاسو  زا  هک  دراد  ار  اـناوت  يوزاـب  هجنپ و  نآ  هن  ناوتاـن ، راوـخ  ریـش  دازوـن  نیا  اـما 
دیدش يروف و  جایتحا  هکیلاح  رد  دیامنب ، تساه - شزرو  نیرت  ملاس  نیرتهب و  زا  یکی  هک  يور - هدایپ  دناوتب  هک  دراد  يدـنمورین 

.دراد مه  لماک » شزرو   » کی هب 

نیا هداتـسرف ، ناهج  نیا  هب  یتسردنت  لامک  رد  هداد و  روبع  تمالـس  هب  محر  ملاع  كانرطخ  لحارم  زا  ار  وا  هک  كدوک  هدـننیرفآ 
هداد رارق  وا  رایتخا  رد  تسا - كدوک  يارب  لماک  شزرو  کـی  هک  ار - هیرگ  تسا و  هدرک  نیمأـت  يا  هداـس  قیرط  زا  ار  يدـنمزاین 

! تسا

هب كدوک  ندب  ياه  هاگتسد  مامت  هیرگ ، ماگنه  هک  دیا  هدرک  هظحالم  ًامتح 
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یم راک  تعرـس  هب  سفنت  هاگتـسد  دوش ، یم  خرـس  الماک  بلق  نوخ  عیرـس  نایرج  رثا  رب  تروص  گنر  دـنک ، یم  تیلاـعف  تدـش 
یم رد  تکرح  هب  مه  اپ  تسد و  دوش و  یم  دراواه  کف  مشچ و  ياه  کلپ  هرجنح ، اه ، هدور  باـصعا ، يور  یتخـس  راـشف  دـنک ،

!« دازون يارب  لماک  شزرو  کی  : » تفگ دیاب  هکلب  هیرگ ،» : » تفگ دیابن  تهج  نیمه  هب  دیآ ،
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هرابرد هک  یلـصفم  تانایب  نمـض  رد  مالـسا -  نید  گرزب  نایاوشیپ  زا  یکی  مالـسلا -)) هیلع   )) قداـص ماـما  هک  نیا  هجوت  بلاـج 
نینچ نادزون  هیرگ  هدیاف  دروم  رد  دهد ، یم  حرـش  رمع » نب  لّضفم   » مان هب  شنارای  زا  یکی  يارب  شنیرفآ  ناهج  رد  دیحوت  رارـسا 

: دنیامرف یم 

یم راب  هب  نآ  دـننام  ییانیبان و  لیبق  زا  یکانرطخ  بقاوع  دـنامب  اج  ناـمه  رگا  هک  تسا  ییاـه  تبوطر  دازون  رـس  رد  لـضفم ! يا  »
ار وا  تمالـس  یتسردـنت و  ددرگ و  جراخ  وا  رـس  زا  کشا  تارطق  تروص  هب  اه  تبوطر  نآ  هک  دوش  یم  ببـس  هیرگ  یلو  دروآ ،

دزادنا یم  تمحز  هب  وا  ندرک  تکاس  يارب  ار  دوخ  ردام ، ردپ و  هک  یلاح  رد  درب  یم  هدافتسا  ندرک  هیرگ  زا  دازون  دنک ! نیمـضت 
.تسا رت  شخب  هجیتن  رتهب و  وا  يارب  هیرگ  هک  نیا  زا  لـفاغ  دـنکن ، هیرگ  اـت  دـنزاس  یم  مهارف  رظن  ره  زا  ار  وا  تحارتسا  لـئاسو  و 

نآ زا  شنیرفآ ، نامزاس  رد  فده  رکنم  دارفا  هک  دنشاب  یعفانم  دیاوف و  ياراد  تادوجوم ، زا  يرایـسب  هک  دراد  یعنام  هچ  نینچمه 
« ...دنشاب ربخ  یب 

یم كدوک  هک  تسا  یهار  هناگی  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ، هداتفا  اـپ  شیپ  عوضوم  کـی  هک  هیرگ  نیمه  دـینک ! یم  هظحـالم  بوخ 
دناوت
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ومن دشر و  تمالس و  رد  يرثؤم  شقن  هچ  دهد ، حرش  ردام  ردپ و  يارب  نآ  هلیـسو  هب  ار  شیاه  یتحاران  فلتخم و  ياه  يدنمزاین 
تادوجوم ثداوح و  زا  یـضعب  رارـسا  رگا  هک  دـیراد  هدـیقع  امـش  ایآ  عضو  نیا  اب  .تسا  کچوک  هنومن  کـی  نیا  .دراد  كدوک 

؟ مییوپب ار  راکنا  هار  هدرک و  شومارف  ار  دیحوت  هدننک  هریخ  نشور و  طاقن  همه  نآ  میناوت  یم  میدرکن ، كرد  ار  ملاع 
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! قلطم یبسن و  ياهالب  . 4

هک درک  شومارف  دـیابن  یلو  دـیماجنا ، لوط  هب  یمک  اهالب ) تافآ و  اه ، یمظن  یب   ) اه يدام  داریا  نیا  خـساپ  رد  اـم  يوگ  تفگ و 
رظن فرـص  نآ  زا  يدوز  نیا  هب  دـیابن  لیلد  نیمه  هب  دوش و  یم  بوسحم  اه  يدام  زا  يرایـسب  يارب  یمهم  هاگـشزغل  عوضوم ، نیا 

.درک

امـش هجوت  نونکا  .تسا  هدـش  نشور  يدایز  دودـح  ات  ثحب  نیا  کیرات  طاقن  میا و  هدرک  هراب  نیا  رد  يدایز  ياه  ثحب  نونک  ات 
.مینک یم  بلج  تمسق  نیا  رد  يا  هزات  ثحب  هب  ار 

، هدـننک تحاران  ياه  هرهچ  مینک ، هاگن  ...و  اـه  هلزلز  اـه ، ناـفوط  لـیبق  زا  یثداوح  هب  یلومعم  یحطـس و  تاـعلاطم  هچیرد  زا  رگا 
هدرک هراب  نیا  رد  يرت  قیقد  تاعلاطم  رگا  اما  دنتسه ، تعیبط  رهق  مشخ و  رهظم  اه » یضعب   » لوق هب  دنراد و  يزیمآرفنت  كانلوه و 

: هک میسر  یم  تقیقح  نیا  هب  ینعی  دوب ، دهاوخ  يرگید  روط  هجیتن  میزیهرپب  هنالوجع  ياه  تواضق  زا  و 

« مینکن هابتشا  یبسن  قیاقح  اب  ار  قلطم  قیاقح  »

تاعلاطم نیا  رد  ار -  شجنـس  سایقم  ینعی  تسا ، یبسن  ناهج ، نیا  تادوجوم  ثداوح و  نایز  دوس و  هرابرد  ام  تاعلاطم  هراومه 
اهنآ تشونرس  هک  میهد  یم  رارق  یناسک  دوخ و  عضو  - 
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یمن باسح  زگره  ام  .میناد  یم  رّـضم  دب و  تسام ، نایز  هب  هچنآ  دـیفم و  بوخ و  تسام ، عفن  هب  هچنآ  .دراد  کیدزن  طابترا  ام  اب 
.دروآ دهاوخ  راب  هب  يراثآ  هچ  هدنیآ  لاس  دص  رد  هتشاذگ ، يدب  رثا  ام  تشونرس  رد  هک  يا  هثداح  نالف  هک  مینک 
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یم ام  ندـب  فلتخم  ياه  هاگتـسد  يور  یئوس  رثا  اریز  دـشاب ، کلهم  مس  ام  رظن  زا  تسا  نکمم  صوصخم ، ییایمیـش  هداـم  کـی 
تایح يوراد  هک  يرگید  هدام  اسب  هچ  سکع  هب  دشاب و  شخب  تایح  يوراد  رگید  رادناج  يارب  هدام  نیمه  اسب  هچ  یلو  دراذـگ ،

.دوش بوسحم  کلهم  ّمس  يرگید  هب  تبسن  تسام  شخب 

کی يارب  دـیاب  هک  نیا  ای  دـشاب ؟ هثداح  کی  ای  دوجوم  کـی  ندوب  دـب  بوخ و  كـالم  دـناوت  یم  اـم  ناـیز  دوس و  اـهنت  اـیآ  یلو 
؟ میهد رارق  هعلاطم  دروم  ار  هثداح  نیا  تاریثأت  هعومجم  ییاهن ، یلک و  تواضق 

كـالم دـناوت  یمن  زگره  دریگ  یم  تروص  یـصاخ  تاـعوضوم  طئارـش و  هبوچ  راـهچ  رد  هک  یبسن » تاـعلاطم   » هک نیا  هصـالخ 
.تسا تشذگ  لباق  ریغ  مهم و  رایسب  ددرگ ، ام  ریگنماد  تسا  نکمم  هار  نیا  زا  هک  یتاهابتشا  ددرگ و  قلطم » تواضق  »

.دسر یم  رظن  هب  مزال  لاثم  دنچ  رکذ  تقیقح ، نیا  ندش  نشور  يارب 

! بآ رد  دنیب  شدوخ  شقن  یسک  ره 

ياه نیمز  دزیر ، یم  ارحص  هوک و  رب  یبوانتم  رابگر  هدناشوپ و  ار  نوگلین  نامسآ  هحفص  یمیخـض  ياهربا  تسا ، هام  نیدرورف  . 1
تبوطر اب  هک  ییازفا  حور  میـسن  دـنریگ ، یم  دوخ  هب  یـصاخ  ییابیز  توارط و  هتـساخون ، ناهایگ  اه و  لگ  هدـش و  يرایبآ  هنـشت 

هب دنک و  یم  هدنکارپ  وس  ره  هب  ار  اه  لگ  رطع  هتخیمآ ، یمیالم 
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نیا  ) ...و یتداعس ! هچ  یتمعن ! هچ  تسا ! زیگنا  لد  ابیز و  هچ  یتسار  دشخب : یم  یفیصوت  لباق  ریغ  ییابیز  هوکـش و  تعیبط ، ناهج 
مامت هدـش و  ناریو  هقوذآ  رابنا  دـننام ، یم  راوآ  ریز  اه  هچروم  زا  يا  هدـع  دوش ، یم  بارخ  رابگر  ریز  اـه  هچروم  هنـال  اـم ) رظن  زا 
هدـش سیخ  دـندوب ، هدرک  فرـص  تقو  نآ  يروآ  عمج  يارب  هام  ُهن  هک  يا  هقوذآ  ماـمت  هتفرگ ، ارف  بآ  ار  اهرودـیرک  اـهورهار و 

نادازون تسا ، هدش  دساف  همه  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  هنال  هدـنیآ  لسن  هک  ییاه  مخت  هدـنام ، راوآ  ریز  ای  بآ  يور  زیچ  همه  تسا ،
! یکاندرد هاکناج و  هثداح  هچ  یتبیصم ! هچ  ییالب ! هچ  .دنتحاران  تخس  هدش و  رامیب  همه  دنا  هتفرن  راوآ  ریز  هک  یناوتان  فیعض و 

!( اه هچروم  رظن  زا  مه  نیا   ) ...و

وـص هب  ار  یلحاس  ياه  هقطنم  ياوه  هتـشادرب و  دوخ  اب  ار  بآ  راخب  يدایز  رادـقم  هدرک و  تکرح  ییاـیرد  لـحاوس  زا  یمیـسن  . 2
.روآ ناقفخ  اوه  دنتحاران و  مدرم  .تسا  هدرک  بآ  راخب  زا  ّولمم  يروآ  ناقفخ  تر 

دـشخب و یم  يا  هزات  حور  ار  هنـشت  ناتخرد  دـسر ، یم  اه  نابایب  نازوس  کشخ و  طاقن  هب  دـهد و  یم  همادا  دوخ  ناـیرج  هب  میـسن 
.دنرورسم لاحشوخ و  ناماس  نآ  مدرم  .دنک  یم  لیدعت  ار  اوه  يامرگ 

دوش یم  درس  تدش  هب  اوه  هدروآ ، رد  تکرح  هب  ار  اهربا  رترود  ياه  هقطنم  رد  دهد ، یم  همادا  دوخ  ریس  هب  زاب  هدش و  رتدنت  میسن 
نیا زا  ناناقهد  نازرواشک و  .دریگ  یم  تروص  عیسو  هقطنم  کی  رد  یعفان  یگدنراب  عقوم  هب  دندرگ و  یم  رهاظ  اه  قرب  دعر و  و 

یهلا گرزب  تمعن 
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.دننک یم  دای  نآ  زا  دوخ  لوا  تاحفص  رد  شخب  ترسم  ربخ  کی  ناونع  هب  یعمج  طابترا  لیاسو  اه و  همانزور  دنتقوشوخ و 
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، دنک یم  بارخ  هناخ  دنچ  هدش ، رو  هلمح  يا  هدکهد  هب  دـسر و  یم  دوخ  تدـش  جوا  هب  مک  مک  هداد ، همادا  دوخ  ریـس  هب  داب  نیا 
، یناهگان يالب  نیا  زا  هد  مدرم  همه  .دـناسر  یم  اهنآ  عرازم  زا  یـضعب  هب  یهجوت  لباق  بیـسآ  دنکـش و  یم  لاسنهک  تخرد  دـنچ 

.تسا باذع  نیا  هرابرد  وگ  تفگ و  اهنآ ، لفاحم  سلاجم و  رد  دنبرطضم و  ناشیرپ و 

سپـس هدمآ ، رد  دنمدوس  عیرـس و  ياهداب  تروص  هب  دوش ، یم  هتـساک  نآ  تدـش  زا  هداد ، همادا  دوخ  ریـس  هب  نانچمه  نافوط  نیا 
.دراذگ یم  ياج  هب  رگید  قطانم  رد  دوخ  زا  يدیفم  راثآ  ددرگ و  یم  ییازفا  حور  میسن  هب  لیدبت  هدش ، رت  میالم 

ار نآ  قلطم  روط  هب  یـضعب  دـننک ؟ یم  تواضق  عون  کی  نایرج  نیا  هرابرد  مینک  لاوئـس  قطانم  نیا  زا  کی  ره  مدرم  زا  رگا  الاح 
اریز تسا ، یبسن  هکلب  تسین ، قلطم  اهنآ  تواضق  دننک و  یم  هابتشا  اهنآ  یلو  دنناد ، یم  گرزب » تمعن   » کی ار  نآ  یضعب  و  الب » »

.دنا هداد  رارق  دوخ  تنوکس  هقطنم  دوخ و  نایز  دوس و  ار  شجنس  سایقم 

یب للع  هلـسلس  کی  لولعم  مّلـسم  روط  هب  ددنویپ  یم  عوقو  هب  زورما  هک  يا  هثداح  ره  هک  میریگب  رظن  رد  زین  ار  هتکن  نیا  دیاب  هتبلا 
دوجو هب  هثداح  نیا  ات  هداد  خر  نیا  زا  شیپ  يدایز  ثداوح  اریز  تسا ، هدـنیآ  ینالوط  ياه  لولعم  هتـشر  کی  تلع  یلبق و  تیاهن 

هلسلس کی  هتشررس  دوخ  هبون  هب  زین  هثداح  نیا  هدمآ و 
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.تسا هدنیآ  ياه  نامز  رد  راثآ 

رد هکلب  دراد  ینوگانوگ  راثآ  فلتخم  قطانم  اه و  ناکم  رظن  زا  اهنت  هن  هثداـح  نیا  هک  دوش  یم  نشور  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
زا ار  نآ  نایز  دوس و  دب و  بوخ و  نامز ، ره  مدرم  اهتنم  تشاد ، دـهاوخ  یفلتخم  راثآ  زین  هدـنیآ  لاح و  هتـشذگ ، ياه  نامز  لوط 

.دنناد یم  الب »  » ار نآ  يرگید  هورگ  و  تمعن »  » ار نآ  یهورگ  تهج  نیمه  هب  .دنرگن  یم  دوخ  عفانم  هچیرد 
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ندیشیدنا تسرد  هار 

، مینکب نآ  هرابرد  یعطق  تواضق  کی  هتفرگ و  رظن  رد  دوخ  عفانم  اب  ار  يا  هثداح  ره  دیاب  مینک  رکف  یحطـس  میهاوخب  رگا  نیاربانب 
لوط رد  ار  هثداح  نیا  راثآ  مامت  دـیاب  مینک  يا  هبناج  همه  حیحـص و  تواضق  رکفتم » فوسلیف و   » کـی ناونع  هب  میهاوخب  رگا  اـما 
یلک روط  هب  دوب و  نکمم  اـم  يارب  يزیچ  نینچ  رگا  میریگب ، رظن  رد  فلتخم  تادوـجوم  اـه و  ناـکم  هب  تبـسن  نینچمه  خـیرات و 

میهدـب و و ...  شخبنایز » « » هثداح «، » الب  » ناونع نآ  هب  دوب  رتشیب  نآ  عفانم  زا  یتسه  ناـهج  ناـمزاس  هعومجم  رد  هثداـح  نآ  ناـیز 
.مییامن يراددوخ  قلطم  یعطق و  تواضق  زا  تسا  راوازس  مینک ، هبناج  همه  هعلاطم  کی  هک  میتشادن  ار  یتردق  نینچ  رگا 

.میهدب نآ  هب  یناونع  نینچ  صاخ ، نامز  کی  ای  نیعم  هقطنم  کی  رد  نآ  راثآ  نتفرگ  رظن  رد  اب  میرادن  قح  زگره  ام 

نکمم ناـسنا  يارب  ناـکم ) ناـمز و   ) ضرع لوط و  رد  هثداـح  کـی  هبناـج  همه  راـثآ  رب  هطاـحا  ـالومعم  هک  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
یم هولج  یفلتخم  راثآ  لاکشا و  هب  هک  ثداوح  هنوگ  نیا  دروم  رد  دناوت  یم  هنوگچ  تسین ،
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؟ دیامن قلطم  تواضق  دنک 

هشیمه يارب  هک : دوش  یم  نیا  شرثا  یلو  دوش  یم  التبم  نآ  هب  هبترم  کی  دوخ  رمع  نارود  رد  ناسنا  هک  تساه  يرامیب  زا  یـضعب 
رگا .دنک  یم  داجیا  هباشم  ياه  يرامیب  ای  يرامیب  نآ  لباقم  رد  تینوصم  تلاح  کی 
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رد ار  نآ  راثآ  رگا  اما  تسا ، باذـع  یتحاران و  هک  مییوگب  دـیاب  میهد  رارق  هعلاطم  دروم  ءالتبا ، هظحل  نامه  رد  ار  يراـمیب  نآ  اـم 
.مینادب اه  تمعن  زا  یکی  ار  نآ  دیاب  میریگب  رظن  رد  رمع  مامت 

هک تساه  نارحب  نیمه  دوش ، یم  هدنیآ  رد  یتالوحت  تابالقنا و  همـشچرس  هک  دـیآ  یم  شیپ  ییاه  نارحب  یعامتجا ، یگدـنز  رد 
، میریگب رظن  رد  هظحل  نامه  رد  ار  نارحب  نآ  رگا  دـننک ، يراد  هنماد  هزراـبم  يرتهب  عضو  هب  ندیـسر  يارب  دـنک  یم  راداو  ار  دارفا 

.تسا تبهوم  تمعن و  مینک  همیمض  نآ  هب  زین  هدنیآ  رد  ار  نآ  راثآ  رگا  اما  تسالب  هتبلا 

تلع هب   ) هنازور تاـعلاطم  رد  هراوـمه  اـم  هک  دوـب  هتکن  نیا  بقارم  يدـج  روـط  هب  دـیاب  هـک  مـینک  یم  دـیکأت  رگید  راـب  هصـالخ 
هنازور تاـعلاطم  رد  هابتـشا  نیا  دـیاش  هتبلا  میریگ ; یم  قلطم  هجیتـن  نآ  زا  هاـگ  مینک و  یم  رکف  یبـسن  یگدـنز ) ياـه  يدـنمزاین 

شور نیمه  اسب  هچ  دزادـنا و  یم  يرت  گرزب  تاهابتـشا  هب  ار  اـم  یفـسلف  یملع و  تاـعلاطم  رد  یلو  دـشاب  هتـشادن  ریثأـت  نادـنچ 
.دراد زاب  یمهم  قیاقح  كرد  زا  رمع  کی  يارب  ار  ام  يرکف ،

( .دینک تقد  ! ) دوش یم  لح  ام  ثحب  تالکشم  زا  يرایسب  هک  تسا  تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب 

! دنتسه یگرزب  تمعن  اهالب ، زا  يرایسب  . 5

اه یمظن  یب  : » هک تسا  اه  يدام  لاوئس  نیا  هرابرد  زونه  ام  ثحب  هک  دیا  هدومرفن  شومارف  ًامتح 
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.دییامرف هجوت  ریز  ثحب  هب  هتشذگ  ياه  ثحب  لیمکت  يارب  نونکا  تسیچ »؟ يارب  اهالب  و 

269] هحفص

! تساه تبهوم  زا  یکی  درد  ساسحا 

ندب طاقن  بلاغ  رد  هک  باصعا ) هلسلس   ) جنر دوز  ساسح و  هتشر  نیا  یتسار  هب  هک  مینک  یم  رکف  مینیشن و  یم  دوخ  شیپ  یهاگ 
راخ کی  ـالثم : .دـنک  یم  دـنلب  نامـسآ  هب  ار  اـم  داـیرف  داد و  یئزج ، عوضوم  کـی  رطاـخ  هب  اریز  تساـم ، محازم  دراد ، دوجو  اـم 

ام ندب  يور  غاد  ياچ  یمک  دراد ، یم  رب  یکچوک  شارخ  هدرک و  ریگ  رد  هریگتـسد  هب  ام  تسد  دور ، یمورف  ام  ياپ  رد  کچوک 
.دراذگ یمن  تحار  ار  ام  رصع  ات  زور  نآ  هک  اسب  يا  دزوس و  یم  يرصتخم  دزیر و  یم 

اب ار  شتآ  میتسناوت  یم  یناـسآ  هب  اریز  میدـش ، یمن  راـتفرگ  زور  نیا  هب  اـم  دـندوبن ، ریثأـتلا ، عیرـس  جـنردوز و  ِباـصعا ، نیا  رگا 
، مینک درد  ساسحا  هک  نیا  نودـب  میبوکب  راوید  هب  دوخ  تشم  اب  ار  خـیم  میوش ، تحاران  هک  نیا  نودـب  میرادرب  دوخ  ناتـشگنارس 

یم شوماخ  دوخ  هب  دوخ  دتفا  یم  هار  عوضوم  نیا  رس  رب  هک  اهادص  رـس و  همه  نیا  تشادن و  یموهفم  يراک  کتک  اوعد و  رگید 
ار يرگید  رـس  يوم  یـسک  هک  دوب  نیا  لثم  تسرد  دوب و  يا  هدوهیب  راک  يرگید  شوگ  رد  نتخاون  یلیـس  ندز و  تشم  اریز  دش ،

مشچ يولج  رد  ار  لمع  هب  جاتحم  نارامیب  مکش  میتسناوت  یم  یتحار  هب  میدینـش ، یمن  ار  نارامیب  دادیب  داد و  همه  نیا  .دریگب  زاگ 
...و میتشادن  یشوهیب  رسدرد  هب  يزاین  مینک و  یحارج  میفاکشب و  ناشدوخ 

هک میلفاغ  یساسا  هتکن  نیا  زا  مینک  یم  رکف  نینچ  ام  هک  یماگنه 
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کی زا  هک  ام  ندـب  هک  دـنوش  یم  ثعاب  دـننک و  یم  همیب  تارطخ  عاونا  لباقم  رد  ار  ام  ندـب  هک  دنتـسه  جـنر  دوز  باـصعا  نیمه 
فارطا رد  هک  یتارطخ  همه  نآ  مـغریلع  دـنک و  ماود  دـالوف  نـهآ و  زا  شیب  هدـش ، هتخاـس  ماود  مـک  ناوختـسا  تشوـگ و  تـشم 

.دنک رمع  لاس  یلا 100   80 تسوا ،
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.میداد یم  تسد  زا  یلک  هب  ای  هدرک و  صقان  یتالابم  یب  رثا  رب  ار  دوخ  ندـب  ءاضعا  رتشیب  یهاـتوک ، تدـم  رد  دوبن ، باـصعا  رگا 
تشوگ ای  دزیرب  نیمز  يور  ار  نآ  رتسکاخ  دنازوسب و  ار  ام  ناتشگنا  زا  یتمسق  ات  میریگب  نامتسد  اب  ار  شتآ  هبترم  دنچ  دوب  یفاک 

.میدیمهف یمن  ام  دش و  یم  ادج  ...و  خیم  راوید ، رد ، هلیسو  هب  ام  ندب  ياه 

هب ام  مادنا  بسانت  دروخ و  یم  شوج  یجوعم  جک و  تروص  هب  تسکش و  یم  ام  ياه  ناوختـسا  درد ، ساسحا  مدع  رثا  رب  اسب  هچ 
یم گرم  هب  ار  اـم  دـنداتفا و  یم  راـک  زا  دـندش و  یم  دـساف  ییاهدـمآ  شیپ  رثا  رب  اـم  ندـب  یلخاد  ءاـضعا  .تفر  یم  نیب  زا  یلک 

.میتفیب هراچ  رکف  هب  مینک و  یتحاران  درد و  ساسحا  هک  نیا  نودب  دندناشک 

نیرتمک اب  هدـش و  هدرتسگ  ندـب  طاـقن  رتشیب  رد  هک  تسا  یتارباـخم  قیقد  هداـعلا  قوف  هکبـش  کـی  باـصعا » هلـسلس   » تقیقح رد 
زا .دتـسرف  یم  رطخ  اب  هزرابم  ییوج و  هراچ  لابند  هب  ار  ناسنا  دروآ و  یم  رد  ادـص  هب  ار  رطخ  ياه  گنز  یجنر ، درد و  ساـسحا 

، هتخوس یم  شتآ  اب  ناشتسد  هک  یماگنه  درد )  ) ّملأت ساسحا  نداد  تسد  زا  رثا  رب  هک : دننک  یم  لقن  دارفا  یضعب 
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؟ دش یم  هچ  میدوب  نینچ  ام  همه  رگا  یتسار  دندش ! یم  رادربخ  نآ  هدش  نایرب  تشوگ  يوب  زا  طقف 

زا یکی  ناسنا و  ندـب  ظفاح  نوگانوگ ) للع  هب  ّملأـت  درد و  ساـسحا   ) فلتخم لـماوع  ربارب  رد  باـصعا  يریذـپرثا  هک : نیا  هجیتن 
مـالآ هراـبرد  هک  دـنک  یم  راداو  ار  اـم  اـه ، يراـمیب  اـهدرد و  دروـم  رد  هتکن  نیا  هب  هجوـت  نمـض ، رد  تسا  یهلا  گرزب  بهاوـم 

.مینک تقد  رتشیب  تافآ  اهالب و  یعامتجا ،
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! مدع يریگ  هزادنا  هار 

.تخانش دوجو »  » هلیسو هب  ار  مدع »  » هشیمه دیاب  هک  هدش  تباث  بلطم  نیا  هفسلف  رد 

دوجو اب  هسیاقم  اب  ار  مدـع  ام  هک : تسا  نآ  شـسرپ  نیا  باوج  درک ؟ كرد  ار  چـیه »   » ناوت یم  روط  هچ  .تسا  چـیه  مدـع  ًاساسا 
هب ییانیب  باصعا  کمک  هب  ار  وا  ریوصت  ام  مشچ  هیکبـش  تسام ، نامـشچ  ربارب  رد  ام  تسود  هک  یماـگنه  ـالثم : مینک ; یم  كرد 

هتـشاذگ ام  ییانیب  باصعا  رد  یـصاخ  رثا  وا  دوجو  اریز  میوش ، یم  ربخاب  دوخ  لباقم  رد  وا  دوجو  زا  هلیـسو  نیا  هب  هدـناسر و  زغم 
اب تلاـح  ود  نیا  هسیاـقم  زا  .میباـی  یمن  دوـخ  رد  ار  يریذـپ  رثا  ریوـصت و  نآ  تـفر ، درک و  یظفاحادـخ  هـک  یماـگنه  اـما  تـسا ،

.دوش یم  ادیپ  ام  نهذ  رد  مدع »  » موهفم رگیدکی ،

جاوما  » تروص هب  ناتخرد  هخاش  زا  یغرم  زاونلد  يادص  الثم : .میوش  انشآ  موهفم  نیا  اب  میناوت  یم  زین  ساوح  ریاس  شوگ و  هار  زا 
رثا نآ  رگید  هدـش و  شوماـخ  غرم  نآ  ناـهگان  دروآ  یم  دوجو  هب  اـم  رد  ار  یفلتخم  تاـساسحا  دـسر و  یم  اـم  شوگ  هب  یتوص »

نیا هسیاقم  زا  .مینک  یمن  ساسحا  ار  توص  جاوما  ربارب  رد  صوصخم  يریذپ 
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اب ار  شزاوآ  هن  میا و  هدـید  مشچ  اب  ار  مدـع  هرهچ  هن  زگره  ام  هنرگ  ددرگ و  یم  سکعنم  ام  نهذ  رد  مدـع  موهفم  مه ، اب  لاح  ود 
.میا هدینش  شوگ 

میهاوخب رگا  یلو  میبایرد ، نآ  اب  هسیاقم  اب  زین  ار  رگید  تاعوضوم  مدـع  هک  تسا  یفاک  دروم  کی  رد  مدـع  موهفم  كرد  هچرگ 
.مینک كرد  هناگادج  دروم ، ره  رد  ار  مدع  دیاب  میبایرد  یبوخ  هب  دهد ، یم  تسد  ام  هب  تادوجوم  زا  کی  ره  نادقف  زا  هک  یتلاح 

.دیشاب هتشاد  رطاخ  هبار  عوضوم  نیا 
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؟ میدرک یم  كرد  ار  مظن  هنوگچ  دوبن ، اه  یمظن  یب  زا  يا  هراپ  رگا 

اب هسیاقم  اب  مه  ار  يدوجو  ره  تیمها  دـیاب  تفایرد ، دوجو  اب  هسیاقم  اب  ار  مدـع  دـیاب  هک  روط  نامه  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  مه  نیا 
.تفایرد شمدع 

ره هنیمز  رد  هک  يراثآ  هن  دوجو و  عضو  هن  دوش و  یم  نشور  مدع  عضو  هن  دنریگن  رارق  رگیدـکی  لباقم  رد  تلاح  ود  نیا  ات  ینعی 
.دیدرگ دهاوخ  كرد  یبوخ  هب  دریگ  یم  تروص  مادک 

کی زا  ار  لاوئـس  نیا  رگا  دـیازفا ؟ یم  نآ  ّتیباذـج  ییاـبیز و  رب  اـبیز  دیفـس و  هرهچ  کـی  رد  لاـخ )  ) گنرهایـس هطقن  کـی  ارچ 
یم مسجم  مشچ ، ربارب  رد  ار  دیفـس ) هایـس و   ) مدع دوجو و  هسیاقم  زا  يا  هنحـص  هک  نیا  يارب  دـیوگ : یم  امـش  هب  دـینک  فوسلیف 

.دربب یپ  ندب  تسوپ  باذج  دیفس و  گنر  یگنوگچ  هب  هایس  هطقن  نآ  زا  دناوت  یم  هسیاقم  اب  هدننیب  دزاس و 

ناـهج نیا  زیگنا  تریح  مظن  تیمها  هب  يا  هدـننیب  ره  هک  نیا  يارب  یتـسه  ناـهج  تسد  هریچ  شاـقن  هک  دراد  یعناـم  هچ  نیارباـنب 
هشوگ رد  دربب ، یپ  گرزب 
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.یمظن یب  هن  تسا  مظن  نیع  نیا  دهدب !؟ ناشن  ام ) رظن  زا  هتبلا   ) یمظن یب  مان  هب  یکیرات  هطقن  نآ ، زا  يا 

نایامن و یبوخ  هب  یلولـس  ره  رد  هکلب  وضع  ره  رد  هک  ام  ندـب  مظنم  ياه  هاگتـسد  رد  مظن  همه  نیا  ربارب  رد  هک  دراد  يررـض  هچ 
تریح مظن  همه  نآ  كرد  يارب  هدرک ) فشک  زورما  مولع  هک  اجنآ  ات  هتبلا   ) فرصم یب  کچوک  ناتسپ  تفج  کی  تسا ، راکشآ 

یب زا  ولمم  ندب ، مامت  دوب  نکمم  هک : مینادب  میربب و  میظع  هاگراک  نیا  مظن  تیمها  هب  یپ  هسیاقم  يور  زا  ات  دشاب  هداد  رارق  زیگنا 
.تسا هدوب  نآ  نامتخاس  راکردنا  تسد  يا  هداعلا  قوف  تردق  لقع و  ًامتح  سپ  .دشن  نینچ  یلو  دشاب ، اه  یمظن 
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هلزلز نافوط ،  ) تعیبط رد  ای  ناـسنا  ندـب  رد  یمظن  یب  ناونع  هب  هچنآ  هک  دوش  یم  رت  نشور  تقیقح  نیا  عوضوم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
مولع نیا  اـب  هزورما  هتبلا  .تسین  گرزب  مسج  کـی  ربارب  رد  هطقن  کـی  زا  شیب  مظنم ، ياـه  هاگتـسد  ربارب  رد  دوش  یم  یقلت  ...و )

زا روظنم  هک  دراد  یعناـم  هچ  دـشاب ، نینچ  ضرف  رب  رگا  یلو  تسا ; هدـیاف  یب  ثداوـح  نیا  مییوـگب : هک  مینک  یمن  تأرج  صقاـن 
؟ دشاب هدوب  یتسه ) ملاع  فرگش  مظن  نداد  ناشن   ) يرگید گرزب  هدیاف  نآ ،

مورحم بهاوم  نیا  زا  ّتقوم  روط  هب  یـضراوع  رثا  رب  هاگیب  هاگ و  رگا  .میقرغ  ادخ  ياه  تمعن  بهاوم و  زا  ییایرد  رد  ام  یهگناو 
رد يرامیب  الـصا  رگا  هک  دـینک  رکف  امـش  مینک ؟ یناد  ردـق  اهنآ  زا  میربب و  یپ  اهنآ  دوجو  تیمها  هب  تسا  نکمم  هنوگچ  میوشن ،

میمهفب میتسناوت  یم  هنوگچ  ام  تشادن ، دوجو  ملاع 
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؟ تسا یمیظع  تبهوم  هچ  نت  تمالس  هک 

، یهاـگ زا  ره  رگا  تسا ؟ ییاـهبنارگ  تمعن  هچ  باـتفآ ، رون  جاوما  هک  میباـیرد  میتـسناوت  یم  هنوـگچ  دوـبن  بش  تملظ  هدرپ  رگا 
یمن عقاو  یلاسکـشخ  یهاگ  رگا  هچ ؟ ینعی  نیمز  شمارآ  هک  دش  یم  مولعم  چیه  ایآ  دیزرل ، یمن  ام  ياپ  ریز  رد  يرـصتخم  نیمز 

؟ میوش هجوتم  دوخ  یگدنز  رد  ار  ناراب  یساسا  شقن  یتسرد  هب  دوب  نکمم  ایآ  دش 

ام هب  ار  اهنآ  هک  یگرزب  أدبم  نآ  زا  یناد  ردق  یگدنز و  تایح و  بهاوم  هب  هجوت  يارب  راب  کی  تقو  دـنچ  ره  هک  دراد  یعنام  هچ 
رـصتخم و تارییغت  نیا  .دزاـس  فقاو  هدـنزرا  گرزب و  تقیقح  نیا  هب  ار  اـم  دوش و  عقاو  اـهنآ  رد  يرـصتخم  رییغت  تسا ، هدیـشخب 

.میراذگ یم  الب »  » ار نآ  مان  ام  هک  تسا  نامه  یتقوم 

اهالب : » مییوگ یم  رگا  سپ  دـنوش ؟ یمن  بوسحم  یناسنا  عامتجا  يارب  هدـنزومآ  سرد  کی  اـهالب  نیا  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اـب  اـیآ 
رد هک  دراد  يرگید  گرزب  هدیاف  هکلب  تسین ، نیمه  اهنت  راوگان » ثداوح   » نیا هدیاف  یلو  دـینکن ، بجعت  دنتـسه ،» یگرزب  تمعن 

.دومرف دیهاوخ  هعلاطم  هدنیآ  ثحب 
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! شاب رادیب  گناب  . 6

رد تمکح  مظن و  دوجو  دـیحوت و  لوبق  اب  ...و  اه  یماکان  اه ، يرامیب  تافآ ، اـهالب ، دوجو  هنوگچ   ) داریا نیا  نوماریپ  رد  نونکاـت 
)؟ دراد شزاس  یتسه  ملاع  رس  ات  رس 

رظن رد  اـب  میراودـیما  .مینک  یم  ثحب  داریا  نیا  هراـبرد  هک  تسا  یتمـسق  نیرخآ  نیا  یلو  میا ، هدرک  يرایـسب  يوـگوتفگ  ثحب و 
.میشاب هداد  داریا  نیا  هب  یفاک  هدننک و  عناق  الماک  خساپ  اه  ثحب  نیا  عومجم  نتفرگ 

! ...دوبن يراک  شومارف  رگا 

یب يزیچ  شنیرفآ  ناهج  رس  ات  رس  رد  سانشادخ  دّحوم و  کی  رظن  زا 
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( دب ای  بوخ   ) یناسنا تاکلم  تافـص و  مامت  باسح ، نیمه  يور  درادـن و  دوجو  نوزومان  شخبنایز و  طلغ ، فرـصم ، یب  هدـیاف ،
یـساسا ءزج  تسا - نآ  رهاظم  تایح و  هب  قشع  نامه  هک  یتسرپ -  ایند  یبلط و  هاج  یهاوخدوخ ، هزیرغ  هشیر  الثم : .دنتـسه  مزال 

رد هنرگ  دروآ و  یم  راب  هب  یتخبدب  هک  تسا  يرورـض  یتایح و  زئارغ ، نیا  رد  طیرفت  طارفا و  یلو  تسا ، یگدـنز  ياه  هیاپ  نیرت 
.تسوا يدوجو  لماکت  هیاپ  تسه  هچنآ  درادن و  دوجو  روجان  دئاز و  يزیچ  ناسنا ، دوجو  مامت 

نوریب یبلط  هاج  زا  رس  تیـصخش ، تیثیح و  هب  هقالع  دسح و  زا  رـس  تباقر ، هزیرغ  و  یتسرپایند ، زا  رـس  تایح ، هب  قشع  رد  طارفا 
.دروآ یم 
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تـسد زا  يزیزع  .تسا  يراکـشومارف » تلفغ و   » دشاب مه  دـیاب  تسه و  ناسنا  دوجو  رد  نآ  هشیر  هک  یتالاح  تافـص و  هلمج  زا 
یماکان تبیـصم و  ابیگدـنز  رد  هصالخ  دروخ و  یم  تسکـش  هزرابم  نادـیم  رد  دوش ، یم  هتـسکشرو  تراجت  رد  دور ، یم  ناـسنا 

رب ییاسرف  تقاط  راشف  دنک ، یم  ینیگنـس  وا  زغم  يور  مغ ، هودـنا و  زا  یهوک  هک  دـنک  یم  ساسحا  لاح  نیا  رد  دوش ; یم  هجاوم 
- دـش دـهاوخ  مه  روط  نیمه  دـنک  ادـیپ  همادا  رگا  و  دنکـشب - مه  رد  راشف  نیا  راب  ریز  وا  باصعا  تسا  کیدزن  دوش ، یم  دراو  وا 
ار ناتـسبات  نازوـس  باـتفآ  هک  یتـمحر » ربا   » نوـچمه يربـخ  یب  يراکـشومارف و  تلفغ ، ياـه  هدرپ  هـک  درذـگ  یمن  يزیچ  یلو 

تلاح کی  نآ  لابند  هب  دـنک و  یم  هطاحا  وس  ره  زا  ار  وا  بلق  دزادـنیب ، نادرگنابایب  رـس  رب  ار  دوخ  شخب  تحار  هیاس  دـناشوپب و 
رکف رد  شمارآ  نیکست و 
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.دز یم  وناز  اه  یماکان  بئاصم و  نیرت  کچوک  ربارب  رد  ناسنا  دمآ ، یمن  شیپ  تلاح  نیا  رگا  دوش و  یم  ادیپ  وا  ناج  و 

یگدـنز نوگانوگ  ثداوح  ربارب  رد  تمواقم  بجوم  ناسنا و  تایح  اقب و  نماض  دوخ  ياـج  رد  يراکـشومارف » تلفغ و   » نیارباـنب
.تسا

يراکشومارف لیدعت  یگنوگچ 

ناسنا تداعـس  هب  طوبرم  هک  يروما  رد  ًاصوصخم  زیچ - همه  زا  ناسنا  درذـگب و  دـح  زا  يربخ  یب  تلفغ و  تلاح  نیمه  رگا  یلو 
.تسا رضم  مه  نآ  دنامب ، لفاغ  ربخ و  یب  دشاب -

دوخ تشونرـس  هجوتم  ار  وا  ات  دوش  هتخاون  ناسنا  فارطا  رد  شاب  رادـیب  ياه  گـنز  تلاـح ، نیا  لیدـعت  يارب  هاـگیب  هاـگ و  دـیاب 
.دزاس
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، ندوب تخاونکی  اریز  تسا ، یگدنز  عضو  ندوب  تخاونکی  دوش ، یم  يراکـشومارف  تلفغ و  ثعاب  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یعوضوم 
.دروآ یم  دوجو  هب  ناسنا  رد  ار  یصاخ  هجوت  ینیب و  نشور  ینارحب ، تالاح  اّما  تسا ، روآ  باوخ  هدننک و  لفاغ 

، هدوب رت  مک  اه  نارحب  تابالقنا و  تالوحت ، اـهنآ ، یگدـنز  نارود  رد  دـنا و  هتفاـی  شرورپ  تخاونکی  ياـه  هعماـج  رد  هک  يدارفا 
، شوه زا  دـنا ، هدـش  گرزب  فلتخم  ياه  نارحب  تاـبالقنا و  ناروک  رد  هک  يدارفا  یلو  دنتـسه ، ینیب  نشور  راـکتبا و  سح  دـقاف 

.دنشاب یم  رادروخرب  یصاخ  راکتبا  تواکذ و 

هارمگ هدننک و  لفاغ  مه  قلطم  ییاورماک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اما  تسا ، هدـننک  تحاران  یگدـنز ، ياه  یماکان  هک  تسا  تسرد 
زا یلاـخ  راـکتبا ، مک  ساـسحا ، مک  یمدرم  دـنا ، هدوب  اورماـک  باـیماک و  هک  یناـسک  هراومه  هدـش  تباـث  هبرجت  هب  .تسا  هدـننک 

يربخ یب  تلفغ ، یتسم ، رورغ ، لاح  کی  رد  هشیمه  دنشاب ، یم  فاطعنا  لباق  ریغ  تخمز و  نشخ و  یناسنا ، قیقد  فطاوع 
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رپ رایـشوه ، رادیب ، يدارفا  دنا  هدـید  اه  یماکان  یگدـنز ، رد  هک  يدارفا  لباقم ، رد  .دـنرب  یم  رـس  هب  دوخ ، ریغ  هب  نتـشادن  هجوت  و 
یمک اب  سک  ره  درادـن و  زاین  ناهرب  لالدتـسا و  هب  یلیخ  هک  تسا  یقیاقح  اهنیا  .دنتـسه  وج  هراچ  نیب و  نشور  ممـصم ، هفطاـع ،

.درب یم  یپ  نآ  هب  نارگید  دوخ و  تالاح  رد  یسررب  هعلاطم و 

اهنآ مشچ  يولج  زا  یمیخـض  ياه  هدرپ  هک  دـننک  یم  ساسحا  دـننک  یم  طوقـس  تردـق  تخت  زا  هک  نیمه  دـنمروز ، نارادـمامز 
.دنتشادن ار  نآ  كرد  تردق  نونک  ات  هک  دننیب  یم  ار  ییاهزیچ  هتفر و  رانک 

277 هحفص

ملاع رد  دننک  یم  ساسحا  دور ، یم  راب  رب  اهنآ  تورث  هیامرـس و  دـنوش و  یم  یگتـسکشرو  راچد  هک  نیمه  لدگنـس ، نادـنمتورث 
زا دنتـسناوت  یم  دنتـشاد و  یم  ار  لاح  نیا  مه  البق  شاک  يا  هک  دـننک  یم  وزرآ  دـننیب و  یم  يا  هزات  بلاطم  هتفرگ و  رارق  يا  هزات 

.دنربب یفاک  هدافتسا  دوخ  ّتیعقوم 

! دوخ یناوتان  هب  ناسنا  فارتعا 

ریاـس رزیل و  متا ، قرب ، هدیـشخب و  قـقحت  وا  يارب  ار  اـه  نامـسآ  هب  زاورپ  ياـیؤر  یملع ، ياـه  تیقفوـم  اـه و  تفرـشیپ  هک  يرـشب 
رورغم دوخ  تردـق  هب  نانچ  تسا  نکمم  هتفرگ ، دوخ  هب  يا  هزات  گنر  وا  یگدـنز  دـنا و  هداهن  وا  ناـمرف  رب  رـس  تعیبط  ياـهورین 

ار تایح  یگدنز و  فده  هک  دنامب  ربخ  یب  هدروآ  دوجو  هب  ار  هاگتـسد  نیا  هک  یتردـق  ربارب  رد  دوخ  فعـض  یناوتان و  زا  دوش و 
نارگید قوقح  ضقن  هب  اراکـشآ  دراذـگ و  اپ  ریز  ار  یقالخا  لوصا  مامت  دوش ، یگدـنز  تاوهـش  مرگرـس  هدرک ، شومارف  یلک  هب 

.دزادرپب

زا يا  هشوگ  رد  يا  هلزلز  ناهگان 
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نآ ربارب  رد  اه  تردق  همه  هک  دهد  یم  وا  یگدنز  هب  یناکت  نانچ  دـهد و  یم  خر  هیکرت ) ای  رابدور  لیجنم -  ای  سبط  دـننام   ) ایند
طولخم مه  اب  ایرد  یکـشخ و  دنوش و  یم  نیگمهـس  ایرد  جاوما  دنتلغ ، یم  مه  يور  رب  اه  گنـس  گرزب  تاعطق  دتفا ، یم  راک  زا 

.دننک یم  اپ  رب  ییاغوغ  هدش و 

يارب یهار  هک  دوش  یم  مولعم  يدوز  هب  اما  دنباتش ، یم  اهنآ  کمک  هب  دنتسه  اه  نامسآ  ریخست  مرگرس  هک  يدنمورین  ياه  تلود 
یهورگ هب  هک : تسا  نیا  دـنهد  ماـجنا  دـنناوت  یم  هک  يراـک  اـهنت  .تسین  تعیبـط ) هدـننیرفآ  رهم  اـی   ) تعیبـط رهق  نـیا  اـب  هزراـبم 

.دنربب هدزالب  نیمزرس  نیا  هب  هیلقن  لیاسو  ای  امیپاوه  هلیسو  هب  ار  كاشوپ  كاروخ و  ات  دنهد  تیرومأم 
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هدرپ دـهد ، یم  اه  لقع  هب  یناکت  دراد ، راکفا  رد  یقیمع  ریثأت  دوش ، عقاو  هک  ینامز  ره  رد  نآ  ریظن  هثداـح و  نیا  هک  تسین  یکش 
.دراذـگ یم  راگدای  هب  ناسنا  ناج  حور و  رد  یتیبرت  رثا  کی  هاوخان  هاوخ  دـنز و  یم  رانک  هب  یمک  ار  يراکـشومارف  تلفغ و  ياه 

صوصخب .تشاذگ  دـهاوخ  ار  دوخ  قیمع  ریثأت  وا  هاگآدوخان » ریمـض   » رد یلو  دوشن ، ربخاب  الماک  نآ  راثآ  زا  ناسنا  تسا  نکمم 
ياـه سرد  ثداوح ، هنوگ  نیا  زا  هدـش - هدـیرفآ  اـهنآ  رطاـخ  هب  تمظعاـب  هاگتـسد  نیا  رتـشیب  هک  رادـیب - هجوـتم و  دارفا  هک  نیا 

زا شیب  یتسه ، ملاع  هدننیرفآ  اب  دننیب و  یم  دوخ  مشچ  هب  اراکشآ  دندوب ، هدیسر  نآ  هب  لالدتسا  اب  ار  هچنآ  دنزومآ و  یم  یفلتخم 
.دنوش یم  انشآ  شیپ 

یتسم و تلفغ ، رطاخ  هب  هک  ییاهالب  هک : تفگ  ناوت  یم  ایآ  لاح 
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.دوب دهاوخ  رتشیب  بتارم  هب  هکلب  .ریخ  تسا ؟ رت  مک  یعیبط  ياهالب  نیا  زا  دوش  یم  تیناسنا  ناهج  هجوتم  يربخ  یب 

( یجیردت لماکت  ! ) دریگ یم  همشچرس  یمظن  یب  زا  مظن  مشش  داریا 

هراشا

« رافسا  » باتک رد  يزاریش » ياردصالم   » فورعم میکح  یتح  دوش و  یم  هدید  ناینیـشیپ  تاملک  رد  نآ  هشیر  هک  یتاداریا  هلمج  زا 
یم لقن  تسا - هتـسیز  یم  دالیم ) زا  لبق  مجنپ  نرق   ) لبق لاس  دودـح 2400  رد  هک  ینانوی  فورعم  میکح  سلق - » زابنا   » زا ار  نآ 

: دنیوگ یم  اه  يدام  .تسا  یجیردت » لماکت   » داریا دنک ،
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مظن نیا  یلو  هتفرگ ، ارف  ار  ناهج  رـساترس  هک  تسا  مظن  نامه  ادـخ  تابثا  دـیحوت و  يارب  هار  نیرت  یـساسا  لـیلد و  نیرت  مکحم  »
دوجو نارازه  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  هدوـب ، هارمه  نآ  اـب  ناـهج  لوا  زور  زا  هک  دـشاب  یعدـم  نیا  رب  لـیلد  دـناوت  یم  یتـقو 

اب جیردت  هب  هتفر و  لیلحت  صقاون  مک  مک  لاس ، اهدرایلیم  یط  رد  هدوب و  ملاع  شیادیپ  يادـتبا  رد  یمظن  یب  نوزوم و  ریغ  صقان ،
.تسا هدیسر  یلعف  تروص  هب  ات  هدومن  ادیپ  لماکت  لوحت ، رییغت و  نارازه 

فداصت دولوم  دراد  یعناـم  هچ  تروص  نینچ  رد  تسا و  یجیردـت  ياـه  لـماکت  هلـسلس  کـی  هجیتن )  ) دولوم یلعف ، مظن  نیارباـنب 
.دشاب

ام یلو  دـیآ ، دوجو  هب  مظن  فداصت ، اب  درادـن  ناکما  هک  اریز  تسین ، فداصت  لولعم  ملاع ، دـییوگ : یم  امـش  رت  نشور  ترابع  هب 
یب مظنم و  ریغ  دوجوم  نارازه  ًاـفداصت  هک  دراد  ناـکما  اـما  هدروآ ، دوـجو  هب  ار  ملاـع  نیا  هبترم  کـی  فداـصت  هک : مییوـگ  یمن 

زا جیردت  هب  هدوبن ، هدامآ  اهنآ  رد  ءاقب  طئارش  لماک ، روط  هب  نوچ  هدش و  ادیپ  مهرب  مهرد و  صقان و  هایگ  ناویح و  نارازه  هدیاف ،
تمسق هتفر ، نیب 
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« .تسا هتفرگ  دوخ  هب  ار  یلعف  تروص  هدنام و  یقاب  اهنآ  نوزوم  ياه 

: دیوگ یم  هک  اجنآ  تسا ، هدوب  هیرظن  نیا  رادفرط  ( 1748-1713  ) يدالیم مهدجیه  نرق  فوسلیف  وردید »  » ایوگ

نیا هب  دوجو ، ات  هدـش  ادـیپ  تعیبط  رد  صقاون  ردـق  هچ  هک  میلفاـغ  میباـی و  یم  لـماک  ار  اـهنآ  میرگن و  یم  ار  ینونک  تادوجوم  »
وا اریز  تسا ، نیوراد  یعیبط » باختنا   » هیرظن هتفای  هعسوت  لاکشا ، نیا  عقاو  رد  دنا و  هدرک  هیکت  نآ  هبتـسا  هدیـسر  تایح  زا  هجرد 

دنا و هداد  میمعت  تادوجوم  همه  زیچ و  همه  هب  ار  نآ  هیرظن ، نیا  نارادفرط  یلو  دوب ، دـقتعم  نارادـناج  ملاع  رد  اهنت  ار  بلطم  نیا 
« .دشاب هتفرگ  هیرظن  نیا  زا  ار  دوخ  هدیقع  هشیر  نیوراد ، هک  تسین  مه  دیعب 

دنچ رکذ  بلطم ، ندـش  نشور  يارب  زین  اجنیا  رد  خـساپ : دـنا و  هدـش  لاکـشا  نیا  هتفیرف  اه  يدام  زا  یهورگ  هزورما  لاـح ، ره  رد 
تسا مزال  هتکن 

.تسین راگزاس  لالدتسا  نیا  اب  تالامتحا ، باسح  . 1

فداصت لولعم  یلعف ، مظن  تسا  لاحم  هک  میدرک  تباث  هتخیر و  یـضایر  نشور  بلاق  کی  رد  ار  مظن  ناهرب  ام  دـشاب  ناترظن  رگا 
.دنک تمواقم  لالدتسا ، نآ  لباقم  رد  دناوت  یمن  یجیردت ) لماکت   ) داریا نیا  دشاب و 

هک دید  هاگنآ  درک ، باسح  ار  نآ  شیادیپ  تالامتحا  دیاب  دـیآ  یم  دوجو  هب  هک  ینامزاس  ره  میتفگ  هتـشذگ  رد  هک : نیا  حیـضوت 
هب يذـغاک  يور  ار  یملق  میدـنبب و  ار  نامنامـشچ  رگا  ـالثم : تسا ، هنوگچ  رگید  تـالامتحا  هب  تبـسن  نآ  رد  مظن  دوجو  لاـمتحا 

لاکـشَا هب  مه  نآ  هزاـت  ینحنم ، طـخ  تروـص  هب  اـی  دوـش و  هدیـشک  ( 1  ) تروـص هـب  یطخ  دور  یم  لاـمتحا  مـیروآرد ، شدرگ 
زا هک  تسه ، فرح  کی  شیادیپ  يارب  لامتحا  نارازه  هصالخ  فلتخم ;
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کی شیادـیپ  يارب  لامتحا و  اه  نویلیم  هلمج ، کی  ای  هملک و  کـی  شیادـیپ  يارب  تقونآ  .تسا  طـلغ  هیقب  حیحـص و  تـالامتحا 
لـصفم حرـش  .درک  ادیپ  نآ  يارب  يددع  ناوت  یمن  هک  دوش  یم  يا  هزادـنا  هب  تالامتحا  ...و  یخیرات  یملع ، هلاقم  کی  ای  هدیـصق 

.تشذگ ناترظن  زا  مظن ) لیلد   ) باتک زاغآ  رد  بلطم  نیا 

.دشاب فداصت  دولوم  تسا  لاُحم  تالامتحا ، باسح  قباطم  هدش  ادیپ  هک  یلکش  ره  هب  یلعف  مظن  نیا  مییوگ : یم  ام  نیاربانب 
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، میدـید یمن  اجنآ  ياه  ناسنا  نایموب و  زا  يرثا  هک  یلاح  رد  میدـش  یم  اکیرمآ  هراق  دراو  بملک » فتـسیرک   » هارمه دـینک  ضرف 
يراک هزیر  عاونا  مکحم ، رایسب  نوگانوگ و  ياه  ترامع  مظنم ، ياه  نابایخ  اب  هنکس  زا  یلاخ  گرزب و  رهـش  کی  راثآ  اهنت  هکلب 

رکف شوه و  زا  مادـک  ره  هک  دروخ  یم  ام  مشچ  هب  ...و  مظنم  ياـه  ناتـسغاب  راجـشا ، بترم ، رایـسب  یـشک  هلول  اـه ، همـسجم  اـه ،
رد هک  هدوب  یعیبط  لماوع  فداصت  لولعم  راثآ ، نیا  دـنتفگ : یم  ام  هب  ایند  مدرم  ماـمت  رگا  لاـح  درک ; یم  تیاـکح  دوخ  هدـنزاس 

هیقب دنامب و  یقاب  تسا  هتسناوت  راثآ  نیا  اهنت  اهنآ  نیب  رد  هدروآ و  دوجو  هب  صقان - ریغ  صقان و  یفلتخم  راثآ  لاس ، اهدرایلیم  یط 
سکع ای  میدرک ؟ یم  رواب  ار  نانخس  نیا  ایآ  تسا ; هدوبن  راکردنا  تسد  اهنآ  شیادیپ  رد  يرکفتم  دوجوم  چیه  دنا و  هتفر  نیب  زا 

!؟ تسا هدوب  گرزب  رهش  نیا  نامتخاس  راک  ردنا  تسد  يرکفتم  دوجوم  هک  میتشادن  يدیدرت  هدرک و  لوبق  ار  نآ 

: هک دنیوگب  ام  هب  دنهدب و  ام  تسد  هب  ار  يرگید  باتک  ای  انیس » یلعوب  نوناق   » باتک هک  تسا  هنالقاع  ایآ  نینچمه 
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هب تسا - هدوب  لماک  مه  یکی  ًافداصت  هک  ذـغاک -  هحفـص  نارازه  يور  داوس ، یب  دارفا  دایز  رایـسب  تاکرح  هجیتن  رد  باـتک  نیا 
؟ دنا هتفر  نایم  زا  هدافتسا -  مدع  لیلد  هب  صقان - ياه  باتک  جیردت  هب  هاگنآ  .هدمآ  دوجو 

لامک طئارش  ءاقب و  طئارش  . 2

هب اه  مظنمان  مک  مک  هک  هتـشاد  دوجو  صقان  مظنمان و  دوجوم  اـه  نویلیم  امـش  هتفگ  هب  ینعی   ) دـشاب تسرد  نخـس  نیا  ًاـضرف  رگا 
لماکت  ) هیجوت نیا  هک : تفگ  دـیاب  .دـنا ) هدـنام  یقاب  دـنا  هتـشاد  اـقب  دادعتـسا  هیقب  نوچ  هتفر و  نیب  زا  اـقب  دادعتـسا  مدـع  هطـساو 

 - يرگید تالامک  نماض  دـناوت  یمن  یلو  تسا  تادوجوم  اقب  هیلوا  طرـش  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یمظن  دـناوت  یم  اهنت  یجیردـت )
( .دینک تقد   ) .دشاب دنرادن - اهنآ  تایح  رد  يریثأت  هک 
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.تسا عون  ود  رب  دوش  یم  هدید  یلعف  تادوجوم  رد  هک  یمظن  هکنیا : حیضوت 

.دنوش یم  یناف  مه  تادوجوم  اهنآ ، ءانف  اب  هک  یلماوع  رگید : ترابع  هب  ای  تسا و  تادوجوم  یتسه  اقب و  طرش  هک  یمظن  فلا :

نآ هیاس  رد  تادوجوم  لامک  طقف  درادـن و  يریثأت  تادوجوم  ياقب  تایح و  لصا  رد  اهنآ  نودـب  هک  ینیناوق  لماوع و  هلـسلس  ب :
.تسا شیاسآ  بلس  تمحز و  بجوم  اهنآ  مدع  یلو  دوش ، یم  نیمأت 

مدع تلع  هب  صقان  تادوجوم  هیرظن ، نیا  قباطم  اریز  دومن ، هیجوت  ناوت  یم  ار  لوا  هتـسد  اهنت  یجیردـت » لماکت   » اب تسا  یهیدـب 
اقب و لصا  هب  یطبر  هنوگ  چیه  هک  مود  هتـسد  اما  دـنا ; هدـنام  یقاب  یگتـسیاش ، نیا  نتـشاد  تلع  هب  هیقب  هتفر و  نیب  زا  اقب  دادعتـسا 

!؟ دنوش یم  هیجوت  هیرظن  نیا  اب  هنوگچ  دنرادن  تادوجوم  تایح 

باختنا لاثم  نارازه  نیب  زا  ار  ریز  ياه  لاثم  هنومن  يارب 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 286 



.ددرگ رت  نشور  تقیقح  نیا  ات  مینک  یم 

رانک رد  یبرچ  ياه  هدغ  رگا  الثم : دروآ ، یمن  دراو  يا  همدص  وا  تایح  هب  اهنآ  مدع  هک  دراد  يرامـشیب  تایـصوصخ  ناسنا  فلا :
يارب مشچ  ياـه  ناـگژم  توص ، جاوما  يروآ  عـمج  يارب  نآ  داـیز  ياـیاوز  شوـگ و  ياـه  هلـال  اـهوم ، ندرک  مرن  يارب  وـم  زاـیپ 

اب قیبطت  يارب  بّدـحم  ياه  یـسدع  هداعلا  قوف  تردـق  رون ، جاوما  يروآ  عمج  يارب  کمدرم  یگ  هریت  رابغ ، درگ و  زا  يریگولج 
تقد مظن و  نآ  اب  ندومن ) مرن  يارب  نحاوط  ندرک و  هراپ  يارب  باـینا  ندـیرب ، يارب  اـیانث   ) نادـند عون  هس  کـیدزن ، رود و  رظاـنم 

عونتم و ياهراک  ماجنا  اپ و  تسد و  ناتـشگنا  تسد ، فک  رد  ایـشا  ندروخ  زیل  زا  يریگولج  اه و  تسد  فک  طوطخ  هداعلا ، قوف 
یلو ریخ ، هک  هـتبلا  داد ؟ یم  رارق  تکـاله  ضرعم  رد  ار  وا  اـی  و  دـش ؟ یم  لـتخم  ناـسنا  تاـیح  زگره  دـندوبن ، نآ  ریاـظن  اهدـص 

لماکت نوناق  اـیآ  .دـش  یمن  دـنم  هرهب  تسرد  یگدـنز  ياـیازم  زا  تشاد و  ناوارف  ياـه  یتحاراـن  اـب  هارمه  رـسدرد و  رپ  یگدـنز 
؟ دنک هیجوت  ناسنا  ندب  رد  ار  ایازم  نیا  دوجو  دناوت  یم  یجیردت 
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ياه یکـشخ  مامت  رگا  تشادـن ، دوجو  ...و  متا  يورین  تادوجوم ، رد  قرب و  يورین  نداعم ، عاونا  نیمز ، هرک  رد  رگا  نینچمه  ب :
ینونک و هزادـنا  زا  شیب  نیمز  هرک  ياـه  يدـنلب  اـه و  یتسپ  رگا  دوب ، یلامـش  هرکمین  رد  اـهایرد  رتشیب  یبونج و  هرکمین  رد  نیمز 

هرک نیا  ایآ  ...رگا  دنک و  یگدـنز  نآ  رد  تسناوت  یمن  يا  هدـنز  دوجوم  هک  دـندوب  یحالما  ياراد  تیملا  رحب  دـننام  اهایرد  مامت 
نآ اقب  هب  دش و  یم  دوبان 
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!؟ تشگ یم  دراو  يا  همطل 

اهنآ همه  رگا  دوبن ، رت  کبس  ینیمز  تاناویح  زا  اهنآ  نزو  رگا  دندوبن ، لکـش  یکود  رگا  دوبن ، هدیـشوپ  رپ  زا  ناغرم  ندب  رگا  ج )
لماک يرادرب  هرهب  هتشادن و  لماک  تحارتسا  یلو  هن ، هک  هتبلا  دنتفر ؟ یم  نیب  زا  ایآ  ...و  دندش  یم  نیگنس  رادراب و  هرپ  بش  دننام 

.دندرک یمن  یگدنز  زا 

رب ثحب  نیا  روحم  اهنت  اریز  تسا ، یجیردـت » لماکت   » ثحب روحم  زا  رت  عیـس  یلیخ و  یتسه  ناهج  ماـظن  هرتسگ  هک : نیا  هصـالخ 
نیا هک  تسا  یهیدـب  دـنز و  یم  رود  طیحم » اب  دـعاسم  ریغ  صقان و  تادوجوم  نتفر  نیب  زا  حلـصا و  اقب  یعیبط ، باختنا   » عوضوم

يراک هزیر  تالامک و  رد  اما  دشاب ، هتـشاد  قادصم  اقب ) تایح و  طئارـش  لقادـح   ) ملاع مظن  زا  یتمـسق  رد  دـناوت  یم  اهنت  بلطم ،
.دنرادن يریثأت  تسا  دوجوم  تایح ، لصا  رد  هک  یقیقد  ياه 

.دوش یم  نشور  رگید  هداس  لاثم  کی  اب  بلطم  نیا 
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هدنام و یقاب  میظع  راغ  کی  اهنآ  نایم  زا  اهنت  هک  مینیبب  دنا - هدوب  لبق  لاس  نارازه  هک  ار -  يددـعتم  ياهراغ  راثآ  یهوک  رد  رگا 
هبراغ کی  اهنت  هتفر و  نیب  زا  یعیبط  لماوع  للع و  هلـسلس  کـی  رثا  رب  جـیردت  هب  اـهنآ  تفگ : میهاوخ  دنـشاب ، هتفر  نیب  زا  یقب  اـم 

راثآ هتسجرب و  شوقن  رگا  اّما  تسا ،! هدنام  یقاب  حلصا  اقب  تعیبط و  باختنا  رثا  رب  هدوب  نآ  ياه  گنس  رد  هک  یماکحتسا  هطـساو 
هب طوبرم  هچنآ  اریز  میناد ، یمن  حلصا  اقب  یعیبط و  باختنا  لولعم  ار  راثآ  نآ  هاگچیه  دشاب ، راغ  نآ  راوید  رد و  رب  یخیرات  ابیز و 

نآ اقب  لصا  ماکحتسا و  نامه  تسا ، لصا  نیا 
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.تسا ناسکی  نآ  اقب  هب  تبسن  اهنآ  ندوبن  ندوب و  هک  يدیاز  تایصوصخ  نیا  هن  تسا  راغ 

رد لامک  هک  دـنک  یم  تباث  یبوخ  هب  تسه ، ناهج  تادوجوم  رد  هک  یتفاطل  تفارظ و  تقد ، اـه ، يراـک  هزیر  همه  نیا  نیارباـنب ،
نایامن نآ  رد  یلبق  هشقن  فدـه و  کی  راثآ  نشور  روط  هب  هدـش و  هداد  رارق  تایح  هیلوا  طئارـش  زا  يرت  یلاع  رایـسب  حطـس  کـی 

.تسا
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؟ تساجک یجیردت  لماکت  هدنورپ  . 3

نآ راثآ  اهدرایلیم  هکلب  اه و  نویلیم  دیاب  تسا  نینچ  رگا  یتسار  هب  هک  دیآ  یم  شیپ  لاکشا  نیا  مود ، لوا و  لاکشا  زا  رظن  فرص 
هک دنک  تباث  دشاب و  هیرظن  نیا  قدص  هگرب  ات  مینک  هدهاشم  اه  لیسف  تروص  هب  نیمز  تاقبط  رد  ار  نوزومان  صقان و  تادوجوم 

تباث ار  نآ  سکع  يژولوتنوئلاپ )  ) یـسانش نیرید  ملع  یلو  دـنا ، هدـش  باـختنا  مظنم  ریغ  دوجوم  نارازه  زا  مظنم ، تادوجوم  نیا 
هچ رگا  هک  مینیب  یم  میرگن ، یم  ار  هتـشذگ  تادوجوم  راثآ  نیمز  فلتخم  تاـقبط  رد  میور و  یم  بقع  هب  هچ  ره  اریز  دـنک ; یم 

! دنا هدوب  مظنم  دوخ  مهس  هب  مه  اهنآ  یلو  دنا  هتشاد  توافت  ینونک  تادوجوم  نیا  اب  اهنآ  زا  یضعب 

شقن نیا  هلطاب  قاروا  نیاربانب  سپ  دـیآ ، یم  دوجو  هب  هلطاب  قاروا  نارازه  یفداـصت ، هداـس  شقن  کـی  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  رگا 
!؟ دیهد یمن  خساپ  ارچ  تساجک ؟ دنک - یم  زواجت  مه  اهدرایلیم  زا  هک  یتسه - ملاع  فرگش  ياه 

؟ دیآ دوجو  هب  مدع  زا  يزیچ  تسا  نکمم  ایآ  متفه  داریا 

.تسا عادبا »  » هلئسم دوش  یم  هتفرگ  ناتسرپادخ  هب  اه  يدام  فرط  زا  یهاگ  هک  یتاداریا  هلمج  زا 

.تسا رثؤم  یغیلبت  رظن  زا  هدش و  نایب  یملع  سابل  تروص و  رد  یلو  درادن ، یقظنم  یملع و  هبنج  نادنچ  داریا  نیا  هچرگ 

دوش یم  رگم  هک : مینک  یم  لاوئـس  ام  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مدـع  زا  تسا و  ثداح  ملاع  نیّیهلا ، هدـیقع  رباـنب  : » دـنیوگ یم  اـهنآ 
؟ دوش يزیچ  دوجو  أشنم  مدع ،
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; دشاب ءیش  تفص  ءیـش  ضیقن  تسین  نکمم  هک  تسا  هدش  تباث  دوخ  ياج  رد  هکنآ  اب  ددرگ ، دوجو  تلع  ات  تسین  يزیچ  مدع 
.دنرگیدکی ضیقن  مدع ، دوجو و  هک  میناد  یم  همه  یفرط  زا 

« مدع تسا « نکمم  هنوگچ  سپ 
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: رت هداس  ترابع  هب  و  دشاب ؟ دوجو »  » تلع

یتسه لصا  أشنم و  یتسین ، تسا  نکمم  رگم  .تسا  هدـمآ  یتسه  هب  یتسین  زا  تسا و  ثداح  ملاع ، هک : دـیدقتعم  ناتـسرپادخ  امش 
»!؟ دشاب

فرظ ات  دومن  ضرف  یناکم  نامز و  ناوت  یم  ملاع  زا  لبق  ایآ  .دوش  عقاو  ناکم  نامز و  رد  یثداح  ره  دـیاب  : » دـننک یم  هفاضا  زین  و 
جایتحا يزیچ  نینچ  هک  تسا  یهیدب  و  تسه ) هدوب و  هراومه   ) تسا یلزا  میدق و  ملاع ، تفگ : دیاب  نیاربانب  دشاب ؟ ملاع  شیادـیپ 

« .درادن یتلع  ببس و  هب 

: تسا هتفای  لیکشت  تمسق  ود  زا  داریا  نیا  خساپ :

؟ دوش یم  دوجو  أشنم  مدع ، هنوگچ  فلا :

.هدوبن یناکم  نامز و  نآ ، دوجو  زا  لبق  تسا و  ناکم  نامز و  هب  جاتحم  دشاب ، ثداح  ملاع ، رگا  ب :

: تسا ثحب  لباق  تهج  دنچ  زا  لوا  تمسق  اما  دوش ، هداد  باوج  هناگادج  روط  هب  تمسق  ود  ره  هب  تسا  مزال 

.تسا دراو  مه  اهنآ  دوخ  هب  داریا  نیا  هدوبن و  نوصم  لاکشا  نیا  زا  زین  اه  يدام  هک  تسناد  دیاب  زیچ  ره  زا  لبق  . 1

تروص هب  یتروص  زا  هدوب و  لوحت  رییغت و  رد  ًامئاد  یلو  تسا ، یلزا  میدـق و  ملاع ، هدام  هک : دـندقتعم  اه  يدام  هک : نیا  حیـضوت 
هدـیدرگ هدوزفا  نآ  رب  هن  هدـش و  مک  نآ  زا  يزیچ  هن  لاح ، هب  ات  لزا  زا  ملاع  هدام  دـنیوگ : یم  هک  اـجنآ  اـت  .تسا  هدـمآ  رد  رگید 

.تسا هدوب  نآ  تروص  رد  تالوحت  تارییغت و  مامت  تسا و 
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مدـع هتـشذگ ، رد  مادـک  ره  اریز  دنتـسه ، ثداح  همه  نآ  زا  لبق  ياه  تروص  نینچمه  ناهج و  تادوجوم  یلعف  تروص  نیاربانب 
نیمه هب  .تسا  هدرک  ادیپ  دوجو  يرگید  زا  سپ  یکی  هدوب و 
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اریز دوـش ، یم  ناـشدوخ  هجوـتم  تسا ، ثداـح  اـهنآ  دوـخ  هدـیقع  هب  هک  تادوـجوم » تروـص   » دروـم رد  لاکـشا  نیا  نیع  تهج 
رد اـهنآ  هک  يداریا  ناـمه  ینعی  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مدـع  زا  تفگ  دـیاب  ًاـمتح  دراد ، دوجو  دوخ  هبون  هب  مه  ّتیفیک  تروـص و 

هداس لاثم  کی  اب  بلطم  نیا  هک  تسنآ  رتهب  .دوش  یم  اهنآ  دوخ  هجوتم  تروص »  » رد دنریگ  یم  ناتسرپادخ  هب  هدام »  » دوجو دروم 
.دوش نشور  الماک 

ذغاک يور  يراهب ، يابیز  هرظنم  نالف  زا  يریوصت  ای  میتشون  دوخ  یمیمص  تسود  هب  يا  همان  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ملق  دینک  ضرف 
يرثا البق  هک  ار  یلکـش  تروص و  دناوت  یمن  یلو  .تسا » میدق  یلزا و  ذغاک ، بکرم و  نیا  هدام  : » دـیوگ یم  يدام  میدرک ; مسر 

.دناد یم  ثداح  ار  نآ  هاوخان  هاوخ  دنادب ; میدق  یلزا و  هتفرگ ، ماجنا  ام  تسد  تاکرح  طسوت  هدوبن و  ذغاک  هحفص  رب  نآ  زا 

مدع رگم  هدمآ ؟ دوجو  هب  مدع  زا  هنوگچ  تسا ، ثداح  امش  هدیقع  هب  هک  لکـش  تروص و  نیا  مییوگب : هک  تسام  تبون  اجنیا  رد 
؟ دشاب دوجو  أشنم  دناوت  یم 

ار نآ  ملاع ، هدام  رد  مه  اـم  دـنهد ، باوج  تادوجوم ) روص  تاـیفیک و  دروم  رد   ) داریا نیا  هب  دنتـسناوت  اـه  يداـم  ناـیاقآ  هچ  ره 
نییهلا بتکم  رظن  زا  لاکـشا  نیا  : » دـنیوگب دـنرادن  قح  دـننک ، هیهت  لاکـشا  نیا  يارب  یباوج  دنتـسناوتن  هچنانچ  مینک و  یم  رارکت 

« .تسا لح  لباق  اه  يدام  بتکم  رظن  زا  لحنیال و 
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لامعتـسا اجنیا  رد  هک  زا »  » هملک هک  هدـش  ادـیپ  اجنیا  زا  لاکـشا  نیا  هک  میبای  یم  رد  مینک  هجوت  روبزم  لاکـشا  رد  یکدـنا  رگا  . 2
هلمج رد  هک  تسا  ینعم  نامه  هب  هدش 
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یم لامعتـسا  دـنزاس » یم  هبنپ  مشپ و  زا  ار  سابل  بوچ و  زا  ار  زیم  هبنپ ، بوچ و  زا  ذـغاک  لگ ، گنـس و  رجآ و  زا  ار  هناخ   » ياـه
رد دور ، یم  راک  هب  دوجوم » کی  یلصا  أشنم  يدام و  تیلع   » ینعم هب  زا »  » هملک دراوم ، هنوگ  نیا  رد  هک  يروط  نامه  ینعی  دوش ;
رد هدوبن و  روظنم  ینعم  نیا  اجنیا  رد  هک  یلاح  رد  .تسا  هدش  هدرب  راک  هب  ینعم  نیمه  هب  زین  هدـمآ » دوجو  هب  مدـع  زا  ملاع   » هلمج

نیا رگید : ترابع  هب  دـش و  دوجوم  سپـس  تشادـن و  دوجو  البق  ملاـع  هک  تسا  نآ  دارم  هکلب  تسا ، هدـشن  لامعتـسا  يداـم  تلع 
.تسا ملاع » يدام  أشنم  مدـع ،  » هک دـشاب  نآ  دوصقم  هک  نآ  هن  دوش  یم  هدرب  راـک  هب  ملاـع » ثودـح   » ینعم ندـنامهف  يارب  هملک 

( .دینک تقد  )

: مییوگ یم  مینک  ادا  یفسلف  تاحالطصا  اب  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا  و 

.تسا دوجو » ّتیهام و   » هبنج ود  ياراد  .درادن » یتسه  دوخ ، تاذ  زا  هک  نآ   » نکمم تادوجوم  زا  يدوجوم  ره 

دوخ هب  دوجو  سابل  تسا  نکمم  ینعی  تسا ، يواسم  مدع  دوجو و  هب  نآ  تبـسن  هک  يرابتعا  ینعم  نامه  زا  تسا  ترابع  ّتیهام :
هظحـالم زا  هک  تسا  یکرتـشم  ردـق  ناـمه  تیهاـم ، رگید : تراـبع  هب  دوش و  ضرف  مودـعم  تسا  نکمم  دوش و  دوجوم  دـشوپب و 

رد مدـع  دوجو و  تلاح  اب  ار  يزیچ  ام  هک  یماگنه  ینعی  دوش ، یم  عازتنا  رگیدـکی  اب  ود  نآ  هسیاقم  یئـش و  مدـع  دوجو و  تلاح 
.تسه العف  دوبن و  تخرد  نیا  هتشذگ  رد  مییوگ : یم  الثم : تسا ، تیهام  نامه  تلاح  ود  نیا  نیب  كرتشم  ردق  میتفرگ ، رظن 
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تشادن دوجو  صخش  نالف  البق 
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تیهام نامه  میهد ، یم  نآ  هب  ار  اهنآ  تبـسن  هداد و  رارق  مدـع  دوجو و  تلاح  ود  رد  ام  هک  ار  هچنآ  اجنیا  رد  .دراد  دوجو  ـالاح  و 
.تسا

، دوب مودـعم  هکنآ  زا  سپ  ار  ملاع  تیهام  هک : تسا  نآ  .تسا » هدروآ  دوجو  هب  مدـع  زا  ار  ملاع  دـنوادخ ، : » ترابع ینعم  نیاربانب 
( دینک تقد   ) .دروآ دوجو  لاح  هب  مدع  لاح  زا  ار  تیهام  رگید : ترابع  هب  درک و  دوجوم 

.ددرگ یم  نشور  لاؤس  خساپ  بیترت  نیا  هب  و 

نایاپ
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اه یقرواپ  تاحیضوت و 

هداد باوج  اهنآ  هب  دنهد و  یم  تبسن  تعیبط  هب  ار  تادوجوم  یمامت  یضعب  هک  هدش  لاوئس  مه  مالسا  نایاوشیپ  زا  عوضوم  نیا  . 1
.درادن شزاس  ملاع  مظن  اب  دشاب  روعش  هدارا و  یب  يدوجوم  تعیبط ، زا  دارم  رگا  هک  هدش 

 * شخب یتسه  زا  هتفایان  تاذ  )

( شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک 

هیلع قداص  ماما  زا  دوخ  دـیحوت  رد  لّضفم  ار  نایب  نیا   ) .دراد توافت  ادـخ  اب  مان ، رد  اهنت  دـشاب ، روعـش  اب  دوجوم  کی  دارم  رگا  و 
( .دنک یم  لقن  مالّسلا 

تـسا یفلتخم  تاکرح  هدـنامن ، یفخم  يدنمـشناد  چـیه  رب  نآ  تقیقح  لاح ، نیع  رد  تسین و  سوسحم  هک  ییاهزیچ  هلمج  زا  . 2
نییور هقبط  راـبود  يزور  نآ  رثا  رد  دوـش و  یم  دراو  نیمز  رـشق  رب  هک  تسا  يددـم  رزج و  ناـمه  هلمج ، زا  .دراد  نیمز  هرک  هـک 

هناشن و چیه  دیآ و  یم  الاب  رتمیتناس  هزادنا 30  هب  ام  ياپ  ریز  رد  نیمز 

.دنک ییامنهار  دم ) رزج و   ) تکرح نیا  دوجو  هب  ار  ام  ات  تسین  یتمالع 

هب ناسنا  ره  ندب  هک  يروط  هب  .تسا  يا  هداعلا  قوف  نزو  ینیگنس و  ياراد  هتفرگ و  رارق  ام  فارطا  رد  هک  تسا  ییاوه  رگید 
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ینورد راشف  ربارب  رد  راشف  نیا  نوچ  هتبلا  .تسا  یبیجع  راشف  تحت  رد  هتسویپ  دنک و  یم  لمحت  ار  نآ  زا  مرگولیک  رازه  هزادنا 16 
هتـشاد ینیگنـس  نزو و  اوه ، هک  دـنک  یمن  روصت  سک  چـیه  هک  یتروص  رد  تسین ، هدـننک  تحاران  اـم  يارب  دوش  یم  یثنخ  ندـب 

مه زاب  دـهد  یم  تداهـش  نآ  تحـص  هب  ملع  هک  مه  نونکا  دوب و  یفخم  همه  رب  عوضوم  نیا  لاکـساپ ،» هلیلاـگ و   » زا لـبق  .دـشاب 
.دنک یمن  سح  ار  نآ  ساوح ،

نیا هک  دنناد  یمن  دـننک و  یم  یگدـنز  ینادان  لهج و  يداو  رد  مدرم  : » دـیوگ یم  گرم » رارـسا   » باتک رد  نویرامالف ، لیماک  . 3
هناگی دـهد و  یم  بیرف  ار  وا  زیچ  ره  رد  هناگجنپ  ساوح  نیا  دـنک و  يربهر  یقیاقح  هب  ار  وا  دـناوت  یمن  ناـسنا  ینامـسج  بیکرت 

هک دـنک  یم  يروما  کی  کی ، ناـیب  هب  عورـش  سپـس  تسا »! یملع  تقد  رکف و  لـقع ، دـناسر  یم  قیاـقح  هب  ار  ناـسنا  هک  يزیچ 
هک دـش  نیا  هجیتن  سپ  : » دـنیوگ یم  هک  اجنآ  ات  دـنک  یم  تباث  ار  یـسح  ره  تیدودـحم  هاگنآ  .تسا  زجاع  اهنآ  كرد  زا  ساوح 

یمن مینیب و  یمن  ام  هک  اهورین ) ایـشا و  اوه ، تارذ ، تاـکرح   ) ار لـیاسم  یـضعب  هک  نیا  هب  دـنک  یم  مکح  اـم  لـقع  ملع و  هزورما 
هدنز تادوجوم  رگید و  ایـشا  ام  فارطا  رد  تسا  نکمم  نیاربانب  .مینک  ساسحا  ار  اهنآ  هناگجنپ  ساوح  نیا  زا  کی  چـیه  اب  میناوت 
هجیتن اریز  دشاب ، تسا  نکمم  میوگ : یم  هکلب  تسه ، میوگ : یمن  نم  .مینک  ساسحا  ار  اهنآ  میناوتن  ام  هک  دنشاب  هتـشاد  دوجو  يا 

ره میناوت  یمن  ام  هک  دش  نیا  هتشذگ  تانایب 
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.تسین مییوگب : میدرکن ، ساسحا  هک  ار  هچ 
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فـشک ام  رب  ار  تادوجوم  همه  ات  دـنرادن  تیلباق  يرهاـظ  ساوح  هک  دـش  تباـث  اـم  رب  یملع  لـیلد  اـب  لـماک و  روط  هب  یتقو  سپ 
، تادوـجوم تقیقح  ماـمت  هک  مینک  روـصت  دـیابن  دـنهد ، یم  ناـشن  اـم  هب  ار  تقیقح  ریغ  هداد و  بیرف  ار  اـم  یهاـگ  هکلب  دـنزاس ،
هک دنـشاب  یتادوجوم  تسا  نکمم  مییوگب : میـشاب و  دقتعم  ار  نآ  فالخ  دیاب  هکلب  مییامن ; یم  ساسحا  ام  هچنآ  هب  تسا  رـصحنم 

فارطا رد  بورکیم  اه  نویلیم  هک  درک  یمن  لایخ  یـسک  بورکیم  فاشتکا  زا  لبق  هک  نانچ  مینک ، ساسحا  ار  اهنآ  میناوت  یمن  ام 
ار نیا  تیلباق  يرهاظ  ساوح  نیا  هک  نیا  هجیتن  .دریگ  رارق  اهنآ  هاگنالوج  یتایح ، بحاص  ره  یگدنز  دـشاب و  دوجوم  یمـسج  ره 

(1) .دیامن یم  یفرعم  الماک  ار  قیاقد  هک  تسا  يزیچ  اهنت  ام  رکف  لقع و  دنهد و  ناشن  ام  هب  ار  تادوجوم  تقیقح  هک  دنرادن 

نامیا وا  دوجو  هب  ادخ  دوجو  كرد  زا  یعیبط ، رازبا  بابسا و  ندوب  زجاع  اب  دیاب  هنوگچ  هک : دیآ  یم  شیپ  لاوئـس  نیا  اجنیا  رد  . 4
؟ دروآ

درک كرد  تخانش و  ناوت  یم  نآ  راثآ  زا  ار  يدوجوم  ره  دش ، نایب  ًاحورشم  هک  روط  نامه  اریز  تسا ، نشور  لاوئـس  نیا  باوج 
هک میبای  یم  رد  یبوخ  هب  دـش - هداد  حیـضوت  باتک  لئاوا  رد  لماک  روط  هب  هک  تـالامتحا -- باـسح  مظن و  ناـهرب  هب  هجوت  اـب  و 

ناهرب نمض  رد  .تسا  هدروآ  دوجو  هب  ار  زیمآرارـسا  عیـسو و  ناهج  نیا  هک  دنتـسه  یتردق  ملع و  عبنم  کی  راثآ  همه  تادوجوم ،
تسه يرگید  یلقع  ياه 

یقرواپ

، يدجو دیرف  فیلأت  يداملا ، بهذملا  لالطلا  یلع  زا : لقن  - ) 1
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( .دش هراشا  اهنآ  زا  یتمسق  هب  هتشذگ  رد   ) .دزاس یم  انشآ  الماک  وا  دوجو  هب  ار  ام  هک 

تـسد تافـص  رظن  زا  دنا و  هدومنن  كرد  ار  اهنآ  سح  هبرجت و  اب  هک  دنوش  یم  دـقتعم  یتادوجوم  هب  زین  دوخ  اه  يدام  نایاقآ  . 5
هتشذگ رد  نادنمشناد  زا  يدایز  هورگ  هک  تسا  رتا » ، » هلمج زا  .دنرادن  دنلئاق  ناهج  راگدیرفآ  يارب  ناتسرپادخ  هک  هچنآ  زا  یمک 

ریغ يدوجوم   » نانآ رظن  رد  رتا  .دندرک  یم  لح  نآ  اب  ار  دوخ  تالکشم  هتـسناد و  رون  جاوما  لماح  ار  نآ  و  دنتـشاد ، داتقعا  نآ  هب 
زاغآ هن  .دـش  یم  كرد  رگید  ساوح  اب  هن  دـش و  یم  هدـید  هن  تشاد ، وب  هن  هفـسلف ) رظن  زا  هن  یعیبط  مولع  رظن  زا  هتبلا  ) .دوب يدام 

اب یلو  دنتـسناد  یم  زیچ  همه  لصا  أدبم و  ار  نآ  دوب و  رپ  نآ  زا  تادوجوم  مامت  ملاع و  ياج  همه  دوب و  يدـبا  ماجنا ، هن  تشاد و 
!« دوبن كرد  لباق  يا  هلیسو  سح  چیه 

( یـضرف دوجوم  ای   ) رتا يارب  نایاقآ  نیا  دـندقتعم ، ادـخ  يارب  ناتـسرپادخ  هک  ار  یتافـص  زا  تمـسق  کی  دـینک ، هظحـالم  تسرد 
یم اهنآ  هدنروآ  دیدپ  و  یتسه » ملاع  يادخ   » ار رتا  لکیه ) تسنرا  دننام : ،) یعیبط نادنمـشنادزا  یهورگ  هک  اجنآ  ات  دندوب ، دقتعم 

رتا دوجو  هب  زورما  نادنمشناد  دنچره  دنتشادنپ ،

.دنرادن يادقتعا 

نآ دوجو  دناوت  یمن  سک  چیه  دنا و  هتخانش  ار  نآ  شراثآ  زا  هدومن و  كرد  ار  نآ  دنا  هتسناوتن  نونک  ات  هک  یتاعوضوم  هلمج  زا 
.دش لقن  قباس  ياه  ثحب  رد  درانرب » دولک   » زا یمالک  تمسق ، نیا  رد  هک  روط  نامه  تسا ، یگدنز  تایح و  هلئسم  دوش ، رکنم  ار 

زین یناویح » يژولویزیف   » باتک رد 

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 296 



: دسر یم  رظن  هب  ترابع  نیا 

« .دوش یم  هدرب  یپ  اه  هناشن  نیا  یگنوگچ  تایح و  ياه  هناـشن  راـثآ  هب  شیاـمزآ  هدـهاشم و  اـب  یلو  تسین  یفیرعت  تاـیح  يارب  »
ماود ببس  هک  دراد  مه  يرگید  ءزج  میمهف  یم  مینک و  یم  لیلحت  هیزجت و  ار  لولس  ام  : » دیوگ یم  یعیبط  نادنمـشناد  زا  رفن  کی 

: دیوگ یم  يرگید  .تسیچ » هک  میناد  یمن  اما  تسا ، ءازجا  نیا 

« .مینک یم  هدافتسا  نآ  عاعش  زا  اهنت  ام  یلو  دوش ، یم  هدید  نآ  جاوما  هک  تسا  یتسد  رود  يایرد  کی  لثم  عقاو  رد  تایح  لاوحا  »

هب یگمه  دومن ، راکنا  ار  نآ  لصا  ناوت  یمن  هک  نیا  نیع  رد  هک  دوب  تاـیح  دروم  رد  یعیبط  نادنمـشناد  راـتفگ  زا  يرـصتخم  نیا 
.مییامن یم  فارتعا  نآ  تقیقح  هب  تبسن  دوخ  لهج 

رد هکنانچ  دیشوپ و  دهاوخن  یتسه  دوجو و  سابل  تلع ، نودب  يدوجوم  هدیدپ و  چیه  هک  تسا  نآ  تسا  یهیدب  ملسم و  هچنآ  . 6
هک نیا  رد  تسین  يدـیدرت  ثحب و  هنوگ  چـیه  ياج  نیاربانب  تسا ، لاحم  لولعم  زا  تلع  ییادـج )  ) كاـکفنا هدـش ، تباـث  هفـسلف 

هتفرگ رارق  یعیبط  ننـس  نازیم و  يور  لباقتم و  ریثأت  اب  تادوجوم  ناـنآ  رظن  هب  هدوب و  دـقتعم  ثداوح  یعیبط  لـلع  هب  ناتـسرپادخ 
دیدپ هک  دندقتعم  هتـسناد و  یعیبط  ءاروام  یبیغ و  يورین  کی  هب  یکتم  ار  تعیبط  تباث  نیناوق  للع و  همه  نیا ، رب  هوالع  یلو  دنا ،

.تسا ادخ )  ) وا اهنآ  هدنروآ 

293 هحفص

نامه دنوادخ  ; ...ِهلالِخ ْنِم  ُجُرْخَی  ُقْدَْولا  يرَتَف  ًافَسِک  ُُهلَعْجَی  ُءاشَی َو  َْفیَک  ءامَّسلا  ِیف  ُهُطُْسبَیَف  ًاباحَـس  ُرُیثتَف   ُ حایِّرلا ْلِسُْری  يَّذلا  هللاَا  .» 7
نامسآ هنهپ  رد  اراهنآ  سپس  دنروآ ، رد  تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  دتسرف  یم  ار  اهداب  هک  تسا  یسک 
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یم جراخ  نآ  يالبال  زا  هک  ینیب  یم  ار  ناراب  ياـه  هناد  ماـگنه  نیا  رد  دزاـس ; یم  مکارتم  دـنارتسگ و  یم  دـهاوخب  هک  هنوگ  نآ 
(1 ;...«) دنوش

ار ود  ره  مظن و  ساـسا  رب  ار  ناراـب  ندـمآ  یعیبـط  تلع  نینچمه  اـهداب و  شزو  نامـسآ ، يوس  هب  ار  ربا  تکرح  تلع  هیآ  نیا  رد 
.دناد یم  ادخ  ییاسانش  تردق و  هناشن 

اْنلَْزنَا اذاَف  ًهَدِماه  َضْرَْالا  يَرَت  َو  »... 

یقرواپ

هیآ 48. مور ، هروس  - 1

یم ورف  نآ  رب  ناراب  بآ  هک  یماگنه  اما  ینیب ، یم  هدرم  کشخ و  ار  نیمز  جـیَهب ; جْوَز  ِّلُک  ْنِم  ْتَتَْبنَا   َ َْتبَر و ْتَّزَتْها َو  َءاْملا  اْهیَلَع 
(1 «) .دنایور یم  ابیز  ناهایگ  عون  ره  زا  دیور و  یم  دیآ و  یم  رد  تکرح  هب  میتسرف ،

.تسا هداد  رارق  راگدرورپ  نتخانش  هلیسو  ار  نآ  هدومن و  نایب  نیمز ، رییغت  ناهایگ و  ندییور  رد  ار  بآ  ناراب و  ریثأت  زین  هیآ  نیا 

تردـق و هک  يرابخا  ینید و  بتک  هب  دـیروآ  تسد  هب  ناتـسرپادخ  راتفگ  زا  ار  تقیقح  نیا  نشور  روط  هب  دیـشاب  هتـساوخ  رگا  و 
یم هدافتـسا  نانچنآ  یبهذـم  نایاوشیپ  تالمج  یخرب  زا  ًاساسا  .دـینک  عوجر  دـنا  هدومن  نایب  یعیبط  للع  قیرط  زا  ار  ادـخ  تمظع 

هک يروهـشم  تیاور  دننام : دـنک ، داجیا  بابـسا  للع و  قیرط  زا  ار  يدوجوم  هدـیدپ و  ره  هک  تسا  نیا  رب  دـنوادخ  هدارا  هک  دوش 
: دیامرف یم 

« .نآ بابسا  قیرط  زا  رگم  دنک ، يراج  ار  يرما  هک  دراد  ابا  ادخ  اهبابسابالا ; رومالا  يرجی  نا  هللا  یبا  »

، مدوب هدش  رو  هطوغ  رکفت ، رحب  رد  هک  یماگنه  زورید  : » دیوگ یم  قافتا  فداصت و  هرابرد  یکلف -  فورعم  دنمشناد  رلپک - » . » 8
نم ناوج  نز  .دندومن  توعد  اذغ  فرص  يارب  ارم  ناهگان 
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ياه گرب  يزلف ، ياه  فرظ  لاح ، هب  ات  ملاع  تقلخ  ءادـتبا  زا  رگا  متفگ : وا  هب  نم  .دوب  هتـشاذگ  زیم ، فرط  کـی  رد  ار  يدـالاس 
هدـنکارپ اضف  رد  بیترت  مظن و  نودـب  فرط ، ره  زا  هتخپ  ياه  غرم  مخت  تاعطق  هکرـس و  نغور ، تارطق  کمن ، ياـه  هناد  وهاـک ،

بیترت ار  يدالاس  نینچ  اهنآ  طالتخا  زا  هدومن و  طولخم  رگیدمه  اب  ار  اهنآ  دـناوتب  قافتا  فداصت و  هک  ینک  یم  رواب  ایآ  دنـشاب ،
یمن مه  یعوبطم  نیا  هب  دنک ، هدامآ  يدالاس  تسناوت  یمن  یبوخ  نیا  هب  هک  نیا  رب  هوالع  نیقی  روط  هب  داد : باوج  مرـسمه  دهد ؟

(1 «) .دیامن هیهت  ار  نآ  تسناوت 

یقرواپ

هیآ 5. جح ، هروس  - 1
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بجوم هیضق  نیا  دیدرگ و  رهاظ  نامسآ  رد  ناشخرد  رایسب  هراتـس  کی  ربتکا 1604  هاـم  رد  هک  تسا  هدوب  یعقوم  رد  رلپک  لاوئس 
هدـشن حرطم  هّریغتم ، بکاوک  زور  نآ  اـت  دیـسر و  یم  رظن  هب  بکاوک  مظن  فـالخ  اریز  دـش ، یموجن  نادنمـشناد  رطاـخ  شیوـشت 

هک نآ  هصالخ  .رگید  ياه  هیرظن  مه  یخرب  دـندرک و  یم  هیجوت  ار  نآ  دوجو  قافتا ، فداـصت و  هیرظن  اـب  تهج  نیمه  هب  دـندوب ،
تهج نیمه  هب  شرـسمه  زا  وا  لاوئـس  سپـس  رلپک و  قیمع  رکف  دنادب و  فداصت  لولعم  دص  رد  دص  ار  نآ  دوبن  رـضاح  سکچیه 

(1) .دنتسه تروص  رییغت  رد  بکاوک  زا  عون  کی  هک  دش  مولعم  دش و  لح  لکشم  نیا  ًادعب  .دوب 

یقرواپ

ص158. تعیبط ، رد  ادخ  ; نویرامالف - 1

.دننک ثحب  نآ  دروم  رد  ات  دنـسانش  یمن  یناکم  وا  يارب  اریز  دنرادن ، داقتعا  دشاب  ملاع  زا  جراخ  رد  هک  ییادخ  هب  ناتـسرپادخ  . 9
.تسا طلسم  زیچ  همه  رب  شا  هدارا  تسه و  اج  همه  رد  وا 

زا سورتس » »
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جراخ رد  هک  یلک  لقع  کـی  هطـساو  هب  ملاـع  ساـسا  هرادا  هک  تسناد  دـیاب  : » دـیوگ یم  ( 1874-1808  ) فورعم یهلا  ياـمکح 
نانآ تاطابترا  ملاع و  ینیوکت  ياهورین  رییغت ، نودب  يدبا و  لک  لقع  کی  هطـساو  هب  هکلب  دریگ ، یمن  تروص  دشاب ، ملاع  طیحم 

.دریگ یم  تروص 

( .دمآ دهاوخ  دنوادخ » تافص   » ثحب رد  بلطم  نیا  لصفم  حرش  )

یضعب هک  اجنآ  ات  دنـشاب ، یم  اهنآ  ریثأت  یعیبط و  بابـسا  للع و  نارادفرط  نیلوا  ناتـسرپادخ  دش ، هتفگ  لبق  ثحب  رد  هکنانچ  . 10
للع بابـسا و  نآ  تقیقح  هب  میناوت  یمن  اـم  هک  تسا  یفخم  بابـسا  لـلع و  ياراد  مه  هزجعم  دـنیوگ : یم  ناـگرزب  نیققحم و  زا 

نیمه مه  زاجعا  دروم  رد  دراد و  یعیبط  لـلع  یعیبط ، لولعم  ره  نیارباـنب  .دوش  یمن  تلع  نودـب  لولعم  هاـگ  چـیه  میوش و  فقاو 
« زاجعا  » ثحب هب  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) .دـنک یم  قرف  يداع  للع  اب  اریز  مینک ، یمن  كرد  ار  زاجعا  للع  زگره  ام  یلو  تسا ، روط 

( .دوش عوجر  نآرق  مایپ  باتک  و  هر )  ) ییابطابط همالع  داتسا  فیلأت  نازیملا ، ریسفت  همجرت  رد 

یقرواپ

.تعیبط رد  ادخ  نویرامالف ; - 1

295 هحفص

ناهج www.Ghaemiyeh.comراگدیرفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 300 



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
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

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

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: 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

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 304زکرم  هحفص 301 



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 
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
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ANDROID.1

IOS.2
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 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
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