
آزادی
برای اسیرانبرای اسیران

نویسنده:

مارک دیوری

آزادی برای اسیران  منابع منحصر بفردی برای آزادی از یوغ اسالم ارائھ می نماید کھ بھ
افراد کمک می نماید تا از اسالم رھا شوند و آنان کھ تحت سلطھ و ترس این دین بوده اند

آزادی را تجربھ کنند.

این کتاب معنای واقعی شھادتین-اعتراف بھ ایمان مسلمانان- و ھمینطور ذّمھ کھ پیمان تسلیم
شدن بھ حکومت اسالمی است را آشکار می کند و با راھنمایی ھای گام بھ گام نشان می
دھد کھ چگونھ افراد می توانند از سلطھ روحانی این دو پیمان آزاد شوند. ھمچنین این کتاب
کلیدھایی برای استفاده ازقدرت صلیب ارائھ می کند تا با کمک شان بھ آزادی پر شکوه  بھ
عنوان فرزندان خدا برسید. دعاھا و مطالب این کتاب در شش قاره آزموده شده اند. افراد
بسیاری  با کمک این منابع آزادی دوباره خود را بدست آورده و  نفرین ھایی کھ از نسلی
بھ نسلی دیگر منتقل شده بودند را شکستھ و با کمک منابع این کتاب توانستھ اند با شجاعت

و تاثیر گذاری شاھدانی بر قدرت نجات دھنده مسیح باشند.

می اسقفی  کلیسای  کشیش  و  بشر  حقوق  فعال  مسیحی،  االھیدان  یک  دیوری  مارک  دکتر 
باشد. او کتاب و مقاالت بسیاری در حوزه ھای زبان، فرھنگ، روابط مسیحیان و مسلمانان
ملّی دانشگاه  از  را  خود  دکترای  و  لیسانس  مدارک  ایشان  است.  نوشتھ  مذاھب  آزادی  و 
استرالیا و لیسانس االھیاتش را از کالج االھیات استرالیا دریافت نموده است. پس از تدریس
دانشگاه و  استانفورد  دانشگاه  چوست،  ماسا  تکنولوژی  موسسھ  لیدن،  ھای  دانشگاه  در 
کالیفرنیا در لس آنجلس و سانتا کروز،  بھ عنوان مدیر بخش زبان شناسی و مطالعات زبانی
انسانی علوم  آکادمی  عنوان عضو  بھ  سال ۱۹۹۲  در  و  کرد  فعالّیت  ملبورن  دانشگاه  در 
تحقیق درعرصھ  تالش  بخاطر  را  ساالنھ  دویست  مدال   ۲۰۰۱ سال  در  و  گردید  انتخاب 

دریافت نمود. 

از ذّمھ اسالمی بھ صلیب آزادی

مارک دیوری

از ذّمھ اسالمی بھ صلیب آزادی

ی  اسیران
ی  برا

ی                                                آزاد
ک  دیور

مار



 

 

 

یدازآ بیلص ھب یمالسا ھّمذ زا  

 
  

یروید کرام :هدنسیون  



 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 ١٢۴ رومزم

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 هدنسیون هرابرد
 

 یاسیلک شیشک و رشب قوقح لاعف ،یحیسم نادیھالا کی ،یروید کرام

 ،نابز یاھ هزوح رد یرایسب تالاقم و باتک وا .دشاب یم )یفقسا( نکیلگنا

 ناشیا .تسا ھتشون یبھذم یدازآ و ناناملسم و نایحیسم طباور ،گنھرف

 سناسیل و ایلارتسا ّیلم هاگشناد زا ار دوخ یارتکد و سنایسل کرادم

 سیردت زا سپ وا .تسا هدومن تفایرد ایلارتسا تایھ الا جلاک زا ار شتایھالا

 دروفناتسا هاگشناد ،تسوچ اسام یژول ونکت ھسسوم ،ندیل یاھ هاگشناد رد

 نابز شخب ریدم ناونع ھب ،زورک اتناس و سلجنآ سل رد اینرفیلاک هاگشناد و

 ١٩٩٢ لاس رد و درک تّیلاعف نروبلم هاگشناد رد ینابز تاعلاطم و یسانش

 لادم ٢٠٠١ لاس رد و دیدرگ باختنا یناسنا مولع یمداکآ وضع ناونع ھب

 .دومن تفایرد قیقحت ھصرعرد شالت رطاخب ار ھنالاس تسیود

 هدنسیون نیا رگید راثآ
 یدازآ و ھّمذ ،مالسا :موس باختنا

 مالسا و تیحیسم رد دنوادخ و سدقلا حور ،یسیع ؟ادخ مادک

 

 ھعجارم تیاسبو نیا ھب وا راثآ و هدنسیون دروم رد رتشیب تاعالطا یارب

 :دینک

www.markdurie.com 
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 لوا لصف

 مالسا راکنا و در ترورض
 

 مدرم زا یرایسب یساسا یاھزاین زا یکی ھب مالسا کرت و ندرک در هزورما

 نیا ھب ییوگخساپ یارب ناریسا یارب یدازآ باتک .تسا هدش لیدبت ناھج

 ھب  اعد و تاعالطا لثم ییاھرازبا ھئارا اب  باتک نیا .تسا هدش ھتشون زاین

 دازآ مالسا هدننک لرتنک و یناحور ذوفن زا اھنآ ات دنک یم کمک نایحیسم

 ز/ا مالسا یناحور و یونعم ذوفن ھک تسا نیا باتک نیا یلصا ھیرظن .دنوش

 نیتداھش قیرط زا ناناملسم .دوش یم یراج ھّمذ و نیتداھش نامیپ ود قیرط
  .دنوش یم یمالسا نیناوق شریذپ ھبروبجم ھّمذ ھطساو ھب ناناملسمریغ و

 :ھک دھد یم حیضوت باتک نیا

 یوریپ ار حیسم ھک هدرک باختنا اما هدوب ناملسم ھک یدرف ھنوگچ §

 .دوش اھر نآ جیاتن و نیتداھش اب ینامیپ مھ زا دناوت یم ،دنک

 ّتفخ زا و هدرک ھبلاطم ار یدازآ ّقح دناوتیم یحیسم کی ھنوگچ §

 وا رب ھّمذ قیرط زا و یمالسا تعیرش ھلیسوب ھک یا هدننک ریقحت

 .ددرگ اھر هدش لیمحت

 دنتسھ ّشقحتسم ھک ار  یدازآ ،نامیپ ود نیا راکنا اب دنناوت یم نایحیسم

  .دننک ھبلاطم
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 دادرارق ود
 ھئارا دّمحم ھک یبھذم .تسا ندش عیطم و ٍمیلست ینعم ھب مالسا یبرع ھملک

 نیلوا .دنک یم ھئارا ایند ھب ار ندوب عیطم و ندش میلست ھنوگ ود ،دنک یم

 ھتفریذپ ار نید نیا و هداد نید رییغت مالسا ھب ھک دوش یم یناسک ھب طوبرم

 مالسا غوی ریز ھک دوش یم یناناملسم ریغ ھب طوبرم تعاطا عون نیمود .دنا

 .دنھدب نید رییغت مالسا ھب ھکنیا نودب دنا هدمآرد

 نامھ ھک نیتداھش نتفگاب تسا هداد نید رییغت مالسا ھب ھک یسک §

 ینعی نیتداھش .دندنب یم نامیپ نید نیا اب ،دشابیم مالسا ھمانداقتعا

 نیا تامازلا ھمھ و دّمحم ندوبربمایپ و هللا یگناگی ھب فارتعا

 . فارتعا

 ھب ھکنیا نودب دنریذپ یم ار مالسا یسایس ھطلس ھک یناسک یلو §

 ھّمذ .دننک یم شزاس مالسا اب ھّمذ قیرطزا ،دنھد نیدرییغت مالسا
 تادھعتو قوقح هدننک نییعت ھک تسا یمالسا قوقح ای ھقفزا یشخب

 ار مالسا ھک )باتک لھا( دشاب یم نایدارگید نارادنامیاو نایحیسم

 .دننک یم یگدنز یمالسا نیناوق تمومیق ریز یلو دنا ھتفریذپن

 نیتداھش ای ھک دھاوخ یم ایند ھمھ زا ھک مالسا یاضاقت نیا لباقم رد دیاب یلو
 .درک ھلباقم دنریذپب ار ھّمذ ای و دنیوگب ار

 مالسا ،تسا هدش یحیسم و ھتشگرب مالسا زا ھک یسک رگا تسین بیجع دایز

 زگرھ ھک ینایحیسم ّیتح ھک دنناد -یمن دارفا زا یلیخ اّما .دنک راکنا و در ار

 و دنشاب یمالسا ھطلس ریز ھک تسا نکمم لاح نیا اب ،دنا هدوبن ناملسم

 یریقحت و سرت و هداتسیا ھّمذ نامیپ یاھاضاقت لباقم رد ھک تسا یرورض

  .دننک در دیامن یم لیمحت ناناملسم ریغ ھب مالسا ھک ار
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  یارو ھک ار ھچنآ نشور و رصتخم روطب ناریسا یارب یدازآ باتک

 دنک یم توعد زین ار ناگدنناوخ و دنک یم وگزاب دراد دوجو ھّمذو نیتداھش

 یدازآ یارب وا ھک یناحور عبانم و وا یناگدنز تردق ،حیسم یاسیع ھب ھک

 باتک زا یلوصا باتک نایاپ رد .دننک  ھجوت هدرک مھارف بیلص قیرط زا

 ار یدازآ نامھ ات دزاس یم رداق ار هدنناوخ ھک هدش ھئارا ییاھاعد و سدقم

 .دننک تفایرد هدروآ تسدب ھمھ زا تباین ھبً البق حیسم ھک

 رگید یھاشداپ ھب یھاشداپ کی زا روبع
 دیکات ادخ ندوب قلطم رداق یور رب یمالسا نانادیھالا و اھقفزا یرایسب

 .تسا قلطم رداق ھک تسا هللا اھنت ھک دننک یم یراشف اپ اھنآ .دننک یم یدایز

 یاروام یمالسا تعیرش ھک دننک تابثا دنھاوخ یم تقیقح رد اھنآ راک نیا اب

 نیا نایحیسم ھک باتک نیا یدیلک ھتکن کی .تسا تردق و تلادع لوصأ ھمھ

 در دوخ ھیلع رب ار یناحور ھطلس زا یعون رھ ھک دنراد ار ھفیظو و قح

 .دننک

 یاھ ھطلس ھمھ ندرک راکنا و در ینعی حیسم یور ھلابند ،یحیسم میلاعت رد

 یم حیضوت ،نایسلوک ھب دوخ  ھمان رد لوسر سلوپ . حیسم زج ھب یناحور

 رگید یھاشداپ ھب یھاشداپ کی زا روبعدننامھ ،حیسم ھب ندروآ نامیا ھک دھد

 :تسا
 شزیزع رسپ یھاشداپ ھب ار ام و هدیناھر یکیرات یورین زا ار ام اریز

 ناھانگ شزرمآ زا ینعی ،میا هدش دیرخزاب وا رد ھک .تسا ھتخاس لقتنم

 .)١٣:١-١۴ نایسلوک( .میرادروخرب

 و دربراک یعون ھب تسا هدش داھنشیپ باتک نیا رد ھک یناحور یژتارتسا

 کی .تسا رگید یھاشداپ ھب یھاشداپ کی زا روبع لصا نیمھ  یارجا

 حیسم یربھر تحت ،شتاجن زا یساسا یلصا ناونع ھب ،یحیسم رادنامیا
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 یارب .دشاب یمن "یکیرات ھطلس" ریز رگید وا ،ھجیتن رد .دریگ یم رارق

 ار حیسم رد لماک یدازآ نیا ،مالسا یاھاعدا اب ھلباقم رد ،نارادنامیا ھکنیا

 یم قلعت اھنآ ھب حیسم رد ناشدلوت اب ھک تسا ّیقح ھک دننک ھبرجت و تفایرد

 نیا باتک نیا.دنا هدش لقتنم اجک ھب و هدش جراخ اجک زا ھک دننادب دیاب ،دریگ

 مھارف نایحیسم یارب ار یتاعالطا و دنک  یم ھئارا ناگدنناوخ ھب ار شناد

 .دزاس بلاطم نیا یارجا ھب رداق ار اھنآ ات ،دنک یم

 تسین ھلأسم لح هار ریشمش
 یاھ تیلاعف :دنراد دوجو یرایسب یاھ هار مالسا ییوج ھطلس اب ھلباقم یارب 

 و یھاگشناد قیقحت ،یرشب قوقح یاھ تیلاعف و یعمج تامادقا ،یسایس

 و عماوج یضعب رد عقاوم یضعب .تقیقح یاشفا یارب اھ ھناسر زا هدافتسا

 .دشاب اھ ھنیزگ زا یکی ھک تسا نکمم مھ  یماظن ھلخادم زا هدافتسا اھروشک

 ھک یناسک ھب ار یمالسا نامیا ھک داد روتسد شناوریپ ھب دّمحم ھک یماگنھ

 ھنیزگ ھس باختنا قح ناناملسم ریغ ھب وا ؛دننک غالبا دنتسھ ناملسم ریغ

   :داد ار

 یسایس میلست ھنیزگ نیمّود .دوب نیتداھش نتفگ و مالسا نتفریذپ ھنیزگ نیلوا

 ھکنیا ینعی ،دوب ریشمش رخآ ھنیزگ اّما ھّمذ هدھاعم قیرط زا ندش مالسا

 موھفم نیا و دنُشـکب ای و دنوش ھتشُک هرخالاب ات دنگنجب دوخ ناج ظفح یارب

 هروس نآرق( دوش یم طابنتسا ھتفر راکب نآرق رد ھک ولیتق یبرع هژاو زا

٩:١١١ ،٢:٢١٧ ،٢:١٩٣ ،٢:١٩٠ ،٩:٢٩(.   

 زا ندروخ تسکش ناکما رب هوالع ،داھج ربارب رد تمواقم لاح نیع رد

 نارود ِنایحیسم ھک یماگنھ .دراد هارمھ ھب زین یناحور تارطخ ،ناناملسم

 ،دندز تمواقم ھب تسد یمالسا یاھ ییاشگ روشک ھیلعرب ھتشذگ
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 لاس دصتشھ و ؛دیماجنا لوطب لاس رازھ زا شیب ھک دمآ شیپ یئاھدروخرب

 نایحیسم تیمومیق تحتً اددجم لاغترپ و ایناپسا هریزج ھبش ات دیشک ازارد ھب

 ھشیمھ یارب قطانم نیا اھدروخرب عون نیا رثا رد ھکیلاح رد ،دندمآرد

 .دنا هدوبن تبثم عون زاً اترورض ھشیمھ اھینوگرگد نیاو دندش نوگرگد

 رد ویل پاپ ھک دوب ھتشذگن ناناملسم طسوت مور تراغ زا لاس تفھزونھ

 یاھرھش و اھاسیلک زا ھکیناسک ھک داد هدعو نایحیسم ھب ،یدالیم ٨۵٣ لاس

 نرق ھسزا سپ .تفر دنھاوخ تشھب ھب دننک عافد بارعا لباقم رد یحیسم

 اب تیحیسم شرتسگ یارب گنج رد ھکیناسک داد هدعو متفھ یروگیرگ پاپ

 دھاوخ هدیشخب اھنآ ناھانگ ،دنوش ھتشک دنتسین یحیسم ھک یئاھنیمزرس مدرم

 هدش دیلقت مالسا زا ھک یبیلص یاھدربن رد  ّسدقم گنج ھب  داقتعا نیا .دش

 نایاشگ روشک طسوت هاگدید نیا .دش "یحیسم داھج" تایھالا هدننک زاغآ ،دوب

 .دروآ رابب یرابنوخ جیاتن و دش هدیشک )اکیرمآ هراق( دیدج یایند ھب یئایناپسا

 نیا اما ،دنھد یمن میلعت و ،دننک یمن ھظعومار "سدقم گنج"رگید نایحیسم

 راتفرگ "یحیسم داھج" تسردان رواب رد یحیسم یایند رتشیب ھک تقیقح

 ھک تسا  دیفم یسرد و دوب یمالسا تایھلا ھب میقتسم یشنکاو ھجیتن ،هدش

  .دنک یم یروآدای ار مالسا اب )یکیزیف( ھلباقم تارطخ

 .دشاب یم یناحور ھکلب ،یسایس ھن و تسا یماظن ھن مالسا تردق یانبم

 رد اھ ھتساوخ نیاو ،تسا یناحور عون زاً اتاذ دارفا زا مالسا یاھ ھتساوخ

 .تسا هدش نایب ھّمذو نیتداھش موھفم ود قیرط زا یمالسا تعیرش

 باتک نیا ھک یعبانم ،مالسا یناحور تردق اب ھلباقم یارب ورطاخ نیمھ ھب 

 لباقم رد دنناوتب دارفا ات دنشاب یم یناحور عون زا دنک یم ھئارا هدنناوخ ھب

 یحیسم نارادنامیا هدافتسا یارب عبانم نیا.دندرگ دازآ و هدرک تمواقم مالسا

 و سدقم باتک هاگدید زا بیلص یقیقح یانعم کرد اب ات دنا هدش یحارط

 .دنبای تسد یدازآ ھب ناش یصخش یگدنز رد نآ یارجا
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 "یناسنا تردق اب ھن" 
 دصشش ھب ھک دراد دوجو هداعلا قراخ یئایور و توبن ،ربمابپ لایناد باتک رد

 یاھ یھاشداپ نایم زا توبن نیا رد .ددرگ یم زاب حیسم دلوت زا شیپ لاس

  :تساوخ دھاوخ رب یئاورنامرف ،ریبک ردنکسا زا سپ
 ؛دشاب هدیسر مامتا ھب شا ترارش ھکیماگنھ ،وا یھاشداپ نایاپ رد و ''

 یورین وا .تساخرب دھاوخ ،رھام اھرکم رد و ریگ تخس  یھاشداپ هاگنآ

 ھمشچرس وا .شدوخ یئاناوت زا ھن نکیل ،دروآ دھاوخ تسدب یرایسب

 ؛درک دھاوخ لمع دھاوخب ھک ھنوگنآرھ و ،هدش دھاوخ گرزب یاھیبارخ

 دھاوخ کالھ ار ناسدقم موق و ،دز دھاوخ نادنمتردق راتشک ھب تسد و

 رد و ،درک دھاوخ یلمع ار دوخ ھنارگ ھلیح یاھ ھشقن ،تراھم اب .دومن

 رورس اب و تخاس دھاوخ کالھ ناھگان ار یرایسب ،هدش رورغم دوخ لد

  اب ھن اّما ؛دیدرگ دھاوخ دوبان ماجنارس نکیل ،دومن دھاوخ  دربن نارورس

   )٢۵-٨:٢٣ لایناد( ''.یناسنا تردق

 یاجرب دّمحم زا ھک یثاریم ھب یدایز رایسب تھابش مکاح نیا یاھ یگژیو

 ،یزوریپ ھب مالسا شیارگ ،مالسا رد یبلط یرترب ّسح ھلمج زا ؛دراد هدنام

 شیازفا یارب رگید یاھندمت یاھتورث و روز ھب لسوت ،بیرف زا هدافتسا

 رد تینما ساسحا رطاخ ھب ھک یدارفارب ھناکریز نتفای یرترب ،شتردق

 عماوج یدوبان رد ینالوط یا ھقباس و ،دنا ھتفرگ رارق یریذپ بیسآ تیعقوم

 .یدوھی و یحیسم

 یناحور یایاقب زا ھک یبھذم و دّمحمدروم رد یئوگشیپ نیا ھک تسا نکمم ایآ

 باتک زا شخب نیا ،دشاب ھنوگ نیا رگا   ؟دشاب تسا هدنام اجب وا یقالخا و

 ام ھب ،اورنامرف نیا لباقم رد ییاھن یزوریپ ھب دیما نداد رب هوالع سدقم

 یزوریپ یارب .دیآ یمن تسد ھب یناسنا تردق اب یزوریپ ھک دھد یم رادشھ

 یداصتقا و یماظن ،یسایس یاھشور قیرط زا طقف یدازآ ،تردق نیا رب

 .دوش یمن رسیم
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 ییوگشیپ و راطخا نیا ھک مدیسر ھجیتن نیا ھب ھعلاطم و رکفت اھلاسزا سپ

 تموکح نارگید رب ھک دراد ار قح نیا ھک دنک یم اعدا ھک یمالسا دروم رد

 یم یونعم و یناحور عون زا دنک یم اعدا مالسا ھک یتردق .تسا قداص دنک

 یئوج ھطلس زا یمئاد یدازآ ھب یھتنم ھک یرثوم تمواقم ھجیتن رد ،دشاب

  .تسا نکمم یناحور یگداتسیا هار زا اھنت دوش مالسا

 مالسا یبلط ھطلس ضراوع اب تمواقم یارب زین یرگید یاھار تسا نکمم

 .دنھد یمن رارق فدھ ھشیر زا ار لکشم اھشور نیا اما ،دشاب یرورض

 عطاقو یمئاد دیلک اھنت ھک تسوا  بیلص و حیسم یورین ھک ما هدش دعاقتم نم

 ھتشون ار باتک نیا هدیقع نیمھ رطاخب .تسا مالسا تراسا زا یئاھر یارب

 ود زا ات دنک زھجم ار )نایحیسم( نیّسدقم ھک تسا نیا شفدھ ھک ؛ما

 دننک یم ریخست ار یناسنا حور ھک ھّمذ و نیتداھش ینعی یمالسا یژتارتسا

  .دنوش دازآ

   ...دینادبرتشیب ھک دیھاوخ یم رگا
 رگا .دشاب تحارصاب  و نشور ییامنھار ھک تسا نیا باتک نیا زا فدھ 

 و دننک ادیپ مالسا هراب رد یرتشیب تاعالطا ھک دنتسھ دنمقالع ناگدنناوخ

 یاھباتک ھب دنناوت یم ،دنوش ایوج یلصا عبانم رد ار تاعالطا نیا یتسرد

 یدازآ و ھّمذ ،مالسا ،مّوس هار  دننام ما ھتشون مالسا هراب رد ھک یرگید
 عبانم ھب مالسا دروم رد شیاھاعدا دیئات یارب باتک نیا .دنیامن عوجر

  .دنک یم هراشا یناوارف
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 مود لصف

 نیتداھش
 

 ؟میوش ناملسم ھنوگچ
 ینعم ھب ناملسم ھملک و دشاب یم ندش میلست یانعم ھب یا هژاو مالسا تغل

 .دنک یم میلست هللا ھب ار دوخ ھک یسک ینعی ،تسا هدنوش میلست

 ھب ار وا دراد دوجو نآرق رد  هللا زا ھک یبلاغ ریوصت ؟تسانعم ھچ ھب میلست

 رادتقا سک ھمھ و زیچ رھ رب ھک ،دھد یم ناشن تردقربا یبابرا ناونع

 رس رادتقا نیا ربارب رد ھک تسا نیا دور یم ھمھ زا ھک یراظتنا .دراد

 .دنروآ دورف میظعت

 ینعی مالسا نامیا نوناق نتفگ اب نیا ھک  .ندش هللا میلست ینعی مالسا لوبق

 :دریگ یم تروص نیتداھش

 ،هللا َّالِإَ ھلِإ َال 

 هللا ُلوُسَر دّمحم و
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  ،تسین یرگید یادخ ،هللا زاریغ ھب ھک مھدیم تداھش نم

  .تسا هللا ربمغیپ دّمحم و

 .دوشیم  بوسحم ناملسم نآ هدنیوگ ،نآ رارکت و نیتداھش لوبق اب

 نتفگاب  .دراد یقیمع تارثا اما  ،تسین ھملک دنچزا رتشیب نیتداھش دنچرھ

 یگدنز یامنھار دّمحم نآ ساسا رب ھک دیریذپ یم ار ینامیپ امش ،نیتداھش

 یب یور ھلابند و ندش میلست اب تسا فدارتم ندوب ناملسم .دوش یم امش

 رھ هدننک تیادھ ھک هللا ربمایپ نیرخآ و ھناگی ناونع ھب دّمحم یارچ و نوچ

 .دشاب یم یناگدنز زا یدُعب

 ار مالسا یساسا عبانم ھک تسا هدش یروآ عمج عبنم ود رد دّمحم میلاعت 

 :دنھد یم لکش

 تفایرد هللا زا دّمحم ھک تسا یتاماھلا زا یا ھعومجم ھک نآرق §

  .درک

 :دوش یم زیچ ود لماش ھک ،تسا دّمحم یگدنز زا یئاھلاثم ھک تّنس §

 .داد میلعت مدرم ھب دّمحم ھک یزیچ رھ :دمحم میلاعت

 .تسا هداد ماجنا یگدنز رد دّمحم ھک یزیچ رھ :دّمحم لامعا 

 .تسا هدش یروآ عمج ناناملسم یارب لکش ود ھب دّمحم یگدنز ناتساد

 هداد ماجنا و ھتفگ دّمحم ھک ھچنآ لماش ھک ثیداحا زا یا ھعومجم :تسخن

 یگدنزو دشاب یم دّمحم ھمان یگدنز ھک :دشابیم یدّمحم تریس مود .دوش یم

 .دنک یم نایب یخیرات بیترت ھب ار وا

   دّمحم یوخ و قلُخ

 ھبنج زا یضعب ھکنیا اب ؟تسا ندرک لابند یارب دنمشزرا یا ھنومن دّمحم ایآ

 یاھ تمسق و ،تسا یندوتس یتح نآ داعبا  یضعب و تبثم دّمحم یگدنز یاھ
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 رھ ساسا رب وا یگدنز زا یرگید  یاھ شخب اّما ،دنراد دوجو مھ یبّاذج

 هدنھد ناکت رایسب تایاور .دنشاب یم شریذپ لباق ریغ و دودرم یقالخا رایعم

 ،ھجنکش ،لتق دننام یلامعا،دنراد دوجو ثیدح و تریس رد وا یگدنز زا یا

 و ،بیرف ،یدزد ،نتفرگ یگدرب ھب ،نانز زا اھ هدافتساءوس عاونأ و زواجت

 .ناناملسم ریغ ھیلع رب بوشآ
 کی ناونع ھب دّمحم دروم رد هدننک نارگن ییاھ ھناشن اھنت ھن تایاور نیا

 نآرق رد هللا .دنراد ناناملسم ھمھ یارب مھ ییاھ دمایپ ھکلب دنشاب یم درف

 نیاربانب ،تسا هدرک نییعت یوریپ یارب وگلا نیرتھب ناونع ھبً انوناق ار دّمحم

 یارب ییاھ درادناتسا ناونع ھب دندش رکذ الاب رد دّمحم یگدنز زا ھک یاھلاثم

 .دننک لابند ار لامعا نیا زین اھنآ ات تسا هدش نییعت ناناملسم ھیقب

 و یوریپ ھب دھعتم ،دشاب هدرک نایب ار نیتداھش ھک یسک رھ نیا رب هوالع

 ھبار دّمحم درف ،نیتداھش نتفگ اب ھک نوچ ،دشاب یم دّمحم تیصخش زا دیلقت

 یارب دّمحم میلاعت شریذپ ینعی نیتداھش رارکت .دریذپ یم هللا هداتسرف ناونع

 تسا دوجوم یوگلا نیرتھب ناونع ھب دّمحم ھک تسا هدمآ نآرق رد .یگدنز

 :دننک یوریپ وا زا دیاب ھمھ و
 هروس( ''.تسا هدرک تعاطا ار ادخ دنک تعاطا ار لوسر ھک رھ''

٨٠:۴( 

 و هدارا دننک مکح لوسر و  ادخ ھک یراک رد ار نمُوم نز و درم چیھ''

 و ادخ ینامرفان سکرھ و ؛دنیامن راھظا یفالخ یار ھک تسین یرایتخا

 )٣۶:٣٣ هروس( ''.تسا هداتفا یتخس یھارمگ ھب ھتسناد دنک لوسر

 دنھاوخ تکربو دش دنھاوخ قفوم دنیامن یوریپ دّمحم زا ھک ینانآ و''

 و سرت ادخ و دنک تعاطا ار وا لوسر و ادخ نامرف سک رھ و :تفای

 هروس( ''.دوب دھاوخ دنمتداعس و  زوریپ یناسک نینچ ،دشاب راکزیھرپ

۵٢:٢۴( 
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 و فطل اھنآ ھب ادخ ھک یناسک اب دننک تعاطا ار لوسر و ادخ ھک نانآ و''

 روشحم دنشاب ناراک وکین و نادیھش ،ناقیدص ،ناربمغیپ ھک هدومرف تیانع

 )۶٩:۴ هروس( ''...دنتسھ یناقیفر وکین ھچ نانیا و هدش

 ھجیتن ھک تسا ینامیا یب زا یا ھناشن دّمحم یوگلاو تاروتسد اب تفلاخم

 رد اھ تنعل نیا .تسا ّمنھج شتآ رگید یایند رد و تسکش ایند نیا رد  شا

 :تسا هدمآ ناناملسم یارب نآرق
 قح هار ندش نشور زا سپ دزیخرب تفلاخم ھب ادخ لوسر اب ھکرھ و''

 ۀقیرط نامھ ھب ار وا ،دریگ شیپ نامیا لھا ۀقیرط ریغ یھار و وا رب

 میھاوخ ّمنھج رد ار وا ام و میراذگاو هدیزگرب ھک تلالض هار و لطاب

 )١١۵:۴ هروس( ''.تسا کانمغ یتشونرس ھک دنازوس

 هدومرف یھن ھک ار ھچنآ و ،دیریذپب ،دھد یم امش ھب ربمایپ ھک ار ھچنآ''

 )٧:۵٩ هروس(''.دیسرتب هللا زا و دینک زیھرپ نآ زا ،تسا

 ھک تسا خزود شتآ وا رفیک ھتبلا دنک وا لوسر و ادخ ینامرفان ھکرھ و''

 )٢٣:٧٢ هروس( ''.دنام دھاوخ دبا ات اجنآ رد

 :دیگنجب دنک یم یفن ار دنّحم ھک یسک رھ اب ھک دھد یم روتسد نینچمھ نآرق
 و ادخ ھب نامیا » یراصن و دوھی« باتک لھا زا ھک رھ اب نامیا لھا یا''

 یمن مارح هدرک مارح شلوسر و ادخ ھک ار ھچنآ و دنروآ یمن تمایق زور

 ّتلذ اب ھک هاگنآ ات .دیگنجب دنورگ یمن »مالسا نیئآ و« قح نید ھب و دنناد

 )٢٩:٩ هروس(''.دنھد ّھیزج مالسا ھب عضاوت و

 .مزادنا یم سرت نارفاک بلق رد نم.دیھد یمرگلد ار نانمؤم ...''

 و هللا زا اھنآ نوچ !دینک عطق ار ناشی اھتشگنا ھمھ و دینزب ار ناشندرگ

 ھک دنادب دنک مایق شربمایپ و ادخ ھیلع سک رھ و دنا ھتشگرب وا ربمابپ

 )١٢:٨-١٣ هروس( ''.تفرگ دھاوخ تخس یماقتنا دنوادخ
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  دّمحم زا یصخش یدنس :نآرق
 و هللا لماک یحو نآرق ھک دنراد نامیا ،یمالسا تامیلعت ھب دھعتم ناناملسم

 هداد وا ربمایپ قیرط زا ھک ،دشاب یم تیرشب تیادھ یارب لماک یا ھخسن

 .دیریذپب دیاب زین ار وا مایپ ،دیریذپ یم ار روآ مایپ امش رگا .تسا هدش

 ار نآو هدروآ نامیا نآرق ھب  ھک دنک یم مزلُم ار ناملسم کی ،نیتداھش

 .دنک تعاطا

 تسا نیا دراد دوجو ھک یا ھجوت لباق ھتکن ،نآرق یریگ لکش صوصخ رد

 ھب یکیدزن رایسب روط ھب تارقف نوتس و ندب طابترا لثم نآرق و دّمحم ھک

 کی چیھ .دشاب یم نآ تارقف نوتس نآرق و ندب لثم ّتنس ،دنتسھ ھتسویپ مھ

 نودب ار مادک چیھ ناوت یمن و دننام یمن رادیاپ یرگید نودب ود نیا زا

 .دیمھف یرگید

  ندوب ناملسم هار-یمالسا تعیرش
 ار ّتنس و نآرق دیاب ناملسم کی ،دّمحم یوگلا و میلاعت زا یوریپ یارب

 کرد ،اھنآ ھب یسرتسد ھک دنتسھ یماخ داوم لثم ّتنس و نآرق اما .دنک لابند

 لیلد نیمھ ھب .تسا هدیچیپ و تخس رایسب ناناملسم رثکا یارب ناشماجناو

 ھب دیاب ناناملسم تیرثکا ھک دندرب یپ یبھذم ناربھر مالسا ھیلوا یاھنرق رد

 ھب ار نآرق و ّتنس ماخ داوم ات دننک ھیکت ناسانشراک زا یکچوک هورگ

 .دنروآرد اھنآ هّرمزور یگدنز یارب نیناوق زا مجسنم یا ھعومجم تروص

 دوجو ھب ار تعیرش یمالسا ناھیقف ،دّمحم ّتنس و نآرق یانبم رب ،ھجیتن رد

  .دشاب یم ناملسم کی یگدنز هار ای ریسم یانعم ھب ھک ،دندروآ

 ساسا رب نوچ دیمان دّمحم تعیرش ناوت یم نینچمھ ار یمالسا تعیرش

 زا یا ھعومجم ناونع ھب تعیرش .تسا هدش انب دّمحم یاھ شزومآ و وگلا
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 ،یمالسا تعیرش نودب .دنک یم فیرعت ار یگدنز شور عون  کی ،نیناوق

 .تشاد دھاوخن دوجو مھ یمالسا

 تایئزج ھک تسا مھم رایسب ،تسا تعیرش نوناق یانبم دّمحم ّتنس نوچ

 تروص ھب ای هدرکن یناشوپال هداد ماجنا هریس ای ثیدح رد وا ھک ار ھچنآ

 یشوپ مشچ ینعی دّمحم یگدنز قیاقحزا یشوپ مشچ  .دنوشن نایب یرَسرَس

 دّمحم ھک یراک رھ .دننک یم یگدنز مالسا ھطلس تحت ھک یدارفا قوقح زا

 اھراتفر نآ دیلقت ھب قیوشت ار ناناملسم مھ یمالسا تعیرش ،تسا هداد ماجنا

 رثا ناملسم ریغ و ناملسم نویلیم اھدص یگدنز رب ھجیتن رد ھک ،دیامن یم

 دوجو یمیقتسم طابترا مدرم ریاس و دّمحم یگدنز نیب زورما دیاش .دراذگ یم

  .تساراذگ رثا و مھم مھ زونھ دّمحم یگدنز لاح رھ ھب اما ،دشاب ھتشادن

 فالخ رب ھک تسا نیا درک ھجوت دیاب تعیرش دروم رد ھک یرگید ھتکن

 یم رییغت ای هدش بیوصت مدرم ناگدنیامن طسوت ھک سلجم ای ناملراپ نیناوق

 نوچ تسا رییغت لباق ریغ یمالسا تعیرش ھک تسا نیا رب ضرف ،دنبای

 یدصرد اھ ھنیمز یضعب رد .تسا لماک و یھلا ینامرف ھک دوش یم روصت

 ھک دنوش یم ادیپ یدیدج یاھزیچ هراومھ نوچ دراد دوجو یریذپ فاطعنا

 ار تعیرش ھنوگچ ھک دنبایرد ھسیاقموریبدت زا هدافتسا اب دیاب یمالسا یاھقف

 لیاسم دروم رد  طقف یریذپ فاطعنا نیا اّما .دنربب راک ھب دراوم نیا رد

 یمتسیس ناونع ھب ھک تعیرش ّتیلک دروم رد ھن و تسا قداص یا ھیشاح

  .دوش یم ھتفرگ رظن رد هدش نییعت شیپ زا و لآ هدیا

 تّیقفوم هدعو
 رب ماگ )مالسا هار( تسار هار رد ھک یناسک شاداپ مالسا هاگ دید زا بوخ

 تفایرد ار وا تیادھ و دنوش یم هللا میلست ھک یناسک یارب ؟تسیچ دنراد یم

 .تسا هدنیآ یایند و ایند نیا رد یراگتسر و تیقفوم ناش هزیاج ،،دننک یم
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 ھب توعد نیا .تسا یزوریپ و یراگتسر ھب توعد ،مدرم زا مالسا توعد

 زامن ھب ار ناناملسم ھک دوش یم مالعا ناذا قیرط زا ھتسویپ ،یراگتسر

   :دوش یم رارکت زور رد راب جنپ و هدرک توعد
 !تسا نیرتگرزب هللا !تسا نیرتگرزب هللا

 !تسا نیرتگرزب هللا !تسا نیرتگرزب هللا

 .تسین یرگید یادخ هللازج ھک مھد یم تداھش نم

 .تسین یرگید یادخ هللازج ھک مھد یم تداھش نم

 .تسین یرگید یادخ هللازج ھک مھد یم تداھش نم

 .تسا هللا هداتسرف دّمحم ھک مھد یم تداھش نم

 . زامن ھب دیباتشب

 .زامن ھب دیباتشب

 .یراگتسر یوس ھب دیباتشب

 .یراگتسر یوس ھب دیبانشب

 !تسا نیرتگرزب هللا !تسا نیرتگرزب هللا

 !تسا نیرتگرزب هللا !تسا نیرتگرزب هللا

 هورگ ود ھب ار اھناسنا و دراد دوجو تیقفوم یور رب یدایز دیکات  نآرق رد 

 دنریذپ یمن ار هللا تیادھ ھک  ھک یناسک و .دنک یم میسقت اھ هدنرب و اھ هدنزاب

 :دنوش یم هدیمان هدنزاب مادم
 وا و تسین  ھتفریذپ یو زا زگرھ دنک رایتخا ینید مالسا زا ریغ سکرھ

 )٨۵ھیآ در نارمع لا هروس نآرق( .تسا ناگدنزاب زا ترخآ رد

 زا تخس و دنادرگ یم دوبان و وحم ار تلامعا یروآ کرش ادخ ھب رگا

 )۶۵ھیآدر٣٩ رمز هروس ( .دیدرگ یھاوخ )ناگدنزاب ای( ناراک نایز
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 ھک تسانعم نیا ھب ندوب هدنزاب و هدنرب ھب مالسا دیکات و یریگ تھج نیا 

 رترب ار دوخ ھک دنا هدید شزومآ بھذم نیا ھطساو ھب ناناملسم زا یرایسب

 ھتفگ زین دنتسھ راکزیھرپ یلیخ ھک یناناملسم ھب و ،دننادب ناناملسم ریغ زا

   .دننادب ناناملسم ھیقب زا رترب ار دوخ ھک هدش

 هدش میسقت یایند کی
 ھکلب ناناملسم دروم رد طقف ھن یدایز بلاطم نآرق یاھ هروس یالبال رد

 ھب ار مدرم مالسا قوقح .تسا هدمآ زین رگید بھاذم زا یدارفا دروم رد

 :تسا هدرک یدنب ھقبط هورگ راھچ

 .دنا ھتفرگ رارق یعقاو ناناملسم تسخن ھجرد رد §

 زا و رھاظتم ناناملسم مانب دنتسھ یرگید ھتسد و هورگ نآ زا سپ §

 .دنا هدرک در ار مالسا ھک ھتشگرب نید

 نیا رد دّمحم ندمآ زا شیپ بارعا تیرثکا ھک ناتسرپ تب سپس §

 هدش هدرب راکب نآرق رد اھنآ یارب ھک یا ھملک .دنتشاد رارق ھتسد

 دنزرو یم کرش ھک دنتسھ یناسک نانیا .دشاب یم 'کرشُم' تسا

   .دراد دوجو هللا  دننام یرگید سک ای زیچ دنیوگ یم ینعی

 ریز زا یکی هورگ نیا .دنوش یم هدیمان باتک لھا رخآ ھتسد §

 نایحیسم لماش و دنوش یم بوسحم نیکرشم یاھ ھعومجم

 نآرق اریز ،دناد یم کرشم ار اھنآ مالسا .دوش یم نایدوھیو

 یم کرش بکترم ھک یدارفا ناونع ھب ار نایدوھی و نایحیسم

  .دسانش یم ) دنوش یم لیاق کیرش  هللا  یارب( دنوش

 مالسا زا ود رھ تیدوھی و تیحیسم ھکنیا ینعی ندوب باتک لھا مالسا دید زا

 یاھنرق یط رد ھک دناد یم بھاذم ردام ار دوخ مالسا .دنا ھتفرگ ھشیر

 و تیحیسم ،نآرق رب انب .دنا هدش ادج نآ زا تیدوھی و تیحیسم یدامتم
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 نامھ ینعی ،دوب صلاخ یتسرپ اتکی ادتبا رد ھک دندوب ینید وریپ تیدوھی

 .تسین ربتعم رگیدو هدش فیرحت شوختسد نید ود نیا سدقم بتک اّما ،مالسا

 یم یا هدش فیرحت یاھ نید تیدوھی و تیحیسم مالسا دید زا لیلد نیمھ ھب

 تسار هار زا نید ود نیا ناوریپ و ،دنا ھتفرگ ھشیر مالسا زا ھک دنشاب

 دازآ دوخ لھج زا دنتسناوت یمن نایدوھی و نایحیسم هوالعب .دنا هدش فرحنم

 هللا ھیدھ  دّمحم )١ھیآ،٩٨ هروس( .دروآ ار نآرق و دمآ دّمحم ھکنیا ات  دنوش

 و نایحیسم  .دیامن حیحصت ار اھنآ تاھابتشا ات تسا نایدوھی و نایحیسم ھب

 نیرخآ ناونع ھب ار نآرق و هللا هداتسرف ناونع ھب ار دّمحم دیاب نایدوھی

 . )۴٧ ھیآ ۴ هروسو ٢٨ ھیآ ۵٧هروس و ١۵ ھیآ ۵هروس(.دننادب وا ھفشاکم

 نایدوھی و نایحیسم هراب رد یفنم تاکن مھ و تبثم تاراھظا مھ نآرق رد

 نایدوھی و نایحیسم زا یضعب ھک تسا هدش ھتفگ ،تبثم رظن زا .تسا هدمآ

 رد  دنچرھ .)١۴ ھیآ ١١٣ هروس نآرق( دنراد تسرد یرواب و هدوب نامیا اب

 ناملسم ھک تسا یعقاو ینامز اھنیا تقادص ھک تسا هدش ھتشون هروس نیمھ

  .)١٩٩ ھیآ ٣ هروس( دنوش

 ،دنریگ یم رارق باتک لھا یدنب ھقبط رد نایحیسم و نایدوھی نآرق رد ھچرگ

 ھنومن یارب .دنا ھتفرگ رارق نایحیسم زا یرت نیئاپ ھبترم رد نایدوھی اّما

 کیدزن ناناملسم ھب تبحم رد نایحیسم ھک دیوگ یم ٨٢ ھیآ  هدئام هروس

 ( دنراد ناناملسم ھب تبسن ار ینمشد نیرت دب نانید یب و نایدوھی اّما ،دنرت

 .)٨٢ ھیآ ،۵ هروس

 و نایحیسم یود رھ هراب رد نآرق یئاھن یأر لاح رھ ھب ،نایاپ رد اما

 مالسا یتایھالا میلاعت رد مھ یفنم رظن نیا .دشاب یم یفنم و ناسکی نایدوھی

   .تسا راکشآ دروآ اجب ھنازور دیاب یناملسم رھ ھک زامن رد مھو
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 ھنازور یاھاعد

 .تسا زاغآ ینعم ھب ھک دشاب یم ھحتافلا هروس نآرق رد هروس نیرتفورعم

 زامن رھ رد و تسا ناناملسم یرابجا و هزور رھ زامن زا یتمسق هروس نیا

 زور رھ رد دناوخ یم زامن ھنازور ھک دقتعم ناملسم کی .ددرگ یم رارکت

 .دیوگ یم ار ھحتافلا لاس رد ھبترم رازھ جنپ زا شیب و ھبترم هدفھ

 :تسا تیادھ یارب یئاعد ھحتافلا هروس

 .نابرھم هدنشخب دنوادخ مان ھب

 .تسا اھ ناھج راگدرورپ ھک ار ییادخ شیاتس

 .تسا نابرھم و هدنشخب

 .تسا ازج زور یاورنامرف

 .میئوج یم یرای وت زا و میتسرپ یم ار وت

 .تسار هار ھب ار ام نک تیادھ

 ،یداد تکرب ار ناشیا ھک ینانآ هار

 ،دنتسھ وت بضغ دروم ھک یئاھنآ هار ھن

 .ناھارمگ هار ھن و

 تیادھ تسار هار رد ار ناناملسم ھک دوش یم تساوخرد هللا زا اعد نیارد

 .تسا یمالسا تیادھ مایپ ساساو بلق ،تسار هار رد ندش تیادھ نیا .دنک

 و دش دنھاوخ راتفرگ یھلا بضغ ھب ھک هدش ھتفگ ھک یناسک زا روظنم  اّما

 راوازس یناسک ھچ و ؟دشاب یم یناسک ھچ دنا هدش فرحنم تسار هار زا ای
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 رھ یناگدنز لوط رد راب نارازھ و ،زور رھ ،زامن رھ رد ھک دنتسھ

 ؟دنریگب رارق یمان دب و تمھت دروم ،ناملسم

 راتفرگ هللا بضغ ھب ھکیناسک'':تفگ و هدرک نشور ار هروس نیا ینعم دّمحم

 یم نایحیسم ،دنور یم یھارمگ ھب ھکیناسک و دنتسھ نایدوھی دش دنھاوخ

 لکش ار مالسا بلق ھک ناناملسم ھنازور زامن رد ھک تسا ھجوت لباق ''.دنشاب

 مشخ دروم و هدش هارمگ ھک یناسک ناونع ھب نایدوھی و نایحیسم ،دھد یم

 .دنراد رارق دنا ھتفرگ رارق هللا

   ناناملسم ریغ هراب رد یتایھ الا یاھاعدا

 :دنھد یم میلعت زین ار ریز دراوم یبھذم مسارم رب هوالع ّتنس و نآرق

 دنشک یمن تسد دوخ زیمآ رفک کرش زا ھک ینایدوھی و نایحیسم §

 ،دنھد یم ھمادا وا یتسرپ ھناگی و دّمحم ھب تبسن ینامیا یب ھب و

  .تفر دنھاوخ منھج ھب دنھد یمن نیدرییغت مالسا ھب ھکیناسک ینعی

 نیا و دنتسھ صاخشا نیرتھب و هدوب نارگید زارترب ناناملسم §

 ھچ دنیوگب ؛دننک رکنم زا یھن و فورعم ھب رما ھک تساھنآ ھفیظو

   .) ١١٠ھیآ ،٣ هروس( تسا دنسپان یزیچ ھچو بوخ یزیچ

 ،۴٨ هروس( دیامن تموکح نایدا ھمھ رب ھک تسنیا مالسا تشونرس §

  .)٢٨ھیآ

 و نایدوھی اب دیاب ناناملسم ،طلست و یرترب نیا ھب ندیسر یارب §

 ریقحت و بولغم اھنآ ھکینامز ات  دننگنجب )باتک لھا ( نایحیسم

 ،٢٩ هروس( دنوش ناناملسم ھب ّھیزج تخادرپ ھب روبجم و هدش

 .)٩ھیآ

 میلعت دّمحم .دش دنھاوخ دوبان تیحیسم و تیدوھی ،نامزلارخآ رد §

 ناھج نیا ھب  یمالسا یاسیع ینعی ،یسیع ھک یماگنھ ھک داد
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 دھاوخ ار اھبیلص و دومن دھاوخ دوبان ار تیحیسم ،ددرگزاب

 نایحیسم  ھب ھک یمالسا نیناوق دوجوم تیعضو ھب و ،تسکش

 یگدنز مالسا ذوفن ریز دنناوتب ّھیزج تخادرپ اب ھک دھد یم هزاجا

 نینچ ار ثیدح نیا مالسا یاھقف و نادنمشناد .داد دھاوخ نایاپ دننک

 نایحیسم ھمھ ،ناملسم یربمایپ ناونع ھب  یسیع ھک دننکیم ریسفت

 تخاس دھاوخ روبجم ریشمش روز اب ار نایدا ریاس نارادفرط و

  .دنھد نید رییغت مالسا ھب ھک

 نایدوھی هراب رد یتایھالا یاھاّعدا یدایز دادعت ،اھنیا رب هوالع §

 ،ایند نایاپ رد ھک تسا هداد میلعت دّمحم ،لاثم یارب .تسا هدش نایب

 نایدوھی نانآ ات  داد دھاوخ ناناملسم ھب ار دوخ یادص یگنس رھ

  .دنشُکب ار

  یعرش ھلیح و بیرف
 رد نآ میلاعت ،یمالسا تعیرش صوصخ رد رتزاس ھلأسم  یاھ ھبنج زا یکی

 رد ییوگ غورد ھکیلاحرد .دشاب یم یراک ھلیح و ییوگ غورد صوصخ

 دیآ یم شیپ یعقاوم اّما ،دوش یم ھتفرگ رظن رد ّیدج رایسب هانگ کی مالسا

 ھتشاذگ ثرا ھب دّمحم دوخ ھک ییوگلا ساسارب و نید ناگرزب راتفگ ھب انب ھک

 و دنراد هزاجا ناناملسم صاخ دروم نیدنچ رد .تسا زیاج نتفگ غورد تسا

 نینچ یئاراخبلا حیحص باتک رد ھنومن یارب .دنیوگب غورد ھک تسا مزال ای

 وگغورد دنک یم رارق رب مدرم نیب یتشآ و حلص ھک یسک'' :ھک تسا هدمآ

 دشاب ھتشاد یتبثم رثا ییوگ غورد رگا ،دّمحم زا لاثم نیا ساسا رب ''.تسین

 غورد مدرم نیب شمارآ و حلص یرارق رب یارب ھک دنراد هزاجا ناناملسم

  .دنیوگب
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 زا ناناملسم ھک تسا ینامز ،دراد دوجو ییوگ غورد یارب ھک یرگید ھناھب

 موھفم .)٢٨ ھیآ ،٣ هروس( دنراد رارق رطخ ضرعم رد ناناملسم ریغ یوس

  ھلیح و  بیرف ندوب زیاج ینعی ّھیقت . دوش یم طابنتسا ھیآ نیمھ زا 'ّھیقت'

 ھک دنتسھ رظن مھ یگمھ ناملسم یاھقف .ناناملسم نتشاد ھگن ناما رد یارب

 یارب دننک یم یگدنز ناملسم ریغ یسایس تموکح کی تحت ناناملسم رگا

 دنھد ناشن ینابرھم و یتسود ناناملسم ریغ اب دنناوت یم دوخ زا تظفاحم

 ناناملسم ریغ ھنیکو دننامب اجرباپ دوخ یمالسا نامیا رد ھکنیا طرش ھب ھتبلا

 .دنراد ھگن ناشیاھ لد رد ار

 شیازفا ناناملسم یسایس تردق یتقو ھک تسا نیا ھیرظن نیا تارثا زا یکی

 و ،دنھد ناشن دوخ زا یرتمک یتسود ھک دور یم راظتنا نیا اھنآ زا ،تفای

 .دنزاس یفخم هدرپ سپ رد رتمک ار ناشتاداقتعا هرھوج

 نتفگ غورد ھب زین رگید یاھ تیعقوم رد ار ناناملسم یمالسا تعیرش 

 ّلح رد ،جاودزا ظفح یارب نارھوش و نانز نیب ھلمج زا دنک یم قیوشت

 دھاوخ امش ندرگ رب ریصقت دوش وگزاب تقیقح رگا ھک یعقاوم رد ،تافالتخا

  .گنج رد و دراذگب نایم رد امش اب ار دوخ رارسا یسک یتقو ،داتفا

 ھب ،تسا ھیجوت لباق یقالخا ظاحل ھب نتفگ غورد مالسارد  ،یلک روطب

 یضعب .دزاس یم ھّجوم ار ھلیسو فدھ مالسا رظن زا رگید ترابع

 لاثم ناونع ھب ،دنوش یم لئاق توافت غورد فلتخم عاونا نیب نویناحور

 .تسا رتھب زیگنا ھنتف تسار زا زیمآ تحلصم غورد ھک دندقتعم

 تسا شودخم یقالخا ظاحل زا ھک یا ھعماج

 یم هاگن یلمع و یدربراک ھبنج زا طقف نتفگ غورد و تسار ھب ھک یتایقالخا

 و یمگرد رس و دوبان ار نانیمطا ّسح نوچ .تسا روآ نایز رایسب دنک

 .دناسر یم بیسآ یسایس و یعامتجا طباور ھب و ،دیامن یم داجیا یناشیرپ
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 دامتعا راک نیا ،دنیوگب غورد دوخ نارسمھ ھب ھک دننک تداع نارھوش رگا

 یگنھرف رد  ،زین یعامتجا حطس رد و .درب یم نیب زا یئوشانز طباور رد ار

 و یناگرزاب ھجیتن رد .درادن ییاج دامتعا ،دشاب ھّجوم یئوگ غورد نآ رد ھک

 ھب ناوت یمرت تخسو دنشک یم لوط رتشیب تافالتخا ،هدش رتنارگ تراجت

 دارفا مالسا کرت زا سپ ھک تسا مھم رایسبً اصوصخم .دیسر یتشآ و قفاوت

  .دننک کرت و راکنا ار دّمحم یراتفر یوگلا زا ھبنج نیا

 دینک یرواد ناتدوخ
 هوحن رطاخ ھب تاعوضوم یضعب دروم رد مالسا رظن ندیمھف اھتقو یضعب

 یلصا عبانم .تسا راوشد مالسا رد تاعالطا نامتک و بلاطم یدنب ھقبط

 عبانم زا تعیرش ماکحا ندیشک نوریب و ،دنتسھ هدیچیپ و هدرتسگ رایسب مالسا

 اھلاس ھب زاین و هدوب ّینف رایسب یراک دّمحم ّتنس و نآرق ینعی نآ یلصا

 نیمھ ھب .دنتسین شماجنا ھب رداق ناناملسم بلغا ھک دراد یریگدای و شزومآ

 یارب هراچ اھنت ینید روما رد یئامنھار تفایرد یارب لمع رد رطاخ

 ھقف عقاو رد  .دشاب یم یبھذم یاملع و نویناحور ھب ھعجارم ناناملسم

 شناد یبھذم روما رد ھک ار یناسک  ھک دھد  یم میلعت ار ناناملسم ،یمالسا

 تعیرش نیناوق هراب رد ناناملسم رگا .دننک یوریپ و لابند دنراد یرتشیب

 .دنسرپب تسا هربُخ یمالسا ھقف رد ھک یسک زا دیاب دنراد یلاوس

 ریخا نرق دنچ رد ھک سدقم باتک تامولعم فالخ رب یمالسا یبھذم شناد

 رد  .درادن رارق مدرم مومع سرتسد رد ،تسا هدوب مدرم ھمھ سرتسد رد

 حرطم ای و دنشابن یرورض رگا ھک دنراد دوجو یصاخ تاعوضوم مالسا

 ؛دنوش یمن حرطم الصا دشاب ھتشادن مالسا یارب یشوخ تروص ناشندرک

 یم سرتسد رد جایتحا تروص رد اھنت مالسا هراب رد شناد و تاعالطا

 .دشاب
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 ھتشذگ رد ھک ینانآ ھچ و یزورما ناناملسم ھچ ،دش ھتفگ ھک ھچنآدوجو اب

 راھظا یارب یتراھم ای ّیقح ھک تسا هدش ھتفگ نوچ دیابن ،دنا هدوب ناملسم

ً اصوصخم .دنسرتب رظن راھظا زا دنرادن یدّمحم ّتنس ای و نآرق هراب رد رظن

 رھ زا شیب تاعوضوم نیا صوصخ رد یلصا عبانم ھک  اھزور نیا رد

 ،ادخ دوجو نیرکنم و ،نایدوھی ،نایحیسم ؛دنتسھ سرتسد رد یرگید نامز

 زا و دنربب الاب ار دوخ شناد ات هدرک هدافتسا تصرف نیا زا دیاب ناناملسم و

 ار ام ھمھ یگدنز ھک یتاعوضوم دروم رد رظن راھظا یارب  یتصرف رھ

 .دننک هدافتسا تسا هداد رارق ریثات تحت
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 موس لصف

 ھّمذ دادرارق
 

 ھنیزگ ھس
 و درک ینارنخس  گربنجیر ھقطنمرد کیدنب پاپ ھکیماگنھ ،٢٠٠۶ لاس رد

 روطارپما زا یا ھلمج وا ،دشاب یم یفورعم ینارنخس  نالا ینازنخس نیا

 )دمحم( وا'' ھک دوب ھتفگ دّمحم هراب رد ھک درک لوق لقن مّود لئونام ،لاقترپ

 پاپ نانخس ''.دنھد شرتسگ ریشمش اب ،درک ھظعوم ھک ار یمایپ داد روتسد

 زا یکی .دیدرگ ھجاوم ناھج ناناملسم یوس زا یدیدش و دنت لمعلا سکع اب

  هللادبع خیش ،یدوعس ناتسبرع مظعا یتفم خیش یوس زا اھباتزاب نیرت بلاج

 تسا هدش رکذ نآ رد ھک دومن رداص یا ھینایب زیزع هللادبع خیش .دوب زیزع

 زا عافد یارب هللادبع خیش ھک یلیلد .تسا ھتفاین شرتسگ تنوشخ اب مالسا ھک

 یموس ھنیزگ ای باختنا قحرّافک ھک دوب نیا دروآ تاماھتا نیا لباقم رد مالسا

 و )گنج(ریشمش نتفریذپ هار نیمود ،دوب مالسا نتفریذپ  لوا هار :دنتشاد
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 تروص نیا ھب دنک یم نایب زیزع هللادبع خیش ھک ھنوگنآ موس باختنا ّقح

 :تسا
 دنھاوخ هزاجا اھنآ تروص نیا رد ،دننک تخادرپ تایلام و هدش میلست  ھک

 ریز ار دوخ یبھذم و ینید مسارم و دننامب دوخ نیمزرس رد ھک تشاد

 .دنھد ماجنا ناناملسم تظفاحم

 یناسک دیوگ یم وا .دراد هراشا دمحم زا هدنام یاجرب ثاریم ھب مظعا یتفم

 ھس .دنیامن کرد ار تقیقح دنناوت یم دنناوخ یم ار دّمحم ّتنس و نآرق ھک

 :زا دندوب ترابع درک هراشا نآ ھب مظعا یتفم ھک یباختنا قح

 ؛مالسا ھب نید رییغت )١

  ندش ھتشُک ای و نتشک ینعی ،ریشمش )٢

 .ندش مالسا روز یورین میلست ای و )٣

 :تفگ ھک تسا دّمحم دوخ ھب بوسنم لوا باختنا قح  ود
 ھک دنھد تداھش ھک ینامز ات مگنجب نامدرم اب ھک داد روتسد نم ھب هللا

 دشاب یم هللا هداتسرف دّمحم و دشاب یمن شتسرپ ھتسیاش یسک هللا زا ریغ

 نم زا ار دوخ لاوما و ناج  ،دنھد ماجنا ار راک نیا رگا ھجیتن رد ،. . .

  ...درک دنھاوخ ظفح

 و ندش میلست دننام یرگید ھنیزگ ،ریشمش و نید رییغت رب هوالع دّمحم یتقو

 :دومن لیدعت ار قوف هاگدید یا هزادنا ات درک ھئارا ّھیزج تخادرپ
 ،دنرادن نامیا هللا ھب ھکیناسک اب دینگجب .دینک گنج هللا هار رد و هللا مانب

 ...دینک سدقم داھج

 دننک یم شتسرپ ار ادخ دنچ ھکیناسک اب ناناملسم یا امش ھکیماگنھ

 .دیئامنب هار ھس زا یکی  باختنا ھب توعد ار ناشیا دینک یم دروخرب

 ار اھنآ باختنا ،دنداد تبثم خساپ یداھنشیپ یاھ ھنیزگ زا کیرھ ھب رگا

 .دیئامن یرادوخ اھنآ ھب ندناسر ھمدص و رازآ زا و ،دینک لوبق
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 ؛دننک لوبق ار مالسا ات دیئامن توعد ار اھنآ

 تسد اھنآ اب گنج زا و ،دینک لوبق ارنآ تسا تبثم امش ھب اھنآ خساپ رگا

 ...دیشکب

 .دیھاوخب ّھیزج اھنآ زا ،دندز زابرس مالسا نتفریذپ زا رگا و 

 زا تسد و دینک لوبق اھنآ زا ،دنزادرپب ھیزج ھک دندرک لوبق اھنآ رگا

 .دیرادرب ناشرس

 .دیگنجب اھنآاب و ھتساوخ کمک هللا زا ،دنیامن یرادوخ ھیزج نداد زا رگا

 دناد یم "ّملسم یتیعقاو" ناتسبرع مظعا یتفم ھکار ھچنآ ،موس ھنیزگ باتک 

 ،مالسا نیرسفم نیرت ھتسجرب ریسفت ساسا رب ،تسا هدمآ ّتنس و نآرق رد ھک

 دنا هدش نآ شریذپ ھب روبجم خیرات یط رد زین ناناملسمریغ ھک ھنوگنآ

  .دھد یم حیضوت

 ار ھّمذ نامیپ ای هدھاعم ،دندش یمالسا  تموکح میلست ھک ھک یعماوج

 رب ھک ندش میلست یارب تسا ینامیپ یمالسا نیناوق هاگدید زا ھک ،دنتفریذپ

 ناناملسم ھب ھنایلاس یجارخ و جاب ھک دنریذپ یم ناناملسم ریغ نآ ساسا

 هزاجا ناناملسم ریغ ھب لباقم رد .دنریذپب ار دوخ تسکش و ریقحت و ھتخادرپ

 ریغ .دنراد ھگن دنتشاد مالسا حتف زا شیپ ھک ار ینید ھک دوش یم هداد

 یم هدیمان ھّمذ لھا ای یّمذ دننک یم یگدنز یطیارش نینچ تحت ھک یناناملسم

  .دنوش

 یزیر ھیاپ نآرق لصا ود یور رب ھک دشاب یم یسایس ھینایب کی ھّمذ متسیس

 ،۴٨ هروس( دوش زوریپ نایدا ریاس رب دیاب مالسا ھک ھکنیا لوا :تسا هدش

 دنشاب یرتالاب هاگیاج رد دیاب تردق ظاحل زا ناناملسم ھکنیا مّود و )٢٨ ھیآ

 مالسا هاگدید زا ھک ھنوگنآ یزیچ رھ دروم رد ار مالسا میلاعت دنناوتب ات

 .)١١٠ھیآ ،٣ هروس( دنھد ماجنا تسا طلغ ای تسرد
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 ّھیزج تخادرپ تافیرشت

 ھنوگنآ ناناملسم ریغ اب ،یمالسا تعیرش و نوناق ساسا رب و ھّمذ دادرارق رد

 .دنتسھ ناناملسم نویدم ار ناشناج ناناملسم ریغ راگنا ھک دوش یم راتفر

 رب یسک رگا ھک دریگ یم ھمشچ رس مالسا زا شیپ نارود زا هدھاعم نیا

 هدروخ تسکش درف ،دنک یگدنز ھک داد یم ناما وا ھب و دش یم زوریپ یرگید

 غلاب درم رھ ھک یا ھنایلاس ّھیزج ،ورنیا زا .دوب یم وا نویدم ار دوخ یگدنز

 تحت یمالسا ربتعم نوتم رد ،دوب یمالسا تلود ھب تخادرپ ھب  روبجم یّمذ

 گنھرف رد .تسا هدش فیصوت اھ یا ھّمذ ناج تاجن یارب اھب نوخ ناونع

 :تسا هدش فیرعت روط نیا ّھیزج یمالسا تاغل
 دازآ ناملسم ریغ کی زا ھّمذ هدھاعم مانب ینامیپ ھیاپ رب ھک یتایلام....

 ریغ ھب و ددرگ یم تخادرپ ناملسم تلود کی ھب و دوش یم ھتفرگ

 ناما رد  هدھاعم نیا نتسب اب اھنآ ھک دوش یم هداد نانیمطا ناناملسم

 تاغل گنھرف( .تساھنآ ناج نتفرگن تباب یتمارغ نیا ھک راگنا دنتسھ

 )نیل یسیلگنا-یبرع

 :دنک یم ریسفت نینچ ار  عوضوم نیا ّشیفَتا مانب ١٩ نرق یمالسا رسفم
 یارب تسا لباقم فرط ندومن یضار »ھیزج « ھک تسا هدش ھتفگ"

 ریسا و بجاو نتشک یارب تسا ینیزگیاج نیا و .ناشنوخ نتخیرن

 ".تسا ناناملسم عفانم یارب نیا و .. . . ندومن

 دروم رد دوخ رصتخم باتک رد شیپ نرق کی زا رتشیب نوتا مایلیو

 :تشون دش پاچ ١٧٩٩ لاس رد ھک  ینامثع یروطارپما
 عقوم رد اھ ینامثع ھطلس تحت نایحیسم ھک یلومرف ای ترابع نیع

 لوپ غلبم ھک دوب انعم نیا ھب دندرک یم نایب )ّھیزج( تایلام تخادرپ

 نآ رد زونھ نوچ دننک یم تخادرپ اھنآ ھک دوب یتمارغ هدش تفایرد

 .دنامب یقاب ناشندرگ یور رب ناشرس ھک دوب هدش هداد هزاجا اھنآ ھب لاس
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 تایلام ای و ھیزج تخادرپ ھنایلاس مسارم نیدامن یانعم ،موس هار باتکرد

 ھتساوخ درم  یاھ یا ھّمذ زا نردم نارود زا شیپ ات .تسا هدش هداد حیضوت

 ماجنا ار صاخ مسارم نیا یمالسا یاھروشک رسارس رد لاس رھ ھک دش یم

 ندرگ ھب ھبرض ات ود ای یکی ھک دوب لکش نیا ھب نداد ّھیزج مسارم .دنھد

 دندرک یم دومناو مسارم نیا ردرگید یعقاوم رد و ،دش یم هدز  یا ھّمذ درف

 ھّمذ ھک دوب انعم نیا ھب اھراک نیا ھمھ و ،دننک یم ھفخ دنراد ار یا ھّمذ ھک

 شیامن دننامھ مسارم نیا .دنک یم یرادیرخ ار شناج تایلام تخادرپ اب یا

 هداتفا یم قیوعتب اھیا ھّمذ طسوت ّھیزج تخادرپ اب لاس رھ ھک دوب یگرم

 ات شکارم زا ندیرب رس مسارم زا یدایز یاھ ھنومن موس هار باتک .تسا

 ریغ و یمالسا عبانم زا ھک دنک یم ھئارا متسیب نرق ات مھن نرق زا و اراخب

 دننام ،یمالسا یاھروشک زا یضعب رد نییآ نیا .تسا هدش ھتفرگ یمالسا

 ١٩۴٠ ھھدرخاوا رد لیئارسا ھب نایدوھی ترجاھم نامز ات ،ناتسناغفا و نمی

 ددجم یارجاراتساوخ ناناملسم زا یضعب ریخا یاھلاس رد و ،تشاد ھمادا

 .دنا هدش نییآ نیا

 یناگدنز ھک دنتسھ ینامدرم یمالسا هاگدید و رظن زا ناناملسم ریغ ً،اساسا

 فرصت تحت ار اھنآ روشک ھک دنشاب یم یناناملسم نویدم ار دوخ تایح و

 هدوبرازگرکش ھک دور یم راظتنا ناناملسم ریغ نیا زا .دنا هدروآ رد دوخ

 نیا دروم رد یمالسا نیرسفم .دنریذپب ار دوخ یگیامورف ینتورف اب و

 .دنتسھ حیرص و نشور رایسب عوضوم

 ناناملسم ریغ ھب ھک  دنا هدش میظنت یروط یمالسا تعیرش نیناوق زا یرایسب

 :لاثم ناونع ھب .دنیامن لیمحت ار ناناملسم لباقم رد تراقح و فعض ّسح

 نیا ھک  ،دوش یمن ھتفریذپ یمالسا هاگداد رد یا ھّمذ کی تداھش §

  .دنک یم ریذپ بیسآ متس و ملظ عاونا لباقم رد ار وا رما
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 ھتخاس ناناملسم یاھ ھناخ زا رت نیئاپ دیاب اھ یا ھّمذ یاھ ھناخ §

 ؛دوش

 رس ھکنیا ھن و دننک یراوس بسا ھک دنتشاد هزاجا ھن اھ یا ھّمذ §

 ؛دنراد ھگن ناناملسم رس زا رتالاب ار دوخ

 اھنآ تھج نیا زا ؛دننک عافد دوخ زا ھک دنتشادن هزاجا اھ یا ھّمذ §

 ؛دندوب ریذپ بیسآ ناناملسم مجاھت لباقم رد

 زاجم یمومع یاھناکم رد یبھذم لامعا ای ینید یاھدامن ھنوگچیھ §

 .تسین

 مالسا فالخ رب ینخس ای و یفرح ھک دنتشادن هزاجا اھ یا ھّمذ §

 ؛دنیوگب

  گنر اب یا ھلصو و ،هدیشوپ صوصخم سابل دیاب اھ یا ھّمذ §

 مالسا راکتبا راک نیا ھک دننک بصن دوخ سابل یور رب صوصخم

 ؛دوب

 ییادج و ریقحت ثعاب ھک دنراد وجو یرگید ناوارف نیناوق نینچمھ §

 .دنوش یم ناناملسم ریغ عماوج

 ریغ یقوقح و یعامتجا رظن زا ھک دنتسھ بلطم نیا هدنھد ناشن نیناوق نیا

 ھنوگنامھ اقیقد  دنوش یم بوسحم ریقح و راوخ ناناملسم ربارب رد ناناملسم

 .)٢٩ ھیآ ،٩ هروس( تسا هداد روتسد نآرق ھک

 هدش یحارط ناملسم ریغ عماوج بیرختوریقحت یارب ً الوصا ھّمذ متسیس 

  .دوب

 راب نیتسخن یارب ھک ھلاقم کی رد یشکارم مھدجھ نرق رسفم بیجع نبا 

 مان حور یدوبان ار ھّمذ یانعم تسا هدشرشتنم و ھمجرت موس هار باتک رد

 :تسا ھتشاذگ
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 لام ،شحور ھک تسا هدش هداد روتسد وا ھب ھک دشاب یم یسک )یا ھّمذ( 

 وا ھکنآ رتمھم ھمھ زا .دراپسب گرم ھب ار شیاھوزرآ و شتورث و

 دیاب دوخ رد ار تفارش و یربھر ّسح و یگدنز ھب قشع و یگتسبلد

 ات دزاس نوگژاو ار شا ینورد یوزرآ و قایتشا ھک دیاب  وا .دنک دوبان

 ار ناشلمحت ناوت رگید ھک دننک ینیگنس وا رب ردق نآ تاساسحا نیا

 یارب زیچ چیھ سپ نآزا .دوش ریزب رس و میلستً الماک و دشاب ھتشادن

 توافت یب یگدرب و تنوشخ ھب تبسن وا .دوب دھاوخن لمحت لباق ریغوا

 ریقحت و شیاتس نیب یقرف و هدوب ناسکی شیارب تورث و رقف .دوش یم

 و هدوب تیمھا یب دنوشن ای دنوشب وا عنام ھکنیا و ،دنک یمن ساسحإ

 زیچ ھمھرخآ رد .درادن دوجو شیارب نداد تسد زا و نتفای نیب یتوافت

 دریذپ یم دوخ هدارا اب و هدوب میلست )وا حور( و تسا ناسکی وا یارب

  .دھدب ار شزیچ ھمھ ھک

 یراد دوخ ّھیزج نداد هدھاعم زا ھک یئاھ یا ھّمذ یارب مالسا نیناوق رد

 تایلام تخادرپ زا یا ھّمذ کی رگا .تسا هدش نییعت ینیگنس ھمیرج دنیامن

 نیا ،دنک یراد دوخ ّھیزج تخادرپ تاررقم ماجنا زا ای و دنک یھاتوک ّھیزج

 رارق رب یگنج تیعضو هراب ود ینعی ؛دوش یم ناناملسم هرابود داھج ثعاب

 هدش ھتفرگ یگدرب ھب اھنآ یاھنز ،ھتشگ تراغ اھ یا ھّمذ لاوما و دوش یم

 ریشمش روز اب ھکنآ رگم دنوش یم ھتشُک اھدرم و ،دوش یم زواجت اھنآ ھب و

  .دنوش ناملسم

 کی لماش ھک ،دوش یم هدیمان رمُع هدھاعم ،ھّمذ نامیپ زا فورعم لاثم کی

 یم ار نامیپ نیا نتسب تساوخرد سامتلا اب نایحیسم ھکیئاج ،تسا هرصبت

 :دننک
 زا تظفاحم و یناج نیمات ضوع رد ام نید ناوریپ و )نایحیسم( ام ھک

 رھ ام رگا ... میریذپب ار طورش و طرش نیا ھک مینک یم دھعت نامناج

 میا ھتسب امش اب دوخ  تظافح یارب ھک ار ینامیپ نیا تاررقم زا مادک

 نیا لباقم رد امش و هدرک ضقن ار ھّمذ نامیپ تروص نیا رد ،مینکشب
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 نایغای و نانامرفان ام اب اب ار یدروخرب عون رھ قح ینکش نامیپ

 .تشاد دیھاوخ

 ھّمذ هدھاعم یا ھّمذ کی رگا ھک دنک یم رارکت ار بلطم نیمھ زین ءامُدق نبا

 :دوشیم طبض دراد ھک ار ھچنآ و یا ھّمذ لام و ناج ،دنکن تیاعر ار
 دنک ضقن ار ھّمذ نامیپ رگا تسا مالسا تظفاحم و تیامح تحت ھکیسک

 تعاطا ھعماج نیناوق زا ای و ،دنز زاب رس ھنایلاس ّھیزج تخادرپ زا و

 ینعی لالح ( دزاسیم لالح ار ار شلاوما و ناج تروص نیا رد ...دنکن

 .)دیامن ریسا ای و ھتشک ار وا ھک تسا دازآ ناملسم کی ھکنیا

 ھب یصاخ مسارم ماجنا اب یا ھّمذ نآ رد ھک تسا یمسارم ھیّزج تخادرپ

 دنک یم یزاس ھبیشرگیزاب کی دننامھ ار دوخ ندیرب رس مسارم راگنا یعون

 دنگوس شنوخ نتخیرن و دوخ ناج ظفح یارب یعون ھب وا مسارم نیا رد و

 ،دنک یراددوخ ھّمذ نامیپ طورش ماجنا زا رگا ھک دنک یم دییأت و دروخ یم

 اھنرق یارب .داد دھاوخ تسد زا ار دوخ ناج درک یزاس ھیبش ھک ھنوگنامھ

 نوچ ھتفرگ یم ماجنا یرّس یاھورگ و یفخم یاھنامزاس رد مسارم ھنوگنیا

 یارب یرایسب یونعم و یناور یورین نییآ نیا ھک دندوب هداد صیخشت اھنآ

  .دراد تعاطا و ندش میلست ھب هورگ یاضعا ندرک راداو

 رد ھک دنریگ یم تیاضر یا ھّمذ زا نیدامن تروص ھب  ّھیزج مسارم رد

 ناوات ،دنک ینکش نامیپ رگا ،تسا هدش ھتسب وا ناج ظفح یارب ھک ھّمذ نامیپ

 دوخ یعون عقاو رد راک نیا .دوب دھاوخ شرس نداد تسد زا ینکش دھع نیا

 زا مادک رھ رگا «:دیوگیم یا ھّمذ ھک راگنا تسا ندرک نیرفن و نعل ار

 ».دینک ادج منت زا ارم رس ھک دیراد هزاجا امش منکن ارجا ار نامیپ نیا طورش

 مسارم ماجنا اب شیپاشیپ وا راگنا دنک ضقن ار نامیپ نیا یا ھّمذ أدعب رگا

 و هدومن مالعا ار دوخ گرم مکح ھمھ ھب یمومع تروص ھب ھیزج تخادرپ

  .تسوا دوخ هزاجا اب شگرم ھک هدرک نایب
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 نیا ھک تسا هدش ھئارا یّمذ عماوج زا یناوارف یاھ ھنومن موس هار باتک رد

 ضرف ھکنیا ای و دندوب هدرک ضقن اعقاو هاوخ ،نامیپ نیا ضقن زا سپ عماوج

 یعماوج زا یلیخ خیرات .دنا هدش ھجاوم داھج اب ،دنا هدرک ضقن ھک هدوب هدش

 دشاب یم یکاندرد رایسب عیاقو هدننک وگزاب دنا هدوب ھّمذ داد رارق راتفرگ ھک

 رد مادم ار ناناملسم ریغ ھک دوش یم تراغو  زواجت ،ماع لتق لماش ھک

 یگدنب غوی یناور و یحور ظاحل زا و ھتشاد هاگن تشحو و بعُر تیعضو

 .تسا ھتشاد هاگن ھعماج لک ندرگ رب ار ندوب یا ھّمذ تراسا و

  ھّمذ خلت تقیقح
 ھن یلیمحت متسیس کی ناونع ھب ھّمذ ،یتسرپ یداژن و یسنج ضیعبت دننامھ

 مھ یناور رظن زا ھکلب دوش یم هدینت یعامتجا و یقوقح دوپ و رات رد اھنت

 و دنک یم یگدنب شریذپ ھب راداو ار دارفا ،هدروآ دوجو ھب تراقح ساسحا

 دوخ یاقب یارب متسیس نیا زا دنک یم لاغشا ار یرگید نیمزرس ھک یھورگ

 یطسو نورق رد یدوھی گرزب دنمشناد سدینومیم ھنوگنامھ .دنک یم هدافتسا

  »میھد رد نت تراقح ھب ھک میا هدرک یضار ار دوخ ناوجو ریپ زا« :تفگ

 و سرت ھنوگچ ھک دھد یم حیضوت کیویچ ناوی متسیب نرق لئاوا رد و

 بیسآ یرس کی ثعاب ناناملسم و اھینامثع تنوشخ زا لسن ھب لسن تشحو

 :دش ناکلاب نایحیسم  یوس زا یناور یاھ یاھ
 نیئاپ و تسپ یھورگ وزج ھکنیا ھب دندوب هدرک تداع ... )اھ یا ھّمذ(

 ار دوخ ،دننادرگب ناشبابرا لوبقم ار دوخ ھک تسنیا اھنآ ھفیظو و دنتسھ

 )ھجیتن رد(  .دننک لاحشوخ ار وا و دنھد ناشن نتورف ناشرورس لباقم رد

 ،دنوش یم یراکبیرف ھب لسوتم و هدشراکناھنپ و ھتسب نابز دارفا نیا

 سنجدب و راکایر ییاھناسنا ھب لیدبت و  هداد تسد زا ار ناشسفن ھب دامتعا

 رد ابیرقت .دنریگن رارق ھجنکش و ھیبنت دروم و دننامب هدنز ات دنوش یم

 و سرت ساسحا لکش ھب تنوشخ و متس نیا  میقتسم راثآ نایحیسم ھمھ
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 :دنیوگ یم مدرم ھک مدینش نم ھینودقم روشک رد . . . . هدش نایامن شیوشت

 رارف اھینابلآ و ینامثع یاھکرت زا میتسھ باوخ رد ھکیماگنھ یتح«

 ».مینکیم

 ھب ،دنک یم ینیب مک دوخ و تراقح ساسحا ھک یا ھّمذ درف کی سکع رب

 ساسحا ناناملسم ھجیتن رد ،دھد یم تسد ندوب رترب ساسحا ناناملسم کی

 ھتفرگن ار وا ناج و دنا هداد ناما یا ھّمذ کی ھب نوچ دننک یم یدنمتواخس

 نیدزونھ تیحیسم« ھک دھد یم حیضوت روطنیا هدش یحیسم یناریا کی .دنا

 ھعماج نیمکاح و اھبابرا نید مالسا .دوش یم بوسحم ھعماج دارفا نیئاپ ھقبط

 ».نامالغ و اھ هدرب نید تیحیسم و تسا

 یارب ھک هزادنا نامھ ھب دنک یم جیورت و ھیجوت ار ھّمذ متسیس ھک ینیب ناھج

 دوخ .تسا رابنایز زین ناناملسم یارب تسا زیمآ ریقحت ناناملسم ریغ

 ھک دننک مھارف یطیارش ھک دنریگن دای ھک رگا دننیب یم بیسآ مھ ناناملسم

 ھب ھک ییاھروشک ھک ھنوگنامھ .دشاب ھتشاد دوجو نآ رد ملاس تباقر ناکما

 رگید یور  ھب ار دوخ یاھرازاب یاھرد یلخاد داصتقا زا تیامح ھناھب

 ،دنوش یم یداصتقا تباقر رد ناشداصقا فعض ثعاب دندنب یم اھ روشک

 ھب ناناملسم ھک دوش یم ثعاب ھّمذ زا یبھذم تیامح مھ تروص نیمھ ھب

 و هدومن فیعضت ار اھنآ تیاھن رد ھک دننک ھیکت یرترب بذاک ساسحإ کی

 یم شودخم ناشفارطا ناھج و دوخ زا یتسرد کرد یارب ار ناش تیلباق

 .دزاس

 یلسن زا ھک دوش یم اھ تینھذ و اھراتفر یرس کی داجیا ثعاب ھّمذ متسیس

 ریاس و اکیرمآ رد یتسرپ داژن ھک ھنوگنامھ .دوش یم لقتنم رگید لسن ھب

 زونھ یداژن یراد هدرب ندش یغلم زا نرق کی تشذگ زا سپ یتح اھروشک

 ریغ و ناناملسم طباور یور رب ھّمذ متسیس مھ تروص نیمھب ،دراد ھمادا

 اب یتح دراذگ یم رثا ییوج یرترب  ھیحور تباب زا اصوصخم ناناملسم
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 نیا.تسا ھتشذگ یاھنامز ھب قلعتم یا هرطاخ رھاظ ھب ھیزج تخادرپ ھکنیا

 نوگانوگ نایدا لباقتم یوگتفگ یور رب یتح ھّمذ متسیس زا یشان یاھراتخاس

 ھّمذ عبات هاگچیھ ھک دنتسھ ییاھ نیمزس رد رجاھم ھک یناناملسم ھلمجزا

  .دراذگ یم رثا دنا هدوبن

  برغ ندش یا ھّمذ
 یاھروشک مارآ مارآ ھک تسا نیا هدش نایب موس هار باتک رد ھک یتاکن زا یکی

  .دنا ھتفرگ رارق ندش یا ھّمذ ھیرظن ریثات تحت یا هدنیازف روط ھب یبرغ

 دادعت ھک میوش یم ھجوتم ھک دوش یم رت حضاو یماگنھ عوضوم نیا کرد

 رارق دیجمت و شیاتس دروم ار مالسا یبرغ یاھروشک ناربھر زا یدایز

 و تسا افص و حلص نید مالسا ھک دندومن رداص ییاھ ھینایب و دنا هداد

 سیئر ینارنخس ھجوت لباق لاثم کی .دنا هدرک ینادردق مالسا زا زا نامزمھ

 ار ندمت وا ھک تسا هرھاق رد  ٢٠٠٩ لاس رد امابوا یاقآ اکیرما یروھمج

 .تسناد مالسا نویدم

 قیاقح تسا ھّمذ هدننک جیورت ھک ینیب ناھج نیا ھک میتسھ دھاش روطنیمھ

 روطنیمھ و دشاب یم مالسا یساسا ناکرا زا ھک ھّمذ اب طبترم ینید و یخیرات

 یم راکنا مادم روط ھب  ار دنا هدرک یگدنز ھّمذ ملظ  ریز ھک ینامدرم خیرات

 نیا رد یسایس تبحص عون رھ و یھاگشناد قیقحت ناکماراکنا نیا .دیامن

 .دزاس یم جلف ار ھنیمز

 یا ھتشذگ رد اپورا تیرثکا .تسین یا هزات بلطم برغ ناھج ندش یا ھّمذ

 ریا ،ایناپسا ،ایلاتیا ،ھسنارف لحاوس .تسا هدرب جنر داھج زا رود نادنچ ھن

 مھدزون نرق لیاوا ات اھربرب و یداھج ییایرد نادزد طسوت ناتسلگنا و دنل

 نامدرم زا رفن رازھ اھ دص ھک دنا هدز نیمخت اھناد خیرات .دندش یم تراغ
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 رد ناگدرب شورف یاھرازاب ھب و هدش هدوبر یئایرد نادزد طسوت اپورا

 .دندش ھتخورف مھدزون ات مھدزای نرق یط رد اقیرفآ لامش

 روشک ،درک دوخ کاخ ھمیمض ١٨٣٠ لاس رد ار هریزجلا ھسنارف ھک یتقو ات

 نوناق رد ھیزج یعون ھک( جارخ و جاب ناونعب یفازگ غلبم یئاپورا یاھ

 ات دندرک یم تخادرپ اقیرفآ لامش یاھروشک ھب )دش یم بوسحم یمالسا

 .دنزاس دودحم اھ روشک نیا طسوت ار ییاپورا یاھ هدرب تراجت

 نودب اما ،تسین یا هزات زیچ اھییاپورا یارب داھج زا سارھ و سرت دنچرھ

 و ندناسرت رد یمھم لماع یتسیرورت یداھج یاھ ھلمح شیازفا کش

 .دشاب یم شندرک یا ھّمذ روظنم ھب اپورا باعرا

  ھّمذ تشگزاب و ینید  یاھرازآ
 ار ایند ناناملسم یئاپورا تردق نیدنچ متسیب و مھدزون یاھنرق لالخ رد

 ای و دنرادرب نایم زا ار ندرک یا ھّمذ ھب طوبرم نیناوق ھک دندومن روبجم

 ھّمذ ھب طوبرم نیناوق رگید راب ھتشذگ ھھد دنچ رد دوجو نیا اب .دننک لیدعت

 نتفرگ جوا اب ھک تسا هدرک ادیپ جاور مالسا یایند رد ندرک یا ھّمذ تینھذ و

 ھکیماگنھ .تسا هدوب هارمھ ینید ضیعبت و ندناسرت ،یداژن ضیعبت

 هدیدان ار رصم ای و قارع ،ناتسکاپ نایحیسم یاھتبیصم یبرغ یاھروشک

 نآ  نوزفا زور ذوفن و ھّمذ یاھتیعقاو یناشوپال ھب اھروشک نیا ،دنریگ یم

  .دننک یم کمک زورما یایند رد
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 مراھچ لصف

 یگدش درط و دّمحم

 ھب ،باتک زا شخب نیا رد رطاخ نیمھ ھب .دشابیم مالسا ساسا و ھیاپ دّمحم

 و ھّمذ نامیپ یریگ لکش رد ھک میزادرپیم دّمحم یگدنز زا یداعبا یسرب

 .دنا هدوب راذگ ریثات مالسا لوصا

 کاندرد یعورش
 .دمآ ایند ھب ھّکم رد برع یاھلیبق رد ،دالیم زا سپ ۵٧٠ لاس رد دّمحم

 رد  .تفر ایند زا دّمحم ّدلوت زا لبق ھک دوب بلطملا لدبع نبا  هللادبع شردپ

 یتقو .درک  تبقارم وا زا یگدنز ھیلوا یاھلاس رد رگید یاهداوناخ ھجیتن

 یّتدم یارب وا زا وا دنمتردق گرزب ردپ و درم شردام دوب ھلاس شش دّمحم

 ھجیتن رد .تفر ایند زا دوب ھلاس تشھ دّمحم ھک یتقو مھ وا اما ،درک تبقارم

 زا تبقارم هداس راک وا ھفیظو و درک یگدنز بلاط وبا شیومع اب دّمحم

 سکچیھ" :تفگ وا اھدعب .دوب شیومع نادنفسوگ و اھرتش
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 لیدبت ار شا هداس راک و ،"دشاب هدرک یناپوچ ھکنیا رگم  دوشیمن  ربمایپ

 .درک گرزب یراختفا ھب

 وا ھب یکمک چیھ اما ،دندوب دنمتورث دّمحم یاھومع زا یضعب ھکنیا دوجو اب

 تسا هدش هدیمان 'شتآ ردپ' ینعی بھل وبا ھک اھومع نیا زا یکی نآرق .دندرکن

 ریقحت راتفر رطاخ ھب منھج شتآ رد وا ھک تسا ھتفگ و هدرک ریقحت ار

 :تسا هدمآ ١١١ ھیآ بھل هروس رد .تخوس دھاوخ دّمحم اب  شزیمآ
 تخودنا ھک یتورث و لام .ددرگ عطق شتسد ود و داب دوبان بھلوبا" 

 و ،داتفا دھاوخ رو ھلعش یشتآرد  خزودرد یدوز ھب ،دماین شراکب چیھ

 ندرگب امرخ فیل زا یبانط ھکیلاح رد ،دشاب خزود نیا مزیھ شرسمھ

 ".دراد

 رباربان یجاودزا

 ھک ھک دوب ناوج یدرم دّمحم ،داد جاودزا داھنشیپ دّمحم ھب ھجیدخ ھک یتقو

 دوب  رتگرزب دّمحم زا ھجیدخ .درک یم راک وا یارب و تشاد لاس جنپ و تسیب

 شردپ ھک یتقو ھجیتن رد ،دشابن جاودزا نیا قفاوم شردپ ھک  دوب نارگن و

 شردپ ھک یتقو .دروآ رد مھ دقع ھب ار اھنآ شردپ ھک درک یراک دوب تسم

 .دش ینابصع رایسب دوب هداتفا قافتا ھک ھچنآ زا دش رایشھ و دمآرد یتسم زا

 رد ،درک یم تخادرپ سورع تباب زا یلوپ دیاب داماد ،یبرع گنھرف رد

 گرم زا سپ ھک یدح ات دش یم بوسحم لوقنم لام نوچمھ سورع ھجیتن

 نز تیاضر تروص رد رّکذم ثاّرو و هدمآ باسح ھب وا  ھیثرا وزج رھوش

 و دنمتردق ھجیدخ ،موسرم طیارش فالخ رب .دننک جاودزا وا اب دنتسناوتیم

 اب ینز ار ھجیدخ تشون ار دّمحم ٔھمان یگدنز ھک قاحسا نباو  ،دوب رادلوپ

 ینشور ٔهدنیآ و دوب ریقف ھک دّمحم سکع رب ،درک یفرعم `دنمتورث و راقو`

 نیب توافت .دوب هدرک جاودزا راب ود دّمحم زا شیپ ھجیدخ .دوبن شراظتنا رد
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 زا توافت تشاد دوجو دّمحم و ھجیدخ نیب ھک یقفاوت و یداع جاودزا کی

 .دوب نامسآ ات نیمز

 رادغاد یردپ

 دنزرف تفھ اھتیاور یخرب رد ھتبلا( دنتشاد دنزرف شش مھ اب دّمحم و ھجیدخ

 رد اھنآ ٔھمھ یلو ،تشاد رسپ راھچ ای ھس دّمحم عومجم رد .)تسا هدامآ

 نودب بلطم نیا .تشادن یرّکذم ثراو چیھ وا ھجیتن رد ھک دندرم یناوج

 .دوب هدش دّمحم یگداوناخ یگدنز رد یدایز یدیما ان ثعاب کش

 یگداوناخ یگدنز کاندرد یاھھبرجت

 ندش میتی :کاندرد تاقاّفتا زا تسا رپ دّمحم یگداوناخ ٔھچخیرات ،عومجم رد

 ،رقف رطاخب ھطبار یرارق رب و یتسد یُھت ،شگرزب ردپ نداد تسد زا و

 اھنت .دنمتردق ماوقا ینمشد و تسم یرھوش ردپ طسوت جاودزا دقع ندش ھتسب

 تفایرد بلاط وبا شیومع زا ھک دوب یتیامح ،یگدش درط ھمھ نیا یانثتسا

 رقف زا ار دّمحم و درک باختنا شرسمھ ناونع ھب ار وا ھجیدخ ھکنیا و درک

 .داد تاجن

 دوش یم یراذگ ھیاپ دیدج ینید
 یحبش ای حور اب ییاھ تاقالم یرس کی وا ،دوب ھلاس لھچ دّمحم ھک یتقو

 رد لیئربج نامھ ای( درک یفرعم لیربیج ناونع ھب ار وا اھدعب ھک تشاد

 .)سدقم باتک
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 یراکنا دوخ

 درک یم روصت اھتقو یضعب و هدش ھتفشآ رایسب اھتاقالم نیا رثا رد دّمحم

 تفگ یم و داتفا مھ یشک دوخ رکف ھب یتح ھک ییاج ات تسا هدش هدز ّنج ھک

 تحار و هدرم دیاش ھک منکیم باترپ ار دوخ و تفر مھاوخ هوک کون ھب`

 `.موش

 راکفا اب هرابود دّمحم ،دندش فقوتم یتدم یارب تافشاکم نیا ھک یتقو اھدعب

 رس زا ار دوخ ھک تساوخیم ھک تقو رھ اما ،دوب هدش ھطاحا یشکدوخ

 وا ھب و هدش رھاظ وا رب لیئربج ھک درک یم اعدا ،دزادنیب نیئاپ ھب یھوک

  ".یتسھ هللا ربمایپ ھک یتسار ھب وت ،دّمحم یا" :ھک داد یم نانیمطا

 یدرف ناونع ھب ار وا دارفا ھک دوب نارگن دّمحم زاغآ رد ھک دسریم رظن ھب

 وا ھب هللا ھک درک اعدا اھ هروس نیلوا زا یکی رد نوچ ،دننک در راک لغد

 .)۶-٣ تایآ ،٩٣ هروس( درک دھاوخن اھر و کرت ار وا ھک دھد یم نانیمطا

 یسک نیلوا ھجیدخ و ،تفاییم شرتسگ یمارآ ھب زاغآ رد ناناملسم ھعماج

 ٔھناخ رد ھک دوب دّمحم ناوج یومع رسپ یلع یدعب رفن ،دروآ نامیا ھک  دوب

 و ناگدرب ،ارقفً اتدمع دندروآ نامیا ھک یدارفا رگید .دوب هدش گرزب دّمحم

 .دندوب هدش دازآ ھک دندوب ییاھهدرب ای

 دّمحم ھفیاط
 ھس زا دعب اما دنتشاد یم هاگن یفخم ار نآ دیدج نید نیا ناوریپ زاغآ رد

 راک نیا یارب .دنک یمومع ار نید نیا ھک تفای روتسد هللا زا  دّمحم لاس

 .دنک توعد مالسا ھب ار دوخ ماوقا ات تخادنا هار یگداوناخ یتسشن دّمحم

 ھب ھک دندوب مّمصم دندوب شیرق ھفیاط زا ھک وا یاھ یا ھفیاط مھ زاغآ رد

 ناشراتفر درک ناشنای ادخ ریقحت ھب عورش دّمحم ھک ینامز اما ،دنھد شوگ وا
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 هدش ریقحت یتیلقا ھب لیدبت ناناملسم قاحسا نبا لوق ھب نیا زا دعب .دش ضوع

 .دیشک یریگرد ھب فرط ود رھ راک و تفرگ الاب اھشنت .دندش

 ھک ینامز .درک تظفاحم وا زا اھتفلاخم نتفرگ الاب اب دّمحم یومع بلاط وبا

 رسپ ،بلاط وبا یا" ھک دنتفگیم وا ھب و دنتفریم بلاط وبا دزن ھب مدرم

 . . دنکیم رخسمت ار ام یناگدنز شور ،هدرک تناھا ام نایادخ ھب وت ردارب

 یب اھنآ ھب بلاط وبا ،". . . دتفیب ام تسد ھب راذگب ای نک فقوتم ار وا ای .

 .درک یم ییانتعا

 و یداصتقا میرحت ار دّمحم ٔھفیاط دندوب هدرواین نامیا دّمحم ھب ھک ییاھبرع

 رقف رطاخ ھب .دندومن نغدق ار اھنآ اب جاودزا و تراجت و ،دندرک یعامتجا

 اب شیرق دروخرب هوحن قاحسا نبا .دندوب ریذپ بیسآ ناناملسم ،یداصتقا

 :دنکیم فیصوت ھنوگ نیا ار اھنآ
 ھب و دندومن یم ینمشد دندرک یم یوریپ ار ربمایپ ھک یدارفا اب شیرق

 ،هدز کتک ار اھنآ هدرک ھلمح تشاد دوجو یناملسم نآرد ھک یاھلیبق رھ

 یم رارق ھّکم نازوس باتفآ ضرعم رد و هدرک مورحم اذغ و بآ زا

 نیا راشف ریز اھیضعب .دننک فرصنم ناشبھذم زا ار اھنآ ات ،دنداد

 .دندش تظفاحم هللا طسوت هدرک تمواقم یضعب و ،دندش میلست اھرازآ

 یم اعد ھک یتقو :دوبن ناما رد اھرازآ و تارطخ نیا زا مھ دّمحم دوخ

 .دندرک یم باترپ تاناویح هدور یتح و ھلابز وا یوس ھب مدرم  درک

 و ناملسم درم ھس و داتشھ ،درکن شکورف تیذا و رازآ ھک یتقو

 ناما رد اجنآ رد و دندرب هانپ اینیس یبا یحیسم ھقطنم ھب ناشیاھهداوناخ

 .دندنام
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 دوخ ھب دیدرت

 رد شیرق یاھراشف رطاخ ھب ینامز عطقم کی رد دّمحم ھک دسر یم رظن ھب

 دندرک داھنشیپ دادرارق کی دّمحم ھب اھنآ .درک شزغل دوخ یتسرپ اتکی هدیقع

 .دننک شتسرپ ار هللا زین اھنآ ،دتسرپب ار اھنآ نایادخ وا رگا ھک

 یارب مھ نم نید و دشاب امش یارب امش نید'' :تفگ ار نیا خساپ رد دمحم

 ھتشون یربطلا ھک هدوب هدش  کش و دیدرت راچد امتح دّمحم لاح نیا اب ''.نم

 ھب ھک یا ھیآوا رب ،دش یم لزان وا رب مجنلا  هروس دّمحم ھکیماگنھ ھک تسا

 دننام ھّکم یاھ ھھالا هراب رد ھک دیدرگ  ماھلا تسا فورعم یناطیش ھیآ

 دروم اھنیا تعافش ھک دیوگ یم ھیآ نیا و دشاب یم تانم و ،ازعلا و ،تّالا

 .تسا لوبق

 عورش و دندش نامداش رایسب ،دندینش ار ھیآ نیا شیرق تسرپ تب ھفیاط نوچ

 اب ھتشرف لییربج ھک درک اعدا دمحم اما اّما دنیامن شتسرپ دّمحم اب ھک دندرک

 ناطیش یوس زا ھیآ نآ ھک دش ھتفگ و دش خسن ھیآ نآ و. تسا هدرک تاق الم وا

 نیا دوخ اما ،تسا هدش ھتفرگ سپ ھیآ نآ ھک دومن نالعا دّمحم هاگنآ .دوب هدمآ

 شناوریپ و وا ھب تبسن و دننک رخسمت ار دّمحم شیرق ھفیاط ھک دش ببس

   .دنھد ناشن دوخ زا یرتشیب تموصخ

 ھک دنک یم اّعدا ھک دش لزان دّمحم رب )۵٢ ھیا ،٢٢ هروس( یرگید ھیآ سپس

 .دندوب هدش هارمگ زین وا زا شیپ ناربمایپ مامت

 ھب دّمحم تسا یراسمرش ثعاب ھک ار ھچنآ ھک میتسھ دھاش رگید راب کی

 .دنک یم لیدبت یرترب و زایتما کی

 راکلغد یدرف وا ھک دش هدز وا ھب ماھتا نیا و دش رخسمت دّمحم ھکنیا زا سپ

 زا یتایآ وا .دوب هدنھد رازآ رایسب دّمحم یارب اھفرح نیا و ،تسا یبّالق و

 رد و ھتشاد ھتسجرب یتیصخش وا ھک دندرک یم نایب  ھک درک تفایرد هللا
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 مجن هروسو ۴-١ ھیآ ملق هروس( تسا راکتسرد یدرم ھکلب و هدوبن هابتشا

 .)٣-١ھیآ

 ردپ و موق ،ھلیبق ،داژن زا دّمحم ھک دننک یم نایب ینوگانوگ ثیداحا نینچمھ

 وا ،ندوب عورشم ریغ یاعدا ھب خساپ رد .تسا هدمآ ایند ھب یرترب ردام و

 ھب عورشم جاودزا زا ،مدآ دوخ ات لسن ردنا لسنوا دادجا ھمھ ھک  دیوگ یم

 دوخ وا :تسا هدوبن عورشمان ھطبار هرمث وا لیماف رد سک چیھ و دندمآ ایند

 دشاب یم یمشاھ ھلیبق ینعی ھلیبق نیرتھب ھب قلعتم ھک ھتسناد درم نیرتھب ار

 یتیصخش ظاحل ھب نم ھک'' درک مالعا وا .)برع تلّم( تسا تلّم نیرتھب زا و

 متسھ اھ نیرتھب نیرتھب نم .... متسھ رابت نیرتھب زا و هدوب رت رب ھمھ زا

 اھنآ دناوت یم ھک تسا نم نتشاد تسود اب تسا بارعا رادتسود  یسک رگاو

  ''.درادب تسود ار

 یگدش درط ددعتم یاھ ھبرجت

 ار بلاطوبا شیومع و شنز ھجیدخ لاس کی ضرع رد  ھکنیا زا سپ دّمحم

 .دوب وا یارب یگرزب ھمدص نیا .تشادن یبوخ زور و لاح داد تسد زا

 دنتفای یرتشیب یورین و تأرج شیرق ،رفن ود نآ تظفاحم و ینابیتشپ نودب

 .دننک ییوج هزیتس و تفلاخم دّمحم اب رتشیب ات

 یارب .دوب هدش یراذگ ھیاپ ھفرط ود طباور و داحتا یور رب برع ھعماج

 یصخش تظفاحم رتچریز دیاب دریگب رارق تظفاحم تحت یصخش ھکنیا

 ار شناوریپ و دّمحم ھک یدایز تارطخ اب .تفرگ یمرارق دوخ زا رت یوق

 روبجم دّمحم ،شا ھلیبق طسوت ندش درط رطاخب روطنیمھو درک یم دیدھت

 ورخسمت وا .دنیامن تظفاحم وا زا ھک دشاب یرگید دارفا یوجتسج رد ھک دوب

 .دندوب هدنار اجنآ زا ار وا فئاط ھقطنم مدرم و دوب هدش ریقحت
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 زا ھک  تفای ار ینامدرم وا تبقاع .دوبن دّمحم لیم قباطم لاوحأ و عاضوأ

 نایدوھی ھک یرھش رد ،دندوب ھنیدم زا ییاھبرع هورگ نیا ؛دننک ینابیتشپ وا

  .دندرکیم یناگدنز نآ رد زین یدایز

 ھّکم زا رارف و هزات نیدحتم
 وا اب ھنیدم رھش زا نیرئاز زا یھورگ ،ھّکم رد یا ھنایلاس نشج ّیط رد

 میلعت ساسا رب ھک دندومن تقفاوم و دنتسب وا زا تعاطا و یرادافو نامیپ

 .دنیامن یگدنز وا یتسرپ اتکی

 رد دنچرھ .دشن ھتسب  ندرک گنج یارب ینامیپ چیھ ادتبا رد هدھاعم نیا رد 

 وزرآ دّمحم ھک ھنوگنامھ ،ھنیدم یلاھا زا یرتگرزب هورگ دعب لاس نشج

 ار نامیپ نیا ھک ھنیدم یلاھا .دننک تظفاحم دّمحم زا ھک دندرک دّھعت ،تشاد

 انب ھک دندش دھعتم و ناگدنھد کمک و نارای ینعی دندش هدیمان راصنا دنتسب

 یارب ناناملسم ھک دش ھک دش ھتفرگ میمصت نیا سپس .دنگنجب دّمحم روتسد ھب

 .دننک ترجاھم ھنیدم ھب  یسایس نما ناکم کی لیکشت

 ھک دوب یسک نیرخآ ،یا ھناخ تشپ هرجنپ قیرط زا بش یاھ ھمین رد دّمحم

 چیھ نودب دّمحم ،دندیسر ھنیدم ھب اھنآ ھکیماگنھ .درک رارف ھنیدم ھب ھّکم زا

 کی ضرع رد  ھنیدم یلاھا مامت ابیرقت و درک مالعا  ار دوخ مایپ یتمحازم

 لاس ود و هاجنپ زا شیبً ابیرقت لاس نیا رد دّمحم .دندروآ نامیا مالسا ھب لاس

  .تشاد

 دندرک درط ار وا شا ھلیبق و لیماف ،دوب ھّکم رد دّمحم ھک ییاھلاس یط رد

 و دندروآ نامیا وا ھب ناتسدیھت و ارقف اھنت ،ییانثتسا دروم دنچ زا ریغ ھب و

  .دندرک یم دیدھت و رخسمت ار وا هدرک ھلمح وا ھب دارفا یقبام
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 ساسحا مدرم ھک دیسرت یم و تشادن یدایز نانیمطا دوخ ھب دّمحم زاغآ رد

 دسر یم رظن ھب یتح عطقم کی رد .دننک در ار ربمایپ ناونع ھب وا یگدناوخ

 ھمھ دوجو اب نایاپ رد ،لاحرھب .تفریذپ زین ار شیرق نایادخ دّمحم ھک

 و رادافو ناوریپ زا یھورگ ھک تسناوت راکتشپ و هدارا اب دّمحم اھتفلاخم

  .دزاس هارمھ دوخ اب ار مّمصم

 ھّکم تاماھلا و یگدش درط

 ؟زیمآ حلص یدھاش

 غیلبت ھب ھّکم رد دّمحم ھک ییاھ ھھد ھک دنتسھ یعدم ناگدنسیون زا یرایسب

 تسرد رظن کی زا ھتفگ نیا .دوب هارمھ یتسود و حلص اب تخادرپ شدیاقع

 دروخرب ھب یروتسد چیھ ھّکم رد هدش لزان یاھ هروس رد ،دنچرھ .تسا

 هدرک رکف دروم نیا رد دّمحم کش نودب اما ،تسا هدشن رداص زیمآ تنوشخ

 و هدرک باطخ زیمآ دیدھت ینابز اب ار دّمحم ناگیاسمھ اھ هروس نیا و دوب

 .دننک یم هدنیآ رد کانتشحو یباذع ھب دیدھت دننک در ار دّمحم ھک یناسک

 و تازاجم دروم رد ھک ھّکم رد هدش لزان یاھ ھیآ یاھ دربراکزا یکی

 موق طسوت ندش درط لباقم رد ار دّمحم ھک دوب نیا دننک یم تبحص یرواد

 یم رخسمت ار ناناملسم ھک یناسک دیوگ یم دّمحم ً،الثم .دزاس اّربم شیرق

 یاھتخت رب ،ناراد نامیا اّما .درک دنھاوخ تفایرد ار دوخ لمع دزم دننک

 ھک نانامیا یب رب و ،دنشون یم بارش ماج و هدز ھیکت تشھب رد دوخ للّجم

 ھب دیدھت ھک ییاھ مایپ نیا .دندنخ یم و هدز لز دنوش یم بابک ّمنھج شتآ رد

 رو ھلعش ار ھّکم رد تافالتخا شتآ کش یب دندرک یم تازاجم و تواضق

 .دندماین شوخ نانامیا یب قاذم ھب و هدرک رت
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 ھّکم رد ییاھرادشھ

 ھک روطنآ ھکلب ،درک ھظعوم یدبا یرواد و تواضق هراب رد اھنت ھن دّمحم

 ھک داد ناشن ھّکم رد شراک یادتبا نامھ رد وا تسا ھتشون زین قاحسإ نبا

 شوگ نم ھب امش ایآ شیرق مدرم یا« :تسا ھتشاد ار ناتسرپ تب نتشک دصق

 لتق ار امش نم ،تسوا تسد رد نم یناگدنز ھک یسک مان ھب ؟دیھد یم ارف

 ».درک مھاوخ ماع

 ھّکم یلاھا زا یھورگ ،دنک رارف ھنیدم یوس ھب دّمحم ھکنیا زا شیپ اھ دعب

 و هدرک در ار وا ھک یناسک ھک هدرک دیدھت وا ھک دندش ور رد ور وا اب

 لتق دینکن یوریپ ار وا رگا ... ھک دنک یم اعدا دّمحم «:دشک یم دنا ھتفریذپن

 دیھاوخ  منھج شتآ رد دیوش هدنز ناگدرم زا ھک ینامز و دش دیھاوخ ماع

 نیا ھک درک فارتعا ،».میوگ یم ار اھنیا نم « نتفگ اب دّمحم ».تخوس

 .تسا هدوب تسرد اھفرح

 یمالسا ھعماج ھک دوب ھنیدم رد ندید رازآ و یگدش درط غاد هروک نیمھزا

  .دگنجب شنافلاخم اب ات درک مزج ار دوخ مزع یھالا یروتسد اب

 ناگدنزاب و ناگدنرب

 رد راب نیتسخن یارب ندوب هدنزاب و هدنرب تایبدا و تیقفوم یمالسا موھفم

 رادیدپ دوب ھّکم رد دّمحم ھک یلاس هدزیس طساوا رد نآرق زا ییاھ هروس

 تب اب یسوم دربن هراب رد یتقوً اررکم نآرق ھک تسا هرود نیمھ رد .دندش

 دنک یم تبحص ناگدنزاب و ناگدنرب زا بترم ،دیوگ یم نخس رصم ناتسرپ

 ھیآ توبکنع هروس و ۴۴-۴٠ھیآ ارعش هروس ،۶٩-۶۴ ھیآ ھط هروس نآرق (

٣٩(. 
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 ار تیقفوم هژاو ھک تسا ھّکم رد دوخ نامز رخاوا رد اھنت دّمحم ،لاحنیا اب

 رد .دربراکب تشاد دوجو شنیفلاخم و وا نایم ھک یشکمشک اب ھطبار رد

 دومن نالعا دیامن ترجاھم ھنیدم ھب ھّکمزادّمحم ھکنیا زا شیپ ،سنوی هروس

 سنوی هروس( دوب دنھاوخ ناگ هدنزاب زا دنوش رکنم ار هللا ھفشاکم ھکیناسک

  .)٩۵ ھیآ

  ھنتف ینیب ناھج و دّمحم
 یم ندرک ھسوسو و نداد رجز ،ندرک ناحتما ینعم ھب یبرع رد ھنتف ھملک

 کی ھب دّمحم ینوگرگد کرد رد یدایز تیمھا موھفم نیا ابییانشآ و دشاب

 ھسوسو ،ندنادرگرب یور ینعم ھب اناتف ھملک زا ھنتف ھملک .دراد یماظن ربھر

 یلصا ینعم .تسا هدش ھتفرگ نتفرگ رارق شیامزآ دروم و ندرک اوغا ،ندرک

 ینعم ھب تسا نکمم ھنتف .نداد رارق شتآ ضرعم رد ار یزلف ینعی ھملک نیا

 و  دشاب یفنم هزیگنا اب مھ و تبثم هزیگنا اب مھ ندرک شیامزآ ای و ھسوسو

 ندرک اوغا ای نتفیرف نآ یناعم رگید زا .دوش یم مھ نداد ھجنکش لماش

 .یسک ندرک ھکت ھکت و هراپ یتح ای و تسا

 شقن ناناملسم ھعماج ھیلوا تایبرجت زا دعب یمالسا تایھالا رد ھنتف هژاو

 لماش ھک ھنتف زا هدافتسا اب اھنآ ھک دومن مّھتم ار شیرق دّمحم .درک ادیپ یدیلک

 و یداصتقا راشف ،نتخاس یوزنم ،نداد ھجنکش ،ندز تمھت ،ندرک نیھوت

 لداعتم ای مالسا کرت ھب روبجم ار وا ھک دندرک یعس دشاب یمرگید یاھشور

 .دننک شیاھاعدا نتخاس

 زا دوصقم و فدھ ھک دننک یم راکشآ ینشور ھب گنج هراب رد اھ ھیآ نیلوا

  :درادرب نایم زا ار ھنتف دّمحم ھک دوب نیا نتشُک و ندیگنج
 دیشابن راکمتس نکیل ،دیگنجب دننک یم گنج امش اب ھکیناسک اب هللا هار رد

 دربن دیتفای ار نیکرشم و رّافک اجک رھ ،درادن تسود ار رگمتس ادخ ھک
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 دندرک هراوآ روشک زا ار امش ھکنانچ دینارب ناشیاھرھش زا ارناشیا ،دینک

 دیگنجب اھنآ اب .رتشیب شداسف و تسا  گنج زا رتخس اھنآ یرگ ھنتف و

 رگا .تسا هللا نید یعقاو نید ھک ؛دنامن یقاب یا ھنتف رگید ھک ینامز ات

 و هدنزرمآ ادخ ھک دیرذگرد اھنآ زا دنرادرب متس و کرش زا تسد

 .)١٩٣-١٩٠ ھیآ هرقب هروس( تسنابرھم

 تیمھا تسا ماع لتق زا رت نیگنس رایسب ناناملسم ھیلع رب ھنتف ھک هدیا نیا

 ھّکم زا یناوراک ھب ھلمح زا سپ رگید راب کی ھلمج نیمھ .درک ادیپ یرایسب

 هام لوطرد( سدقم هام نمض رد ھک  )٢١٧ ھیآ ،هرقب هروس( دوش یم رکذ

ً احیولت بلطم نیا ).دندوب هدرک نغدق ار یناھگان ھلمح برع فیاوط ،سدقم

 زا تسا رت تیمھا مک یلیخ رافک نوخ نتخیر مک تسد ھک ،دھد یم ناشن

  .دوش هدناشک یھارمگ ھب نامیا هار زا ناملسم کی ھکنیا

 دیگنجب اھنآ اب" ھک تسا نیا تسا هدمآ  هرقب هروس رد ھک یرگید مھم ھلمج

 رد و ردب گنج زا سپ مود راب یارب ھتکن نیا "دنامن یقاب یا ھنتف رگید ات

  .)٣٨ ھیآ لاعفنا هروس( دش مالعا ھنیدم رد مود لاس

 هدیقع نیا و ،دنا هدش رارکت ھبترم ود یارب مادک رھ ھنتف هراب رد تالمج نیا

 دوجو مالسا ھب مدرم نتسویپ یارب یعنام ھک ینامز ات ھک دنرک تیبثت ار

 راب فّسأت نارگید نتشک و ندیگنج ھک مھ ردقچ رھ .تسا مزال داھج ،دراد

  .تسا رتدب ندرک یشارت عنام نآ لباقم رد و مالسا فیعضت ،دشاب

 ھنتف زین ینامیا یب فرِص یتح ھکدنتسھ هدیقع نیا رب مالسا یاملع رتشیب

 نامیا مدع ھک درک ریسفت ھنوگنیا ناوت یم ار ھنتف نیاربانب ،دوش یم بوسحم

 .تسا نتشک زا رت دب

 دش یناھج ینامرف ھب لیدبت »تسا نتشُک زا رت دب ھنتف« ھلمج زا طابنتسا نیا

 رد اھنآ ھچ ،دندرک در ار دّمحم مایپ ھک ییاھنامیا یب نتشک و ندیگنج یارب

 نبا گرزب رّسفم ریسفت قبط رب .ھن ای دنشاب هدرک ھلخادم ناناملسم روما
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 ،ریسفت نیا .تسا نتشک زا رتگرزب یترارش ؛یروابان ھب دّھعت فرِص ،ریطخ

 مامت رد ار مالسا و هدرک ھیجوت ار ینامیا یب یزادنارب روظنم ھب ندیگنج

 .)٣٩ ھیآ٨ هروس و  ١٩٣ھیآ ،هرقب هروس( داد شرتسگ قطانم

   یلامتحا تاعبت و ناناملسم ریغ

 ،یگدش درط ھب وا یصخش شنکاو و دّمحم )یقطنم ریغ( یساسحا ینیب ناھج

 .تسا یمالسا نوناق رد نانامیا یب ندومن درط یلصا ھشیر

 دندوب تسرپ تب بارعا ھک شیرق ینعی شدوخ ھلیبق اب اھنت دّمحم ادتبارد 

 ریز ار اھناملسم ناشیاھ هاگداد رد برع ناتسرپ تب یتقو .تشاد ینمشد

 راتفر رد ییوگلا رطاخ نیمھ ھب و دروخرب اھناملسم ھب ،دنداد رارق داقتنا راب

 دّمحم .تسناد ھنتف ّببسم ار ینامیا یب دوجو فرص وا ھک تفرگ لکش دّمحم

 ھک یدارفا ناونع ھب باتک لھا .درب راکب ار شور نیمھ مھ باتک لھا اب

 ھشیمھ یارب ھک دندش ھتفرگ رظن رد  یناسک ناونع ھب ،دننک یم در ار مالسا

 .دنتسھ زیمآریقحت دروخ رب و ندوب ھطلس ریز راوازس و هدوب راکھانگ

  ندش دودرم ھب رگید یاھ لمعلا سکع

 یاھلمعلا سکع دھاش ام  ،ربمایپ کی ناونع ھب دّمحم یناگدنز ناتساد رد

 دوخ دّمحم ھیلوا شنکاو .میتسھ  نارگید طسوت یگدش درط ھب وا نوگانوگ

  .یدیما ان و یگدز نج زا سرت ،یشک دوخ رکف اب دوب هارمھ ھک دوب یراکنا

 دییات یارب ییاھراتفر وا ،نارگید طسوت شریذپ مدع ھب شنکاو رد نینچمھ

 نایب وا لاثم ناونع ھب .داد یم ناشن ندش در زا سرت اب ھلباقم یارب و دوخ

 ھکنیا یارب زین و  ؛دومن دھاوخ ھیبنت ّمنھج رد ار وا یاھ نمشد هللا ھک درک

 مالعا دنک یناشوپال ار تسا هدش وا یگدنمرش و تلاجخ ببس ھک ار یتاکن

 ،دنتفر هابتشا هار ھب ناطیش ھلیسو ھب یھاگزا رھ ناربمایپ مامت ھک درک یم
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 دّمحم یحو ھک نانآ ھک دندرک یم مالعا ھک دندش لزان هللا یوس زا ییاھ ھیآ و

 .هدنیآ یایند رد مھ و دنتسھ قفوم ایند نیا رد مھ دننک یم یوریپ ار

 داد یم زورب دّمحم ھک دوب  یلمعلا سکع زیمآ تنوشخ راتفر تیاھنرد اما

 ریغ اب ھبلغ و ندیگنج اب ھنتف ینوگنرس یارب داھج ھیرظن ھب یھتنم ھک

 .دش ناناملسم

  تازاجم و رفیک
 هوحن و دش اھدربنرد یزوریپ ثعاب ھنیدم رد دّمحم یماظن یاوق شیازفا

 ھچ وا ھک دھد یم ناشن یبوخ ھب  هدروخ تسکش ِنانمشد اب وا دروخرب

 رد ھک تسا ھبقع اب دّمحم راتفر حضاو لاثم کی .تشاد گنج زا یا هزیگنا

 گنج رد ھبقع .دوب هدرک باترپ دّمحم یور رتش هدورو لد و عوفدم ھتشذگ

 دّمحم ای تفگ و ،دومن ششخب و وفع یاضاقت دّمحم زا و ،دش ریگتسد ردب

 ؛داد خساپ نینچ دّمحم ؟دنک یم یتسرپ رس ار  میاھ ھچب نم زا سپ یسک ھچ

 ھتشُک داسجا ،ردب گنج زا سپ .دنشُکب ار ھبقع ات داد روتسد دّمحم . !ّمنھج

 و ھتفر لادوگ نآ رانک ھب ھنابش دّمحم و ،دش ھتخیر یلادوگ رد ھّکم یاھ

 .دومن رخسمت ار ھّکم یاھ ھتشُک

 زا یھاوخنوخ و ماقتنا لابند ھب دّمحم ھک دنھد یم ناشن تاقافتا ھنوگ نیا

 وا ار رخآ فرح ھک درک یم دیکات دّمحم .دوب دندوب ھتفریذپن ار وا ھک یناسک

 .دشاب اھ هدرم ھب رگا یتح ،دنز یم

  ھّکم حتف و یزوریپ

 رارق دّمحم رورت تسیل یالاب رد  ھتسویپ دندوب ھتفریذپن ار دّمحم ھک یدارفا

 نینکاس ھمھ ماع لتق ھب تسد دّمحم ،ھّکم حتف زا سپ ھکنیا دوجو اب .دنتشاد

 یتروص رھ رد یتسیاب تسیل نآ دارفا ھک دوب هدرک ھیھت  یتسیل وا اما ،دزن نآ
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 کی ھک( رفن ود ،دندوب ھتشگرب مالسا نید زا اھنآ زا رفن ھس .دندش یم ھتشک

 راعشا هدرب رتخد ود و ،دندوب هداد مانشد ھّکم رد دّمحم ھب )دوب نز ناشرفن

 .دندوب هدناوخ دّمحم ھیلع زیمآ زنط

 دیدش یرازیب هدنھد ناشن دندش یم ھتشُک دیاب ھّکم رد ھک یدارفا تسرھف

 هدش فرحنم نید زا ھکیناسک .دوب نارگید طسوت ششریذپ مدعزا دّمحم

 نیا  ھک ھکنیا رب دندوب یلیلد اھنآ ھک نوچ دوب ھنتف رطخ ناش رطخ ،دندوب

 دّمحم یسک رگا ھکیلاح رد ،دنک اھر ار مالسا یدرف  ھک دراد دوجو ناکما

 ار تردق نیا ھک دوب نیا رد شرطخ ،داد یم مانشد ای درک یم رخسمت ار

 .دنک فیعضت ار نارگید نامیا ھک تشاد

 ةیبیدحلا حلص ای نامیپ  

 .تسا ھتفر ھّکم ھب ترایز یارب ھک دید یئایور رد دّمحم ،ھّکم حتف زا لبق

 ناناملسم نیب نوچ دوبن نکمم یزیچ نینچ ماجنا نامز نآ رد تیعقاو رد یلو

 مدرم اب دّمحم ایور نیا زا سپ .دوب رارقرب یگنج تیعضو ھّکم نینکاس و

 .دورب ھّکم ھب ترایز یارب ھک داد یم هزاجا دّمحم ھب ھک  تسب ینامیپ ھّکم

 یم طرش هدھاعم نیا یاھ دنب زا یکی و دوب ل اس هد نامیپ نیا نامز تدم

 دوش قحلم وا ھب شتسرپرس هزاجا نودب ھک ار یدرف رھ دّمحم ھک درک

 قفاوت نیا .دش یم زین نانز و اھ هدرب لماش هدام ای هرصبت نیا .دنادرگزاب

 .دندنویپب رگید هورگ ھب ھک داد یم هزاجا یھورگ رھ دارفا ھب نینچمھ

 وا شیپ ھّکم مدرم یتقو ھکنیا یارب ،دوبن قفاوت نیا ھب دنبیاپ اصخش دّمحم

 نداد سپ زا هللا ھب دانتسا اب وا ،دنریگب سپ ار ناشناگدرب و نانز ات دنتفر یم

 یارب شناردارب ھک دوب موثلک ُّما مانب ینز دروم نیلوا .درک یم یراددوخ اھنآ

 قاحسا نبا ھتفگ ھب و ،دادن سپ اھنآ ھب ار وا دّمحم .دنوب هدمآ وا نتفرگ سپ

 .)١٠-٩ھیآ ،ھنحتمم هروس( دادن ار راک نیا هزاجا ھک دوب  هللا نیا
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 دننکن یتسود ناناملسم ریغ اب ھک دھد یم روتسد ناناملسم ھب ھنحتمم هروس

 هارمگ اھنآ ،دنشاب ھّکم زا یسک قشاع ھنایفخم ناناملسم رگا ھک  دیوگ'یم و

 ینامیا یب ثعاب ھک تسنیا نانامیا یب یوزرآ اھنت هراومھ نوچ :دنا هدش

 ةیبیدحلا نامیپ حور اب تریاغم و داضت رد ھنحتمم هروس مامت .دنوش ناناملسم

 میھاوخن ناشن تموصخ و ینمشد مھ ھب تبسن ام'' درک یم نایب نینچ ھک تسا

 اھ دعب اما ''.درادن دوجو ام نیب رد ینامیا دب ای و ھنایفخم راک چیھ و ،داد

 اب یتسود مدع ،دندرک فرصت ار نآ و هدرک ھلمح ھّکم ھب ناناملسم ھک یتقو

 .دنتسکش ار نامیپ ھک دوب شیرق نیا ھک دش ھیجوت ھنوگ نیا ناناملسم ریغ

 رد .دوشن ھتسب نارفاک اب ینامیپ چیھ رگید ھک درک مالعا هللا ،نیا زا سپ

 . . . درادن ناتسرپ تب ھب یدھعت هللا'' ھک تسا هدمآ ۵-٣ تایآ ھبوتلا هروس

 .''دیناسر لتق ھب دیتفای اجرھ ار ناکرشم

 تخسو تفس یمالسا ھیرظن  کی روطچ ھک دھد یم ناشن تاقافتا نیا بیترت

 و نکش نامیپّ اتاذ ناملسم ریغ نانامیا یب ھک تشاد هدیقع ھک تفرگ لکش

 دّمحم ھکیلاح رد .)٨-٢ ھیآ ،٩ هروس ( دنتسھ ناشقفاوت یرادھگن رد ناوتان

 بلاج .تسناد یم دوخ قح ار نانامیا یب اب ینکش نامیپ ،هللا روتسد ھب انب

 نارگید زا رت رب یتردق و ماقم ھک درک یم اّعدا ھک ،دّمحم یتقو ھک تساجنیا

 ھناراکھانگ مادقا نیا ،درک یم ضقن ار ناناملسم ریغ اب هدھاعم ،تسا

   .دش یمن بوسحم

 هورگ رد نانامیا یب نداد رارق اب  دّمحم ھک دنھد یم ناشن یتاقافتا نینچ

 نتشاد ،)ھنتف لھا ینعی( دننک یم هارمگ ناشنامیا زا ار ناناملسم ھک یناسک

 نکمم ریغ دننک یم عانتما مالسا شریذپ زا ھک یمادام ار اھنآ اب یداع طباور

 .درک
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 نایدوھی اب هزرابم و دّمحم
 ییانب ریز داتفا قافتا ربیخ و ھنیدم نایدوھی و دّمحم نیب ھک تاقافتا و تالدابم

  .باتک لھا مدرم ھیلع رب ھّمذ متسیس یرارقرب یارب دش

 نایدوھی هراب رد دّمحم ھیلوا یاھ هاگدید

 نیا رد نایدوھی اب دّمحم کارتشا ھطقن اھنت ،ھّکم رد دّمحمروضح تدم رد

 هروس رد .تسا دوھی ناربمایپ ھلسلس زا یربمایپ وا  ھک دش یم ھصالخ اعدا

 تفایرد ھنیدم رد تسخن یاھھام رد ھک یتاماھلا و ھّکم رد هدش لزان  یاھ

 یاھ هروسرد  ھک تقو رھ .تسا هدش نایدوھی ھب یناوارف یاھ هراشا ،درک

 زا یضعب ھکنیا اب ھک هدش دیکات ھتکن نیا ،تسا هدش هراشا نایدوھی ھب یّکم

 ناشتکرب ثعاب دّمحم ماغیپ اّما دنتسھ نامیا یب مھ یضعب و رادنامیا اھنآ

 .)٨-٩٨:١ هروس( دوب دھاوخ

 ھک تشاد سامت زین  نایحیسم اب یتح ھّکم رد  شروضح تدم رد دّمحم

 دّمحم دوب یحیسم ھک ھجیدخ یومعرسپ ھقرو .دندوب هدننک مرگلد ییاھسامت

 رد ار  دّمحم ھک ینایرس نایحیسم و ،درک یفرعم ربمغیپ کی  ناونعب ار

 راودیما دّمحم دیاش .دنتفریذپ ربمایپ ناونع ھب ار وا دندوب هدرک تاقالم ھّکم

 یاھ ھناشن '' ھک دنھد صیخشت و هدرک لابقتسا شماغیپ زا مھ نایدوھی ھک دوب

  .)٩٨ هروس( دراد هللا یوس زا ''یا ھتسجرب

 ھلمج زا دوب نایدوھی نید لثم وا تامیلعت ھمھ دّمحم دوخ ھتفگ ھب  تقیقح رد

 شناوریپ زا یتح وا  .)۵ ھیآ ،٩٨ هروس( تاکذ نداد و زامن یرازگرب

 هدش ھتفگ ھک دنتسیاب )ماش ( ھیروس ھب ور زامن یرازگرب یارب ھک تساوخ

  .درک نایدوھی زا دیلقت ھب مھ ارراک نیا ھک ،هدوب میلشروا ھب ور شروظنم ھک



 

  

54 

 .تسب ینامیپ نایدوھی اب دیسر ھنیدم ھب دّمحم ھکیماگنھ ،ثیداحا تیاور ھب

 و نایدوھی'' ھک درک نایب و ھتفریذپ نید کی ناونعب ار تیدوھی دادرارق نیا

 ھب ھک داد روتسد نایدوھی ھب اّما ''دنراد ار ناشدوخ نید مادک رھ ناناملسم

 .دننامب رادافو دّمحم

   ھنیدم رد تفلاخم

 اب اما ،درک ھنیدم یدوھی نینکاس نایم شماغیپ جیورت ھب عورش دّمحم سپس

 ھب ار تمواقم نیا یمالسا ثیداحا .دش وربور یا هرظتنم ریغ تمواقم

 درک یم اّعدا دّمحم ھک یبلاطم زا یضعب .دنھد یم تبسن نایدوھی تداسح

 و تشاد نایدوھی و نایحیسم سدقم باتک رد ھشیر تسا هدش ماھلا وا ھب ھک

 ریز ار تاماھلا نیا )یدوھی یبھذم نیملعم( یدوھی یاھماخاخ ھجیتن رد

 یم شخر ھب ار دّمحم یاھ ریسفت یاھ ضیقن وّ دض و ،دندرب یم لاوس

 .دندیشک

 نیا ھب باوج رد دّمحم و دندش زاسرس درد مالسا ربمایپ یارب تالاوس نیا

 .تسا هدش لزان وا ھب نآرق زا یرتشیب یاھ هروس ھک درک یم اعدا تالاوس

 دوب لکشم شیارب یلاوس ھب  نداد خساپ دّمحم ھک ھک تقو رھ ،اھراب و اھراب

 یم کمک نآرق تایآ زا شیاھفرح دییات یارب و درک یم هدافتسا تصرف زا

  .تفرگ

 نایدوھی ھک درک یم اعدا ھک دوب نیا دّمحم یاھ یژتارتسا نیرت هداس زا یکی 

 اھ ثحب رد ھک دننک یم هراشا نآرق زا یتایآ ھب طقف ھکنوچ ،دنتسھ راکبیرف

 نایب ار دنتسین ناشدوس ھب ھک ییاھ هروس و تایآ اّما ،دننک یم کمک اھنآ ھب

 .)٧٧ ھیآ ،٢ هروس ؛٧۶ ھیآ ،٣۶ هروس( دننک یمن

 ھک دوب نیا دش یم هداد تبسن هللا ھب ھک یرگید خساپ ،نایدوھی ھب باوج رد 

  .)٧٧ ھیآ ،٢هروس( دنا هدرک فیرحت ار دوخ سدقم باتکً ادمع نایدوھی
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 دّمحم اب ناشیاھوگتفگ رد دوھی یاھماخاخ ،یمالسا ثیداحا و ّتنس هاگدید زا

 دّمحم یاھاعدا ھب لوبق لباق یاھ خساپ نداد اھنآ دصق و دنتشادن یصلاخ ّتین

 ناناملسم نامیا و مالسا ھک دندرک یم شالت و ھتشاد ھنتف دصق اھنت اھنآ .دوبن

  .دنربب نیب زا ار

 تسا یزوت ھنیک قّوشم ھک ینید

 ھب تبسن دّمحم ھنیک و ینمشد ،نایدوھی اب دّمحم هدننک دیماان یاھوگتفگ نیا

 نایدوھی زا یضعب ھک  دندوب ھتفگ یلبق یاھ ھیآ ھکیلاح رد .داد شیازفا ار نانآ

 هدش تنعل دوھی لسن مامت ھک درک یم اّعدا نآرق نالا اّما ،دنتسھ نامیا اب

 .)۴۶ ھیآ ،۴هروس( دنا یعقاو نموم اھنآ زارفن دنچ اھنت و دنتسھ

 لیدبت ناشناھانگ رطاخ ھب نایدوھی زا یضعب ھتشذگ رد ھک درک مالعا  نآرق

 ،٢ هروس ؛۶٠ ھیآ ،۵ هروس ؛٢۶ ھیآ ،٧ هروس( دندوب هدش کوخ و نومیم ھب

 ھطبار و )٧٠ ھیآ،۵ هروس( دیمان شُکربمغیپ ار اھنآ هللا نینچمھ .)۶۵ ھیآ

 نیاربانب .درک لد تخس ار اھنآ و بیذکت ار نکش نامیپ نایدوھی نیا اب دوخ

 ھیآ ،۵ هروس( دنراکتنایخ ھشیمھ ناناملسم لباقم رد نایدوھی ،یکدنا زجب

 یتسرد و تیادھ هار زا ھک دنوش یم هدیمان ''ناگدنزاب ھشیمھ'' نایدوھی .)١٣

  .)٢٧ ھیآ ،٢ هروس( دنا هدیشک تسد

 یربتعم نید تیدوھی ،۶٢ ھیآرد هرقبلا هروس رد ،ھنیدم ھب دّمحم ندمآ زا لبق

 یب( دش خوسنم نارمع هروس ٨۵ ھیآ طسوت  ھیآ نیا اّما .دوب هدش ھتسناد

 ات تسا  هدش هداتسرف وا ھک دیسر ھجیتن نیا ھب دّمحم  ھنیدم رد .)دش رابتعا

 تفرگ ھجیتن دّمحم .)١١۵ ھیآ ،هدئام هروس( دنک حالصا ار نایدوھی تاھابتشا

 تسا هدروآ وا ھک یمالسا و ،تسا هدش تیدوھی ندش خوسنم ببس شندمآ ھک

 در ار مایپ نیا ھکیناسک مامت .تسا دنوادخ ماھلا نیرخآ نآرق و نید نیرخآ

 .)٨۵ھیآ ،نارمع لآ هروس نآرق( دوب دنھاوخ ''ناگدنزاب'' وزج دننک یم
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 مھ اھنآ ،دننک لابند ار دوخ میدق نید ھک دنناوت یمن رگید نایحیسم و نایدوھی

  .دنوش ناملسم و ھتفریذپ ار دّمحم دیاب

 ھیلعرب )یتدیقع( یتایھالا رایع مامت گنج کی دّمحم ،نآرق یاھ ھیآ رد

 زا دّمحم ھک تشگ یم رب نیا ھب مجاھت نیا ھشیر .تخادنا هار ھب نایدوھی

 ھک روطنامھ و .دوب روخلد  تدش ھب دندوب هدرک در ار شمایپ نایدوھی ھکنیا

 شریذپ مدع نیمھ زا دّمحم ،دوب هدرک لمع ھّکم ناتسرپ تب اب دروخرب رد

 خساپ و ھتفر رت ولج مدق کی سپس و درک هدافتسا دوخ ھب نداد رابتعا یارب

 .دندش تنوشخ اب هارمھ شیاھ

 تنوشخ ات یگدش درط زا

 ھب نایدوھی لماک فذح تیاھن رد و ندناسرت یارب یتضھن دّمحم ،ھنیدم رد

 تراسج ناتسرب تب رب یزوریپ زا سپ ردب دربن رد ھک وا .تخادنا هار

 زا ماقتنا ھب دیدھت ار عاقون يق مانب دوھی زا یا ھفیاط ،دوب هدرک ادیپ یرتشیب

 و هدرک هرصاحم ار ھلیبق نیا نایدوھی ،ھناھب نیمھ ھب دعب و .درک ادخ یوس

 یارب ار نایدوھی زا یدادعت وا شا یدعب مدق رد .درک جارخا ھنیدم زا ار اھنآ

 ھب ھک ار یدوھی رھ '' ھک داد روتسد شنارادفرط ھب و تفرگ فدھ رورت

 مالسا ینعی ''ملست ملسأ'' ھک داد راطخا نایدوھی ھب و دنشکب ''دتفا یم ناشگنچ

 ''.یشاب ناما رد ات نک لوبق ار

 اھنت ناناملسم ریغ ھک ؛داتفا قافتا دّمحم رد یساسا رییغت کی ،عطقم نیا رد

 قح ،دننک تیامح و ھتشاذگ مارتحا ار ناناملسم و مالسا ھک  یتروص رد

 رھ ،نیا زجب .دوب دھاوخ ناما رد ناشناج و ھتشاد ار ناشلاوما تیکلام

  .تساھنآ اب گنج یارب یا ھناھب و هدش بوسحم ھنتف یراتفر

 ،ریدنونب ھفیاط و دوب هدشن لماک زونھ نایدوھی اب دّمحم باسح ھیفصت اما

 ھب مھتم ھفیاط نیا مدرم ھمھ .تشاد نھذ رد دّمحم ھک دوب یرگید ھفیاط
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 وط یا هرصاحم زا دعب و ھتفرگ رارق ھلمح دروم سپسو دندش ینکش نامیپ

 تمینغ ناونع ھب اھنآ هدش اھر لاومأ و دندش هدنار نوریب ھنیدم زا ینال

  .داتفا ناناملسم تسد ھب یگنج

 هدنام یقاب  ھفیاط نیرخآ ھک ار ھظیرق ينب ھفیاط دّمحم ،ارجام نیا زا سپ

 دعب .درک هرصاحم تسا هداد روتسد ھتشرف لیئربج ھکنیا ھناھب ھب دوب دوھی

 ات دصشش نیب یاھرس یتیاور ھب انب ،ھفیاط نیا طرش و دیق یب میلست زا

 و اھنز و دندرک ادج ناشنت زا  ھنیدم رازاب رد ار ناشنادرم زا رفن دصھن

 .دندش میسقت ناناملسم نیب )هدرب( یگنج تمینغ ناونع ھب ار ناشیاھ ھچب

 ھنیدم یزاس کاپ زا سپ .دوب هدشن مامت ناتسبرع نایدوھی اب زونھ دّمحم راک

 ّقح ود مدرم ھب ھلمح نیا رد .درک ھلمح ربیخ ھب وا ،نایدوھی روضح زا

 زا سپ اّما .دنوش ھتشک ای و دنھدب نید رییغت مالسا ھب ای ھک :دش هداد باختنا

 داھنشیپ زین یموس ھنیزگ ،دنداد تسکش ار ربیخ نایدوھی  ناناملسم ھکنیا

 لھا ھک دندوب یھورگ نیلوا ربیخ نایدوھی بیترت نیا ھب .طورشم میلست :دش

  .دندش ھّمذ

 یم نایاپ ھب نایدوھی اب دّمحم راتفر یگنوگچ هراب رد ام ثحب ،ھتکن نیا اب

 رد ود رھ نایدوھی و نایحیسم نآرق هاگدید زا ھک مینادب ھک تسا مھم .دسر

 دروخرب هوحن .دنوش یم بوسحم ''باتک لھا'' و دنریگ یم رارق هورگ کی

 هدنیآ یاھنرق رد ،دّمحم یگدنز و نآرق رد ''باتک لھا'' ناونع ھب نایدوھی اب

  .نایحیسم اب دروخرب یارب دش ییوگلا ھب لیدبت

  'میتسھ ناینابرق ام'
 ینابرق رب وا دیکات تشاد دوجو دّمحم یراک ھمانرب رد ھک یتاعوضومزا یکی

 روشک ھک رظن نیا ھیجوت یارب .تسا ناناملسم ندش عقاو ملظ دروم و ندوب
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 ھک دوش ادیپ یا ھناھب ھک دوب یرورض ،یدازآ اب تسا ربارب گنج و ییاشگ

 یارب نینچمھ .دھدب ناشن مجاھت ھتسیاش و راکھانگ ار ناملسم ریغ نانمشد

 ناشندوب راکھانگ رب رتشیب دیاب ،دشاب رتدیدش نانمشد تازاجمو ھیبنت ھکنیا

 ناناملسم رازآ و جنر'' )هللا( یھالا نامرف قبط رب  ھک ییاجنآ زا .درک رارصإ

 جنر و درد ھک  دش بجاو ناناملسم رب نیا ربانب ،''تساھنآ ماع لتق زا رتدب

 ھک تینھذ نیا .دننادب رتشیب دندروآ ناشنانمشد رس رب ھک ییالب رھزا ار دوخ

 یتدیقع رواب کی ھب لیدبت دنتسھ رت ینابرق و رت هدیشک ملظ ھشیمھ ناناملسم

 .دش اھنآ ھمانمارم زا یشخب و

 یم نشور دراد دّمحم ّتنس و نآرق رد ھشیر ھک یتدیقع و ینید رواب نیمھ

 دروم ھک یناسک زا ھک دنراد رواب ناناملسم زا یضعب مھ زونھ ارچ ھک دنک

 هرظانم کی رد .دنتسھ رت ینابرق و رتمولظم دنا ھتفرگ رارق ناناملسم ھلمح

 دّمحم نب دمحا روسفورپ ،هریزجلا ھکبش رد ناطلس افو رتکد اب ینویزیولت

 ناطلس افو رتکد یاھ ثحب زا ینابصع ھک وا .داد زورب ار تینھذ نیمھ

 :تفگ هدرک ندز دایرف ھب عورش ،دوب
 رد]ناناملسم[ هانگیب اھناسنا اھنویلیم . . . !میا ینابرق ھک میتسھ ام نیا  

 رتشیب رفن دنچ...امش ناھانگیب ھک یتروص رد ،دنراد دوجو ام نایم

 .رفن رازھ دنچ ای دنچ رثکا دح ،دنتسین

 عماوج زا یرایسب ناج تفآ زورما نیمھ ھب ات ،ندوب ینابرق تینھذ نیا

 رد تیلووسم لوبق یارب اھنآ تیفرظ فیعضت ثعاب و دشاب یم یمالسا

  .تسا هدش ناشلامعا لباقم
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 نارگید هدننک در دّمحم
 نارگید یوس زا شریذپ مدع اب دّمحم دروخرب هوحن زا ام یسررب بلطم نیا

 ،شنانمشد رب یزوریپ یوجتسج رد وا روطچ ھکنیا و نارگید ندرک درط و

 .دھد یم نایاپ درک یم ھّجوم ار دوخ

 ھبرجت یفلتخم حوطس رد ار شریذپ مدع مالسا ربمایپ ،میدید ھک روطنامھ

 ار وا ھّکم مدرم مّود ،دندرک درط ار وا لیماف و هداوناخ یاضعا  لّوا :درک

 ،اھنیا ھب شنکاو رد دّمحم .دندرک در ار وا ھنیدم نایدوھی رخآ رد و دنتفریذپن

 ھب لسوتم تیاھن رد و هداد رابتعا شدوخ ھب سپس اما ،درک دیدرت دوخ ھب

 کش دوخ ھب ھک وا .درک میتی ار یرایسب ،دوب میتی ھک یدّمحم .دش تنوشخ

 مھ یشک دوخ رکف ھب یتح حاورا زا ندید رازآ زا سرت رطاخب و تشاد

 اب ار شنید و هدیقع ھک نارگید هدننک در نیرتگرزب ھب دش لیدبت ،دوب هداتفا

 نامیا و نید رھ نیزگیاج وا نید ات درک لیمحت نارگید ھب شنایھاپس روز

 .دوش یرگید

 ھک درک یم رکف ،دوخ یحطس و یساسحارکفت زرط و ینیبناھج رد دّمحم

 افش ار شناوریپ هدش درخ تاساسحا  ،شنانمشد ندومن راوخ و نداد تسکش

 حلص' نیا ١۵-١۴ ھیآ ،ھبوتلا هروس .دنک یم شکورف ار اھنآ تینابصع و هداد

 هداد حیضوت دیآ یم تسدب گنج رد یزوریپ اب ھک ار هدنھد افش 'یمالسا

 .تسا

 یم ار ادخ نیدنچ ھک یدارفا فرط زا اعقاو شنارای و دّمحم ھک تسا تسرد

 ھنیدم رد ار تردق دّمحم ھکنیا زا دعب اما ،دندید ھجنکش و رازآ دندیتسرپ

 یعون ار نارگید یوس زا شا یربمایپ ھب ینامیا یب یتح ،تفرگ تسدب

 و ناروابان ھیلع رب ار تنوشخ زا هدافتسا زوجم و درک یقلت ھجنکش و رازآ

 ات درک رداص ،یحیسم و یدوھی ھچ و تسرپ ادخ دنچ ھچ ،ناگدننک رخسمت
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 و یتدیقع یا ھمانرب دّمحم .دنک میلست ھب روبجم ای و هدرک تکاس ار اھنآ

 وا اب تفلاخم زاربا عون رھ یا هدش باسح روطب ھک درک یراذگ ھیاپ یماظن

 ،بوکرس ھمانرب نیا تیقفوم ھک درک اعدا وا .درب یم نیب زا ار شنارای و

  .وا ندوب ربمایپ رب تسیرابتعا رھم و لیلد

 ربمایپ کی ماقم رد وا ھکنیا تازاوم ھب ار دّمحم یناگدنز یلصا تاکن نآرق

 ھتشون کی دننام نآرق ھجیتن رد .دنک یم نایب درک یم تکرح ولج تمس ھب

 ور تنوشخ و ینمشد ّسح ھک تسا دّمحم ھب قلعتم و یصخش رایسب دنس ای

 ییاھزیچ .دنک یم تبث نارگید طسوت ندش ھتفریذپن ربارب رد ار وا شیازفا ھب

 ساسحإ ،یشوماخ و توکس :دننام درک لیمحت ناناملسم ریغ ھب دّمحم ھک

 مدع ھب دّمحم یاھ شنکاو لوحت رد ھشیر ،ندوب راذگساپس روز ھب و هانگ

 طسوت ندشن ھتفریذپ اب ندمآ رانک مدع نیا و .دراد  نارگید طسوت وا شریذپ

 زا دندرک عانتما ھکیناسک ھمھ ھک دش سکعنم دّمحم راتفر رد ھنوگنیا ،مدرم

 یھاوگ و تسین هللا زج ییادخ ھک مھد یم یھاوگ' دنیوگب  ھکنیا ھب فارتعا

 .دندش هداد تسکش تنوشخ روز ھب 'تسوا هداتسرف دّمحم ھک مھد یم
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 مجنپ    لصف

 اھمغ درم یسیع

 اھمغ درم
 هزادنا نامھ ھب لقادح ،دمحم یگدنز زا رتشیب ھن رگا یسیع یگدنز ناتساد

 وا ندش بولصم رد ار یگدش درط نیا جوا ھک تسا یگدش درط زا راشرس

 یسیع ھکیلاح رد دوب ییوج یفالت رازآ و ملظ ھب دمحم خساپ .مینیب یم

 .تشاد توافتم الماک یخساپ

 ان ھھبش دلوت ودب رد .تشادن یلآ هدیا یگداوناخ طیارش دمحم لثم زین یسیع 

 یّرقحم طیارش تحت .)٢۵-١:١٨ یتم لیجنا( تشاد دوجو وا ندوب عورشم

 هاشداپ دوریھ شدلوت زا سپ .)٢:٧ اقول لیجنا( دمآ ایند ھب ھلیوط کی رد

 تخیرگ رصم ھب هدنھانپ کی ناونع ھب ،سپس .داد ار وا ندش ھتشک روتسد

 .)١٨-٢:١٣ یتم لیجنا(



 

  

62 

 اھلاوس رابگر ریز یسیع

 لثم .دش ھجاوم یمیظع تفلاخم اب درک زاغآ ار شا میلعت تمدخ یسیع یتقو

 وا ،شرادتقا فیعضت و ندیشک شلاچ ھب ّتین اب یدوھی یبھذم یاملع دمحم

 :دنتفرگ یم تالاوس رابگر ریز ار
 تفلاخم ھب وا اب تخس نایسیرف و نید یاملع ،تفر نوریب یسیع نوچ 

 رد ات دندوب نیمک رد و دنتخات وا رب رایسب تالاوس اب و دنتساوخرب

 )۵۴-١١:۵٣ اقول لیجنا(. دنرادنا ماد ھب ار وا شنابز زا  ینخس

 :دش لاوس یدایز تاعوضوم دروم رد یسیع زا

 یم لاوس نیا اب ،دھد یم افش ار نارامیب تّابش زور رد وا ارچ ھک §

 لیجنا ( درازگ یم اپ ریز ار تاروت وا ھک دنھد ناشن دنتساوخ

  ،)١٠در١٢ یتم ،٢در٣ سقرم
 دھد یم ماجنا ار اھراک نیا یا هزاجا و رایتخا ھچ اب ھکنیا  ای §

 )٢ :٢٠ اقول ،٢٣در٢١ یتم ،٢٨در١١ سقرم(
 یتم  ،٢ :١٠ سقرم( دھد قالط ار شرسمھ دناوت یم درم ایآ  §

٣ :١٩(، 
 سقرم( ھن ای دنتسھ رصیق ھب تایلام تخادرپ ھب فظوم دارفا ایآ §

 ،)٢٢ :٢٠ اقول ،١٧ :٢٢ یتم ،١۵ :١٢
 ،)٣۶در٢٢ یتم ( تسیچ سدقم باتک رد روتسد نیرتمھم §
 ،)۴٢در٢٢ یتم ( تسا یسک ھچ دنزرف هدنھد تاجن §
 ،)١٩در٨ انحوی( دش یم لاوس وا یردپ بسن دروم رد ای الثم §
 اقول ،٢٨-٢٣در٢٢ یتم ( گرم زا سپ زیخاتسر دروم رد §

 ،)٣٣-٢٧در٢٠
 یتم ،١١در٨ سقرم( دنک ھئارا یا ھناشن ھک دش یم ھتساوخ وا زا §

 ،)١در١۶ ،٣٨در١٢
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 :دندوب  هدز زین ار تاماھتا نیا یسیع ھب تالأوس نیا ھمھ رب هوالع §

 ناطیش تردق اب و تسوا رد ناطیش ھکنیا ای تسا هدز نج وا ھک  §

 ،)٢۴در١٢ یتم ،٢٢در٣ سقرم ( دھد یم ماجنا ار تازجعم
 نییآ ھن و )٢در١٢ یتم( دنتشادن هاگن ار تّابش  ھنوا نادرگاش ھک §

 اقول ،٢-١در١۵ یتم ،٢در٧ سقرم( تراھط ھب طوبرم یاھ

  ،)٣٨در١١
   .)١٣در٨ انحوی ( نداد تسردان تداھش §

 ناگدننک درط 

 ندش درط ھبرجت وا ھک میوش یم ھجوتم یسیع میلاعت و یگدنز یسررب اب

 :درک ھبرجت ار یدایز یاھ هورگ و دارفا طسوت

 دازون زونھ وا ھک ینامز دشکب ار وا ھک درک یعس هاشداپ دوریھ §

 .)١۶در٢ یتم( دوب
 سقرم( دنتشاد لد ھب ھنیک وا زا هرصان رد شیاھ ییاتسور مھ §

 یا هرخص زا ار وا ھک دندرک یعس و ،)۵٨-۵٣در١٣ یتم ،٣در۶

 . )٣٠-٢٨در۴ اقول( دنشکب و هدرک باترپ
 .)٢١در٣ سقرم( دندناوخ ھناوید ار وا شا هداوناخ یاضعا  §
    .)۶٠در۶ انحوی( دندرک کرت ار وا شناوریپ زا یلیخ §
 .)٣١در١٠ انحوی( دننک راسگنس ار وا ھک دندرک یعس یھورگ  §
  .)۵٠در١١ انحوی( دندیچ ھئطوت وا گرم یارب یبھذم ناربھر §
 سقرم لیجنا( درک تنایخ وا ھب یسیع درگاش هدزاود زا یکی ادوھی §

 انحوی ،۶-١ :٢٢ اقول ،١۶-١۴در٢۶ یتم ،دعب ھب ۴٣در١۴

٣-١٨:٢(.  
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 درک راکنا راب ھس ار وا یسیع ھتسجرب نادرگاش زا یکی سرطپ §

-۵۴ :٢٢ اقول ،٧۵-۶٩در٢۶یتم ،٧٢-۶۶در١۴ سقرم لیجنا(

 .)١٨ انحوی ،۶٢
 یسیع ھک دندرک تساوخرد میلشروا رد مدرم زا یگرزب هورگ §

 اب ار وا رھش نیا رد لبق زور دنچ مدرم نیمھ و دوش بولصم

 سقرم( دندرک ییوگ دمآ شوخ ناش هدنھد تاجن ناونع ھب ینامداش

  .)١۵در١٩ انحوی ،٢٣-١٨ ٢٣ اقول،١۵-١٢در١۵
 و هدرک فت شتروص ھب ،هدز کتک ار وا یبھذم ناربھر  §

 .)۶٨-۶٧در٢۶ یتم ،۶۵ :١۴ سقرم لیجنا( دندرک شرخسمت
 دنداد رارق هدافتسا ءوس دروم و هدرک رخسمت ار وا یمور نازابرس §

-۶٣در٢٣ اقول ،٣١-٢٧ :٢٧ یتم ،٢٠-١۶ :١۵ سقرم لیجنا(

۶۵، ١١-٢٣(.  
 و هدز تسردان تاماھت ا وا ھب نایدوھی و نایمور یاھ هاگداد رد §

 یتم،۶۵-۵٣در١۴ سقرم لیجنا( دندرک موکحم گرم ھب ار وا

 .)دعب ھب ٢٨در١٨ انحوی ،۶٧-۵٧در٢۶
 ھک دوب یتازاجم عون نیرتزیمآریقحت ھک دندیشک بیلص ھب ار وا  §

 ادخ یوس زا ینیرفن ار تازاجم عون نیا نایدوھی و دنتشاد نایمور

 .)٢٣در٢١ ھینثت باتک( دنتسناد یم
 شگرم زا شیپ و دوب هدش هدیشک بیلص رب دزد ود نایم رد ھک یتقو §

 سقرم لیجنا( دنتفگ یم ازس انو مانشد وا ھب دوب جنر و درد رد

 انحوی ،٣۶-٢٣:٣٢ اقول ،۴۴-٣٢ :٢٧ یتم ،٣١-٢١در١۵

٣٠-١٩:٢٣(.  
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 یگدش درط ھب یسیع خساپ

 نیا ھب وا خساپ اما ،درک ھبرجت یسیع ھک ییاھ یگدش درط نتفرگ رظن رد اب

 ماقتنا یوج و تسج رد وا .دوبن زیمآ تنوشخ ای یمجاھت عون زا اھراتفر

 یم هدز وا ھب ھک یتاماھتا زا خساپ یب یسیع عقاوم یضعب رد .دوبن نتفرگ

 لیجنا( دوب شندش بولصم زا لبق نآ دروم نیرتفورعم ھک تشذگ یم دش

 یم یبن یایعشا تّوبن ققحت یعون ار نیا ھیلوا یاسیلک .)٢٧:١۴ یتم

 :تسناد
 ،دنرب یم حبذ یارب ھک یا هرب نوچمھ ،دوشگن ناھد اّما دید متس و رازآ

 .دوشگن ناھد تسا شوماخ شا هدنرب مشپ دزن ھک یدنفسوگ نوچ و

  .)٧ :۵٣ ایعشا(

 اھ تقو یضعب ،دنک تباث ار دوخ ات دندیشک یم شلاچ ھبار وا  ھک یتقو

 یلاوس ھک داد یم حیجرت ضوع رد و درک یم عانتما راک نیا زا یسیع

 لھا ناسنا وا .)دعب ھب ٢٢:١۵ و ٢١:٢۴  یتم لیجنا لاثم ناونع ھب( دسرپب

 :دنتشاد وا اب دربن رس  رگید دارفا عقاوم زا یرایسب ھچ رگ دوبن ییاوعد
 اھ ھچوک رد ار شیادص یسک و ،دز دھاوخن دایرف و درک دھاوخن عازن

 ار ھتخوس مین ھلیتف و تسکش دھاوخن ار هدش دروخ ین .دینش دھاوخن

 ار ۴-١ ۴٢ ایعشا ھک ٢٠-١٩در١٢یتم لیجنا( .درک دھاوخن شوماخ

 ).دنک یم لقن

 ناکم نآ زا اھنت وا دنتشاد ار وا ندرک راسگنس ای نتشک دصق مدرم یتقو

 بولصم ھب یھتنم ھک یدراوم زا ریغ ھب ،)۴:٣٠ اقول لیجنا(٠ دش یم رود

 .تفر شیپ ندش بولصم یوس ھب ھنادماع وا ھک دش وا ندش

 دراوم وا ھچ رگا ھک دشاب یم ھتکن نیا حیسم یاھ شنکاو حیضوت زا روظنم

 ینابرق و درک ھبلغ اھ ھسوسو رب وا اّما درک ھبرجت ار یگدش درط زا یددعتم
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 ھنوگنیا ار وا یاھ خساپ زا یا ھصالخ  نایناربع ھب ھلاسر .دشن یگدش درط

  :دنک یم نایب
 یدردمھ ام یاھ فعض اب دناوتن ھک تسین نانچ ام مظعا نھاک اریز

 .تسا هدش ھسوسو ام نوچمھ ثیح رھ زا ھک تسا یسک ھکلب ،دنک

 )١۶-١۵در۴ نایناربع(

 عمج رطاخ یدرف ریوصت ،دننک یم میسرت یسیع زا لیجانا ھک یریوصت

 .دنک یمن ساسحا نافلاخم راتشک یارب یزاین  و ھتشاد رواب ار دوخ ھک تسا

 یبوچراھچ ھکلب دومن دروخرب یگدش درط اب بسانم رایسب یسیع اھنت ھن

 .داد شزومآ شنادرگاش ھب یگدش درط ھب ییوگ خساپ یارب زین یتایھالا

 .تسا هدش هداد حیضوت ھمادا رد اھ شزومآ نیا یساسا ناکرا

 یگدش درط صوصخ رد یسیع تایھالا

 شاب ھتشاد ار ندش درط راظتنا

 ناونع ھب وا یگدناوخ زا یندش ان ییادج شخب ھک داد ناشن ینشور ھب یسیع

 درط ار یسک ھک دوب نیا رب دنوادخ ھمانرب .دوب یگدش درط دنوادخ حیسم

 :دیامن هدافتسا شنامتخاس یلصا یانب گنس ناونع ھب دوب هدش
 لیجنا( . . . تسا هدش انب گنس نیرتمھم دندرک در نارامعم ھک یگنس

 روطنیمھ و دنک یم لقن ار ٢٣-٢٢در١١٨ رومزم ھک ١١در١٢ سقرم

  .)۴٢در٢١ یتم

 سرطپ لوا( تسا ایعشا باتک رد هدیشک جنر و هدش درط مداخ نامھ اسیع

 شمارآ دارفا شیاھجنر رطاخب ھک )٣۵-٨:٣٢ نالوسر لامعا و دعب ھب ٢:٢١

 :دننک یم تفایرد شیاشخب ناشناھانگ زا و
 درد ھکنآ لاح . . . هدیدجنر و انشآ درد درم ،نایمدآ دزن دودرم و راوخ

  .)۵-٣ :۵٣ ایعشا( تفرگ دوخ رب وا ھک دوب ام یاھ
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 درک یم هراشا ھتکن نیا ھب ابترم یسیع و دوب وا ھمانرب یلصا شخب بیلص

 :دش دھاوخ ھتشک وا ھک
 تمحز ناسنا رسپ تسا مزال ھک درک زاغآ اھنآ نداد میلعت ھب یسیع هاگنآ

 ،هدش در نید یاملع و نانھاک نارس و خیاشم یوس زا و دنیبب رایسب

 تبحص هراب نیا رد اراکشآ وا .دزیخرب زور ھس زا سپ و دوش ھتشک

 در٢٠ ،٢١:١۶ یتم ،٣۴-٣٢ :١٠  ،٣٢-٣١در٨ سقرم( . . . درک

 .)٢٣در١٢ انحوی ،٣١در١٨ اقول ،٢در٢۶ ،١٧-١٩

 دینک درط ار تنوشخ 

 ار فادھا ھب ندیسر یارب تنوشخ زا هدافتسا مادم و تحارص ھب یسیع

 :دوب نایم رد وا دوخ یگدنز یاپ ھک ینامز یتح درک یم موکحم
 ریشمش ھک رھ اریز ،نک ماین رد ار دوخ ریشمش دومرف وا ھب یسیع اّما

 .)٢۶:۵٢ یتم لیجنا(دوش ھتشک زین ریشمش ھب دشک

 یارب تنوشخ زا هدافتسا وا دنک یم تکرح بیلص تمس ھب  یسیع یتقو و

 :شدوخ گرم یاھب ھب یتح ،دنک یم در ار شتلاسر ھیجوت
 نیا زا میھاشداپ رگا .تسین ناھج نیا زا نم یھاشداپ داد خساپ یسیع

 اّما .میاین راتفرگ نایدوھی تسد ھب ات دندیگنج یم منامداخ دوب ناھج

 .) ١٨:٣۶ انحوی لیجنا( تسین ناھج نیا زا نم یھاشداپ

 یا هراشا دنک یم تبحص اسیلک هدنیآ یاھ ندیشک جنر دروم رد یسیع یتقو

 :تفگ وا .دنک یم ''ریشمش'' ھب
 مروایب حلص ھک ما هدماین .مروایب نیمز ھب حلص ات ما هدمآ ھک دیربم نامگ

 .)١٠:٣۴ یتم لیجنا( مروایبریشمش ات ھکلب

 زوجم یسیع ھک دننک تباث ھک دننک یم لقن ار ھیآ نیا اھ یضعب ھچ رگا

 رد ھقرفت ھب هراشا ھیآ نیا تیعقاو رد اّما تسا هداد  ار تنوشخ زا هدافتسا

 درط حیسم ھب ناشنامیا رطاخب نایحیسم ھک یتقو دنک یم اھ هداوناخ لخاد
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 هدافتسا ریشمش یاج ھب ''ییادج'' ھملک زا اقول لیجنا رد ھباشم ھیآ :دنوش یم

 ھک تسا یزیچ رھ لبمس ریشمش نیارب انب .)١٢:۵١ اقول لیجنا( .دنک یم

 یرگید لمتحم ریسفت .دزاس یم ادج مھ زا ار هداوناخ یاضعا و هدرک میسقت

 ملظ دروم ود  یسیع ھک ھیآ نیا ھنیمز ھب ھجوت اب ھک تسا نیا دراد دوجو ھک

 رازآ نیمھ ریشمش زا روطنم دنک یم تبحص نایحیسم ھب هدنیآ یاھ متس و

 هدیشک نایحیسم ھیلع رب ھک تسا یریشمش نیا تروص نیا رد .تساھ متس و

 رب الماک تنوشخ یفن دروم رد یسیع یاھ شزومآ .اھنآ طسوت ھن تسا

 راظتنا ناشتاجن یارب هدنھد تاجن ای حیسم زا  مدرم ھک دوب ھچنآ فالخ

 مھ و یسایس ،یماظن قیرط زا مھ ناشتاجن ھک دندوب راودیما مدرم .دنتشاد

 نیا زا وا یھاشداپ'' ھک درک نایب یسیع ھک یتقو و  .دشاب یناحور عونزا

 .درادن یسایس تیھام وا یھاشداپ ھک درک نشور تقیقح رد وا ''تسین ایند

 هداد وا ھب تسا هاشداپ ای رصیق ھب قلعتم ھک ھچنآ ھک درک هراشا نینچمھ وا

 وا .)٢٢:٢١ یتم لیجنا( وا ھب تسا دنوادخ ھب قلعتم ھک ھچنآ رھ و دوش

 رد یھاشداپ نیا نوچ دشن لیاق ادخ یھاشداپ یارب یکیزیف ییورملق نینچمھ

 دش ھجاوم شنادرگاش لاوس اب یسیع یتقو .)١٧:٢١ اقول( تسا دارفا نورد

 مادک ھک دوب نیا روظنم ھک تسشن دھاوخ یرتھب یاج رد اھنآ زا یسک ھچ ھک

 یسیع ،تشاد دنھاوخ دنوادخ یھاشداپ رد یرترب یسایس ماقم اھنآ زا کی

 اھنآ رد ھک تسین ایند نیا یاھ یھاشداپ دننام دنوادخ یھاشداپ ھک داد خساپ

 دیاب ''ندوب لوا'' یارب یھاشداپ نیا رد .دننک یم یرورس نارگید رب یضعب

 یوجتسج رد ھک دیاب وا نادرگاش و .)٢٧ و ٢٠:١۶ یتم لیجنا( دوب رخآ

 .دنوش عقاو تمدخ دروم ھکنیا ات دنشاب نارگید ھب تمدخ

 ھب .دنتفرگ ّیدج رایسب ار تنوشخ مدع دروم رد یسیع میلاعت ھیلوا یاسیلک

 ھفرح دندوب شماجنا زا عنم نایحیسم ھک یلغاشم ھلمج زا لاثم ناونع

 .دوب هدش عنم دارفا نتشک زا دوب زابرس یحیسم رگا ای و دوب یزابرس
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 دیرادب تسود ار ناتنانمشد

 ندرک موکحم و اھ ینمشد اھنت یگدش درط ھب زیمآ تنوشخ یاھ شنکاو

 شریذپ لباق رگید ییوج یفالت ھک تخومآ یسیع .دھد یم شیازفا ار نارگید

 تواضق ،)۴٢-۵:٣٨ یتم لیجنا( دشاب یم یبوخ ترارش خساپ اھنت و تسین

 نانآ زا و دیرادب تسود ار نانمشد ،)٧ -١:۵یتم لیجنا( تسا هابتشا نارگید

 لیجنا( دوب دنھاوخ نیمز ثراو نانتورف ،)۵:۴٣ یتم لیجنا( دیشابن رفنتم

  .)۵:٩ یتم لیجنا( دش دنھاوخ هدناوخ ادخ نادنزرف نایوج حلص و )۵:۵ یتم

 شومارف دعب و دندینش نادرگاش ھک دنتسین فرص تاملک اھنت اھ شزومآ نیا

 اھنآ ھک دنھد یم ناشن یبوخب دیدج دھع رد حیسم ناوریپ یاھ ھمان .دندرک

 اھیتخس اب ھھجاوم تروص رد یتح دندرک یم لمع اھ شرومآ نیا یانبم رب

 :اھرازآ و
 کتک .تسا سردنم نامیاھ ھماج و میا ھنشت و ھنسرگ مد نیمھ ات ام

 نوچ ،مینک یم نیمات ار نامشاعم دوخ جنرتسد اب .میا هروآ و هدروخ

 یتقو ،مینک یم لّمحت مینیبب رازآ نوچ و میبلط یم تکرب دننک نامتنعل

 سوتیت ،٣:١٠ سرطپ لوا( میھد یم خساپ ینابرھم اب میونش یم ازسان

  )٢١-١٢:١۴ نایمور ،٢-٣:١

 لوا( دندوب نارادنامیا لباقم رد حیسم یلجت ناشراتفر اب حیسم نالوسر

 شخب یتم لیجنا رد ''دیرادب تسود ار ناتنانمشد'' ھیآ و  ،)٢۵-٢:٢١ سرطپ

 .دش لوق لقن ھیلوا یاسیلک نارود رد یرگید ھیآ رھ زا شیب ۵

 دیزاس هدامآ متس و ملظ یارب ار دوخ

 اھنآ :دنتسھ بانتجا لباق ریغ متس و رازآ ھک داد شزومآ شنادرگاش ھب یسیع

 لیجنا( دش دنھاوخ ھتشک و هدش عقاو تنایخ و رفنت دروم ،هدروخ قالش

 .)٢٣-١٧ :١٠ یتم ،١٩-١٢در٢١ اقول ،١٣-١٣:٩ سقرم
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 ھک ینامز ھک داد راطخا اھنآ ھب داد یم شزومآ ار شنادرگاش یتقو یسیع

 شزومآ اب لماک داضت رد .دش دنھاوخ درط دنھد یم نارگید ھب ار وا مایپ

 یتح و تنوشخ ھب اھجنر ھب خساپ رد ار ناناملسم ھک وا یوگلا و دمحم یاھ

 ار ناشسابل درگ'' اھنت ھک داد شزومآ اھنآ ھب یسیع ،دومن یم قیوشت لتق ھب

 هار ھب تفلاخم اب ھھجاوم زا سپ رگید ترابع ھب .''دنورب اجنآ زا و هدناکت

 لیجنا( درادزاب ار امش تفلاخم ھبرجت نیا ھک دیھدن هزاجا و دیھد ھمادا دوخ

 نوچ دوبن یخلت اب هارمھ ییادج یانعم ھب نیا .)١٠:١۴ یتم ،۶:١١ سقرم

 .)١٠:١٣ یتم لیجنا ( تشگ دھاوخ زاب اھنآ ھب شمارآ ھک

 یسیع درک زیھرپ وا ییوگ دمآ شوخ زا یرماس یاتسور کی ھک یتقو

 ھک دنتساوخ وا زا سپس شنادرگاش .داد زورب دوخ زا ار یراتفر ھنوگنیا

 و هدرک خیبوت ار اھنآ وا اّما درابب اتسور رب شتآ نامسآ زا ات دھدب روتسد

 .)۵۶-۵۴ :٩ اقول لیجنا( درک روبع اجنآ زا طقف

 نآ زا دنتفرگ رارق متس و رازآ دروم هاگرھ ھک داد میلعت شنادرگاش ھب یسیع

 ھک نوچ دنشابن نارگن ھک تفگ اھنآ ھب .)١٠:٢٣ یتم لیجنا( دنزیرگب ناکم

 سقرم لیجنا( دنیوگب ھچ ھک دننادب ات درک دھاوخ کمک اھنآ ھب سدقلا حور

 نارگن ھک تساوخ نانآ زا و ،)١۵-٢١:١۴ ،١٢-١٢:١١ اقول ،٢٠-١٩ :١٠

 .)١٠:٢۶ یتم ،١٠:٣١ سقرم لیجنا( دنشابن

 ھک یتقو تفگ شنادرگاش ھب ھک تسا ھتکن نیا یسیع میلاعت زراب ھجو کی

  .دش راتفر روطنیمھ مھ ناربمایپ اب ھک نوچ دننک یداش دننیب یم متس
 ترفن امش رب ناسنا رسپ رطاخ ھب مدرم ھک هاگنآ امش لاح ھب اشوخ 

 نآ رد .دنزاس مان دب و دنھد مانشد و دننارب دوخ عمج زا ار امش و دنریگ

 ارچ .تسا میظع نامسآ رد ناتشاداپ اریز ،دینک یبوکیاپ و یداش زور

 ،٢٣-٢٢ در۶ اقول لیجنا( دندرک نینچ ناربمایپ اب زین نانآ ناردپ ھک

 .)١٢-۵:١١ یتم
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 زا و ھیلوا یاسیلک یوس زا لدو ناج اب مایپ نیا ھک دراد دوجو یدایز دھاوش

 :دش ھتفریذپ یسیع ھب یگتسبلد یور
 سرطپ لوا( !ناتلاح ھب اشوخ ،دیدید جنر قح هار رد یتح رگا اّما

-۴:١٢ سرطپ لّوا ،٢:١٧ نایپیلیف ،١:۵ نایطنرق لّوا روطنیمھ ،٣:١۴

١۴( 

 نادواج تایح ھیدھ ھک داد یمرگلد ار شنادرگاش دیما نیا اب روطنیمھ یسیع

 ــ درک تفایرد ناوت یم ھک یا ھیدھ نیرتھب ینعی ــ دومن دنھاوخ تفایرد ار

 ایند نیا رد دیاب نانآ گرم زا سپ یگدنز رد هدعو نیا تفایرد یارب اّما

 .)١٣:١٣ یتم ،٣٠-١٠:٢٩ سقرم لیجنا( دننامب یقاب رادافو
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 مشش لصف

 یدازآ ھب ام هار ،بیلص

 بیلص اب ینمشد و دّمحم
 تسا یگدش درط زا یدازآ دیلک ھک حیسم بیلص صوصخ رد لصف نیا رد

 بیلص دامن اب یزیچ رگا دّمحم یدیقولا زا یتیاور ساسا رب .مینک یم تبحص

 .درب یم نیب زا ار نآ ھلصافالب ،درک یم ادیپ شا ھناخ رد نآ یور رب

 ھناخ رد دّمحم رگا ھک هدش ھتفگ نآ رد ھک تسا هدومن لقن یتیاور یدیقولا

 .درک یم دوبان ار ئش نآ ،دراد ار بیلص شقن ھک دید یم یزیچ شا

 ھب حیسم ھک درک یم نایب شمیلاعت رد ھک دوب رفنتم بیلص زا ردقنآ دّمحم

 دوبان ار اھ بیلص ھک تشگ دھاوخزاب ایند نیا ھب مالسا زا یربمایپ ناونع

 لقن یثیدح رد ّھیرح وبأ .دنک نک ھشیر نیمز یور زا ار تیحیسم و هدرک

 :ھک تسا هدرک
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 ،)هللا( تسوا ناتسد رد نم حور ھکنآ طسوت ھک تسا ھتفگ هللا هداتسرف

 ھب ار تیرشب و تشگ دھاوخ زاب امش نایم ھب یدوز ھب میرم رسپ یسیع

 ار بیلص وا ؛درک دھاوخ یرواد )لداع یمکاح ناونع ھب( تلادع

 ریغ زا تایلام ینعی( یا ّھیزج رگید و ھتشک ار اھکوخ و ھتسکش

 شخب .یراخب حیحص باتک(. . . . تشاد دھاوخن دوجو )اھناملسم

 .)۴:۶٠:٣۴۴٨ ربمایپ یاھناتساد

 تشاد دھاوخن دوجو یّموس ھنیزگ ،ددرگ زاب یسیع یتقو ھک تسا نیا روظنم

 .دش دنھاوخ ھتشک ھنرگو دنھد نید رییغت مالسا ھب دیاب نایحیسم و

 ینمشد یسیع بیلص اب ،دّمحم لثم ،ناناملسم زا یلیخ زین هزورما یتح

 :دنراد

 کی بیلص ناملسم ربھر کی ،١٩٩٨ سمسیرک زا شیپ زور ود §

  .دیشک نییاپ ار ناتسکاپ دابآ لصیف رد کیلوتاک یاسیلک

 سوردنا یاسیلک ھب ینابلآ مدرم زا یھورگ ،٢٠٠۴ چرام ١٨ رد §

 ھناسر .دندرک یتمرح یب و ھلمح وزوک رھش رد وژدوپ رد سدقم

 لاح رد ار ناناملسم ھک دندرک رشتنم ییاھ سکع یللملا نیب یاھ

 ھتسجرب و یزلف یاھ بیلص نتسکش و اسیلک فقس زا نتفر الاب

 یدایز دراوم رد و .دھد یم ناشن هدوب لصتم فقس ھب ھک یا

 ار وزوک رد یحیسم یاھناتسربق یاھ بیلص ناناملسم زا یھورگ

 .دنتسکش

 نایماظن ،دادغب یارودلا یحیسم ھقطنم رد ،٢٠٠٧ لیرپآ رد §

 ناشیاھاسیلک یالاب زا ار اھ بیلص ھک دنتساوخ نایحیسم زا ناملسم

 بیلص نتخادنا زا ار ناناملسم ھک دش رداص ییاوتف و دنشکب نییاپ

 .درک عنم

 ،تفرگ تسد رد ٢٠٠٧ لیرپآ رد ار هزغ لرتنک سامح یتقو §

 کی .دندرک دوبان ار اھ بیلص ھنایشحو شنایماظن ھبش زا یضعب
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 دندش تراغ راد باقن نادرم طسوت هزغ رد ھسردم و ھعموص

 یکی .دنتفرگ رارق یدوبان فدھ نکاما نیا یاھ بیلص اصوصخمو

 یاھورین زا رفن کی ھک داد شرازگ مھ هزغ نکاس نایحیسم زا

 وا ھب و درک هراپ شندرگ زا ار بیلص دنبندرگ ،سامح یتایلمع

 ''.تسا عونمم بیلص'' ھک تفگ

 دوھ ّدیس نآوت مانب یدرف ،٢٠٠٧ لاس ربتکا ٢٩ ھبنشود زور رد §

 رد ''یبھذم یاھ دامن شیامن'' ھب یزلام سلجم رد ،سوردا ّدیس نب

 یدرف ناونع ھب نم'' تفگ وا .درک ضارتعا ییاسیلک سرادم لباقم

 منک یم مالعا ار ما یصخش رظن ،مروشک و داژن ،مبھذم ھب دھعتم

 ''. . . درک دوبان ار اھ بیلص دیاب ھک

 درک مالعا ناتسلگنا رد شراملب نادنز ،٢٠٠۴ لاس ربماون هام رد §

 دنوپ رازھ دصشش و نویلیم کی ھنیزھ ھب یدجسم تخاس دصق ھک

 ماجنا یارب یمومع یاضف کی نادنز نیا رد ھک یلاح رد .دراد ار

 اّما ،تسا ھتشاد دوجو فلتخم یاھ شیارگ اب دارفا طسوت اعد

 میارج ھب مھتم یتح اھنآ زا یضعب ھک ناملسم یاھ ینادنز

 ھناھب نیا ھب دندرک عانتما اضف نیا زا هدافتسا زا دندوب یتسیرورت

 ،ناناملسم اعد عقوم رد ھک دنراد دوجو ییاھ بیلص اعد قاتا رد ھک

 .دنوش هدیشوپ دیاب

 زومآراک کی ،یئوعازع دّمحم ،ناتسلگنا رد یرگید یارجام رد §

 یور جات لبمس یور رب ھکنیا زا ،ندنل رد کیفارت تیریدم

 تیاکش تشاد رارق یرتمیلیم جنپ کچوک بیلص کی وا مرفینوی

 ھناھب ھب یمادختسا تایاکش هاگداد ھب یرھش سیلپ ھیلع رب وا .درک

 ار شتیاکش ادعب وا ھکنیا مغر یلع .درک تیاکش  'یداژن ضیعبت'

 جات ناشن ندیشوپ زا ھک یدارفا ھب سیلپ تاماقم اما  ،تفرگ سپ

 .داد تیفاعم دننک عانتما یبھذم لیالد ھب ناتسلگنا
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 زا سپ ،ناتسلگنا یربرتناک رھش مظعا فقسا یرک جروج زا یتح §

 ھتساوخ ١٩٩۵ لاس رد یدوعس ناتسبرع رد یرابجا فقوت کی

 رارق شسابل یور رب و شا ھنیس لباقم رد ھک ار یبیلص ھک دش

 نیا رومدیکسا دیوید .تفریذپ ار تساوخرد نیاوا و دراد رب تشاد

 حیضوت ھنوگ نیا )یفقسا( نکیلگنا یاسیلک ھمان ربخ رد ار قافتا

 :تسا هداد

 ھب هرھاق زا زاورپ ریسم رد یرک )مظعا فقسا( یامیپاوھ

 یدوعس ناتسبرع رد فقوت ھب روبجم هار ھنایم رد ،نادوس

 یرک زا ،ناتسبرع رد ّهدج رھش ھب ندش کیدزن ماگنھ ھب .دش

 و یشیشک ھقی ھلمج زا یبھذم یاھ ناشن ھمھ ھک دش ھتساوخ

 .درادرب ار شا ھنیس لباقم بیلص

 ناشن نایحیسم ام یارب بیلص ،دننک یم در ار بیلص ناناملسم ھکنیا ھمھ اب

 .تسا یدازآ

 یتشآ و یگدش درط ،بیلص
 و رگیدکی زا ار اھ ناسنا ،تیرشب لکشم ناونع ھب هانگ ،یحیسم هاگدید زا

 تاروتسد نتسکش زا رتارف هانگ ھلاسم .دزاس یم ھناگیب و هدرک ادج ادخ

 یتقو .ناسنا و ادخ ھطبار رد فاکش ینعی  هانگ ،تسا ینامرف ان و دنوادخ

 ھک دنتفرگ میمصتو هدنادرگ یور دنوادخ زا اھنآ دندرک ینامرفان اوح و مدآ

 ھب ندرک تشپ اب اھنآ .دننک تعاطا ار رام ،دنوادخ ھب ندرک شوگ یاجب

 هدرک درط ار اھنآ زین ادخ ھجیتن رد .دندرک در ار وا اب ھطبار و ادخ ،دنوادخ

 ینیرفن لثم دنوادخ روضح زا طوقس نیا و و دنار نوریب شروضح زا و

 .تفرگ ارف ار اھنآ



 

  

77 

 زا ھطبار ات درک ھئارا ینامیپ یسوم قیرط زا دنوادخ ،لیئارسا خیرات رد

 دنوادخ یاھ ھتساوخ زا وا موق اما ،دنک هدنز ون زا ار تیرشب اب ھتفر تسد

 دنوادخ اب ھطبار ینامرفان اب اھنآ .دندرک لابند ار دوخ هار و دندرک یچیپ رس

 :درکن اھر الماک ار اھنآ دنوادخ اما .دندش عقاو بضغ دروم و دندرک در ار

 و اھنآ تاجن رکف رد دنوادخ .تشاد اھنآ ددجم یایحا یارب یا ھمانرب وا

 .دوب تیرشب یمامت تاجن

 خلت بقاوع و تیرشب یوس زا دنوادخ ندرک در مھم ھلاسم لح دیلک بیلص

 عاونا نیرتدب زا ندش  هدیشک بیلص ھب ،یسیع نامز رد .دشاب یم ییادج نیا

 طسوت شندش ھتفریذپن و بولصم درف لماک در لبمس و دوب اھ تازاجم

 ھک یدیدش یگدش درط ساسحا و تازاجم عون نیا لباقم رد اما ،دوب ھعماج

 ساسحا رب ھبلغ دیلک یگدش درط نیا شریذپ اب یسیع ،تسا نآ لبمس بیلص

 دراد یبرخم تارثا نارگید طسوت ندش درط .دنک یم ھئارا ار یگدش درط

 داجیا ثعاب نارگید طسوت ندش ھتفریذپن ھک تسا نیا رد شرگناریو تردق و

 یتقو یسیع .دوش یم اھناسنا ناور و حور رد ییاھلمعلا لسکع و اھشنکاو

 نداد و رفنت نیا نتفریذپ اب ،دش ھجاوم دندومن ھلمح وا ھب ھک یدارفا رفنت اب

 تسکش ار یگدش درط یفنم تردق ،ایند ناھانگ ینابرق ناونع ھب شیناگدنز

 ،تشاذگ شیامن ھب حیسم ھک یتبحم .دومن حالس علخ ار نآ تبحم اب و داد

 :دوب هدیرفآ ھک یناھج یارب دنوادخ قشع ساکعنا رگم دوبن یزیچ
 ھب ھک رھ ات دادار دوخ ھناگی رسپ ھک درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ اریز

 انحوی لیجنا ( دبای نادیواج تایح ھکلب ،ددرگن کالھدروآ نامیا وا

٣:١۶(. 

 ندرک در رطاخ ھب تیرشب ھک یتازاجم ،بیلص یور رب نداد ناج اب یسیع

 ار نآ حیسم اما دوب گرم تازاجم نیا .درک لوبق ار دوب شا ھتسیاش ادخ

 تایح و هدش هدوشخب ،دنروآ یم نامیا وا ھب ھک نانآ ھمھ ات درک لمحت
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 یگدش درط برخم تردق رب مھ یسیع ھک دوب تروص نیا ھب .دنبای نادیواج

 نارگید طسوت دنوادخ ندرک در یاھب وا دوخ مھ و درک ھبلغ نارگید طسوت

 .درک تخادرپ شگرم اب ار

 ریسفت یارب میدق دھع رد ناھانگ هرافک یارب ندرک ینابرق لبمس زا نایحیسم

 باتک رد موھفم نیا .دننک یم هدافتسا بیلص یور رب حیسم گرم تیمھا

 :تسا هدمآ دشک یم جنر ھک تسا یمداخ دروم رد ھک یدورس رد یبن یایعشا
 ھناش رب ار دروآ ناغمرا ھب حلص ام یارب شلمحت ھک ار یتازاجم وا ...

 دنوادخ هدارأ نیا لاح نیا اب .میتفای افش ام وا یاھمخز اب و دیشک شیاھ

 ھکنیا مغر یلع و ،دوش وا جنر ثعاب و ھتسکش مھ رد ار وا ھک دوب

 دھاوخ ار یناگدنز رون وا اما ،دومن ناھانگ هرافک ار وا یناگدنز دنوادخ

 زا و داد گرم یارب ار شا یناگدنز وا . . . ،تشگ دھاوخ نامداش و دید

 رب ار یرایسب نامدرم ناھانگ وا نوچ .دش هدرمش ناراکھانگ ھلمج

 ،۵٣:۵ یبن یایعشا باتک( .دومن تعافش ناراکاطخ یارب و دیشک شود

١٢ ،١٠( 

 حیضوت ،نایمور یاسیلک ھب شا ھمان زا شخب رثا یتمسق رد لوسر سلوپ

 اب یگدش درط ساسحا عون رھ ھب حیسم ندش ینابرق ھنوگچ ھک دھد یم

 :دھد یم نایاپ دشاب یم شزاس و یتشآ ھک نآ رھزداپ
 نانید یب رطاخ ھب بسانم نامز رد حیسم میدوب ناوتان زونھ ھک یماگنھ

 زا اسراپ یناسنا رطاخ ھب یسک تسا نکمم تردن ھب ھکنآ لاح .داد ناج

 ناج ھک دشاب تماھش نیا ار یسک تسا نکمم دنچ رھ ،درذگب دوخ ناج

 ھنوگ نیا ام ھب ار دوخ تبحم ادخ اما .دھدب کین یناسنا یارب ار دوخ

 سپ .درم ام هار رد حیسم ،میدوب راکھانگ زونھ ام یتقو ھک درک تباث

 وا ھطساوب ،میا هدش هدرمش اسراپ وا حور طسوت ھک نونکا ،رتشیب ردقچ

 ھب ،میدوب نمشد ھک یماگنھ رگا اریز .تفای میھاوخ تاجن بضغ زا

 رد ھک نونکا رتشیب ردقچ ،میدش هداد یتشآ ادخ اب شرسپ گرم ھطساو
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 نایمور ھلاسر(.تفای میھاوخ تاجن وا تایح ھلیسو ھب ،میتسھ یتشآ

۵:۶-١١( 

 یاعدا و تیموکحم عون رھ رب دنک یم ھئارا دنوادخ ھک یشزاس و یتشآ نیا

 ایو رگید یاھناسنا ثلاث صاخشا نیا ھچ ،دوش یم زوریپ ثلاث صاخشا

  :)٨:٣٨نایمور( دنشاب دیلپ حاورأ و ھتشرف
 یم اسراپ ار اھنآ ادخ )نوچ( ؟دنک مھتم ار دنوادخ ناگدیزگرب ھک تسیک

 ادج حیسم یسیع رد ادخ تبحم زا ار ام دناوت یمن زیچ چیھ .. . . درامش

 )٨:٣٩ و ٣٣-٨:٣١ نایمور ھب ھلاسر( .دیامن

 دنوادخ اب تبحم و یتشآ ،حلص رب ینتبم یا ھطبار نایحیسم ھکنیا رب هوالع

 اب حلص یرارق رب قیرط زا مھ ھک تسا هدش هداد اھنآ ھب راختفا نیا ،دنراد

 تارثا ندرک یثنخ رد بیلص تردق و مایپ مالعا قیرط زا مھ و نارگید

  :دنشاب ھحلاصم و یتشآ هار رد ینیمداخ ،یگدش درط رگناریو
 و هداد یتشآ دوخ اب ار ام حیسم ھطساو ھب ھک تسادخ زا ھمھ اھنیا

 ناھج حیسم رد ادخ رگید ترابع ھب .تسا هدرپس ام ھب ار یتشآ تمدخ

 و تشاذگ یمن ناشباسح ھب ار مدرم ناھانگ و داد یم یتشآ دوخ اب ار

 )٢٠-۵:١٨ نایطنرق مود ھلاسر( .درپس ام ھب ار یتشآ مایپ

 تیناقح تابثا و زیخاتسر

 زیخاتسر

 تاراھظا رد و دّمحم ''تاماھلا'' حالطصا ھب رد دایز ھک یتاع وضوم زا یکی

 شنانمشد وا .دشاب یم شا تیناقح تابثا یارب وا لیامت ،دوش یم رارکت وا

 ار شندوب قح ھب هار نیا ز ات درک شتاداقتعا شریذپ ھب رادو روز ھب ار

 دنتفریذپ یم ار دّمحم یرترب و میلاعت دیاب ای اھنآ راتفر نیا ھجیتن رد .دنک تابثا

 .دوب گرم موس ھنیزگ اھنت .دندش یم ھّمذ تخادرپ ھب روبجم ھکنیا ای
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 تیرومام رد یمھم شقن تیناقح تابثا و ندرک عافد ،یحیسم یاھ ریسفت رد

 هداتسرف ناونع ھب حیسم شقن .دنک یمن عافد دوخ زا حیسم اما .دراد حیسم

 یگدش درط ینتورف و عضاوت اب ھک دوب نیا ،دیشک شود رب ار ام جنر ھک یا

 قیرط نیا زا و دش تابثا حیسم تیناقح حیسم دوعص و زیخاتسر اب .دریذپب ار

 :دش دوبان نآ تردق و گرم
 ادخ .دیدن داسف زین شندب و دیدرگن اھر ناگدرم ناھج رد وا ناج ...

 تسار تسد ھب وا .مینآرب دھاش یگمھ ام و دینازیخ رب ار یسیع نیمھ

 نآرھ و هدرک تفایرد ار دوعوم سدقلا حور ،ردپ زا و دش هدرب الاب ادخ

 نیا دنوادخ.  . . . تسا ھتخاس یراج دیونش یم و دینیب یم ھک ار زیچ

-٢:٣١ نالوسر لامعا( .تسا ھتخاس حیسم مھ و ادخ مھ . . .  ار یسیع

٣۶( 

 ھنوگچ ھک دھد یم حیضوت ناپیلیف ھب لوسر سلوپ ھمان زا یفورعم شخب

 .تفریذپ ار هدرب کی شقن ،دوخ تیاضر اب و ''تخاس نتورف'' ار دوخ حیسم

 ھب هدومن زارفا رس ار وا دنوادخ اما .دوب نتورف مھ گرم دح رس ات یتح وا

 و شالت ھجیتن یزوریپ نیا .دناسر یناحور تاماقم و تاجرد نیرت یلاع

 رب ار دوخ ھک ار حیسم تیناقح قلطم رداق یادخ ھکلب ،دوبن حیسم یالقت

 :دناسر تابثا ھب دوب هدرک لماک میلست بیلص یور
 تاذ مھ ھک وا:تشاد یسیع حیسم ھک دیشاب ھتشاد ار یرکفت زرط نامھ

 ار دوخ ھکلب ،تسجن هرھب دوخ عفن ھب ادخ اب یربارب زا ،دوب ادخ اب

 رد نوچ و .دمآرد نایمدآ تھابش ھب ،ھتفریذپ مالغ تاذ و درک یلاخ

 گرم یتح ،گرم ھب ات و تخاس راوخ ار دوخ دش تفای یرشب یامیس

 و درک زارفا رس تیاغ ھب ار وا زین ادخ سپ .دیدرگ عیطم بیلص رب

 مخ ییوناز رھ یسیع مان ھب ات .دیشخب وا ھب اھمان ھمھ زا رت رب یمان

 )١٠-٢:۴ ناپیلیف ھب ھلاسر( .نیمز ریز رد و نیمز رب ،نامسآ رد ،دوش
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 بلیص هار یدرگاش

 گرم رد ؛نتسناد یکی وا اب ار دوخ ینعی حیسم ندرک لابند ،نایحیسم یارب

 ترورض ھب موادم روط ھب وا ناوریپ و یسیع دوخ .شزیخاتسر رد و

 گرم ھب ار یگدنز یمیدق شور ینعی ،دندرک یم هراشا حیسم اب 'ندرم'

 قشع ساسا رب ار یگدنز زا یدیدج حطس و نتشاد هرابود یدلوت و ندرپس

 یارب ھکلب ندرکن یگدنز دوخ یارب رگید ینعی .ندرک ھبرجت حیسم یتشآ و

 یھار ناونع ھب ،یگدنز روآدرد یاھ ھبرجت تیحیسم رد .نتسیز دنوادخ

 رب .دنوش یم ھتفرگ رظن رد حیسم یاھجنر رد تکراشم و یدردمھ یارب

 یم ھبرجت یگدنز رد نایحیسم ھک ییاھ یتخس و اھشلاچ ،هاگدید نیا ساسا

 یم یقلت یناگدنز ھب یا ھچیرد ناونع ھب و دنبای یم یا هزات یانعم ،دننک

 :تسا هار رد یزوریپ ھکلب تسکش ھن ھک دنتسھ یلیلد و دنوش
 یسک رگا'' :تفگ نانآ ھب و دناوخ ارف دوخ نادرگاش اب ار تعامج هاگنآ

 رب ار شیوخ بیلص ،هدرک راکنا ار دوخ دیاب ،دنک یوریپ ارم دھاوخب

 نآ ،دھد تاجن ار دوخ ناج دھاوخب ھک رھ اریز .دیایب نم یپ زا و ھتشاد

 دوخ ناج لیجنا رطاخب و نم رطاخب ھک رھ اما ،داد دھاوخ تسد زا ار

 ؛٣۵-٨:٣۴ سقرم لیجنا( ''.داد دھاوخ تاجن ار نآ ،دھدب تسد زا ار

 ،١۵-۵:١۴ نایطنرق مود ھلاسر ،١۶-٣:١۴ انحوی لوا ھلاسر نینچمھ

 )٢-١٢:١ نایناربع ھلاسر

 یگدش درط ھب فلتخم شنکاو ود
 زا ات ود ناراذگناینب ناونع ھب دّمحم و یسیع یود رھ ھک تسا ھجوت بلاج

 یخلت یاھ ھبرجت ینالوط ینامز تدم یارب ود رھ ،این د بھاذم نیرتگرزب

 زاغآ ناشدلوت اب یگدش درط نیا .دنا ھتشاد ھتشاد نارگید طسوت ندش درط زا

 و هداوناخ یاضعا اب ناشطباور رب یتح و ھتفای ھمادا ناش یکدوک رد و دش

 نونجم ھک دش هدز تمھت ود رھ ھب .تشاذگ رثا یبھذم تاماقم ھلمج زا ھعماج
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 ھب .دندینش ازسان و هدش ریقحت ود رھ .رورش یاھورین لرتنک رد ای دنتسھ

  .دندش گرم ھب دیدھت ود ود رھ و دش تنایخ رھ

 ود نیا نیب گرزب یتوافت اما ،رفن ود نیا نیب  اھتھابش نیا ھمھ مغر یلع

 .تشاذگ بھذم ود نیا یریگ لکش رب یقیمع رثا توافت نیمھ و دراد دوجو

 لمعلا سکع ،نارگید طسوت ندش ھتفریذپن ھب شنکاو رد شیگدنز رد دّمحم

 یم زورب ار اھشنکاو نیا مدرم زا یلیخ ھک داد ناشن دوخ زا یفنم ییاھ

 رد حیسم یگدنز اما .تنوشخ و یدیئات دوخ ای ،یراکنا دوخ لثم ،دنھد

 درک ھبلغ نارگید طسوت ندش درط رب وا .درک تکرح توافتم الماک یریسم

 ھک ھنوگنآ و ،یگدش درط نتفریذپ اب ھکلب نارگید ندرک درط اب ھن اما

 درک ھبلغ نارگید طسوت ندش درط برخم تردق رب وا دنراد رواب نایحیسم

 .داد افش ار یگدش در نیا درد و

 یتدیقع یثاریم ھک یگدش درط ھب وا شنکاو و دّمحم یگدنز ناتساد لباقم رد 

 ینایحیسم یارب ،یسیع یگدنز ناتساد ،تسا ھتشاذگ اجب ھّمذ مان ھب برخم و

 دیلک ،دنا هدیشک جنر ندوب یا ھّمذ رابنایز تارثا زا و دنا هدیشک جنر ھک

 .تسا لماک تمالس و یدازآ

 یناحور ینیب ناھج کی
 ھتفرگ ھشیر دیدج دھع زا ،مینک یم تبحص نآ زا اجنیا رد ھک ینیب ناھج

 رد اسیلک یاضعا اب ،نایسولوک یاسیلک ھب یا ھمان رد لوسر سلوپ .تسا

 :دیوگ یم نخس اھنآ یارب شیاعد دروم
 رد ناسدقم ثاریم رد ندش میھس ھتسیاش ار امش ھک دینک رکش ار ردپ

 ھب و هدیناھر یکیرات تردق زا ار ام اریز .تسا هدینادرگ رون ورملق

 )١٣-١:١٢ نایسلوک ھلاسر( .تسا ھتخاس لقتنم شزیزع رسپ یھاشداپ
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 یاھورین و ناطیش ھطلس ریز شتاذ رب انب تیرشب ،لوسر سلوپ هاگدید زا

 یناطیش یاھتردق نیا زا ناسنا ،حیسم ھب نامیا اب اما ،دراد رارق یناطیش

 رد دشاب یم دروفسکآ  جلاک یتینیرتوضع ھک ندلوھ .ه.ج .ددرگ یم دازآ

 :ھک دھد یم حیضوت لوسر سلوپ دروم
 وا ھکلب . . . تسا هدش ھناگیب دنوادخ زا هانگ رطاخب وً ادماع رشب اھنت ھن

 نیمک رد ناھج رسات رس رد ھک تسا یناطیش یاھورین ھطلس تحت

 یارب یرازبا ناونع ھب ھن ،دنرب یم راک ھب ار )تاروت( نوناق و دنتسھ

 ھمھ .یرگمتس یارب یرازبا ناونع ھب  ھکلب دنوادخ زا رشب تعاطا

 طقف ھلاسم نیاو دنتسھ کیرش دنوادخ زا یگناگیب نیا رد تیرشب

 ھب تیرشب ھمھ درومرد ھکلب ،تسین نایدوھی ریغ ای نایدوھی ھب صتخم

 .تسا قداص مدآ نادنزرف ناونع

 دنمزاین تیرشب ،سلوپ ینیب ناھج رد ھک دھد یم حیضوت ھمادا رد ندلوھ

 یم طوبرم یناطیش یاھورین ھب ھک ییاجنآ ات'' :تسا تراسا نیا زا ییاھر

 نامھ ،یدازآ نیا دیلک ''.دراد اھورین نیا زا یدازآ ھب زاین اھنت رشب ،دوش

 اب حیسم .داد ماجنا گرم زا شزیخاتسر اب و شگرم اب حیسم ھک تسا یراک

 .درک ھبلغ دنیامن یم ریسا ار رشب ھک یناطیش یاھورین و هانگ رب لمع نیا

 :دسیون یم دوخ لوا ھمان رد لوسر یانحوی

 رورش نآ ھطلس ریز ناھج مامت و ،میتسھ ادخ نادنزرف ھک میناد یم''

 )۵:١٩ انحوی لوا( ''.تسا

 نآ ھطلس ریز'' شا تعیبط رب انب ایند مامت دنک یم نایب انحوی ھک ھنوگنآ رگا

 طقف ھن ینیب ناھج و نید کی ناونع ھب ھک مالسا ،نیارب انب ،'' تسا رورش

 یارب یونعم و یناحور هاگدید یتح زا ھکلب ،یعامتجا و یسایس ظاحل زا

 روھظ و رولبت ،،تسا هدرک لیمحت فلتخم عماوج ھب یناوارف جنر اھنرق

 دوخ ھک تشاد رظن رد دیاب اما .دشاب یم یناسنا ورملق رد یناطیش دادبتسا
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 دریگب رارق ناطیش هدافتسا ءوس دروم و دوش ناطیش لماع ھکنیا زا مھ اسیلک

 .تسین نوصم رد

 ناطیش تردق رب یزوریپ

 رد دیاب دنوش دازآ ھّمذ رابنایز و یناحور تارثا زا نایحیسم ھکنیا یارب

 یگدش درط ھنوگ رھ تشپ رد یلصا یناحور لماع ھک ناطیش تردق لباقم

 .دنتسیاب تسا

 ایند رد ناطیش ھطلس و تردق ،دیدج دھع یاھ ھلاسر و لیجانا ساسا رب

 نیوانع اب ناطیش زا دیدج دھع رد لاثم ناونع ھب ،دودحم اما تسا یعقاو

 ''رصع نیا یادخ'' ،)١٢:٣١ انحوی لیجنا( ''ایند نیا سیئر '' دننام یفلتخم

 ھک )٢:٢ نایسسفا ھلاسر( ''اوھ تردق سیئر'' ،) ۴:۴ نایتنرق مود ھلاسر(

 هدش دای  )١:١٣ نایسلوک ھلاسر( ''تسا یکیرات یورملق '' شا یھاشداپ

 ''.دنک یم لمع ناشک رس رد نونکا مھ ھک تسا یحور نامھ'' ناطیش .تسا

 )٢:٢ نایسسفا ھلاسر(

 ھب ھک تساوخ وا زا و درک راکشآ ییایور رد سلوپ ھب ار دخ یسیع یتقو

 رون ھب یکیرات زا '' ار دارفا وا ھک دش ھتفگ وا ھب ،دورب نایدوھی ریغ شیپ

 نالوسر لامعا( ''.درک دھاوخ تیادھ دنوادخ یورین ھب ناطیش تردق زا و

 حیسم طسوت تاجن زا لبق مدرم ھک تسانعم نیا ھب ترابع نیا .)١٨:٢۶

 یورملق زا و ھتفای تاجن حیسم قیرط زا اما ،دنتسھ ناطیش ھطلس ریز

  .دنوش یم لقتنم دنوادخ یھاشداپ ھب یکیرات

 یھتنم ھک ،تسا راک رد ناطیش و دنوادخ نیب یدربن ،سدقم باتک قبط رب

 ؛١٠:١٨ اقول ،١:١۵ سقرم لیجنا( دوش یم ناھج حطس رد  یندم یدربن ھب

 سک چیھ و ،یھاشداپ ود نیب تسا یگنج ،دربن نیا .)۶:١٢ نایسسفا ھلاسر

 یم یرادبناج یھاشداپ ود نیا زا یکی زا و تسین  فرط یب دربن نیا رد



 

  

85 

 حیسم ،دنراد رارق ینالوط و راد ھمادا یدربن رد نایحیسم ھک نیا اب اما .دنک

 ییاھن ھجیتن کش یب و تسا هدش زوریپ بیلص یور رب لبق زا ار دربن نیا

 .دوب دھاوخ زوریپ و تسا زوریپ حیسم ھک تسا نیا

 اب هرمزور یشکمشک رد هراومھ ،حیسم ناگدنیامن  ناونع ھب نایحیسم

 تسا یرادتقا اھنت ام یارب ،حیسم زیخاتسر و گرم .دنتسھ یکیرات یاھتردق

 نآ ھب ھک تسیا ھناوتشپ و دراد ار یکیرات نیا لباقم رد یگداتسیا ناوت ھک

 و عماوج ھکلب تسین دارفا ھب دودحم مطالتم دربن نیا ھصرع .مینک یم ھیکت

 .دنراد روضح مھ اھتلم

 یتح .تسا هدرک ریگرد ار اھتلم و عماوج ،دارفا ھمھ ،هرطاخم رپ دربن نیا

 شا عبانم ھک تسین انثتسم رما نیا زا ،گنج نیا ھصرع ناونع ھب زین اسیلک

 .دریگب رارق هدافتسأوس دروم یناطیش دصاقم یارب

 دربن نیا رد .دراد رارق ام ھجوت زکرم رد ھک تسا مالسا نیا ،اجنیا رد اما

 و یتدیقع یاھاعدا ندیشک شلاچ ھب یساسا ھتکن کی ،مالسا اب یناحور

 ناناملسم ھب وس کی زا اھنامیپ نیا ھک ارچ .تسا نیتداھش و ھّمذ نامیپ ینیمز

 یم راب یدارفا ار اھنآ و دنھد یم نارگید ھب تبسن یرترب بذاک ّسح کی

 نیا رگید یوس زا و دننک یم یرگمتس و ییوگ روز نارگید اب ھک دنروآ

 اب ھک دنھاوخ یم اھنآ زا و هدرک ریقحت ار ناناملسم ریغ و نایحیسم اھتعیب

 نایسسفا( .دنریذپب ار گرم نیرفن و هدرک توکس بذاک یسانش ردق ّسح کی

۶:١٧-١١( 

 ،حالس علخ کیرات رصع نیا یاھورین ھک دسیون یم لوسر سلوپ ھک یتقو

 زا ھک دنک یم دییات ار یزوریپ نیا تیعطق ،دنا هدروخ تسکش و هدشاوسر

 :تسا هدمآ تسد ھب ناھانگ شیاشخب و بیلص قیرط
 ادخ ،دیدوب هدرم دوخ سفن هدشان ھنتخ تلاح و ناھانگ رد ھک نامز نآ

 اھضرق دنس نآ و دیزرمآ ار ام ناھانگ ھمھ وا .درک هدنز حیسماب ار امش
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 ،دوب هدرک ملع دق ام ھیلع و هدش ھتشون ام دض رب نیناوق بجوم ھب ھک ار

 و اھتسایر و .تشادرب نایم زا ،هدرک شبوکخیم بیلص رب و درک لطاب

 ھلیسوب و تخاس اوسر ناگمھ رظن رد ،هدرک حالس علخ ار اھتردق

 )١۵-٢:١٣ نایسلوک( .دش زوریپ اھنآ رب بیلص

 رد ھک دنتسھ 'ییا هدش ھتشون نیناوق' زا راکشآ ییاھلاثم ،نیتداھش و ھّمذ

 تراسا عون رھ اب ناوت یم بیلص تردق اب .دنشاب یم تیناسنا اب تیدض

 ھلباقم دنروآ یم رابب اھنیا ھک یماکان و یخلت عون رھ و یتدیقع و یناحور

 هزرابم نیا زا یشخب .درک رثا یب و دیشک بیلص ھب ار ھّمذ نامیپ نیا و درک

 نم ھک روطنامھ .دشاب یم مدرم ھمھ ھب ھّمذ تسردان یاھاعدا ندرک اشفا

 ییاناوت ،ھّمذ  دروم رد مھم تاکن زا یکی ،ما هداد حییضوت موس هار باتک رد

 نیا یرگاشفا اب ام ھک دشاب یم ناناملسم ریغ یلیمحت ندرک تکاس رد نآ

 نیا اب .مینک یم رثا یب و حالس علخ ،هدیشک بیلص ھب ار نآ ،یلیمحت توکس

 اب ھلباقم ھب رداق ھکلب دننک یم در ار ھّمذ اھنت ھن نایحیسم ،یناحور هزرابم

 .دنا ھّمذ دادرارق ساسا ھک دنتسھ ییاھتردق و یکیرات یاھورین

 ینوناق قوقح
 ھمھ راکنا ناطیش یناحور یاھاعدا زا یناحور یدازآ یارب یساسا ماگ کی

 ھتشذگ یاھ لسن طسوت ھک یتادھعت یتح ،یناحور تادھعت .تساھاعدا نیا

 دازآ یگدنز کی یارب ام ییاناوت ھب تدش ھب  دنناوت یم ،دنشاب هدش لوبق ام

 ھب ھتشذگ یاھ یتخس و تادھعت زا دناوت یم ناطیش .دننزب ھمطل حیسم رد

 .دنک هدافتسا ام ھیلع رب شا یرگمتس تیبثت یارب ییا ھناھب ناونع

 یاھنامیپ و ناطیش تردق ندرک در ترورض ھجوتم یبوخ ھب ھکنیا یارب

 رد ھک تسا مزال ،دیشاب ھتشاد راک نیا یارب یفاک هزیگنا و دیوش ھتشذگ

 زا  اھناسنا ھیلع رب متس و ییوگ روز یارب ناطیش ھک یقوقح یاھھار دروم



 

  

87 

 موھفم ود اب ار امش ھک مھاوخ یم اجنیا رد .مینک تبحص دنک یم هدافتسا اھنآ

 زا ناطیش ھک تسا ییاج ،یدورو رد .''اپ یاج'' و ''یدورو رد'' :منک انشآ

 تسا ییورملق اپ یاج و دنک زواجت و ھلمح دارفا ھب ات هدش دراو شا قیرط

 وا حالطصا ھب و ،تسا هدمآرد ناطیش ھطلس ھب ھک درف رھ حور نورد رد

 .تسا هدومن تیبثت اجنآ رد ار دوخ یاپ یاج

 دیابن نایحیسم ھک دنک یم هراشا بلطم نیا ھب لوسر سلوپ لاثم ناونع ھب 

 :دنھدب یلاجم ناطیش ھب ناشمشخ نتشادھگن اب
 ھب مشخ رد ناتزور دیراذگن ؛دینکن هانگ دیوش یم نیگمشخ ھک یماگنھ

 )٢٧-۴:٢۶ نایسسفا( .دیھدن لاجم ار سیلبا و دسر رس

 ھملک ینانوی رد ،تسا هدش ھمجرت 'نداد لاجم' ناونع ھب اجنیا رد ھک یا هژاو

 و هدش تنوکس لحم ھک تسا ییاضف ای ناکم شیانعم ھک دشاب یم سوپوت

 .دشاب یم 'نداد تصرف یسک ھب' فدارتم 'نداد لاجم' .دشاب یم لاغشا

 و نیگمشخ ھک دریذپب ھکنیا یاجب یسک  رگا ھک تسا نیا سلوپ روظنم

 رد درف نآ ،دراد هاگن شلد رد ار تینابصع ،تسا هدرک هانگ و هدش ینابصع

 ءوس دروم ات تسا هدومن میلست و هدرک راذگاو ار شحور زا یشخب تقیقح

 .دریگب رارق دیلپ دصاقم یارب هدافتسا

 وا رب ناطیش ھک دنک یم نایب،انحوی لیجنا رد  یسیع ھک یتقو  مھ روطنیمھ

 :دنک یم هدافتسا یقوقح یاھ هژاو زا وا تقیقح رد ،درادن ییاّعدا ای طلست
 ناھج نیا سیئر اریز ،میوگب نخس امش اب ھک هدنامن یقاب ینادنچ تصرف

 ھب ردپ ھک منک یم ار یراک نم اما ؛درادن نم رب یتردق چیھ وا .دیآ یم

 )٣١-١۴:٣٠ انحوی( .تسا هداد نامرف نم

 نایب اسیع ھک دسیون یم  اھ ھتفگ نیا زا دوخ ریسفت رد درانرب مظعا فقسا

 :ھک دنک یم
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 و دنزب گنچ نآ ھب دناوتب ھک درادن نم نورد رد ییاج . . . ناطیش ''

 ''.دراد هاگن ار دوخ

 یرّسفم و تسا یقوقح یحالطصا ،تسا هدرک هدافتسا یسیع ھک یحالطصا

 :ھک دھد یم حیضوت ھنوگنیا نوسراک مانب رگید
 وا ھکنیا ینعی ،تسا یحالطصا دربراک کی ''درادن نم رب یتردق وا ''

 نیا ھب تسا یربع نابز رد یحالطصا روآدای و ،'درادن نم رد ییاج وا'

 یلیخ ھک 'درادن نم ھیلع رب یزیچ وا' ای 'درادن نم رب ییاعدا وا' ھک انعم

 یتروص رد اھنت ناطیش . . . .تسا هدش هدافتسا یقوقح نوتم رد دایز

 ''.دوب یعقاو وا ھیلع رب شیاھاعدا ھک درک یم ادیپ تردق یسیعرب

 نامرف نم ھب ردپ ھک منک یم ار یراک نم اما''  ھک دیوگ یم یسیع یتقو     

 یزیچ ناطیش ھک تسا لیلد نیمھ ھبو تسین یھانگ وا رد ھک ینعی ''تسا هداد

 .دشاب ھتشاد وا ھیلع رب یقوقح یاعدا ای و هدرک مھتم ار وا ھک دبای یمن وا رد

 یسیع گرم ھک نوچ دراد بیلص زا ام کرد رد یدایز تیمھا ھتکن نیا

 ھب ناطیش و تسا هدوبن وا ھنامرجم ای ھناراکھانگ راتفر ینوناق تازاجم

 ،حیسم نامدنوادخ گرم .دشاب دناوت یمن وا یعدم ناونع چیھ ھب یقوقح ظاحل

 یھانگ تازاجم ھن دوب نارگید رطاخب و یارب یا ھناموصعم ندش ینابرق

 و دوب هداد یلاجم ناطیش ھب یسیع رگا .دشاب هدرک موکحم ار وا ناطیش ھک

 وا تقیقح رد اما .دوب شھانگ ھتسیاش یدزم وا گرم ،دوب هدش هانگ بکترم

 .دیشک ار ایند یم امت ناھانگ راب و درم

 اھ یدورو نتسب

 ھک تسا یقطنم و یرورض رایسب ،دیتسھ یناحور یدازآ لابند ھب ھک رگا

 زا ییاپ در رھ و دیدنبب و هدرک ییاسانش ار ناطیش یدورو یاھھار ھمھ

 یدورو یاھرد نتسب یاھھار زا یکی .دینک کاپ ار ناتیگدنز رد ناطیش

 نیا ناطیش ھب تسا نکمم ھک تسا ییاھراتفر ای تاملک زا ھبوت ،ناطیش



 

  

89 

 ندرک ھبوت نیا .دوش یقوقح و قح یعدم ام ھب تبسن ھک دشاب هداد ار هزاجا

 ھک ار یغورد ای بیرف عون رھ و تقیقح اب یئورردور ینعی تقیقح رد

 یدیلک یشقن ھسورپ نیا رد يسیع بیلص .مینک یم در و فارتعا میا ھتفریذپ

 شیاشخب دنوادخ زا ،نام یجنم ناونع ھب حیسم ھب لسوت اب .دنک یم یزاب

 ناطیش ھجیتن رد و هدش لدکی و ناسکیوا اب حیسم اب ندرم اب و هدرک تفایرد

 .درادن یتردق رگید ام رب و دنزب ام ھب یماھتا چیھ دناوت یمن رگید

 ھب ؟میربب راکب دوخ هرمزور یگدنز رد ھنوگچ ار بلاطم نیا الاح ،بوخ

 نیا ،دنک یم مرن ھجنپ و تسد ییوگ غورد لکشم اب یدرف رگا لاثم ناونع

 غورد ھب ،هدوب تسردان دنوادخ هاگدید زا ییوگ غورد ھک دوش ھجوتم دیاب درف

 هدش هدیشخب حیسم راک رطاخب ھک دشاب نئمطم و هدرک فارتعا دوخ ییوگ

 یم یراددوخ شرارکتزا و هدرک در ار ییوگ غورد لمع نیا ماجنا اب .تسا

 و ھتفگ غورد مادم و دراد تسود ار ییوگ غورد یصخش رگا اما .مینک

 زا یدازآ یارب یشالت عون رھ تروص نیا رد ،درادن شکرت یارب یدصق

 .دوب دھاوخ هدوھیب ییوگ غورد

 هدافتساؤس یارب ار هار دنناوت یم مھ یحور یاھ یگ هدید بیسآو اھ مخز

 فلتخم یاھ ینارگن و اھسرت موجھ دروم دارفا اھتقو یھاگ .دننکزاب ناطیش

 رد یکاندرد یاھبیسآ و تاقافتا ھب اھ ھلمح نیا ھشیر ھک دنریگ یم رارق

 نیمھ ھب .دنا هدوبرازآ و ھلمح ینابرق ھک یناسک دننام ؛ددرگ یم زاب ھتشذگ

 یاھ بیسآ زا صاخشا نیا یافش یارب لوا ھک دشاب یرورض دیاش رطاخ

 یم صاخشا نیا سپس و تساھنآ ینونک یاھسرت ھشیر ھک مینک اعد یحور

 یط رد و نامز رورم ھب دعب .دننک دامتعا دنوادخ ھب ناشیاھسرت در اب دنناوت

 ثعاب ھک ار ینانآ ھک درک ناشکمک ناوت یم  یناحور یافش و دشر لحارم

 نیا زا روبع زا سپ .دنشخبب دنا هدوب ھتشذگ یاھ ندید رازآ و اھ بیسآ

 .دننک ھلباقم ناشیاھسرت اب دنناوت یم رترثوم رایسب ،ھلحرم
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 لبق اھلاس ھک یبونج نادوس زا ینز ،مداد یم میلعت ھّمذ دروم رد ھک راب کی

 کی تساوخرد ھب انب .دمآ مدزن ھب ھتشاد ناملسم دارفا اب یکاندرد تایبرجت

 .دنشاب درم ود نابزیم ھک دنتفریذپ نز نیا هداوناخ ،یحیسم تایھالا هاگشناد

 نیا نوچ دوب اسرف تقاط و تخس رایسب یا هرود زاغآ رس ینابزیم نیا و

 دروخرب ریقحت اب مادم نز نیا هداوناخ اب و دندوب رگشاخرپ یدارفا ،اھنامھیم

 زا سپ و هدز شیادص کوخ و هداد لھ راوید ھب ار  نز نیا اھنآ .دندرک یم

 رانک ھشوگ رد یتح وا .دندوب هدرک فت شتروص ھب یتح ازس ان و شحف

 نیرفن و نعل یبرع نابز ھب ناشیور رب ھک درک ادیپ ییاھ ذغاک ھکت شا ھناخ

 ناشرواب یسک اما درک کمک تساوخرد اسیلک زا هداوناخ نیا .دوب هدش ھتشون

 ھب دارفا نیا یارب رگید یلحم ندرک هراجا اب اھنت مھ تیاھن رد .دوب هدرکن

 نآ رد'' :تفگ نم ھب سپس وا .دندش صالخ ناشّرش زا ''نامھیم'' حالطصا

 رگید و میدوب هدش یلاخ یمسج و یفطاع ،یناحور ،یلام ظاحل ھب ام نامز

 مروخ یمن یراک چیھ درد ھب ھک مدرک یم ساسحا ،متشادن رواب ار مدوخ

 نم میلاعت ندینش زا سپ نز نیا اما ''.دندوب هدرک راتفر ھلابز لثم نم اب نوچ

 دوب هدرک ناریو ار وا ھک سفن ھب دامتعا مدع و شیاھسرت اب ھّمذ دروم رد

 اھسرت زا یدازآ و کان درد تایبرجت نیا زا افش یارب مھ اب و دش ھجاوم

 یارب دنوادخ زا نم '' تفگ و تفای افش یزیگنا تفگش روط ھب وا .میدرک اعد

 ناونع ھب و هدش هدوسآ ھک منک یم ساسحا ،مراذگساپس ینامسآ تاقالم نیا

 میارب اھ دعب وا ''.دنوادخ رب لالج ،مشاب یم دنوادخ تمدخ ھتسیاش نز کی

 :تشون
 .میراد تسود شیپ زا رتشیب ار وا و مینک یم تمدخ ار دنوادخ زونھ ام''

 رطاخ نیمھ ھب و میتخومآ یمالسا دیاقع و گنھرف دروم رد یدایز بلاطم

 ھشیمھ و میراد تسود دنوادخ تبحم اب ار ناناملسم ھمھ هدش رت دنمتردق

 ار اھنآ کت کت یسیع ردقچ ھک داد میھاوخ ناشن اھنآ ھب دوخ یگدنز اب

 ''.دراد یم تسود
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 بیلص نآ و دراد دوجو یناحور تراسا زا لماک یدازآ یارب هار کی اھنت

 ماجنا و ناطیش ذوفن یارب یدایز یاھ هزاورد و اھھار اعطق .تسا حیسم

 نیا زا یکی ھّمذ ھک دشاب یم نیا مھم ھتکن اما دراد دوجو شبرخم لامعا

 مھم ھتکن دروم رد تبحص نامز نونکا ،بلطم نیا زا سپ .تساھھار

 .دشاب یم یرگید

 یلسن نیب تاطابترا

 یمئاد نانچ اھبیسآ ،اھ هداوناخ زا یضعب رد ھک درادن دوجو یثحب چیھ یاج

 ھک دنراد لوبق دارفا بلغا .دنا هدش لقتنم رگید لسن ھب یلسن زا ھک دنا هدش

 هداوناخ یور رب دنناوت یم یعامتجا  و یکیتنژ طیارش  ھک تسھ ناکما نیا

 ه داوناخ زا دارفا ایآ امآ  .دنراذگب رثا یفنم ای تبثم تروص ھب یصاخ یاھ

 رظن ھب ؟دنرب یم ثرا ھب مھ یناحور یثاریم ،یلام ثاریم رب هوالع ناشیاھ

 وگغورد یردپ رگا لاثم ناونع ھب .دراد دوجو ناکما نیا ھلب ھک دسر یم

 مھ اھنآ ھک دنریگ یم دای و هدرک دیلقت وا زا وا یاھ ھچب ھجیتن رد ،تسا

 دوش یم ثعاب نیا ،دھد یم ازس ان شدنزرف ھب یردام رگا ای .دنیوگب غورد

 وگلا ،کش یب .دنک میسرت یشودخم ریوصت دوخ زا شنھذ رد دنزرف نآ ھک

 دنراد  نیدلاو راتفر ؤس رد ھشیر ھک ییاھ بیسآ و نارگید راتفر زا یرادرب

 یم دیدشت ار رگید یلسن ھب یلسن زا هانگ تارثا ھک دنتسھ یمھم لماوعزا

 ھک یناحور ملظ تعسو دنناوت یمن مھ زاب تاحیضوت نیا ھمھ اما .دننک

 لامک و مامت ار دنراد یکیرات یناحور ھنیشیپ ھک ییاھ هداوناخ زا ھک یدارفا

 یناحور یاھ تراسا تابثا یارب یدایز لیلالد ھک مدقتعم اصخش .دنھد حرش

 .دراد دوجو رگید لسن ھب یلسن زا هدش لقتنم

 یگنھامھ رد تاکرب و اھنیرفن ،اھنامیپ دروم رد سدقم باتک یمومع هاگدید

 تلم اب دنوادخ ھنوگچ ھک دھد یم حیضوت تاروت .دشاب یم رظن نیا اب لماک
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 یدنبیاپ و تفرگ رب رد ار اھنآ لسن ھب لسن ھک ینامیپ ،تسب ینامیپ لییارسا

 نیا ھب یدنبیاپ مدع و دناسر یم تکرب ار ناشلسن نارازھ ات دھع نیا ھب

 ؛٢٠:۵ جورخ باتک( درک یم تازاجم و نیرفن ار لسن راھچ ،ھس ات نامیپ

 ناھانگ تارثا زا یدعب یاھلسن ھکنیا یارب ھکنیا یارب ،هوالعب .)٧:٣۴

 ار ناشدادجا ناھانگ و ناشدوخ ناھانگ '' دیاب اھنآ دنشاب دازآ ھتشذگ یاھلسن

 وا ھک دیامرف یم دنوادخ سپس .)٢۶:۴٠ نایوال باتک( ''.دننک فارتعا

 .داد دھاوخ افش ار ناشنیمز و اھنآ و ''هدروآ دایب ار ناشدادجا'' اب شنامیپ

 )٢۶:۴۵ نایوال(

 هدومن دروخرب رگید لسن ھب یلسن زا اھناسنا اب ھنوگنیا دنوادخ ھک یتقو

 رد ؟دنک قح یاعدا فلتخم یاھلسن زا تیرشب رب دناوتن ناطیش ارچ ،تسا

 اھنآ' ھک تسا هدش هدرب مان 'هدننک موکحم' ناونع ھب وا زا ھک ناطیش تقیقح

 ،)١٢:١٠ ھفشاکم باتک( 'دنک یم موکحم دنوادخ شیپ رد یزور ھنابش ار

 دنوادخ اب ار ناشنامیپ رگید لسن ھب یلسن زا دارفا ھکنیا رطاخب دناوت یم

 ار راک نیا زین نونکا مھ و دنک حرطم دارفا ھیلع رب ییاھیاعدا ،دنا ھتسکش

 ھیلع رب ییاھنیرفن ّببسم اّوح و مدآ هانگ لاثم ناونع ھب .دھد یم ماجنا

 ندش بلاغ ،)٣:١۶ شیادیپ باتک( نامیاز درد ھلمج زا ،دش ناشناگدنامزاب

 شیادیپ( یدوبان و گرم تیاھن رد و )١٨-٣:١٧ شیادیپ( نانز رب نادرم

٣:١٩(. 

 دنوادخ ھک ،درک دنھاوخ رییغت طیارش نیا ھک  دھد یم هدژم سدقم باتک اما

 یدرف رھ ،تخانش دھاوخن لوؤسم ناشنیدلاو هانگ تباب زا ار نامدرم رگید

 :دشاب یم دوخ ناھانگ لوؤسم القتسم
 یارب '؟تسین شردپ هانگ کیرش دنزرف' ارچ ھک یسرپ یم لاحنیا اب

 هدرک تقد و تسا هداد ماجنا هدوب ھنالداع و تسرد ھک ار ھچنآ وا ھکنیا

 ھن .درک دھاوخ یگدنز انیقی وا ،دراد هاگن ار نم نیمارف ھمھ ھک تسا

 ھک سکنآ رھ .رسپ هانگ کیرش ردپ ھن و تسا ردپ هانگ کیرش دنزرف
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 ترارش ھکنآ رھ و دوش یم ھتشاذگ شباسح ھب شا ییاسراپ ،تساسراپ

  )٢٩-١٨:١٩ لایقزح( .دوب دھاوخ شا ھیلع رب شترارش ،دنک یم

 اب ھک یا هرود دروم رد ھنایوگشیپ ای یتوبن ینتم ناونع ھب دیاب ار نتم نیا

 و اھ هار رد یساسا رییغت هرود نیارد .دومن ریسفت تسا هارمھ حیسم ندمآ

 ،دریگ یمن تروص تسا ناطیش ھطلس ریز ھک  'کیرات یایند نیا' یاھشور

 نیا اھ هدعو رگید زا و .تسا دنوادخ یھاشداپ ندیسرارف هرود نیا هدعو اما

 لامعا قباطم یدرف رھ اب دیدج نامیپ و دھع ساسا رب دنوادخ اھنت ھن ھک تسا

 تردق ،حیسم زیخاتسر و گرم تردق اب ھکلب ،دنک یم دروخرب درف نآ

 ھتسکش مھ رد ناشدادجا ناھانگ رطاخب دارفا نتفرگ تراسا رد ناطیش

 زا هانگ لاقتنا زا 'گرم و هانگ نوناق' ینعی ،میدق نوناق ای نامیپ .دش دھاوخ

 شساسا رب ھک یمیدق نوناق نیا حیسم رد اما تفگ نخس رگید لسن ھب یلسن

 درک یم یراکبلط و قح یاعدا ناشدادجا ناھانگ رطاخب دارفا رب ناطیش

 .دش لطاب و هدش ھتشاذگ رانک

 یاھلسن رب مھ نامیپ نیا ھک مینک ھجوت ھک تسا مھم رایسب ،ھّمذ دروم رد

 طسوت دادرارق نیا .دراذگ یم رثا ھعماج حطس رد یدایز دارفا مھ و فلتخم

 رخآ ات و ھشیمھ ات ھک تسنیا فدھ و دوش یم ھتفریذپ ناملسم ریغ عماوج

 ناش هدنیآ یاھ لسن و ناشیاھ ھچب و اھنز فرط زا اھدرم .دنک ادیپ ھمادا ایند

 نوناق رد .دننک تخادرپ ّھیزج ھک دننک یم لوبق و دنریذپ یم ار دادرارق نیا

 یم رد یمالسا لرتنک ریز نآ یلاھا و نیمزرس ھکنیا ضحم ھب ،یمالسا

 .دوب دنھاوخ یمالسا تّما کلم دبا ات رگید ،دنیآ

 زا دنا هدوب یا ھّمذ ناشدادجا ھک یدارفا ھک تسا ینعم نیا ھب نیا لمع رد

 'مراھچ و موس لسن ات' ات ناک امک  دندید بیسآ ناشدادجا ھک یناحور تراسا

 زا یشخب دش ھتفگ ھک یبلطم .دید دنھاوخ بیسآ )٣۴:٧؛٢٠:۵ جورخ باتک(

 یتح ،اھ یا ھّمذ لھا رد ھک تسا مالسا ھب تبسن یناور یگدنب و سرت لیلد
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 نیتداھش دوخ .دراد دوجو مھ زونھ ھّمذ ریز یگدنز زا سپ لسن ود ای کی

 ذوفن رگید لسن ھب یلسن زا دنک یم مالعا و اعدا ھک ییاھزیچ ھب ھجوت اب مھ

 مھ ناملسم کی دنزرف مالسا نوناق ساسا رب یتح ھک تروص نیا ھب دنک یم

 .دوش یم بوسحم ناملسم

 دندرک یفن ار نیتداھش ھک یدارفا زا ییاھ ناتساد

 ''!نک یفن ار مالسا''

 :تسا ھتفریذپ ار یحیسم نامیا ھک تسا قباس ناملسم کی تداھش نیا
 میتفر یم دجسم ھب ام .مدش گرزب برغ رد ناملسم یا هداوناخ رد نم'

 دایز یلک روطب ،نیا زجب .مییوگب یبرع ھب ار نامیاھاعد ھک میتفرگ دای و

 و وجتسج زا یا هرودو  ھتفر هاگشناد ھب ھکنیا زا دعب .مدماین راب یبھذم

 ھک دوب هرود نیا نایاپ رد .دندرک رییغت اھزیچ مدرک زاغآ ار قیقحت

 .داد تاجن ار نم حور وا و دوب یسک ھچ اعقاو یسیع ھک مدیمھف

 تبون ھب و ھتفھ رھ .مدش انشآ یحیسم هورگ کی اب هاگشناد ھطوحم رد

 یم نایم رد نارگید اب ار سدقم باتک زا یمایپ نایوجشناد زا یکی

 نیا اب اما مدوب یحیسم ھک دوب لاس کی زا رتمک ھکنیا دوجو اب .تشاذگ

 .منک تبحص اھنآ اب یمایپ دروم رد مھ نم ھک دنتساوخ نم زا اھنآ لاح

 هاگشناد یاھ ھناخباتک زا یکی ھب متشاد تاقالم اھنآ اب نم ھک یرصع رد

 وا یارب نم ایآ ،درم نم یارب حیسم'' دوب نیا نم مایپ .منک اعد ات متفر

 ''؟مریم یم

 میولگ رد ،داتفا قافتا بیجع یزیچ مدرک اعد ھب عورش ھکنیا ضحم ھب

 و سح نیا ھچ رھ و .مدش یم ھفخ متشاد ھک راگنا مدرک ساسحا یگتفرگ

 یم مغارس ھب یرتشیب سارھ و سرت ،دش یم رت یوق و رت دیدش لاح

 ار مالسا !نک یفن ار مالسا'' :تفگ یم نم ھب ییادص ھک مدینش سپس .دمآ

 نم نھذ فرطنآ زا اما .تس ادخ فرط زا نیا ھک مدرک رواب ''!نک یفن
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 ماجنا ای مالسا ھب دھعتم اعقاو اریخا نم ایادخ'' :درک یم یزادرپ لیلد

 ''.ما هدوبن یمالسا فلاکت

 یم یفن ار مالسا'' ،متفگ نم سپ ،تفای ھمادا یگفخ ساسحا دوجو نیا اب

 و رس یب تروص ھب ارجام نیا ھمھ ،مدوب ھناخباتک کی رد نوچ ''.منک

 ھب !تفر مندرگ فارطا راشف ساسحا ناھگان ھب و .داتفا یم قافتا ادص

 نآ رد .مداد ھمادا دوب شیپ رد ھک یا ھسلج یارب یزاس هدامآ و اعد

 ھک مروآ یم رطاخب و تخاس رھاظ تردق اب ار دوخ دنوادخ ھسلج

 دوخ و هدرک ھیرگ دنوادخ ھب هداتفا ناشیاھتروص و وناز رب نایوجشناد

 '.دندرک یم  میدقت وا ھب ار

 نانامیا ون یزاس درگاش

 البق ھک یدارفا شزومآ یارب یلامش یاکیرمآ رد یحیسم ھسسوم کی

 هدننک میظنت .دنک یم ارجا یا هدرشف یشزومآ یاھ هرود دنا هدوب ناملسم

 دندرک یم تکراشم هرود نیا رد ھک یدارفا ھک دندش ھجوتم هرود نیا یاھ

 رازگرب .دندش یم وربور یدایز تالکشم اب مادم یزاس درگاش دروم رد

 و دندش علطم نیتداھش یفن دروم رد باتک نیا یاھاعد زا ،هرود ناگدننک

 ات دننک تساوخرد دندوب هدرک مان تبث ھک نانآ ھمھ زا ات دنتفرگ میمصت

 و یداش ثعاب مھ ناگدننک تکراشم خساپ .دننک رارکت ار مالسا در یاھاعد

 یفن ترورض دروم رد ام ھب یسک ارچ' ھک دنتفگ اھنآ .دش رطاخ شمارآ

 در و یفن '!میدرک یم ار راک نیا دیاب لبق اھتدم ام ؟دوب هدادن حیضوت مالسا

 .تسا هرود نآ مھم ناکرا زا یکی نونکا مھ مالسا
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 دندرک یفن ار ھّمذ ھک یدارفا زا ییاھ ناتساد

 یلسن نیب یاھسرت

 جنر شا یگدنز فلتخم یاھ تمسق رد سرت زا ھک مدرک اعد ینز اب راب کی

 ھیروس رد قشمد رد ھّمذ لھا ناونع ھب لبق لاس دص وا دادجا .درب یم

 لاس رد نایحیسم فورعم یشک لسن کی ھک ییاج ،دندوب هدرک یگدنز

 ،ھّمذ داد رارق یفن و اعد ھب زاغآ زا دعب .دوب هداتفا قافتا یدالیم ١٨۶٠

 سپ یناوارف شیاسآ شا هرمزور یگدنز رد وا و هدش ھتسکش سرت تردق

 .دوب هدرک ادیپ سرت زا ییاھر زا

 یشک لسن ثاریم زا یدازآ

 زا رارف و ینانوی یماسا نتشاد رطاخب شدادجا ھک دوبرابت ینمرا یدرم

 نرق کی کیدزن .دندوب هدرب ردب ملاس ناج یشک لسن زا ،رصم ھب انریمسا

 هابت و دیدش یاھسرت زا دندوب هدش هدنھانپ رصم رد شدادجا ھک درف نیا ،دعب

 ادیدش وا ھناخ زا جورخ عقوم رد .درب یم جنر شا هرمزور یگدنز رد هدننک

 لاح نیا اب .دنتسھ لفق اھ هرجنپ و اھرد ھمھ ایآ ھک دش یم بارطضا راچد

 دوب هدش لقتنم رگید لسن ھب یلسن زا ھک ار یشک لسن زا سرت ھکنیا زا سپ

 یافش ھچ ھک درک مالعا وا میدرک اعد وا یدازآ دروم رد مھ اب و درک در ار

 .تسا هدرک ھبرجت ار یمیظع یدازآ و یناحور

 نداد تراشب شزومآ :تعاجش ات سرت زا

 یزاس هدامآ ناونع ھب باتک نیا یاھ اعد زا نابز برع نایحیسم زا یھورگ

 یم دیدزاب تسیروت ناونع ھب اپورا زا ھک یناناملسم ھب تراشب نداد یارب

 لاح نیا اب دندوب یدازآ روشک رد هورگ نیا ھک نیا اب .دندرک هدافتسا دندرک
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 نارگید اب ناشنامیا دروم رد ندرک تبحص دروم رد ھک دندرک فارتعا اھنآ

 سرت زا افش ترورض دروم رد ار ناشیاھ بلق تبحص نیمھ .دندیسرت یم

 امش فرط زا ھک ینامیپ رطاخب' :ھک درک نایب هورگ دارفا زا یکی .درک زاب

 دروم رد تبحص زا سپ '.دنک یم یگدنز امش نورد رد سرت تسا هدش ھتسب

 رد .دندرک در ار ھّمذ نامیپ و دندرک اعد یدازآ یارب مھ اب اھنآ ،ھّمذ نامیپ

 :دش ماجنا یجنس رظن کی ،ھمانرب نیا رخآ زور
 دندوب هدرک تک رش ھکیناسک ھمھ  ءانثتسا نودب .دندوب هداعلا قوف جیاتن'

 رد یساسا تاعوضوم زا یکی ،عوضوم نیا ھک دندرک مالعا تردق اب

 یقیقح یدازآ و ناوارف تکرب ثعاب و دوب دندرک تفایرد ھک یشزومآ

 ھّمذ نامیپ ات تشاد ار تصرف نیا یدرف رھ ھکنیا اصوصخم ،دش اھنآ

 .دنک مالعا وا نوخ ھطساوب و حیسم ابار  دوخ نامیپ و هدرک لطاب ار

 نیا زا یدازآ ناکما اعد قیرط زا و حیسم نوخ رطاخب ھک رکش ار ادخ

 '.دراد دوجو نامیپ

 تفای تردق ھنوگچ ھک دنک یم نایب )یرصم( یطبق یحیسم کی
 دھدب تراشب ناناملسم ھب ات

 کردم زا یلصا یشخب ناونع ھب لاس راھچ یارب ار یمالسا تعیرش نم'

 رب ار نایحیسم ریقحت تایئزج اب .مدرک ھعلاطم ناملسم یروشک رد مقوقح

 اما ،ھّمذ ھب طوبرم نیناوق ھلمج زا مدرک ھعلاطم یمالسا تعیرش ساسا

 نم تیصخش یور رب یرثا ھچ تامیلعت نیا ھک ممھفب تشاذگ یمن یزیچ

 تسود رایسب ار یسیع نامدنوادخ و مدوب یدھعتم یحیسم نم .دنراذگ یم

 ھب ار وا مناملسم ناتسود لباقم رد ھک متسناوتن عقاوم زا یلیخ اما ،متشاد

 .مزاسن هدرزآ ار اھنآ تاساسحا ھکنیا ھناھب ھب منک مالعا مدنوادخ ناونع

 ساسحا دش یم تبحص ھّمذ دروم رد ھک مدرک تکرش یا ھسلج رد یتقو

 ما ینورد یاھیگدروخ رس و ھتفرگ رارق ھجوت زکرم رد نم نامیا ھک مدرک
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 ناناملسم یرترب ،تیاضر اب نم ھک مدروآ یم دای ھب ار یعقاوم .دندش اشفا

 هدرک لوبق ار مدادجا نیمزرس رد ینعی دندوب هدرک ریخست ھک یقطانم رد ار

 یگدنز نم یدایز یاھلاس یارب ھک مدش عناق .مدوب هدرک عافد نآ زا یتح و

 الب ،مدرک اعد ھکنیا زا سپ .مدوب ھتفریذپ ندوب یا ھّمذ رطاخ ھب ار ریقحت اب

 .مدرک ھبرجت حیسم رد ار یدایز یدازآ ھلصاف

 گنز دوب ناملسم ھک مکیدزن تسود کی ھب و متفر ھناخ ھب بش نامھ رد

 .داد ناج بیلص یور وا یارب و دراد تسود ار وا حیسم ھک متفگ وا ھب .مدز

 تسا هدوب راذگ رثا رایسب ناناملسم ھب نم تراشب تمدخ ،دعب ھب نامز نآ زا

 .دنا هدرک مالعا دوخ یجنم و دنوادخ ناونع ھب ار حیسم نانآ زا یرایسب و

 نیا در و دنا هدش ھتسب نوخ اب ھک ییاھ نامیپ
 اھنامیپ
 کی ھّمذ ھک تسا نیا ھّمذ دروم رد رگید یدیلک ھتکن کی ،میدید ھک نانچمھ

 ھب یسک ندرک دھعتم یارب جیار شور کی میدق دھع رد .تسا 'ینوخ نامیپ'

 شیادیپ باتک رد ھک یتقو .دوب ینابرق ناویح کی نوخ نتخیر داد رارق کی

 ینابرق نداد اب نامیپ نیا ،ددنب یم میھاربا اب ار دوخ روھشم نامیپ دنوادخ

 نتشک زا سپ و هدروآ یناویح میھاربا نامیپ نآ رد .دوش یم یعطق و بیوصت

 دود اب هارمھ ھلعش کی سپس .دھد یم رارق نیمز یور ار شیازجا ناویح

 اھمسارم نیا رد .درذگ یم ناویح یازجا نایم زا دنوادخ روضح ناونع ھب

 ناویح نیا دننام متسکش ار نامیپ نیا نم رگا' ھک دراد دوجو نیرفن یعون

  .موش میسقت فلتخم یازجا ھب و موش ھتشک ھکنیا ینعی '.موش

 سکعنم دھد یم یبن یایمرا قیرط زا دنوادخ ھک یراطخا رد بلطم نیا

 :تسا هدش



 

  

99 

 ھک ار ینامیپ طیارش و تسا هدرک ضقن ار نم نامیپ ھک یسک نآ اب نم 

 مین ود طسو زا ھک یا ھلاسوگ دننام تسا هدرکن تیاعر تسا ھتسب نم اب

 نم.درک مھاوخ روبع شتاعطق نایم زا و منک یم دروخرب تسا هدش

 نیا یلاھا ھمھ و نینھاک ،تاماقم ،میلشروا و ھیدوھی ناربھر یمامت

 ھک ناشنانمشد ھب ار دندرک روبع ھلاسوگ تاعطق نایم زا ھک نیمزرس

 )٢٠-٣۴:١٨ ءایمرا( .درک مھاوخ میلست دنشاب یم ناشناج ھنشت

 دوش یم ماجنا نارگوداج نیب رد ھک ھچنآ دننام یرس یاھھورگ مسارم رد

 یضعب رد .دنک یم دعھتم ار دوخ یناویح نوخ نتخیر اب یدرف یھاگ

 ار دوخ درف کیلوبمس و نیدامن تروص ھب اھتقو یضعب ،یناھنپ یاھھورگ

 ھب ای ،شندرگ فارطا رد مادعا بانط نتخادنا اب الثم ،دنک یم گرم نیرفن

 هدیشک زارد توبات کی رد ھکنیا لثم ندرک رھاظت گرم ھب یشیامن تروص

 تخادرپ یّتنس مسارم رد .دنز یم وقاچ دوخ بلق ھب یشیامن تروص ھب ای

 یم ناملسم ریغ ندرگ ھب یا ھبرض ندز ،مسارم زا یشخب ،مالسا رد ھیزج

 ار گرم نیرفن دوخ اب مسارم نیا .تسا یا ھّمذ نوخ نتخیر لبمس ھک دشاب

 و دریذپ یم شا ھعماج و دوخ یارب ار نیرفن نیا یّمذ لھا درف ھک دروآ یم

 زا یطرش رگا دوش هدیرب ام ھمھ رس' :دنک نایب ھک تسا نیا لثم تقیقح رد

 '.مینکشب ار نامیپ نیا طورش

 ینمض ای حیرص یاھنیرفن رطاخب دنوش یم ھتسب نوخ اب ھک ییاھنامیپ نیا

 یناحور هدافتسا ءوس و ملظ یارب ار اھرد تسا هدش هدناجنگ اھنامیپ نیا رد ھک

 اب سپس و دننک یم نامیپ طیارش ھب دھعتم ار درف لوا ھلحو رد .دننک یم زاب

 اب صخش نآ متس و رازآ یارب ار رد یناور و یناحور هزاجا یعون نداد

 .دننک یم زاب تسا هدمآ نامیپ رد ھک ینیرفن ھب ھجوت

 لھا ھنیشیپ ھک ینز .تسا بلاج رایسب شآ اھ نیرفن نیا تارثا روطچ ھک نیا

 ماوقا اھسوباک نیا رد ھک دید یم یدایز یاھسوباک تسا ھتشاد ندوب یّمذ

 نیا .دنک لابند ناگدرم نیمزرس ھب ار اھنآ ھک دندرک یم هراشا وا ھب وا هدرم
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 لباق و دنتشادن یقطنم و انبم چیھ ھک یشکدوخ راکفا اب یتخس ھب نینچمھ نز

 اب  یاعد و تبحص زا سپ .درک یم مرن ھجنپ و تسد  دندوبن حیضوت

 لباق ریغ تروص ھب وا هداوناخ یاضعا رگید ھک دش مولعم ،رگیدکی

 یم رازآ ار اھنآ تدش ھب ھک دندید یم گرم دروم رد ییاھسوباک یحیضوت

 یگدنز یّمذ لھا ناونع ھب اھلسن یارب اھنآ دادجا نوچ ھک مدیمھف نم .داد

 اب .تسا هدش یم وا جنر ثعاب گرم زا سرت رطاخ نیمھ ھب ،دندوب هدرک

 عون رھ و میدرک خیبوت ار گرم تردق و میدرک اعد عوضوم نیا ھیلع رب مھ

 ھیزج ھنایلاس تخادرپ مسارم رد شدادجا تکراشم رطاخب ھک گرم نیرفن

 راکفا و اھسوباک زا نز نآ اھاعد نیا زا سپ .میدرک لطاب ار تشاد دوجو

 .دوب هدش اھر و دازآ رایسب گرم

 ھّمذ تارثا ندرک لطاب رادتقا
 یاھمدق ھک تسا مھم رایسب ،میتسھ یدازآ و ییاھر یوجتسج رد یتقو

 ناشلطاب و هدرک ھلباقم دنتسھ ھناراکھانگ ھک یتادھعت اب ھک میرادرب یصاخ

 دوبان ار اھ تب یناحور یورملق روطچ ھک دنک یم ھئارا یلدم میدق دھع .مینک

 و اھمسارم ءایشا ،اھمسارم لحم ،دنلب یاھناکم :)٣-١٢:١ ھینثت باتک( مینک

 .دنوش دوبان الماک اھتب هارمھ ھب دیاب اھمسارم ماجنا زیم

 و طورش مامت اب اھنامیپ و دھع نیا ھک دیاب ،تسا هدش ھتسب ینامیپ رگا

 ماجنا تاییزج اب دیاب راک نیا .دنوش ھتسکش یرگید زا سپ یکی ناشیاھدنب

 نیا ھک تسا رتھب ،دنک یم فارتعا شھانگ ھب یسک یتقو ھک ھنوگنامھ .دوش

 روط نیمھ مھ یناحور یدازآ ھبلاطم دروم رد ،دھد ماجنا تاییزج اب ار راک

 ششخب ھب زاین ھک یتمسق رھ ھب دنوادخ رون ھک دوش یم ثعاب راک نیا :تسا

  .دباتب دراد دنوادخ
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 ھب .دوش نایب تاییزج اب دیاب زیچ ھمھ زین ھناراکھانگ یاھنامیپ دروم رد

 توکس ھب دھعتم ،نوخ اب نامیپ قیرط زا ار دوخ یصخش رگا ،لاثم ناونع

 و هدرک یفن ار مسارم نیا رد شتکراشم و هدرک ھبوت ھک یتسیاب ،تسا هدرک

 یسک رگا ،لکش نیمھ ھب .دنک لطاب تسا ھتسب ھک ار ینامیپ قیقد روط ھب

 ات زگرھ نم ' ھک نیا دننام یتالمج شیناگدنز رد و دراد ندیشخبن لکشم

 ھتفگ نیا زا دیاب ،تسا هدرک نایب ار 'مشخب یمن ار ینالف ما هدنز ھک ینامز

  دنوادخ زا و دنک لطاب ار دروآ یم رابب مالک نیا ھک یدھعت و هدرک ھبوت

 ینابرق کی .دشخبب یزیچ نینچ ندرک نایب رطاخب ار وا ھک دھاوخب

 ،دنامب تکاس ھک دوب هدرک قفاوت گرم ھب دیدھت رطاخب ھک یسنج هدافتساءوس

 رد ار متوکس نم' :دیوگب لاثم ناونع ھب و دنکشب ار شتوکس ھب دھعت ھک دیاب

 نیا رد ھک تسا نم قح نیا و منکش یم دوب هدش ماجنا نم رب ھک ھچنآ دروم

 ھّمذ نامیپزا یناحور یدازآ یوجتسج رد یدرف رگا '.منک تبحص دروم

 ھب ھبرض یشیامن لمع روطنیمھ و ّھیزج تخادرپ ھک تسا یرورض ،تسا

 شنادرگاش ھب یسیع دوخ .دنک در ار تسا نامزمھ تخادرپ نیا اب ھک ندرگ

 ینعی ،تسا هدش هداد رادتقا نیمز رد مھ و نامسآ رد مھ اھنآ ھب ھک داد میلعت

 .یکیزیف یورملق رد مھ و یناحور یورملق رد مھ
 دھاوخ ھتسب نامسآ رد ،دیدنبب نیمز رب ھچنآ رھ ،میوگ یم امش ھب نیمآ

 لیجنا( .دش دھاوخ هدوشگ نامسآ رد ،دییاشگب نیمز رب ھچنآ رھ و ؛دش

 )١۶:١٩ نینچمھ ،١٨:١٨ یتم

 ھناراکھانگ تادھعت و اھنامیپ ھک دنراد ار تردق نیا نایحیسم ھک بلطم نیا

 ھمھ تردق حیسم نوخ اب نامیپ ھک نوچ ،تسا هدننک مرگلد رایسب دننکشب ار

 نیا .دنکش یم مھ رد دنا هدش ھتسب ھنارورش دصاقم یارب ھک ار یتادھعت

 ایرکذ باتک رد حیسم دروم رد ھک ییاھ ھیآ زا یکی رد ھک تسا یا هدعو

 :هدش ھتفگ تسا هدمآ
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 بآ یب یاھلادوگ زا ار ناینادنز ،وت اب منامیپ نوخ رطاخ ھب و وت یارب''

 )٩:١١ایرکذ( ''.منک یم دازآ

 و اھتردق ھیلع رب ھک دراد یم مالعا ام ھب حیسم بیلص قیرط زا دنوادخ

-٢:١٣ نایسلوک ھلاسر( تسا هدش لصاح یزوریپ کیرات یایند نیا لماوع

 زا ار یئاورنامرف قح و هدرک تراغ ار رورش یاھتردق یزوریپ نیا  .)١۵

 اھنآ ھب نامیپ و دھع نتسب رطاخ ھب مدرم ھک یقوقح ھلمج زا ،دریگ یم اھنآ

 اب اھتقو یضعب و هدوب دازآ هدارا اب اھتقو یضعب ھک ییاھنامیپ ،دندوب هداد

 .ھتساوخان مھ تاقوا یھاگ و ھناھاگآ یھاگ ،روز تردق
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 متفھ لصف

 مینک لطاب و در ار ھّمذ ھنوگچ

 ییاھر یاھھار زا یکی اھاعد نیا و تسا یحیسم ییاھاعد لماش لصف نیا

 .دنتسھ ھّمذ روآ جنر و ھنارگمتس تارثا زا

 رد نارگید طسوت دایز ردقچ وا ھک مینیب یم مینک هاگن دّمحم یگدنز ھب رگا

 لد ھب  ثعاب و هدرک یمخز ار وا حور نیا و دش درط شا یگدنز لوط

 دوخ مادم ھک دش یسک تینھذ وا تینھذ ھک اجنآ ات دش وا یگدیجنر و نتفرگ

 ھب یھتنم نیا تیاھن رد و دناد یم شنایفارطا ای لاوحا و عاضوا ینابرق ار

 .تسا نارگید رب یرترب و طلست شدصق ھک دش تنوشخ زا رپ یتیصخش

 فسا تیعضو نیمھ زا ندرک داھج و ندیگنج یارب نارگید زا دّمحم توعد

 و ریقحت رد ار شیاسآ و شمارآ هار اھنت ھک دریگ یم ھمشچرس یناحور راب

 .دناد یم نارگید نتسنادراوخ

 یزرو ھنیک وا ،دّمحم سکع رب اما ،دوب هدش درط نارگید طسوت مھ یسیع

 طلسم و بلاغ نارگید رب ھک درکن شالت ،دشن تنوشخ ھب لسوتم و درکن

 و بیلص .دوش روجنر و یمخز شحور ھک دادن هزاجا ای و دوش
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 تسکش ار یکیرات یاھتردق روطنیمھ و یگدش در و درط حیسمزیخاتسر

 .داد

 ؟اعد ارچ
 :دنشاب دنمدوس امش یارب ریز لیالد ھب انب تسا نکمم باتک نیا یاھاعد

 تحت ناناملسم ریغ ناونع ھب امش دادجا ای و امش ھکنیا رطاخب §

 ھکنیا ای ،دیا ھتفریذپ ار ھّمذ نامیپ و هدرک یگدنز یمالسا تیمکاح

 ھب .دنا ھتشاذگ رثا امش یگدنز طیارش یور ھّمذ و یمالسا داھج

 یداھج و یتسیرورت تالمح زا امش ھک تسا نکمم ،لاثم ناونع

 .دیتسھ سرت و ینارگن رد

 اقیمع امش هداوناخ ای امش یصخش ناتساد و ھچخیرات ھکنیا رطاخب §

 تنوشخ ھبرجت دننام ،دشاب روآ جنر و کاندرد تاقافتا ریثات تحت

 نآ طورش و ھّمذ لیلدب ھک یرگید یاھ هدافتسا ءوس ای داھج رطاخب

 تاقافتا نیا دروم رد یتح امش صخش دیاش .تسا هداتفا قافتا

 ھچخیرات زا یشخب دراوم نیا ھک دیاش اما ،دیشاب ھتشادن یعالطا

 .دشاب امش یگداوناخ

 ،دیشاب هدش دیدھت یمالسا داھج طسوت ناتدادجا ای امش ھکنیا رطاخب  §

 دیشاب هدرکن یگدنز مالسا تموکح ریز زگ رھ ھکنیا دوجو اب یتح

 .دینک یگدنز دیدھت و سرت زا دازآ ھک دیھاوخ یم لاح نیا اب اما

 ھب ھک دیھاوخ یم و دیا هدوب ناملسم ناتدادجا ای امش ھکنیا رطاخب §

 شتاعبت و راثآ و نامیپ نیا رد یشقن عون رھ ناملسم کی ناونع

 .دینک لطاب و یفن ار

 رگید ات تسا نآ تاعبت و راثآ و ھّمذ نامیپ ندرک لطاب اھاعد نیا زا فدھ

 ھیھت دیما نیا ھب اھاعد نیا .دنشاب ھتشادن یرادتقا چیھ امش یگدنز یور رب
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 یا ھّمذ رطاخب ناتدادجا و امش ھیلع رب ھک ییاھنیرفن لباقم رد ھک دنا هدش

 و هدرک یگداتسیا دنا هدش لیمحت  یمالسا تموکح کی رد یگدنز و ندوب

 .دینک لطاب ار اھنیرفن نیا

 دیشاب فسأتم ھتشذگ رد اھاعد نیا نتسنادن زا امش ھک تسا نکمم روطنیمھ

 مالک تقیقح رد ھک دیھاوخ یم و دیھد یم ماجنا ار اھاعد نیا نیمھ یارب و

 ھلمج زا ھّمذ یفنم تارثا ھمھ اب ات دنا هدش هدامآ اھاعد نیا .دینامب راوتسا ادخ

 :دننک ھلباقم ریز دراوم

 جنر و درد §

 سرت §

 نارگید یوس زا دیدھت و باعرا §

 مرش §

 هانگ ساسحا §

 ندوب تسد ریز زا سرت §

 یراکنا دوخ و ندوب رفنتم دوخ زا §

 نارگید زا رفنت §

 بیرف §

 ریقحت §

 اوزنا و یریگ ھشوگ §

 توکس §

 سدقم باتک زا ییاھ ھیآ
 یاھ ھیآ ندناوخ ،اھاعد نیا ماجنا یارب دوخ یزاس هدامآ یارب مدق نیلوا

 تایآ نیا ساسا و انب ریز ھک یتقیقح راک نیا ماجنا اب .دشاب یم سدقم باتک
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 یرگید درف اب ار راک نیا ھک منک یم داھنشیپ .مینک یم دییات و کرد ار تسا

  .دشاب اھ اعد نیا نتفگ نامز رد امش دھاش صخش نآ ھک دیھد ماجنا

 :دنک یم ھبلغ یگدش درط رب دنوادخ تبحم
 .میراد دامتعا نآ ھب و میا ھتخانش دراد ام ھب ادخ ھک ار یتبحم ام سپ

 )۴:١۶ انحوی لوا(

 ار دوخ ھناگی رسپ ھک درک تبحم ردقنآ ار ناھج ادخ اریز :تفگ یسیع

 .دبای نادیواج تایح ھکلب ،ددرگن کالھ دروآ نامیا وا ھب ھک رھ ات داد

 )٣:١۶ انحوی لیجنا(

 دنوادخ زا ام ثاریم ،تسین باعرا و سرت میا هدرب ثاریم ھب ام ھک ھچنآ

 :تسا
 و تّوق حور ھکلب ،سرت حور ھن تسا هدیشخب ام ھب ادخ ھک یحور اریز

 )١:٧ سوئاتومیت مود(.تسا طابظنا و تبحم

 حور ھکلب ،دیشاب ناسرت زاب ھک دیا ھتفاین ار یگدنب حور امش ھک اریز

 ''.ردپ ،ّابا'' :میھد یم رد ادن نآ ھطساو ھب ھک دیا ھتفای ار یگدناوخ دنزرف

 رگا و مییادخ نادنزرف ام ھک دھد یم تداھش ام حور اب ادخ حور و

 .حیسم اب ثرا مھ و ادخ ناثراو ینعی ،میتسھ زین ناثراو سپ مینادنزرف

 کیرش زین وا لالج رد ،میشاب کیرش حیسم یاھجنر رد رگا اریز

 )١۶-٨:١۵ نایمور ھب ھلایر( .دوب میھاوخ

 :مینک یگدنز یناگدنز یدازآرد ھک تسا هدش توعد ام زا
 لیجنا( درک دھاوخ دازآ ار امش تقیقح و تخانش دیھاوخ ار تقیقح و 

 )٨:٣٢ انحوی

 راب ار دوخ و دیتسیاب راوتسا سپ .میشاب دازآ ات درک دازآ ار ام حیسم

 )۵:١ نایطالغ ھب ھلاسر( .دیزاسم یگدنب غوی راتفرگ رگید

 :دنوش عقاو متس و ملظ دروم ھکنیا ھن دنتسسھ دنوادخ ھب قلعتم ام یاھ ندب

 :تسا هدش تخادرپ لبق زا ام یدازآ یاھب نوخ
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 ار نآ و تسامش رد ھک تسا سدقلا حور دبعم امش ندب ھک دیناد یمن ایآ

 یرادیرخ نارگ ییاھب ھب ؟دیتسین دوخ نآ زا رگید و ،دیا ھتفای ادخ زا

 )٢٠-١٩ نایطنرق لوا( .دینک لیلجت دوخ ندب رد ار ادخ سپ ،دیا هدش

 باتک( ... دنا هدش زوریپ وا رب دوخ تداھش  مالک اب و هّرب نوخ اب نانآ

 )١٢:١١ ھفشاکم

 رگید هورگ رب یھورگ چیھ و دنتسھ ناسکی دنوادخ ربارب رد نانز و نادرم

 :تسین رترب
 ،نز ھن درم ھن ،دازآ ھن مالغ ھن،ینانوی ھن دراد انعم یدوھی ھن رگید

 )٣:٣٨ نایطالغ ھلاسر ( .دیتسھ یکی یسیع حیسم رد یگمھ امش اریز

 ،حیسم یزوریپ ھکلب ،دشاب یمن ام هدننک زیامتم ناشن تراقح و یتسپ رگید

 :دشاب یم ام ناشن وا بیلص و حیسم تبحم رد داحتا
 یم دوخ رفظ بکوم رد ،حیسم رد ار ام هراومھ ھک ساپس ار ادخ اما

 اریز .دنکارپ یم اج ھمھ رد ام ھلیسوب ار وا تخانش شوخ ھحیار و درب

 رد ھچ و ناگتفای تاجن نایم رد ھچ ،میتسھ حیسم شوخ ھحیار ادخ یارب

 )١۵-٢:١۴ نایطنرق مود( .ناگدنوش کالھ نایم

 هداتسرف ارم وت ھک دنادب ناھج ات دندرگ یکی الماک زین نانآ ھک نک نانچ

 لیجنا( .یتشاد تسود ارم ھک یتشاد تسود ھنوگ نامھ ار ناشیا و ،یا

 )١٧:٢٣ انحوی

 راکنا ار دوخ دیاب ،دنک یوریپ ارم دھاوخب یسک رگا'' :تفگ یسیع

 اقول لیجنا( ''.دیایب نم یپ زا و دریگرب شیوخ بیلص زور رھ ،هدرک

٩:٢٣( 

 :دنک یم راکشآ ام ھب ار تقیقح ھک تسام اب دنوادخ حور تردق
 اریز .تسامش دوس ھب منتفر ھک میوگ یم تسار امش ھب نم ،لاح نیا اب

 امش دزن ار وا مورب رگا اما ؛دمآ دھاوخن امش دزن ھب عفادم نآ ،مورن رگا

 و هانگ ظاحل ھب ھک درک  دھاوخ باجُم ار ناھج دیآ وا نوچ .متسرف یم

 )٨-١۶:٧ انحوی لیجنا( .تسا راک ریصقت ،یرواد و تلادع
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 .درک دھاوخ یربھار تقیقح یمامت ھب ار امش  ،دیآ یتسار حور نوچ اما

  )١۶:١٣ انحوی لیجنا(

 :مینک ھبلغ مرش رب ھک میراد ار رادتقا نیا حیسم رد
  میزودب یسیع ینعی نامیا لماک رھظم و نامرھق رب ار دوخ نامشچ و

 گنن و درک لمحت ار بیلص ،تشاد ور شیپ ھک یشوخ نآ رطاخ ھب ھک

 .تسا ھتسشن ادخ تخت تسار بناج رب نونکا و درمش زیچان ار نآ

 )١٢:٢ نایناربع(

 دروم رد ار نامنادنزرف مھ و نامدوخ مھ ھک تسام تیلووسم و قح نیا

 :میھد شزومآ یناحور لئاسم
 ھک ار اھزیچ نیا ادابم دیشاب نتشیوخ بظاوم رایسب و بقارم طقف

 زا ناترمع مایا ھمھ رد اھنیا ادابم و دیربب دای زا تسا هدید امش نامشچ

 ناتنادنزرف نادنزرف ھب و ناتنادنزرف ھب ار اھنآ ؛دورب نوریب امش لد

 )۴:٩ ھینثت باتک( .دیھد میلعت

 :مینک نایب تعاجش و تبحم اب ار تقیقح ھک میراد حیسم رد ار رادتقا نیا
 نآ هرمث دنراد شتسود ھک نانآ و ،دنتسھ نابز تردق رد یگدنز و گرم

 )١٨:٢١ لاثما( .دیشچ دنھاوخ ار

 تیانع ار دوخ نامداخ و نک رظن ناشیا یاھدیدھت ھب ،دنوادخ یا نونکا

 )۴:٢٩٩ نالوسر لامعا( .دننک نایب لماک تماھش اب ار تمالک ات امرف

 لوا( .دنک یم یداش تقیقح اب اما ،دوش یمن رورسم یدب زا تبحم

 )١٣:۶ نایتنرق

 وا و تسا نکاس یو رد ادخ ،تسادخ رسپ یسیع ھک دنک یم رارقا ھک نآ

 )۴:١۵ انحوی لوا( .ادخ رد

 دھاوخ یپ رد میظع یشاداپ اریز ،دییوگم کرت ار دوخ یگدازآ نیا سپ

 )١٠:٣۵ نایناربع( .تشاد

 :میشاب ھتشاد دامتعا تقیقح مالک رد میناوت یم ام
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 ،تسا رتگرزب یسب ادخ تداھش ،میریذپ یم ار ناسنا تداھش ام رگا

 انحوی لوا( .تسا هداد شرسپ هراب رد دوخ ادخ ھک تسا یتداھش اریز

۵:٩( 

 باتک( .دنا هدش زوریپ وا رب دوخ تداھش مالک اب و هرب نوخ اب نانآ

 )١٢:١١ ھفشاکم

 :میتسھ زھجم حیسم رد یناحور ظاحل ھب ھکلب ،میتسین حالس یب و عافد یب ام
 ھحلسا .دیشاب دنمورین ،وا ردتقم تردق ھناوتشپ ھب و دنوادخ رد ،یراب

 .دیتسیاب سیلبا یاھ ھلیح ربارب رد دیناوتب ات دینک نت رب ار دنوادخ لماک

 )١١-۶:١٠ نایسسفا(

 .میگنج یمن ییایند شور ھب اما ،میرب یم رس ھب ایند نیا رد دنچرھ اریز

 ھب رداق یھالا یورین ھب ھکلب ،تسین ییایند گنج ام ھحلسا ھک ارچ

 ربارب رد ھک ار زیمآ ّربکت یاعدا رھ و اھلالدتسا ام .تساھژد مادھنا

 زا تعاطا ھب ار یا ھشیدنا رھ و مینک یم ناریو دنک ملع دق ادخ تخانش

 )۶-١٠:٣ نایطنرق مود( .میزاس یم ریسا حیسم

 :تسا ینامداش ھیام حیسم یارب ندیشک جنر ام یارب
 ار نآ دیوش یم وربور نوگانوگ یاھشیامزآ اب هاگ رھ ،نم ناردارب یا

  )١:٢٩ نایپیلیف ھلاسر و ١:٢ بوقعی ھلاسر( !دینادب یداش لامک

 یرواد نامز نونکا .نم یارب ھن ،دوب امش یارب ادن نیا '' :تفگ یسیع

 نم و دوش یم هدنکفا نوریب ناھج نیا سیئر نونکا  ؛تسایند نیا رب

 ''.دیشک مھاوخ دوخ یوس ھب ار ھمھ ،موش ھتشارفا رب نیمز نیا زا نوچ

 )١٢:٣٠ انحوی لیجنا(

 :دنک یم دوبان ار نآ تردق ھمھ و ھّمذ نامیپ یسیع بیلص
 ادخ ،دیدوب هدرم دوخ سفن هدشن ھنتخ تلاح و ناتناھانگ رد ھک نامز نآ

 اھضرق دنس نآ و دیزرمآ ار ام ناھانگ ھمھ وا .درک هدنز حیسم اب ار امش

 ،دوب هدرک ملع دق ام ھیلع و هدش ھتشون ام دض رب نیناوق بجوم ھب ھک ار

 اھ تسایر و .تشادرب نایم زا ،هدرک شبوکخیم بیلص رب و درک لطاب
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 ھلیسوب و تخاس اوسر ناگمھ رظن رد ،هدرک حالس علخ ار اھتردق و

 )٢:١٣ نایسلوک( .دش زوریپ اھنآ رب بیلص

 رثؤم و تردق رپ امش تاراھظا و اعد ،اھاعد نیا ماجنا اب ھک دینک ھجوت دیاب

 هدارا مھ وا اب و دنک دازآ الماک ار امش دھاوخ یم دنوادخ ھک دینادب .دنشاب یم

 یم و تسا ھتفریذپ ار امش حیسم ھک دیریذپب ار تقیقح نیا نورد زا .دیشاب

 نامیپ اب ییورایور رد .دنک دازآ ناطیش یاھماد ھمھ زا ار امش ھک دھاوخ

 مکحم دنک یم لیمحت ناناملسم ریغ ھب دادرارق نیا ھک ییاھ غورد و ھّمذ

 .دیشاب مّمصمو

 اھ ھیراھظا و اھ اعد

 فارتعا یارب ییاھاعد

 رب یور وت زا و هدرک هانگ ھکنیا ھب منک یم فارتعا نم ،تبحم رپ یادخ

 یم ما هدنھد تاجن و دنوادخ ناونع ھب ار حیسم و هدرک ھبوت .ما هدنادرگ

 .مریذپ

 .شخبب ارم ناھانگ 

 .ما هدش نارگید تشحو و سرت ثعاب ھک تقو رھ اصوصخم شخبب ارم

 ار اھنآ ای ما هدش نارگید ریقحت بجوم مراتفر اب  ھک تقو رھ شخبب ارم

 .ما هدرک ضرف ریقح و تسپ

 .مرورغ یارب شخبب ارم

 ھکنیا  ای هدش نارگید هدافتساؤس ثعاب ھک ییاھ نامز رطاخب شخبب ارم

 .ما هدرک یقلت دوخ تسد ریز ار نارگید

 .منک یم در یسیع مان رد ار ناھانگ نیا ھمھ
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 شیاشخب ھیدھ یارب منک یم شیاتس ار وت ،حیسم یسیع نامدنوادخ ردپ

 ارم وت ھک مراد لوبق .دمآ تسدب بیلص یور رب حیسم طسوت ھک ناھانگ

 رب شزاس و یتشآ ام نیب بیلص رطاخب ھک مراذگساپس وت زا .یا ھتفریذپ

 متسھ وت )رسپ ای رتخد( دنزرف نم ھک منک یم مالعا زورما .تسا هدش رارق

 .دنوادخ یھاشداپ ثراو و

 یزاس لطاب و یزوریپ مالعا

 تبحم دنزرف ھکلب متسین سرت ریسا رگید نم ھک متسھ قفاوم وت اب نم ،ردپ

 در ار تسا هداد میلعت دّمحم ھک ھنوگنآ نم زا مالسا تابلاطم نم .متسھ وت

 مالعا و منک یم در ار 'نآرق و هللا' زا یرادربنامرف عون رھ نم .منک یم

 .متسرپ یم ار حیسم یسیع نامدنوادخ ردپ نم ھک منک یم

 دنتفریذپ ار شطورش و ھّمذ نامیپ و هدرک هانگ ھتشذگ رد مدادجا ھکنیا زا

 .منک یم ششخب بلط ناشناھانگ یارب و منک یم ھبوت

 لوصا و هدش مالسا میلست دادرارق نتسب اب مدادجا و نم ھک ینامز رھ یارب

  .منک یم ھبوت میا ھتفریذپ ار یمالسا ھعماج و مالسا

 .منک یم در ار نآ طورش ھمھ و ھّمذ نامیپ الماک نم

 یانعم ھک ھچنآ رھ و ّھیزج تخادرپ عقوم رد ندرگ ھب ھبرض ندز زا نم

 رد ندیربرس و گرم نیرفن زا روطنیمھ و .منک یم ھبوت دشاب یم لمع نیا

 .منک یم ھبوت مسارم نیا

 نامیپ نیا .تسا هدش هدیشک حیسم بیلص ھب ھّمذ دادرارق ھک منک یم مالعا

 یم مالعا .درادن نم رب یقح ای و تردق رگید و تسا ناگمھ رخسمت دروم

 تسا هدش تردق یب و حالس علخ ،ءاشفا ھّمذ نامیپ یناحور لوصا ھک منک
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 هدش اوسر و هدروخ تسکش یدادرارق ،دادرارق نیا حیسم بیلص رطاخبو

 .دشاب یم

 .منک یم ھبوت مالسا ھب طلغ یراذگ رکش ساسحا تباب زا نم

 .منک یم ھبوت هانگ و ریصقت تسردان ساسحا رطاخب نم

 .منک یم ھبوت غورد و یراکبیرف زا نم

 ما یحیسم نامیا دروم رد توکس ھب قفاوت و توکس ھنوگ رھ تباب زا نم

 .منک یم ھبوت

 .دش مھاوخن شوماخ و هدرک تبحص نم

 )٨:٣٢ انحوی لیجنا( 'تخاس دھاوخ دازآ ارم تقیقح' ھک منک یم مالعا نم

 .منک یگدنز حیسم یسیع رد دازآ یدرف ناونع ھب ھک منک یم باختنا نم و

 تسا هدش ھتفگ ما هداوناخ و مدوخ ھیلع رب مالسا مان رد ھک ینیرفن رھ نم

 ار تسا هدش ھتفگ زین مدادجا ھیلع رب ھک ینیرفن رھ نم .منک یم لطاب ار

 .منک یم لطاب

 یتردق نم ھیلع رب رگید وت گرم .منکش یم ار گرم نیرفن اصوصخم نم

 !یرادن

 .دنرادن نم رب یتردق اھنیرفن نیا ھک منک یم مالعا نم

 .مبلط یم دوخ یناحور ثاریم ناونع ھب ار حیسم تاکرب نم

 یسیع حیسم رد ھک مریگ یم میمصتو و منک یم در ار تشحو و سرت نم

 .مشاب عاجش

 .منک یم در ار ندرک لرتنک و یراکلغد عون رھ نم

 .منک یم در ار تنوشخ و هدافتساؤس نم
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 .منک یم در ار یسرت عون رھ نم

 :زا سرت نم

  ندش درط 

 لاوما و کلم نداد تسد زا

  رقف 

 ندش هدرب و ریسا

 ندش عقاو زواجت دروم

 ندش یوزنم

 ما هداوناخ نداد تسد زا

 گرم زا سرت و ندش ھتشک زا

 ناناملسم زا و مالسا زا

 .منک یم در ار یسایس و یعامتجا تیلاعف زا

 .تسا ناگمھ دنوادخ حیسم ھک منک یم مالعا نم

 یسیع .منک یم میدقت حیسم یسیع مدنوادخ ھب ار میناگدنز زا یتمسق رھ نم

 یسیع .تسا نم رھش دنوادخ حیسم یسیع .تسا نم ھناخ دنوادخ حیسم

 نیمزرس نیا دارفا ھمھ دنوادخ حیسم یسیع .تسا نم روشک دنوادخ حیسم

 .منک یم میلست مدنوادخ ناونع ھب حیسم یسیع ھب ار دوخ نم .تسا

 .تسا ھتفریذپ ارم حیسم ھک منک یم مالعا و منک یم در ار ندش ریقحت نم

  .منک یم تمدخ ار حیسم طقف و اھنت نم
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 ھمھ زا بیلص رطاخب ھک منک یم مالعا .منک یم در ار مرش ساسحا نم

 وا لالج رد حیسم اب و درادن نم رب یقح چیھ مرش .ما هدش کاپ مناھانگ

 .دوب مھاوخ کیرش

 رھ نم .شخبب ناناملسم زا رفنت ساسحا یارب ار مدادجا و نم ،ادنوادخ

 تبحم شیاجب و منک یم در ار نارگید و ناناملسم ھب رفنت ساسحا عون

 .مبلط یم نیمز نیا نامدرم ھمھ و ناناملسم یارب ار حیسم

 یم ھبوت اسیلک ناربھر تسردان ندس میلست روطنیمھ و اسیلک ناھانگ زا نم

 .منک

 و دنوادخ طسوت ھک منک یم مالعا نم .منک یم در ار یگناگیب ساسحا نم

 رب یتردق چیھ .ما هدرک یتشآ دنوادخ اب نم .ما هدش هدیشخب حیسم ھطساوب

 تخت لباقم رد یماھتا چیھ نم ھب دناوت یمن نامسآ رد و نیمز یور

 .دنزب دنوادخ یھاشداپ

 تسا نم هدنھد تاجن اھنت ھک حیسم یسیع رطاخب ینامسآ ردپ زا نم

 و یگدنز نم ھب وا اھنت ھک سدقلا حور یارب روطنیمھ و متسھ راذگساپس

 .دشخب یم تایح

 مدنوادخ ناونع ھب حیسم یسیع یارب هدنز یدھاش ھک منک یم دھعت نم

 .متسین هدنمرش شزیخاتسر زا ھن و وا بیلص زا ھن نم .مشاب

 و قاحسا ،میھاربا دنوادخ ،متسھ هدنز یادخ دنزرف نم ھک منک یم مالعا نم

 .بوقعی

 رھ ھک منک یم مالعا .منکیم مالعا ار وا حیسم و دنوادخ یزوریپ نم

 دنوادخ حیسم یسیع ھک درک دھاوخ فارتعا ینابز رھ و هدش مخ ییوناز

 .ردپ لالج یارب تسا
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 یم شیاشخب بلط ھّمذ متسیس رد ناشتکراشم رطاخب ناناملسم یارب نم

 .منک

 نیا دولآ هانگ طورش ھمھ زا و ھمذ حور زا ،ھّمذ زا ارم افطل ،ردپ دنوادخ

 .نک دازآ نامیپ

 تاکرب ھمھ نم رب و ییامن رپ سدقلا حور اب ارم ھک منک یم اضاقت نونکا

 مالک قیاقح ات نک اطع ضیف نم ھب .ینک زیربل ار حیسم یاسیع یھاشداپ

 .منک یگدنز  وت لالج یارب و هتفریذپ ار وت
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 متشھ لصف

 مینک لطاب ار نیتداھش ھنوگچ

 :دنوش یم میسقت تمسق راھچ ھب لصف نیا یاھاعد

 حیسم یسیع زا یوریپ ھب دھعت یارب اعد §

 دّمحم یوگلا و نیتداھش دروم رد اعد §

 یراکبیرف دروم رد اعد §

 نارگید ھب نتشاد یرترب ساسحا دروم رد اعد §

 حیسم یسیع زا یوریپ ھب دھعت یارب اعد
 .رداق ردپ ،قلاخ یادخ ؛مراد ادخ کی ھب داقتعا نم

 .منک یم در ار رگید نایادخ حالطصا ھب ھمھ نم

 راک نیا اب .ما هدرک هانگ رگید نامدرم و دنوادخ ھب تبسن ھک مریذپ یم نم

 .ما ھتشاذگ اپ ریز ار وا نیناوق و هدرک ینامرفان دنوادخ ھب تبسن
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 .مھد تاجن هانگ زا ار دوخ مناوت یمن نم

 بیلص یور رب وا .مراد داقتعا دنوادخ هدرک زیخاتسر رسپ ،حیسم ھب نم

 نم یارب وا .دیشک شود رب نم یاجب ارم ناھانگ تازاجم و درم نم یاجب

 .تساوخ رب ناگدرم زا

 .منک یم یرود مناھانگ زا نم

 یم دمآ تسدب بیلص یور رب ھک ار ناھانگ شیاشخب ھیدھ حیسم زا نم

 .مبلط

 .منک یم تفایرد ار ششخب ھیدھ نم

 مھاوخ یم و مریذپب مردپ ناونع ھب ار دنوادخ ھک مریگ یم میمصت نم

 .مشاب وا ھب قلعتم

 .متسھ نادیواج تایح ھیدھ یایوج نم

 ھب وا زا دعب ھب زورما زا و مراپس یم حیسم ھب ار ما یگدنز ناّکس نم

 .منک یم توعد میناگدنز دنوادخ ناونع

 نامیپ اصوصخم و یرگید یناحور یگتسبمھ و نامیپ عون رھ نم

 .منک یم لطاب ما یگدنز یور رب ار شیاھاعدا مامت و نیتداھش

 ھک ار یدولآ هانگ قفاوت عون رھ .منک یم در ار اھ یدیلپ ھمھ و ناطیش نم

 .منک یم لطاب ما ھتسب ناطیش لماوع و دیلپ یاھحور اب

 یم یتارایتخا اھنآ ھب نم ھیلع رب ھک نارگید اب هدولآ هانگ قفاوت عون رھ

 .منک یم لطاب ار دھد

 هدش ھتسب نم فرط زا مدادجا طسوت ھک یا هدولآ هانگ قفاوت عون رھ نم

 .منک یم لطاب دراد نم یگدنز رب ھک یراثآ عون رھ اب ار تسا
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 یسیع قیرط زا و دنوادخ یوس زا ھک یمسج و یحور ییاناوت عون رھ نم

 .منک یم در ار تسین حیسم

 .مبلط یم ار سدقلا حور هدش هداد هدعو ھیدھ نم

 .مھدب لالج ار وت اھنت نم ات نک لوحتم و دازآ ارم افطل ،ینامسآ ردپ

 ار نارگید و مھدب لالج ار وت نم نک دازآ ار سدقلا حور تارمث نم رد

 .منک تبحم

 مالعا یناحور نادھاش روضح رد روطنیمھ و یناسنا نادھاش دزن رد نم

 یسیع قیرط زا ار مدوخ و ھتخاس دنوادخ فقو ار میناگدنز ھک منک یم

 .مزاس یم دھعتم دنوادخ ھب حیسم

 اب .تسا نم ظفاحم و رای دنوادخ و منامسآ دنورھش نم ھک منک یم مالعا

 رمع ھمھو مشاب حیسم یسیع میلست  ھک منک یم باختنا سدقلا حور کمک

 .منک لابند مدنوادخ ناونع ھب ار وا اھنت

 یوگلا ناونع ھب دّمحم در و نیتداھش زا یدازآ
 یگدنز
 ھک دنیوگ یم و هدرک رارکت ار نیتداھش یناملسم یتقو ھک درک ھجوت دیاب

 هللا مالک ناونع ھب نآرق ھب راک نیا اب تقیقح رد ،تسا هللا هداتسرف دّمحم

 ینعی ،دنریذپ یم ار دّمحم دروم رد نآرق رگید بلاطم و هدیشخب رابتعا

 :ھکنیا

 ،دوش لابند دیاب ھک تسا ییوگلا دّمحم

 دیدھت و نیرفن دیاب اھناملسم ریغ ھمھ دننام ،دنکن یوریپ ار وا یسک رگا

 ،دوش
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 نامیا دّمحم ھب ھک ینانآ اب ندیگنج ھب دھعت ینعی دّمحم زا یوریپ و

 .دننک یمن لابند ار وا و ھتشادن

 :زا دنترابع ھک دنا هدمآ دّمحم یگدنز یفنم یاھ ھبنج زا یدادعت تسیل نیا رد

 یبلط هزرابم و تنوشخ §

 تیانج §

 نارگید نتفرگ یگدرب ھب §

 یھاوخنوخ و ماقتنا §

 رفنت §

 نانز زا رفنت §

 نایدوھی زا رفنت §

 هدافتساؤس §

 نارگید ندرک وربآ یب و یراسمرش §

 تشحو و باعرا §

 بیرف §

 ندش روخلد §

 ندرک ھئربت ار دوخ §

 ندرک یرترب ساسحا §

 نداد هولج هابتشا ھب ار ادخ تیصخش §

 و نارگید رب یرترب دصق §

 )یسنج( زواجت §

 و نآرق یاھ ھتفگ روطنیمھ ناناملسم ،نیتداھش رارکت اب ھک دومن ھجوت دیاب

 زا .دنریذپ یم ار سدقم باتک و حیسم دروم رد تایاور و ّتنس یاھاعدا

 :دراوم نیا ھلمج
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 ؛بیلص یور رب حیسم گرم راکنا §

 ؛بیلص زا رفنت §

 نیا ھب  ھکیناسک ندرک نیرفن و تسادخ رسپ یسیع ھکنیا راکنا §

 ؛دنراد نامیا

 هدرک فیرحت ار ناشسدقم بتک نایدوھی و نایحیسم ھک اعدا نیا §

 ؛دنا

 ایند ھمھ و دنک دوبان ار تیحیسم ات ددرگ یم زاب حیسم ھک اعدا نیا §

 .دنک دّمحم تعیرش شریذپ ھب روبجم ار

 ناونع ھب ار دّمحم اصوصخم ھک دیاب ،دنک یم کرت ار مالسا یسک تقو رھ

 هدمآ نیتداھش رد ینمض تروص ھب ھک ار ییاھنیرفن ھمھ مھ روطنیمھو وگلا

 .تسادخ مالک نآرق ھک داقتعا نیا در ینعی راک نیا ماجنا .دنک راکنا و در تسا

 تروص نیا رد ،دوشن در تحارص ھب دّمحم ندوب ربمایپ ھب داقتعا ھک رگا

 دّمحم یاھ تفلاخم روطنیمھ و تسا هدمآ نآرق رد ھک ییاھدیدھت و اھنیرفن

 یناحور تابث مدع یعون ثعاب دنناوت یم حیسم یسیع یدنوادخ و گرم اب

 ریذپ بیسآ و دنسرتب یناسآ ھب تسا نکمم دارفا زا یضعب ھجیتن رد .دنوش

 تسد زا مک مک یحیسم رادنامیا کی ناونع ھب مھ ار ناشسفن ھب دامتعا و هدش

 .دنھدب

 نیتداھش راکنا یارب یا ھیمالعا و اھاعد
 هدش هداد میلعت دّمحم ھلیسو ھب ھک یطلغ هویش ھب ندش میلست و تعاطا نم

 .منکیم در ار تسا

 در ار تسا دنوادخ هداتسرف و ربمایپ دّمحم ھک نیغورد هدیقع نیا نم

 . منکیم
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 .منکیم در تسادخ مالک نآرق ھک ار اعدا نیا نم

 یم در ار ما هداد نآ هرابرد ھک ار ییاھتداھش و ،ھتشذگ رد ار نآ ِندناوخ و

 .منک

 هروس نیا نیغورد یاعدا نم .منکیم در ار نآرق ھحتافلا هروس ندناوخ نم

 و تسا نایدوھی ھیلع رب دنوادخ مشخ دیوگ یم ھک

 .منکیم در ار دناھتفر یھارمگ هار ھب نایحیسم

 سدقم باتک نانآ ھک اعدا نیا نم .منکیم در ار نایدوھی ھب تبسن رفنت نم

 .منکیم در ار دناهدرک فیرحت ار

 نیغورد و منکیم در ار تسا هدرک در ار نایدوھی دنوادخ ھک اعدا نیا نم

 .منکیم مالعا ار اعدا نیا ندوب

 .منکیم در ار مایگدنز رب شرادتقا و منکیم در ار نآرق یناوخرب زا نم

 دّمحم یگدنز و میلاعت ،نآ ساسا و ھیاپ ھک یھابتشا شتسرپ ھنوگ رھ نم

 .منکیم در ار تسا

 یاعدا نیا نینچمھو منکیم در ار دنوادخ هراب رد دّمحم طلغ میلاعت ھمھ نم

 .منکیم در ار تسا دنوادخ  هللا ھک  نآرق رد نیغورد

 ،منکیم در ار یگدش میدقت نیا ،ماهدش میدقت مالسا ھب مدلوت نامز رد ھچنانچ

 . منکیم در زین ار مالسا نید ھب مدادجا ندش میدقت و

 نم .منکیم در دوب یدب یوگلا و لاثم ھک ار دّمحم صاخ روط ھب نم

 ،شجنر ،یروخلد ،نیھوت حور ،ترفن ،دیدھت ،تنوشخ

 دّمحم ھک یناھانگ ھمھ و یدزد ،نانز زا هدافتسا ٔوس ،زواجت ،بیرف

 .منکیم در ار تسا هدش بکترم
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 یسیعرد ھک منکیم مالعا نم .منکیم در ار یگدنمرش و یراسمرش نم

 ھچ نآ ھمھ زا ارم حیسم یسیع نوخ و درادن دوجو یتیموکحم چیھ حیسم

 . دزاسیم کاپ تسا نم یگدنمرش و تلاجخ ثعاب

 نم دنا هدش مایگدنز ِدراو مالسا ھطساو ھب ھک یی اھسرت ھمھ رطاخ ھب

 باختنا و .منک یم در ار میاھسرت ھمھ و ،مبلط یم ار دنوادخ ششخب

 .منک دامتعا روما ھمھ رد حیسم یسیع  مدنوادخ ردپ و ادخ ھب ھک منکیم

 ھب دّمحم زا یوریپ ھجیتن رد ھک یدنسپان یاھراک و مناھانگ مامت یارب

 .مبلط یم ار دنوادخ ششخب نم ما هدش بکترم هللا ربمایپ ناونع

 نامدرم ھمھ ددرگ یم زاب یسیع ھک یماگنھ ھک زیمآرفک یاعدا نیا نم

 .منکیم در ار دننک یوریپ دّمحم زا ات  دنکیم عمج ار نیمز

 .منک یوریپ ار وا اھنت و ،منک یم باختنا ار حیسم یسیع نم

 ھب بیلص یور وا و ،تسا ادخ رسپ حیسم یسیع ھک منکیم فارتعا نم

 رد و درک زیخاتسر گرم زا نم تاجن رطاخ ھب و درم نم ناھانگ رطاخ

 ار دنوادخ ،حیسم یسیع بیلص رطاخ ھب نم .دش هدنز موس زور

 ار حیسم و مرادرب ار مبیلص ھک منکیم باختنا و منکیم یراذگرکش

 .منک یوریپ

 رب وا .تسا زیچ ھمھ و سک ھمھ ِدنوادخ،حیسم ھک منکیم  فارتعا نم

 . دنکیم ییاورنامرف نیمز و اھنامسآ

 یم زاب هرابود وا ھک منکیم فارتعا .تسا نم ِ ِیگدنز ِدنوادخ حیسم یسیع 

 .دنک تواضق ار ناگدنز و ناگدرم ات ددرگ
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 مالعا و  منامیم رادافو وا ھب ،منکیم لکوت حیسم ھب دوجو ھمھ اب نم

 حیسم یسیع مان زا ریغ ھب یرگید مان ،نیمز و اھنامسآ مامت رد ھک منکیم

 .منک ادیپ تاجن مناوتب نآ ھلیسو ھب نم ھک درادن دوجو

 ،دنک ھیدھ هزات یبلق نم ھب ات منکیم توعد ار ما ینامسآ ردپ ،دنوادخ نم

 یم ماجنا و میوگیم ھک ھچنآرھرد ارم ات ،دنک ھیدھ نم ھب ار حیسم بلق

 ،دنک ییامنھار و تیادھ مھد

 ھمھ و ،منکیم در ار ماهداد ماجنا ھتشذگ رد ھک یھابتشا شتسرپ رھ نم

 میدقت ،سدقلا حور و ،رسپ ،ردپ ،هدنز یادخ شتسرپ یارب ار دوخ دوجو

 .منکیم دنوادخ

 گنرین و بیرف زا یدازآ
 یمالسا داھج ھیلع رب تبحص رطاخ ھب یزنودنا رد ھک کینامد شیشک

 :دنک یم نایب ھنوگنیا ،دوب هدش ینادنز
 اّما تسا راوشد و تخس نآ هراب رد تبحص و تقیقح ھکنیا دوجو اب ...

 .میشاب الاب یا ھنیزھ تخادرپ ھب رضاح دیاب ام .میرادن یرگید ھنیزگ ام

 ھک دیاب تقیقح رادتسود .دشاب یم تقیقح ھب ظفاح ادخ نتفگ رگید ھنیزگ

 صلاخ یناسنا ھکنیا نیع رد دشاب نینھآ هدارا اب یدرف ات دگنجب رتتخس

 دھاوخن مخ و تسا یوق نینھآ هدارا .تسا )ھشیش لثم( فافش یبلق اب

 یبلق یا ھشیش بلق . . . تسا ریذپات لزلزت تقیقح ھب شدھعت رد .دش

 لثم تقیقح رادتسود کی .تسا کاپ یصخش روما و عفانم زا ھک تسا

 ایند یاھ یتسردان و یتلادع یب رطاخب یناسآ ھب و هدوب ساسح ھشیش

 و تردق ھناشن ھکلب ،تسین فعض ھناشن یگتسسکش بلق نیا .دنکش یم

 لباقم رد شزیت نابز و ھتشاد مّمصم یا هدارا درف نیا .تسا رادتقا

 دناوت یمن شبلق .دیآ یم رد ادص ھب شنایفارطا یراکبیرف و یتسردان

 .تسا یتلادع یب اب دربن لابند ھب ھشیمھ وا بلق .دشاب تکاس ای مارآ
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 یرارقرب یارب یساسا یطرش تسا قداص و وگتسار دنوادخ ھک تقیقح نیا 

 .تسوا اب ھطبار

 ھطبار ھب دھعتم ار دوخ وا ھکنیا ینعی :تسا ھطبار یوجتسج رد نینچمھ ادخ

  .دنک یم اھناسنا اب

 :تفگ میھاربا ھب دنوادخ لاثم ناونع ھب
 مھاوخ راوتسا ،وت زا سپ ،وت لسن و ،وت و دوخ نایم ار شیوخ دھع'

 وت لسن وت زا سپ و ار وت ات ؛دشاب ینادواج دھع لسن ردنا لسن ات تخاس

 سپ و وت ھب ار ناعنک نیمزرس مامت ینعی ،وت تبرغ راید .مشاب ادخ ار

 نانآ یادخ و ؛داد مھاوخ یدبا تیکلم ھب ،وت لسن ھب وت لسن ها وت زا

  )٨-١٧:٧ شیادیپ باتک( '.دوب مھاوخ

 :دیوگ یم یبن دوواد و
 دوخ مداخ ھب نم ،ما ھتسب دوخ هدرک باختنا اب یدھع نم ھک'' :یتفگ وت

 و جات و درک مھاوخ اجرباپ دبا ھب ات ار وت لسن' ،ما هدروخ دنگوس دوواد

 )۴-٨٩:٣ ریمازم( '.اھلسن یارب ار وت تخت

 هاگن ار شمالک ھشیمھ وا .دشاب یم شطباور ھب رادافو و ریذپان رییغت دنوادخ

 :دراد یم
 وا ایا .دھد هدیقع رییغت ھک مدا ینب ھن و ،دیوگ غورد ھک تسین ناسنا ادخ

 ھب ھک هدروآ نابز رب یمالک ای ؟دشاب هدرکن لمع نادب ھک ھتفگ ینخس

 )٢٣:١٩ دادعا باتک( ؟دشاب هدناسرن ماجنا

 راوتسا دبا ات وا تبحم .تسوکین وا ھک نوچ دینک یراذگساپس ار دنوادخ

 )١٣۶ ریمازم( .تسا

 ناشناردپ رطاخ ھب ،یھلا شنیزگ ظاحل ھب اّما... ]نایدوھی دروم رد[

 .دریگ یمن سپ ار دوخ توعد و ایاطع زگرھ ادخ اریز .دنیادخ بوبحم

 )٢٨-١١:٢٢٨ نایمور(
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 نادب لزا مایا زا غورد رھ زا هّزنم یادخ ھک نادیواج تایح دیما ھب و ...

 )١:٢ سوتیت( .دومرف هدعو

 رب ار دوخ تساوخ ندوب ریذپان رییغت تساوخ ادخ نوچ ،ناس نیمھ ھب

 ات ،درک نیمضت دنگوس اب ار نآ دزاس رت راکشآ ھچ رھ اھ هدعو ناثراو

 غورد نانآ هراب رد ادخ تسین نکمم ھک ،ریذپان رییغت رما ود ھطساو ھب

 ات میا ھتخیرگ ھک ام ،میوش رادروخ رب یرایسب یمرگلد زا ام ،دیوگب

 ،دیما نیا .میریگ گنچ ھب ،تسا هدش هداد رارق ام یور شیپ ھک ار یدیما

 بارحم ھب ھک یدیما ،تسام ناج یارب نمیا و مکحم یرگنل ھلزنم ھب

 )١٩-۶:١٧ نایناربع( .دبای یم هار هدرپ تشپ

 اریز .تسا هدوبن ''ھن'' و ''یرآ'' امش اب ام نخس ھک مسق ادخ تناما ھب

 ھمھ وا رد ھکلب ،تسا هدوبن ''ھن'' و ''یرآ'' . . . حیسم یسیع،ادخ رسپ

 )٢٠-١:١٨ نایطنرق مود( .تسا ''یرآ'' زیچ

 :تسا یرگید ھنوگب هللا تیصخش نآرق رد اما
 دھاوخب ھک ار ھکنآ رھ و دزاس یم هارمگ دھاوخب ھک ار یسک رھ هللا

 )۴ ھیآ ،١۴ هروس( .تسا لماک یاناد و لاعتم رداق وا ؛دنک یم تیادھ

 :میشاب وا دننام ھک دھاوخ یم ام زا سدقمم باتک رد دنوادخ
 ،هدرک باطخ ار لیئارسا ینب تعامج یمامت :تفگ یسوم ھب دنوادخ

 باتک( .مسودق ،امش یادخ هوھپ ،نم اریز ،دیشاب سدقم :وگب ناشیدب

 )٢-١٩:١ نایوال

 نتشاد تقادص میھد یم ناشن ار دنوادخ ندوب سدقم ام ھک ییاھھار زا یکی

 ناطیش .تسا تقیقح یادخ دنوادخ ھک نوچ ،تسا ندرک یگدنز تقیقح رد و

 ام زا دنوادخ تقیقح اما دراذگب غورد ام یاھ بلق رد ھک دراد تسود

 :دنک یم تظفاحم
 وت تقیقح رد ھتسویپ نم و ،تسا نم لباقم رد دبا ات وت تبحم نوچ ...

 )٢۶:٣ رومزم( .مراد یم رب ماگ
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 .تقیقح یادخ ،دنوادخ یا ،هدب متاجن ؛مزاس یم وت ناتسد میلست ار محور

 )٣١:۵ رومزم(

 وت تقیقح و تبحم ھک دشاب ؛ریگن سپ نم زا ار دوخ تبحم ،ادنوادخ

 )۴٠:١١ رومزم( .دیامن تظفاحم نم زا ھشیمھ

 :دزاس یم کاپ ار ام تقیقح
 دوب نتسبآ ارم مردام ھک ینامز زا ،مدوب راکھانگ دلوت نامز رد انئمطم

 رد وت ؛تسا نم یارب وت دصق منورد رد تقیقح انئمطم .مدوب راکھانگ

 ؛امن کاپ )انعن ھیبش یھایگ( افوز اب ارم .یھد یم تمکح نم ھب منورد

 )٧-۵١:۵ ریمازم( .دوب مھاوخ رت دیپس فرب زا نم و ،هدب وشتسش ارم

 :تسا تقیقح زا زیربل یسیع
 ادخ بناج زا ھک ھناگی رسپ نآ روخ رد یلالج ،میا هدید ار وا لالج ام و

 )١:١۴ انحوی لیجنا( .یتسار و ضیف زا رپ ،دمآ

 :مینک یگدنز و ھتشادرب ماگ تقیقح رد ھک تسا هدش توعد ام زا
 ھک دوش راکشآ ات دیآ یم رون دزن دروآ یم لمع ھب ار یتسار ھکنآ اّما

 )٣:٢١ انحوی(.تسا هدش ماجنا ادخ یرای ھب شیاھراک

 مالعا و ''میوگ یم ار تقیقح امش ھب نم'' :دیوگ یم لیجانا رد راب ٧٨یسیع

 :میور یم دنوادخ دزن ھب تقیقح قیرط زا اھنت ام ھک دنک یم
 شتسرپ یتسار و حور رد ار ردپ ،نیتسار ناگدنتسرپ'' :تفگ یسیع

 )۴:٢٣ انحوی لیجنا( ''.درک دنھاوخ

 ھطساوب زج سک چیھ ؛متسھ تایح و یتسار و هار نم' :داد خساپ یسیع

 )١۴:۶ انحوی لیجنا( '.دیآ یمن ردپ دزن ،نم

 ندرک لابند و ییوگ غورد ندوب عمج لباق ریغ دروم رد مھ لوسر سلوپ

 :دیوگ یم حیسم
 نانکش نوناق یارب ھکلب ،ناراکتسرد یارب ھن تعیرش ھک میناد یم زین

 و ناکاپان و ،ناراکھانگو نانید یب یارب ،تسا هدش عضو ناشک رس و
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 و ناراکانز ،ناشکمدآ یارب :ردام نالتاق و ردپ نالتاق یارب ؛نارفاک

 ھب ناگدنھد تداھش و نایوگغورد ،نایابر مدآ یارب ؛نازاب سنجمھ

 قبطنم میلعت ،دشاب حیحص میلعت فالخ ھک یلمع رھ یارب زین و ،غورد

 لوا( .تسا هدش هدرپس نم ھب ھک کرابتم یادخ لالج رپ لیجنا رب

 ١١-١:٩ سوئاتومیت

 یگنھرف ھلأسم کی
 مدرم هللا دوخ.تسا زاجم صاخ یطیارش تحت ییوگ غورد ،مالسا قبط رب

 یارب( .تسا یرابجا ییوگ غورد اھتقو یضعب و دھد یم بیرف نآرق رد ار

 نم موس هار باتک ۵۶ ھحفص رد ھک  ھیقت ثحبم ھب دیناوت یم رتشیب علاطم

 ).دینک ھعجارم تسا هدمآ

 رد ییوگ غورد :دزاس یم زاجم ار غورد زا یفلتخم عاونأ یمالسا تعیرش

 تظفاحم یارب ییوگ غورد ،ناشنانز ھب نارھوش ییوگ غورد ،گنج نامز

 یارب ییوگ غورد و یمالسا تّما زا تظفاحم یارب ییوگ غورد ،دوخ زا

 .)ّھیقت( دنتسھ رطخ رد ھک دنراد رواب ناناملسم ھک ینامز رد دوخ زا عافد

 اما ،)١۶:١٠۶ هروس( مینک راکنا ار دوخ نامیا ھک میتسھ زاجم ام مالسا رد

 :دنک یگدنز ھنوگنیا دناوت یمن یحیسم کی
 رد ھک دوخ ردپ روضح رد زین نم ،دنک رارقإ ارم مدرم دزن ھک رھ

 راکنا مدرم دزن ارم ھک رھ اما ؛درک مھاوخ رارقإ ار وا ،تسا نامسآ

 مھاوخ راکنا ار وا ،تسا نامسآ رد ھک دوخ ردپ روضح رد زین نم ،دنک

 ) ٣٣-١٠:٣٢ یتم لیجنا( .درک

 ''.دشاب ھن امش ھن و ھلب امش ھلب ھک دشاب'' :دومرف یسیع
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 گنرین و بیرف دروم رد یا ھیمالعا و اھاعد
 رون ھک ،یتسھ یتسار و تقیقح یادخ وت ھک منکیم رکش ار وت ینامسآ ردپ

 رد ھک منکیم باختنا نم زورما .دشخردیم اھبش نیرت کیرات رد وت

 .منک تنوکس وت رون رد ھکلب ،منکن یگدنز یکیرات

 ھب اھتقو رتشیب نم .شخبب ارم ماھتفگ ھک ییاھغورد ھمھ رطاخ ھب افطل

 و دوب رتناسآ ھک یھار مریگب شیپ رد ار تقیقح و یتسرد هار ھک نیا یاج

 ادنوادخ .شخبب ارمً افطل متفرگ شیپ رد ار دش یم مبیصن یرتشیب یتحار

 کاپ غورد و دنسپان نانخس  ھنوگ رھ زا ارم نابل ھک منک یم شھاوخ وت زا

 نامداش تقیقح تفایرد و ندینش زا ھک نک اطع یبلق نم ھب افطل .یزاسب

 و دروآ نابز ھب ار تقیقح دشاب هدامآ ھک نک اطع  یناھد نم ھب و ددرگ

 .دھد دای زین نارگید ھب ار تقیقح

 و مبایب یتسرد و یتسار رد ار شمارآ و یلست ھک نک اطع یتعاجش نم ھب

 .منک در مناوتب ار یغورد رھ

 و هدرک در ار ما هزور رھ یگدنز رد اھغورد عاونا زا هدافتسا ،زورما

 .منکیم راکنا

 غورد ھلمج زا دنکیم ھیجوت ار نتفگ غورد ھک مالسا میلاعت مامت نم

 اھبیرف و اھغورد ھمھ  ھب ھک منکیم باختنا نم .منکیم در ار یتحلصم

 و یتسرد رد ھک منکیم باختنا نم .موش  نادرگ یور اھنآ زا و منک تشپ

 .منک یگدنز یتسار

 ،تسا تایح اھنت و یتسار اھنت ،هار اھنت حیسم یسیع ھک منکیم مالعا نم

 تقیقح ھیاس ریز و هانپ رد ھک منکیم باختنا نم .تسا تاجن هار اھنت وا

 .منک یگدنز حیسم
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 ،تسا وت ھب نم یمرگ تشپ و تینما ھک منکیم مالعا نم حیسم یسیع یا

 .دزاسیم دازآ ارم وت تقیقح و

 . مرادرب مدق وت یتسار رون رد ھنوگچ ھک هدب ناشن نم ھب افطل ینامسآ ردپ

 و ،میوگب نخس وت  مالک تقیقح قبط رب ات راذگب مناھد رد ار بسانم مالک

 هار تسا وت تقیقح قباطم ھک یھار رد ات نک زاب نم  لباقم ار بسانم هار

 .مورب

 رت قحتسم ار دوخ و ندوب رترب سح زا یدازآ
 نتسناد
 دشاب یم نیرتھب یسک ھچ ھکنیا و ندوب رترب رب یدایز رایسب دیکات مالسا رد

 :دنتسھ رتھب ناناملسم ریغ زا ناناملسم ھک دیوگ یم نآرق .دراد دوجو
 وکین ھب ار مدرم و تسا هدش هداد تیرشب ھب ھک دیتسھ یتلم نیرتھب امش

 رگا و ،دندروآ نامیا ادخ ھب ات دیراد زاب یراک دب زا و هدرک راداو یراک

 زا یضعب ھکیلاح رد ،دوب یم رتھب ناشیارب دندروآ یم نامیا باتک لھا

 )١١٠ ھیآ ،٣ هروس( .دنراک دب و قساف ناشرتشیب و نامیا اب نانآ

 :دراد یرت رب رگید بھاذم ھمھ رب مالسا ھک تسا نیا رب ضرف و
 ات داتسرف ملاعب قح نید و نآرق اب ار )دّمحم( دوخ لوسر ھک تسیئادخ وا

 )٢٨ ھیآ ،۴٨ هروس( .دنادرگ بلاغ نایدا ھمھرب ار وا

 .دننک یم ندوب رترب رب یدایز دیکات ھک دنراد دوجو دّمحم زا یدایز ثیداحا

 زا رتشیب یط رد وتسا ھتشاذگ یبرع گنھرف رب یقیمع رثا مالسا بھذم

 و 'فرش' موھفم ،یبرع یاھ گنھرف رد .تسا هداد لکش نآ ھب لاس رازھ

 ھک دننک رکف نارگید ھکنیا زا دنراد رفنت مدرم و دنتسھ مھم رایسب  'وربآ'

 دوجو ییاوعد و فالتخا ھک یتقو .دنتسھ یرت نییاپ حطس و ھلزنم رد اھنآ
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 تحاران لکش نیا ھب ات دنیامن یم ریقحت ار لباقم فرط بلغا مدرم ،دراد

 .دننک ناربج ار دوخ ندش

 لابند ار حیسم ھک دریگ یم میمصت و دوش یم جراخ مالسا زا یسک یتقو

 رکفت عون نیا ساسا رب نوچ ،دنک ھلباقم یساسحا رکفت عون نیا اب دیاب ،دنک

 تیاضر ساسحا درف ھک تسا نارگید ھب یرترب ساسحا اب اھنت شرگن و

 یسیع یوگلا یور ھلابند ھناملاظ هاگدید نیا زا ییاھر دیلک  .دنک یم یدنم

 نایپیلیف ھب لوسر سلوپ ھمان  مود شخب رد یبوخب بلطم نیا .تسا حیسم

 :تسا هدمآ
 رد رگا ،تسامش یلست ۀیام وا تبحم رگا ،دیمرگلد حیسم رد رگا سپ

 یداش دییایب ،دیرادروخرب تقفش و محر زا رگا و ،دیراد تقافر حور

 لدکی ،ھتشاد لباقتم تبحم و رظنتدحو رگیدکی اب و دیناسر لامکھب ارم

 اب ھکلب ،دینکن ّربکت ای یبلطهاج ِرَس زا ار یراکچیھ .دیشاب یأرکی و

 دوخ رکف ھب اھنت  امش زا کیچیھ .دینادب رتھب دوخ زا ار نارگید ینتورف

 ھک دیشاب ھتشاد ار رکفزرط نامھ .دشیدنیب زین نارگید ھب ھکلب ،دشابن

 عفن ھب ادخ اب یربارب زا ،دوب ادخ اب تاذمھ ھک وا :تشاد یسیع ْحیسم

 ھب ،ھتفریذپ مالغ تاذ و درک یلاخ ار دوخ ھکلب ،تسجن هرھب دوخ

 راوخ ار دوخ دش تفای یرشب یامیس رد نوچ و .دمآرد نایمدآ تھابش

 وا زین ادخ سپ .دیدرگ عیطم بیلص رب گرم یتح ،گرم ھب ات و تخاس

 مان ھب ات ،دیشخب ودب اھمان ۀمھ زا رترب یمان و درک زارفارس تیاغھب ار

 رھ و ،نیمز ریز رد و نیمز رب ،نامسآ رد ،دوش مخ ییوناز رھ یسیع

 یادخ لالج یارب ،تسا »دنوادخ« ْحیسم یسیع ھک دنک رارقا ینابز

  )١١-٢:١ نایپیلف ھب سلوپ ھلاسر(  .ردپ

 نیب رد یسک ھچ ھک دمآ یم شیپ حیسم نالوسر یارب لاوس نیا یھاگ زا رھ

 یسک ھچ ھک دننادب دنتساوخ یم اھنآ .دوب دھاوخ ای تسا رترب نارگید زا اھنآ

 :تسا رادروخرب یرترب ماقم و نأش زا حیسم یھاشداپ رد
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 میراد اضاقت ،داتسا'' :دنتفگ و دندمآ وا دزن یدبز نارسپ انحوی و بوقعی

 یم ھچ'' :تفگ ناشیدب ''!یروآ یاج ھب نامیارب ،میھاوخ یم وت زا ھچنآ

 بناج رب یکی وت لالج رد ھک امرف اطع'' :دنتفگ ''؟منکب ناتیارب دیھاوخ

 ... ''.مینیشنب وت پچ بناج رب یرگید و تسار

 .دنتفرگ مشخ انحوی و بوقعی رب ،دندش هاگآ نیا زا رگید درگاش هد نوچ

 رگید نامکاح ھک نانآ دیناد یم امش'' :تفگ و دناوخارف ار ناشیا یسیع

 و دننک یم یرورس ناشیا رب دنوش یم هدرمش )نایدوھی ریغ( اھموق

 رھ .دشابن نینچ امش نایم رد اّما .دننار یم نامرف ناشیارب ناشناگرزب

 ھک رھ و .دوش امش مداخ دیاب ،دشاب گرزب امش نایم رد دھاوخ یم ھک

 رسپ ھکنانچ .ددرگ ھمھ مالغ دیاب ،دشاب لّوا امش نایم رد دھاوخ یم

 نوچ ار شناج و دنک تمدخ ات دمآ ھکلب ،دننک شتمدخ ات دماین زین ناسنا

 )١۵-١٠٣۵ سقرم لیجنا( ''.دھدب یرایسب ضوع ھب ییاھر یاھب

 نیا .تساھتلم ھمھ روظنم ،دنک یم هراشا نایدوھی ریغ ھب یسیع ھک یتقو

 ھمھ .دنکب ندوب مھم ساسحا دھاوخ یم ھک تسا تیرشب ھمھ ھصیصخ

 نیرترب ھک دنھاوخ یم ،انحوی و بوقعی دننام ،ایند رساترس رد اھناسنا

 یسیع ،ھتساوخ نیا ھب خساپ رد .دنشاب ھتشاد ار اھ وکس نیرترب و اھھاگیاج

 لابند ار وا ھک دنھاوخ یم اعقاو شنادرگاش رگا ھک دھد یم باوج ھنوگنیا

 ھب یسیع دوخ  .دننک تمدخ ار نارگید ھنوگچ ھک دنزومایب دیاب اھنآ ،دننک

 )٢:٧ ناپیلیف( ''درک یلاخ'' ار دوخ و داد ناشن ار نیا یلمع رایسب یتروص

 تسا یگرم نیرت نیگنن ھک دوش هدیشک بیلص ھب ات داد هزاجا ھک دح نآ ھب ات

 .تسا هدید نونک ات رشب ھک

 رد  .تسا تیرشب یارب گرزب یماد نارگید ھب تبسن ندوب رترب یوزرآ

 ''.دش یھاوخ ادخ دننام وت'' :داد بیرف ھلمج نیا اب ار اوح رام ،ندع غاب

 دوب ھتساوخ وا زا رام ھک ار یزیچنآ اوح ،ساسا نیمھ رب )٣:۴ شیادیپ(
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 تبسن یرترب ساسحا نیمھ رطاخب ایند نیا رد یرایسب جنر و درد .داد ماجنا

 .تسا هدمآ دوجو ھب نارگید ھب

 تمدخ ھک تفرگ میمصت وا .تسا توافتم رایسب یسیع راتفر و شرگن اّما

 یاجب ھب ار دوخ ناج شیاجب و تشکن ار یسک وا .دوش تمدخ ھک نیا ھن دنک

 نینچ .دنک یم راتفر ھنوگنیا مھ حیسم یقیقح درگاش کی .درک ھئارا ینابرق

 یعقاو ناوریپ .درب یمن یتذل چیھ نارگید ھب ندوب رترب ساسحا زا یدرگاش

 یسارھ دننک یم رکف نارگید ھک ھچنآ و نارگید رظن ،گنن و مرش زا حیسم

 و عافد اھنآ زا وا ھک دنناد یم و ھتشاد دامتعا دنوادخ ھب ھک نوچ دنرادن

  .دنک یم تظفاحم

 ساسحا رطخ یبوخ ھب )٣٢-١۵:١١( اقول لیجنا رد هدشمگ دنزرف ناتساد

 وا ھک درک ساسحا 'وکین' دنزرف .دھد یم ناشن ار نارگید ھب تبسن یرترب

 شردپ ھک ینامھم رد تسناوت یمن رطاخ نیمھ ھب و دشاب یم رترب و رتھب

 ھب ار وا شردپ .دنک تکرش دوب هدش مگ اھتدم ھک یردارب نتشگرب راختفا ھب

 تیقفوم ھب ندیسر هار ،دنوادخ هاگدید زا .درک شنز رس راتفر نیا رطاخ

 .نارگید طسوت ندش تمدخ ھن تسا نارگید ھب تمدخ رد یعقاو

 تبسن یرترب ّسح ھیلع رب یا ھیمالعا و اھاعد
نارگید ھب  

 یریظن یب و هداعلا قوف لکش ھب نم ھک مرازگساپس وت زا ینامسآ ردپ

 ھک منونمم .یا هدروآ دوجو ھب ارم ھک یتسھ وت نیا اریز ،ما هدش هدیرفآ

 زایتما نیا رطاخ ھب مرازگساپس .یدز ادص دنزرف ارم و یراد تسود ارم

 .منک یوریپ ار حیسم یسیع مناوتیم ھک یلاع تیزم و
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 ضرف ھیقب زا رتالاب یھاگ ار دوخ ھک نیا و رورغ رطاخ ھب ارم افطل

 ار اھنآ و هدرک دار ار دنسپان تاساسحا و رورغ نیا مامت نم. شخبب ماهدرک

 زا منک ساسحا ھک تسین نیا رد نم رطاخ یلست و یدونشخ .منکیم راکنا

 هانگ ھک مریذپیم نم. منکیم در ار یاهدیقع نینچ نم ،متسھ رتھب ھیقب

 مناوت یمن یزیچ چیھ دنوادخ یاوت نودب و ،متسھ اھناسنا ھیقب دننام یراک

 .مروآ تسد ھب

 و صاخ هورگ ھب نتشاد قلعت رطاخ ھب ھک نیا زا منکیم ھبوت نینچمھ نم

 یرترب ساسحا نارگید ھب تبسن صاخ یگداوناخ ای یعامتجا تیعقوم ای

 .دنتسھ ربارب وت دزن رد اھناسنا ھمھ ھک منکیم فارتعا نم. ما هدرک

 اھناسنا رگید ھب تبسن یزیمآ ریقحت مالک ھنوگ رھ ندروآ نابز ھب زا نم

 ھب افطل. مدرک در و هداد رازآ ار اھناسنا ممالک اب هاگ رھ و ،منکیم ھبوت

 .شخبب ارم اھراک نیا ھمھ رطاخ

 ای و ییاراد نازیم ،تیسنج ،داژن رطاخ ھب ار اھناسنا ھک هدیقع نیا نم

 .منکیم در دنک یم ریقحت هدید ھب تالیصحت نازیم

 رداق  دنوادخ یاوت ضیف رطاخ ھب اھنت ھک منکیم مالعا و مریذپیم نم

 ادج یناسنا یاھتواضق ھمھ زا ار دوخ نم. میایب وت روضح رد متسھ

 .یھد تاجن ارم ات منکیم هاگن وت ھب اھنت و مزاسیم

 ھب تبسن ناناملسم یرترب صوصخ رد مالسا میلاعت ھمھً اصوصخم نم

 قفوم ار اھناسنا مالسا ھک منکیم در و ،منکیم راکنا ار ناناملسم ریغ

 .دزاسیم

 ار نآ و هدرک در ار دنتسھ رتالاب و رترب نانز زا نادرم ھک اعدا نیا نم

 .منکیم راکنا
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 رتھب ساسحا دوش ثعاب ھک یھابتشا و طلغ ساسحا رھ زا نم ینامسآ ردپ

 نآ یاج ھب و ،م وشیم ندرگیور منک نارگید ھب تبسن یرترب و ندوب

 .منک تمدخ ار وت ھک منکیم باختنا

 .منک یداش نارگید تیقفوم ندید اب ات منکیم باختنا نینچمھ نم ادنوادخ

 .منکیم در ار نارگید  ھب تبسن تداسح ھنوگ رھ نم

 ارم وت ھک منیبب ھنوگنآ ار دوخ ات نک مکمک منکیم شھاوخ وت زا ادنوادخ

 نم وت رد و وت ھب نامیا اب منادب ھک مسرب کرد نیا ھب ات نک مکمک. ینیب یم

 و ،یھاوخیم وت ھک موشب یناسنا نآ مناوتب ات نک مکمک. متسھ یسک ھچ

 .یھاوخ یم وت ھک متسھ یدرف نآ ھک دشاب نیا رد نم یداش
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