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 میالرح الرحمن اهلل بسم

 مقدمه

 دو امتداد نیا در تضاد، و تعارض جز ؟بینیدمی چه ،اشآینده به یحت حالش، به ،اشگذشته به د،یبنگر  خیتار امتداد  به

 دو نیا و ،سازدمی مشروب را هامکان و هازمان یهمه و ،ردگذمی خیتار یپهنه یتمام از که است انیجر در باریجو

 .ستین تضاد باریجو دو جز یزیچ بار،یجو

 نیا رایز. است ستهینز تزاحم یاندیشه یب را یدم و نبوده فارغ متضاد عوامل از ایلحظه است، بوده انسان تا ،انسان

 ارج و کارایی و دیآ دیپد متضاد، عوامل با یمبارزه نیمه دل از ،انسان تکامل که است خلقت سنت و نشیآفر یخواسته

 .ابدی یفزون گونگونه هایراه انیم در حیصح راه نشیگز از اعتبارش و

 @2=صفحه**

 طوربه که گشایممی یراه و کشانممی یتضاد یب مرز به را جامعه یروز که داد دینو و دیرس سر یمکتب اگر ن،یبنابرا

 رهرو، و رهبر بدون و محکوم و حاکم بدون و حکومت بدون ایجامعه و کند، برطرف را حمتزا و تعارض عوامل یکل

 الزمه تعارض، نمودن برطرف و تضاد رفع رایز ست،ین شیب یالیخ و افسانه سخنان نیا که دانست دیبا ،دهممی لیتحو

 ارائه ن،یبنابرا ،یابدمین رییغت من و ما یاندیشه با نشیآفر هایسنت چون و است خلقت نیقوان کردن دگرگون شا

 .است خلقت نظام برخالف هم یمکتب نیچن



 نشیآفر کتاب و قانون با کتابش و قانون و گراست قتیحق که آنجا از و است به دور هاپردازیخیال نیا از اسالم اما

 .دهد سر یزیآم افسانه هاینغمه نیچن تواندنمی است، منطبق

 مرده ایجامعه تضاد، مرز یب را ایجامعه هرگونه قرآن رایز ،گویدمین سخن تضاد فعر از شیاسالم یجامعه در او

 .است خارج خلقت یگردونه از که داندمی ایجامعه ای و شناسدمی

 و یرهبر ینف اسالم،. است مطرح تعارض حل بلکه تعارض رفع نه و تضاد حل بلکه تضاد، رفع نه اسالم، دگاهید از پس،

 سازدمی برقرار ایرابطه ،یاجتماع یقشرها نیا انیم بلکه ،کندمین برفرمان و فرمانده ینف و محکوم و اکمح ینف ،یرهرو

 .نهندمی گام «اهلل» قانون نامه ب قانون کی ریس در ضوابطشان و روابط به توجه با قشرها، نیا از هرکدام که

 @6=صفحه**

 .ستین یاثر ،یرهرو یساختگ هایحقارت و یهبرر موهوم ازاتیامت از یول هست، رهبر و رهرو آنجا

 .ستین یخبر ،یفرمانبر پوچ هایخفت و یفرمانده غلط تفاخرات از یول هست، برفرمان و فرمانده آنجا

 .گرددمی حل یخدائ محکم و قیدق یضابطه همان به توجه با آنها انیم تضاد یول هست، محکوم و حاکم آنجا

 یبرا و مردم راه در اشنتیجه که خدا یبرا و خدا راه در یذلت و عزت هیچبی رهرو، قشر و ررهب قشر ،یاسالم یجامعه در

 .نهندمی گام مردم،

 «المشط کاسنان هیسواس الناس» که برابرند هم با شانه هایدندانه یلبه مانند مردم یهمه ،یاسالم یجامعه در

 .@.اکرم امبریپ از=سیرنویز**

 ریسا با همگام دیبا که اجتماعند از یقشر خود زارع و کارگر بلکه ندارد، وجود زارع و کارگر نامه ب ایطبقه اسالم، در

 .گردند جیبس تکامل، نهال رساندن به ثمر یبرا و کنند، تالش ،یانسان هایآرمان تحقق راه در ،هاگروه و قشرها

 هر... و... و زارع و ورپیشه و کارگر و تاجر و یروحان و مهندس و پزشک و شاعر و بیخط و سندهینو ،یاسالم یجامعه در

 را همه و کندمی حل آنان را نیب تضاد خدا، قانون نامه ب قانون کی تیحاکم که ،دهندمی لیتشک را جامعه از یقشر کی

  در

 @4=صفحه**

 قرآن=سیرنویز. **«نیالحاکم باحکم اهلل سیال» که بخشدمی حرکت متعال هدف کی سویبه و ریمس کی و جهت کی

8/55.@. 



 سمیآنارش

 به هیچ را گونگونه هایحکومت که ینهضت یعنی ،طلبیآشوب و یزیانگ شرر ،یطلب مرج و هرج یعنی سمیآنارش

 .است مخالف دایشد یحکومت نوع هر با و گیردمی

 ای و سمیالیسوس زا یناش یپدیده کی قتیحق در خیتار دید یزاویه از سمیآنارش» رشته نیا کارشناسان یعقیده به

 تعادل یوزنه و پارسنگ حکم هامدت آنکه از پس و آمده دیپد سمیالیسوس از خود به خودی که است یاثر دیگرعبارتبه

 کتاب 11 ص= سیرنویز.« **است ساخته مستهلک خود در را یاجتماع یپدیده آن سرانجام داشته را سمیالیسوس

 .@.میشم یترجمه ارون یهانر از سمیآنارش

 :سدینو یم نیچن هاستیآنارش یدرباره دستان یته یترانه نامه ب خود نوشته در فرانسه یآکادم عضو شپن،یر ژان

 نقش آنان یدرباره جامعه که یعاص کودکان نیا و نیمتجاسر نیا ان،یماجراجو نیا خشن و زمخت یترانه این است»

  یریش رحمیب ینامادر نیا پستان در چون و کرده یباز را ینامادر

 @5=صفحه**

 168 ص=سیرنویز.« **دهند نیتسک را خود یگرسنگ تا درند یم را او بدن گوشت دندان  با ،یابندمین خود هیتغذ یبرا

 .@.سمیآنارش

 نوزدهم قرن در دهیپد نیا فاجعه ترینبزرگ ها، ستیآنارش گرید و انیوا اگوست و راواشل و دیژ آندره و،یالفکاد اتیجنا

 یپدیده یعنی سمیآنارش پس. پردازدمی آن را خسارات وستهیپ و نشده آسوده هنوز آن اهجانک ضربات از تیبشر که بود

 یول ،پذیردمی را حکومت و دارد قبول را تیحاکم اسالم است، مخالف ها یانگریطغ نیا با سخت اسالم، که حکومت، ضد

 را؟ حکومت کدام

 را؟ مردم بر فرد حکومت ایآ -1

 هر بر حکومت، نوع نیا از یناش هایحقارت و ها ذلت و است شده زده یبشر جوامع تمام در حکومت نیا یئرسوا کوس

 .است گشته روشن یشیاند آزاد انسان

 مردم، گرید و او تیموجود و سرنوشت بر ،یلیتما ریاس یخودکامه که ردیبپذ یا آزاده شمندیاند است، ممکن چگونه آخر

 . کند ادهیپ جامعه سطح در را خود نافرجام و شوم مقاصد و براند، حکم



 که سدینو یم ان،یساسان حکومت فصل در رانیا شناسیجامعه در یریس کتاب=سیرنویز** روانیانوش که آنجا

 ستاره نیتر درخشان که @.است شده لیتشک هاانسان روان و جان نوشنده یعنی روان و انوشه یواژه دو از روانیانوش

  است طبقات ریاس چنانآن حکومت، نوع نیا در ت،اس یساسان دولت

 @6=صفحه**

 کی  در که است انگریطغ چناننآ و  @.یفردوس یشاهنامه=سیرنویز** دهدنمی آموختن یاجازه کفشگر فرزند به که

 . کندمی صادر را یمزدک هزاران قتل فرمان روز

 به نسبت انیگرج طرف از که ادبیبی کی مقابل در شته،دا تظاهر زهد و نید به را یعمر که ،یصفو عباس شاه که آنجا

 برابر خاک با را آنان نیسرزم تمام بوده؟ چگونه و بوده؟ چه که، ستین معلوم همآن  و گرفته صورت اقدسش ساحت

 دارال یف سیل به را ارید آن» بوسشآستان مورخ شهادت به و کندمین ارفروگذ آنان غارت و سوزاندن و قتل از و کندمی

 شاه یمنش روملو، کیب اسکندر تألیف 6 جلد یعباس یآرا عالم خیتار=سیرنویز.« **فرمایدمی لیتبد ارید رهیغ

 دو و دوزد یم دهید او از» و گذردمین هم فرزندش چشمان از شیجوئ یبرتر و یپرست یهو به خاطر یحت و @.عباس

 .@.عباس شاه یمنش روملو، کیب اسکندر تألیف 6 جلد یسعبا یآرا عالم خیتار=سیرنویز.« **گیردمی بر را او دهید

  و شندیخو ناپاک التیتما ی بسته و ریاس نیچن نیا ندارانش،ید و دادگران حکومت، نوع نیا در که آنجا خالصه و

 @7=صفحه**

 ؟ندکنمی چه جبارانش و جالدان ایآ شند،یخو یهاخواسته زبون و محکوم گونهاین زهدش، و عدل به نیمتظاهر

 کرد؟ خواهند چه خودکامگانش ریسا و الیآت و اولیماک و دیزی و هیمعاو و نرون و نمرود و فرعون ایآ

 نه؟ ای است شده بران خوب ایآ که خود ریشمش یلبه آزمودن یبرا فرعون عمال مینیب یم که است حکومت نوع نیا در

 یزیخونر و قتل همهآن از پس نرون، که کنیممی شاهدهم زین و ،کنندمی استفاده لیاسرائ یبن کودکان یپا و گردن از

 من تا داشتند گردن کی مردم  یهمه کاش یا» گویدمی  نبودند، امان در آن از هم بستگانش نیکترینزد یحت که

. نوازد یم تاریگ فاتحانه و کشدمی آتش به مردمش با را روم شهر ای و «مشدمی راحت و مزدمی کدفعهی

 .@.یابندریدر یترجمه یکاپ لیو از بزرگان کنند نیچن ابکت=سیرنویز**

 .ندارند پروا یتیجنا و قتل چیه از شومشان یها تین به دنیرس یبرا اولیماک و دیزی و هیمعاو که مینیب یم و

 .دهدمی سر مستانه خنده و کندمی نابود را نفر ونیلیم هشت حدود شابورین شهر در زیچنگ که مینگر یم و



 ،یلیتحم یوجودها نیا وستهیپ که میابی یم در تبهکار درندگان نیا نافرجام آثار در ینگرش اندک با ما که ستا آنوقت

  ییهاسرم به چطور و نموده یم ینیسنگ تیانسان خیتار بر چگونه

 @8=صفحه**

 .اندبوده برخوردار خیتار آزادگان نفرت از چگونه و ،اندنموده وارد کوبنده خسارت تیبشر

  گونههیچ است انسان مسخ و مرگ خالصه و تیجنا و قتل و ینادان و جهل اشنتیجه که حکومت، نوع نیا با اسالم پس

 .ندارد یموافقت

 را؟ مردم بر مردم تیحاکم ایآ -2

 اجرا یمرحله به و کنند وضع قانون و نندیبنش ده،یبرگز ایعده یعنی کنند؟ حکومت مردم بر منتخب یگروه یعنی

 خود ایآ نند،یگز یم بر یکسان چه ای یکس چه  را، منتخب گروه نیا خود که آیدمی شیپ سؤال نیا حال درآورند؟

 قبل از یداهایکاند به دیبا مردم ریناگز پس کنند، توافق محدود نفر چند انتخاب بر ندتوانمین که مردم یتمام مردم؟

 رم به هاراه تمام باز پس نند،یبرگز اند، دهیبرگز شیپ از ردهپ پشت عوامل که را هایینآ و دهند، توافق یرا شده، انتخاب

 ...شودمی ختم

 دهیعق به که است سمیالیسوس تیحاکم گرفته، لقب مردم بر مردم حکومت که ،هاحکومت نیا نوع نیصداتر و سر پر

 با تا ،شوندمی دهیگزبر شده، دهیبرگز قبل از ایعده فکر، طرز نیا در دارد، قرار سمیکمون مدخل در کارشناسانش

 ایطبقه طبقات، دنیکوب درهم یبرا وقتآن و کنند، تالش یستیآل دهیا فاضله نهیمد آن تحقق در ا،یپرولتار یکتاتورید

  لیتشک دیجد

 @5=صفحه**

 .راندمی سخن هایشویژگی از همهآن «دیجد یطبقه» نام به همین یکتاب در( السیج لوانیم) که ،دهندمی

: گویدمی نیچن شده، ادی کتاب در بوده، تویت مارشال یحزب معاون هاسال و است مکتب نیا نظرانصاحب از یکی که یو

 دقت با که هاپارلمان نیا چاپلوس و متملق یاعضا ستند،ین یمیتصم نیکمتر اخذ به قادر یستیکمون هایپارلمان»

 چنانکه شیخو دلخواه به را مسائل که دارند آن را جرات نه و امکان نه ،اندشده چیندست حزب یوسیله شیپ از فراوان

...« ستین دهندگان یرا آراء به وابسته ندگانینما انتخاب چون دهند، قرار مداقه و یبررس مورد دیشا و دیبا

 .@.رضا دکتر یترجمه دیجد یطبقه کتاب 126 ص=سیرنویز**

 :گویدمی نیهمچن و



 سازمان و سمیبوروکرات از تواندنمی لذا است، شده بنا باال از لیتحم و یمآب استیر یپایه بر یستیکمون نظام چون... »

 :گویدمی زین و @.قبل ماخذ 108 ص=سیرنویز...« **بماند کنار بر( یرارشیه) دیشد مراتب سلسله  بر یمتک

....« دارد رکتش آن در اسب کی تنها که است دوانیاسب یمسابقه هیشب یستیکمون یکشورها در انتخابات... »

 .@.ماخذ نیهم 121 ص=سیرنویز**

 @10=صفحه**

 : آمده نیچن ،@.57 ص و 56 ص=سیرنویز** رضا دکتر از یدموکراس و سمیکمون کتاب در

 دراز انیسال یط عذاب و شکنجه هایدستگاه و است شده مالیپا یانسان حقوق ترینعادی و ترینبدیهی کهدرحالی... »

 از باز ایآ ،اندبوده برخوردار آوریشگفت و عیوس اراتیاخت از یدولت امور مسئوالن و هاکمونیست به نسبت یحت

 مالیپا را یمل هایاقلیت حقوق کههنگامی باشد، انیم در یسخن کمتر تواندمی یستیکمون جوامع در یاسیس یدموکراس

 و مرد و زن هزاران و کنندمی دیتبع ریدسسر مناطق به و رونیب شیخو گرم نیسرزم از وار گله را هاییملت و کنندمی

 نیسهمگ چنگال به یرانسانیغ یزندگ شرایط و فشار ریز در و باردهشت هایمکان نقل نیا در را ناتوان ینوایب کودک

 یکلیه انتخابات یستیکمون یکشورها در... است یاسیس یدموکراس از سخن یجا چه گرید ،افکنندمی مرگ و یماریب

 ...«است یشیفرما و یصور بزرگ تا کوچک از حاکم هایدستگاه

 الیخ مملکت در جز مردم، بر مردم حکومت اوال که رایز ،دهدنمی نشانخوش  یرو هم حکومت نوع نیا با اسالم هرگز،

 «ار؟دیب کند یک خفته را خفته» یطرف از و ،شودنمی مردم به که هاجنایت چه مردم نامه ب ایثان و دیاین به وجود توهم و

 @11=صفحه**

 ؟پذیردمی را یحکومت چه اسالم پس

 تیمحدود با بخواهد و باشد انسان کی مغز یزائیده که یقانون آن نه یول ،پذیردمی مردم بر را قانون حکومت اسالم،

 ابانتخ نفر چند که یقانون نه و بخشد سامان مشکالتشان به تمام و کند وضع قانون هاانسان یهمه یبرا خود یفکر

 .آیدمی دیپد جمعیدسته استثمار یدوم در و یفرد استثمار یاول در رایز کنند، نیتدو شده،

 .@.8/55 قرآن=سیرنویز(. **نیالحاکم باحکم اهلل سیال) که پذیردمی را اهلل قانون تیحاکم اسالم ،یبل

 است، یمبر شیخو به نفع کشیبهره از و است دهیآفر خود را همه که او ،نیازبی و است نهایتبی که او اوست، ارذگقانون

 .کندمی وضع قانون ،گونگونه هایطبیعت و هاسرشت و یخو به توجه با و است میحک که او



 او یبرا مسخ و استحاله و است انسان ،انسان ست،ین یخبر انسان استحمار و استثمار و استعمار از حکومت، نیا در پس

 .داشت نخواهد وجود

 از تا شودمی پوشانده تیعبود لباس آنها قامت بر و دارند اجرا و یانگریب نقش امبرانیپ یعنی اهلل رانیفس حکومت نیا در

 .باشند برکنار جوییمنفعت و یخودخواه نوع هر

 @12=صفحه**

 رچهگ ،ایجامعه به هیپا چه تا و دارد کارایی حد چه تا( اهلل) حکومت رشیپذ که مفهوم نیا یبازشناس یبرا نکیا ما و

 .کنیممی مراجعه کهف، یسوره از چند یاتیآ به ،بخشدمی جوشش و کوشش و توان اندک،

 و کردند انیعص حاکمشان نظام ضد بر کم، یروین با چگونه که کندمی اشاره کهف رزمندگان به سوره، نیا از یقسمت در

 و عدالتیبی منیاهر توانمند یتالش با رانجامس و درافتادند جهل و پرستیخرافه و شرک با خدا، تیحاکم بر هیتک با چطور

 .درآوردند زانو، به را یپندارگرائ

(  ص) محمد به تا ،راندمی سخن ،یدیتوح کارگرانیپ نیا تالش، و حرکت ینحوه و وهایغر و ادهایفر از گرید یقسمت در

 دیبا و باشد اندک تانیروین اگرچه د،یکن حرکت دیبا که دهد فرا جهان مسلمانان تمام و یخداوند ریسف ترینبزرگ یعنی

 با اگرچه نمایید جوییپی حق استقرار یبرا و دیکن مبارزه دیبا و د،یریگ قرار مردمکش جباران برابر در اگرچه د،یزیخ بپا

 .دیشو روبرو شرک یجامعه هایپیچیدگی

 بگوش اسالم، خیتار آزادگان یا که دهدمی میتعل شده، ادی یاسالم نهضتگران یهمه یداریب یبرا که داستان نیا در

 جزء جزء رفتیپذ الهام او، قانون و تیحاکم از و گرفت به خود یخدائ رنگ جهادتان، و کاریپ و نبرد اگر که د،یباش

  و ،گرددمی یداریب عامل خوابتان، یحت بود، خواهد اثر یدارا حرکتتان

 @16=صفحه**

 .شودمی یزندگ و اتیح عامل فکرتان،

 به مقدمه نیا در که ،کندمی انیب کهف، اصحاب داستان به ورود یبرا را ایمقدمه سوره، نیا آغاز از هیآ هشت در

 طوربه و کندمی اشاره صالح عمل  و ریتبش و ذاران و قرآن یعنی او دهیعق و یدئولوژیا استحکام و( ص) محمد تیعبود

 یجامعه هایپیچیدگی برابر در امبریپ که جانآ و نهدمی بر مه برابر در را دیتوح و شرک یجامعه دو ایگو یول اختصار

 امبریپ بر زمان نظر از که کهف، ارانی داستان به آن از پس و ،پردازدمی تضاد قانون طرح به ،شودمی سرآسیمه شرک،

 تمام به و بخشدمی حرکت و روین ارانش،ی و( ص) محمد به یدیتوح شگامانیپ آن از یادی با و پردازدمی اندبوده مقدم

 شانخواهانهعدالت یادهایفر با که آنها است، گذشته رزمندگان راه امتداد، همان شما، راه که نمایدبازمی اسالم، جانبداران



 هاانسان خیتار محرک عامل قتیحق در و دندیبخش حرارت و نور ،یبشر جوامع به شانآگاهانه و یعلم هایحرکت و

 . گشتند

 .پردازیممی کهف یمبارکه یسوره از چند یاتیآ بر یریتفس به نکیا و

 @15=صفحه**

 ...«الکتاب عبده یعل انزل یالذ الحمدهلل»

 از آغاز در. فرستاد فرو را( قرآن) کتاب نیا( ص) محمد شا بنده بر که است یپروردگار آن سزاوار حمد، و شیستا

 از را یشخص یسودجوئ و یخودکامگ نوع هر شد، انیب قبال هک طورهمان تا ،آوردمی انیمه ب سخن( ص) امبریپ تیعبود

 برفرمان ارشیاخت به اعتبار که ایبنده چنانآن د،ینما یمعرف میتسل یول گرانتخاب ایبنده یجامه در را او و سازد، دور او

 نیا تیاهم به توجه اب و است( عبد) او ستین او در خودنگری از یاثر چیه که شده خدانگر سان نآ و گشته خدا یواقع

 .است یمبر یخودپرست نوع هر از قرآن، دگاهید از لفظ،

  و تعلل تینها که کسآن یعنی عیمط و  رام یعنی( عبد)

 @16=صفحه**

 .دارد خود معبود به نسبت را یفروتن

 هموار یعنی قیلطرا متعبد و است نموده هموار معبود یبرا را وجودش هایراه تمام که کسآن یعنی هموار، یعنی( عبد)

 .@.عبد یواژه یاصفهان راغب مفردات=سیرنویز. **راه یکننده

 و نموده هموار مقدس ذات آن یبرا را وجودش هایراه تمام و است عبداهلل او یبنده باشد، نهایتبی( اهلل) معبود اگر حال

 نهایتبی یبنده چون و دارد را یفروتن و خضوع تینها یخودپرست و ینیخودب نیکمتر بدون او فرمان و قانون برابر در

 که است طاغوت یبنده و طانیش یبنده او، یبنده باشد، طاغوت و طانیش معبود اگر و. گشته گونه نهایتبی خود است،

 .دارد را ذلت و یخاکسار تینها او فرمان برابر در و نموده هموار و گشوده معبودش یبرا را خود وجود هایراه تمام

 .است نموده هموار خدا، قانون و خدا برابر در را وجودش تمام درنتیجه و است اهلل یبنده و خدا عبد( ص) حمدم یول

. کندمی ادی «عبد» لفظ نیهم با آنان را کند، یمعرف را خیتار هایانسان ترینکامل خواهدمی که آنجا زین م،یکر قرآن

 یرو باشد خدا یبنده نکهیا از هرگز حیمس) @.172/4 قرآن=سیرنویز** «عبداهلل کونی ان حیالمس ستنکفی لن»

 (.نبود گردان



 @17=صفحه**

 العبد نعم مانیسل - @.6/17 قرآن=سیرنویز** شکورا عبدا کان انه نوح - @.2/15 قرآن=سیرنویز** ایزکر عبده

 قرآن=سیرنویز** وبیا اعبادن اذکر و - @.17/68 قرآن=سیرنویز** داود عبدنا اذکر و - @.60/68 قرآن=سیرنویز**

41/68 .@  

 رانیسف و دیتوح کاروان داران هیطال تمام و اسحق و وسفی و عقوبی و بیشع و صالح و هود و یموس و میابراه خالصه و

 از دیبا ت،یعبود مرز به دنیرس یبرا فجر، یسوره اتیآ نیآخر شهادت به رایز ،شوندمی ادی صفت نیهم با یاله نیراست

 آن از تا تاخت شیپ یخداوند پاک ساحت از یرضامند سویبه مطمئنه نفس راهوار با پس آن از و گذشت ننایاطم مرز

 - المطمئنه النفس تهایا ای) که گردد صادر تیعبود مرز به ورود تیصالح تازه و گردد اعالم هم یخداوند تیرضا پس،

 (.یجنت یادخل و یعباد یف یفادخل هیمرض هیراض ربک یال یارجع

 راه نیا رهروان تن بر ،انسان یخدا که هاستکسوت ترینکامل و هاجامه نیتر بندهیز خدا، از انسان یبندگ پس

 .نمایدمی یمعرف تکامل اوج در رهگذر نیا از ان رانآ و پوشاندمی

  نیا آغاز در که هاستبنده نیا از یکی زین( ص) محمد و

 @18=صفحه**

 نوع هر از د،یتوح مرزبانان ریسا همانند( ص) اسالم امبریپ که گردد معلوم تا ست،ا شده ادی او از صفت نیهم با سوره

 را کتاب امبر،یپ نیهم بر که( ص) امبریپ یژگیو است نیا است، زاریب و دور( یخودکامگ) و( یخودخواه) و( یپرست من)

 .فرستاد فرو

  کتاب اما

 یمجموعه یگردآمده است، انسان فطرت کتاب با منطبق و خدا علم کتاب و خلقت کتاب یخالصه که قرآن یعنی کتاب

 کی و یمترق انسان کی هایاصالت و ارهایمع آن، رهگذر از تا شده، فرستاده فرو( ص) محمد بر که است هاییارزش

 .کند انیب را یدیتوح یجامعه

 .کتاب کنار در عترتش هم، او از پس قرآن کنار در سنت و کتاب، کنار در( ص) محمد پس

 کتاب؟ کدام

 .@.1/18 قرآن=سیرنویز** مایق - عوجا له جعلی لم و الکتاب



 :دارد یژگیو دو که را یکتاب

 .(ستین آن در یکژ چیه) عوجا له جعلی لم  -1

 .(است دارنده پایبه) مایق -2

 @15=صفحه**

 شدهاشاره آن یسازنده اربردک و یامگریق به دوم یژگیو در و گشته دور آن از یناراست و یکژ نوع هر اول، یژگیو در

 .است

 دو ت،یخصوص دو نیا و. است گشته ادی قرآن یبخش کمال از دوم تیخصوص در و قرآن خود کمال از اول تیخصوص در

 توانمی که است ارزشمند چنانآن ار،یمع دو نیا و باشد، حاکم یروش و نیآئ و دهیعق هر بر دیبا که است یا ارزنده اصل

 کمال هم و کامل هم شناخت، را دهیعق کی یمحتوا و کتاب کی کارایی و استحکام و صحت و اصالت آنها، قیطر از

 .دارنده پایبه و امگریق هم و پابرجا و نقصبی هم زدا، بیع هم و عیببی هم ن،یآفر

 .شد فرستاده فرو یژگیو نیا با قرآن بنام یکتاب صفات، آن با( ص) محمد نامه ب ایبنده بر حال

 چه؟ یبرا

 .@.2/18 قرآن=سیرنویز** نیمؤمنال بشری و لدنه من دایشد ساأب نذریل

 .دهد بشارت را گروندگان و دهد میب دیشد یگرفتار از را گرفتاران کتاب، نیا رهگذر از تا ،یعنی

 . ستا آشکار و یمتجل آنان، یعقیده و کتاب یمحتوا و ایانب رسالت یتمام در منظور، دو نیا که منظور، دو یبرا

  نذریل -1

 @20=صفحه**

  بشری و -2

 انذار یبرا -1

  ریتبش یبرا -2

 و ینابسامان از گرفتاران آگاهاندن و ترساندن یعنی زمانشان، فاسد وضع از مردم نمودن آگاه و دادن میب یعنی انذار

 تکامل و پاک ایجامعه به آنان دادن مژده و درخشان ایآینده به آنها دادن بشارت یعنی ریتبش و طشانیمح یگرفتگ



 قرآن ویژهبه آنان، دیعقا و کتب یفشرده و( ص) محمد ویژهبه ایانب  یتمام رسالت یخالصه که منظور دو نیا و. افتهی

 : است شرایطی یدارا  است،

 ( منذر) کننده انذار شرایط - الف

 و اناتیجر تمام و طش،یمح بینش و فراز و بم و ریز به یعنی باشد، داشته کامل شناسایی اشجامعه از دیبا منذر -1

 .داد میب شانیداخل احوال و اوضاع از را جامعه توانمین یناآگاه و یشناخت یب با رایز باشد، آگاه آن یدادهایرو و حوادث

 که هاآن را، یتباه عوامل و کارگردانان ویژهبه بشناسد خوب را فساد مراکز نیهمچن و تبهکار و یتباه دیبا دهنده میب -2

. فکرشان  ناپاک رحم در آن، هر و زایندمی دیجد یفساد یبرا دیجد یکانون خود، یپرده پشت هاینقشه با لحظه هر

 .پرورانندمی جامعه کردن ترآلوده یبرا تازه یطرح

  وردبرخ در که باشد، برخوردار پرتوان یعزم و راسخ ایاراده از و فساد ساختن کنریشه یبرا دیبا ترساننده -6

 @21=صفحه**

 .بترسد خود بترساند، آنکه یبجا نه نهراسد، آن گردنکشان یدهایتهد و زجر و جامعه مشکالت و هایپیچیدگی با

 (مبشر) هدهند بشارت شرایط  -ب

 .باشد برخوردار کارآمد و یغن محتوایی و یعلم و خالق یروش و نیآئ از دیبا دهنده بشارت -1

 رهگذر نیا از بتواند تا باشد، داشته آگاهانه و قیدق اینقشه و طرح آنها، یاجرا و خود نیانقو کردن ادهیپ یبرا دیبا -2

 هایاصالت و ارهایمع با صالح یجامعه و فرد نگاهآ و. آورد دیپد صالح ایجامعه صالح، افراد اجتماع از و بسازد صالح فرد

 .کند حرکت نیراست تکامل و یتعال سویبه خود، نینو

. است بوده حاکم دشان،یعقا و کتب یمحتوا و ایانب یتمام رسالت بر که آنها کاربرد زانیم و ریتبش و انذار رمز است نیا

 حرکت و امیق بتواند تا است میق و دیبزدا را هانقص بتواند تا ندارد ینقص چیه که شده فرستاده یکتاب با( ص) محمد حال

 آگاه و بترساند ذلتشان از و ظلمتشان از فسادشان، از زمانشان موجود وضع از را مردم تا است آمده آن بر عالوه و بخشد

 دل راهش به جوش درون ایزمینه با و دهندمی فرا گوش گفتارش به که را یگروندگان و رانیپذ سخن پس، آن از و کند

 عاشقانه و دارند رشیپذ نهیمز که است هاییآن ژهیو بشارت نیا البته و دهد بشارت متعال و پاک ایجامعه به ،بندندمی

  کردن نابود یبرا

 @22=صفحه**



 .کنندمی عمل صالح به و اندصالح قتیحق در یعنی کنندمی تالش یتباه عوامل

 (.کنندمی عمل صالحات به که را یرندگانیپذ دهد بشارت و) الصالحات عملونی نیالذ نیمؤمنال ربشّی و

 ست؟یچ صالح عمل

 یمعنا مثل هم یمفهوم چیه و امدهین وارد ضربه تاکنون صالح، عمل همچون ،یمفهوم چیه کریپ بر شانیاند کژ جانب از

 .است نساخته وارد شانیاند کژ کریپ بر تاکنون صالح، عمل نیراست

 چرا؟

 با ،زدمی یکار ره به دست ناآگاهانه و رسیدمی یراه هر از کس هر که شده تاز و تاخت صالح، عمل مفهوم به نیا یبرا

 مشغول یورد و ذکر به فقط ایزاویه در و خزیدمی ایگوشه در مثال، ،پنداشتمی صالح آن را یساختگ هیتوج کی

 و بود، خبربی جامعه غم و درد و یگرسنگ و فقر از ،کردمی ستیز یاجتماع تیمسئول هیچبی و بریدمی خلق از ،شدمی

 ،رفتمی جامعه نیمستضعف بر ایحرفه غارتگران رهگذر از که اییکشتاره و دهایتبع و دهایتهد و هاشکنجه و زجرها از

 .ساختمی را کارش یی(خدا بر پناه) لفظ با شدمی خبردار که هم نگاهو آ بود اطالعبی و ناآگاه

 @26=صفحه**

 هم گه گاهی و انباشتمی هم یرو بر حالل و حرام فکر هیچبی زراندوزانه و پرداختمی مال جمع به صانهیحر ای

 «رزقناکم ما باتیط من کلوا» حساب به را همه و خوردمی یسور و دادمی یسور و کردمی برپا یتأیه و ایجلسه

 آنکه بدون کند، امیق یاجتماع امر کی یبرا خواستمی که آنگاه ای و پنداشتمی صالح را خود ،رواین از و گذاشتیم

 سر در هانقشه چه تشیموجود ربودن یبرا ،یجهان سمیپنتاگون و ،ندکمی چه او یهست با المللیبین سمیونیصه بداند

 .خواستمی بپا ؟پروراندمی

 ،انتقاد یبرا نه انتقام یبرا چه؟ یبرا یول

 مراد به یدوست و یگرید مراد دنیکوب یبرا کردن، یخال عقده خالصه و نمودن اهانت و دادن دشنام و زدن تهمت یبرا

 .ماندن دور یقرآن فرهنگ و یاسالم بینیجهان از درنتیجه و دنیچسب خود

. داشتمی اعالم یخدائ را خود یکودکانه اعمال و پنداشتمی صالح را خود عمل ،پرسیدیمی که هم هرکدام از خالصه و

 یول. شدمی وارد صالح عمل مفهوم کریپ بر شانیکژاند نیا یسو از ایبندهکو و جانکاه ضربات که بود جهت نیهم از و

 زیدستاو هر و بنددمی را یهیتوج هر یپا که است سازنده و بخش حرکت چنانآن لفظ، نیا یقیحق و یقرآن ناختش

 . سازدمی وارد کوبنده ضربات یپندارگرائ و شیکژاند هر کریپ بر و کندمی قطع را یغلط



  ثمربخش و بجا عمل یعنی اشقرآنی یمعنا در صالح، عمل

 @24=صفحه**

 :است دسته دو بر ،یاسالم نیقوان -حیتوض

 رویپ نیقوان - شرویپ نیقوان

 .یمکان همه و است یزمان همه یعنی ر،ییتغ رقابلیغ و است ثابت که است هاییآن شرو،یپ نیقوان

 اصل مثال ،کندمی رییتغ مختلف شرایط با و گونگونه هایزمان در ،یاسالم یکل یارهایمع به اعتبار رو،یپ نیقوان یول

 ،کندمی فرق گونگونه شرایط در آن خواندن ینحوه و وقت یول است، ثابت و شرویپ نیقوان از ،روزشبانه یهانماز وجوب

 .باشدمی حرام است، شیپ در تریکار ضروری که آنجا یگاه و مستحب وقت اول نماز یگاه

 و زمان در یاسالم ضوابط به توجه با آن ینحوه یول است شرویپ و ثابت یاصل ،یاسالم عبادات ریسا و حج و روزه وجوب 

 بلکه فاسد، عمل کدام و است صالح عمل کدام که گفت تیقاطع با توانمین پس. یابدمی رییتغ مختلف شرایط و مکان

 و یآگاه صالح، عمل یالزمه گفت دیبا که لذاست و داشت، یآگاه کامال آن انجام تیفیک و شرایط و مکان و زمان بر دیبا

 ندهیزا و زنده و سازنده و ایپو ،هامکان و هازمان تمام در را اسالم بودنش، نو به اعتبار که است عمل نوع نیا و است، علم

 .بخشدمی نجات مرگ و یستائیا از و سازدمی

 شناخت از دیبا باشد بمورد عملش بخواهد که کسآن است مسلم و ثمربخش، عمل و بجا عمل یعنی صالح عمل پس

  یول مؤمن انسان است ممکن رایز باشد، ورداربرخ یا نبهجاهمه

 @25=صفحه**

 بهرهبی یآگاه و شناخت از که آنجا از کنیل. است صالح عمل درصد صد خود به خیال که دهد انجام را یعمل شناخت یب

 اتجر نم: »فرمایدمی( ع) یعل باشد، داده انجام فاسد یعمل صالح عمل یبجا و گرفته صورت جایب عمل نیا است، بوده

 .@.لمعه شرح=سیرنویز. **«ارتطم ثم الربا یف ارتطم فقد علم ریبغ

 یکل مفهوم کی صالح عمل نیبنابرا -رفت خواهد فرو ربا بگرداب حتما پرداخت تجارت به شناخت یب که کسآن یعنی

 کی یدارا صالح عمل رایز ،گیردمی به خود مختلف هایقیافه مختلف هایمکان و هازمان و گوناگون شرایط در که است

 ابعاد یدارا بلکه رد،یگ انجام تکرار و کنواختی صورتبه یاجتماع گونگونه یدادهایرو به توجه با که ستین تنها بعد

 .یابدمی گوناگون هایچهره مختلف هایپدیده برابر در که است گونگونه



 ارج پر عبادات از که است اعتکاف یمسئله شده کتر اکنونهم و است تأکید و تائید مورد اسالم در که یمسائل از یکی

 یغوغا از دور و امیق به هاشب و روزه به روزها بردن، بسر مسجد در را یروز چند یعنی اعتکاف .رودمی بشمار یاسالم

 یروح با و افتنی شتریب یآمادگ مقدس ینیسرزم در و خداوند حضور در و پرداختن شتنیخو هیتزک به هاگرایی ماده

  یمرخص یعنی اعتکاف نیا خالصه و آمدن جامعه درون به ترتابناک یروان و تراکپ

 @26=صفحه**

 و تیفعال و کار یبرا مجددا و شدن سرشار و هامعنویت کرانیب یایدر کنار در قوا دیتجد و یگریماد یایدن از روزه چند

 خود خألهای از و شناختن را شتنیخو و دنکر خلوت خود با مقدس یجوّ در یعنی اعتکاف بازگشتن، جامعه به خدمت

 انجام عمر دوران در بار چند حداقل ای سال هر ای ماه هر در فرد، ازین به بنا و پرداختن، خود ینیبازآفر به و شدن آگاه

 .گیردمی

 در و دآم مسجد به حالیپریشان انسان که ،گذراندمی را اعتکاف لحظات نیآخر بود، اعتکاف حال در( ع)یعل بن حسن

 شکست را اعتکاف امام بشتابد، او کمک به اکنونهم که خواست( ع)یعل بن حسن از و کرد استمداد او از حوائجش مورد

 بود، پرداخته اعتکاف به امام با که یگرید شخص مسجد از خروج از قبل .شد خارج مسجد از مرد آن ازین انجام یبرا و

 نکهیا یبرا و کن رها را مرد نیا د،پذیرپایان اعتکاف زمان که است نمانده شتریب چند یدم گفت و کرد، سد امام بر را راه

 که امام یول مکن، اعتنا هایشخواسته و او به یگرد برخوردار ادیز یاجر و ثواب از و یشو محسوب نیمعتکف شماره در

 را اشادامه اکنونهم بود، صالح یعمل او یبرا شیپ ایلحظه تا که را اعتکاف بود، گرفته قرار مسلمان کی ازین برابر در

 هنگام در و ،شودمی خارج مسجد از است، نیهم صالح عمل فعال که مسلمان، آن ازین رفع یبرا و ،شناسدمی فاسد یعمل

  حاجت کس هر. »کرد نقل( ص) اکرم رسول از او که دمیشن پدرم از که فرمایدمی نیچن خروج

 @27=صفحه**

 هاشب و روزه به روزها کهدرحالی بکند را خدا عبادت سال هزار 5 که است یکس همچون کند، برطرف را شمؤمن برادر

 .@.حوج لغت در البحار نهیسف=سیرنویز** «باشد وزهیدر به

 و ددمنش یموجود از است قادر رد،یگ صورت یاسالم نشیب با اگر که است یاسالم هایعبادت ترینبزرگ از یکی حج

 اطالع یبرا=سیرنویز** دهد انجام امبرانهیپ کار و ستدیبا ایانب گاهیجا در بتواند که بسازد، االمقامو یانسان صفت وانیح

 را افتهی یتعال انسان که دارد را توان نیا نیهمچن و @.فرمانید مراجعه البالغهنهج 1 یخطبه از قسمت نیآخر به شتریب

 .دینما ترمتعالی

 از و کند، شرکت یاسالم میعظ کنگره نیا در تا است، آمده مکه به صالح عمل کی عنوانبه( ع) یعل بن نیحس نکیا و

 ادآوری که یمن و مشعر و عرفات نامه ب شکوهمند یول ساده هایسرزمین نیا و مسجدالحرام نامه ب مقدس یخانه نیا



 هاتوشه است، بوده( ع) یعل و( ص) محمد و( ع) لیاسماع و( ع) میابراه همچون بیداردالنی هاینیایش و هابندگی

 جیبس یامو انیاوگی ،یابدمی که آنگاه یول. سازد بارورتر یخداوند هایرحمت و هافیض بارش ریز در را خود و ردیبرگ

  یبندگ به را او خدا یبندگ نیسرزم در یعنی پاک نیسرزم نیا در دیزی یعنی دشانیپل حاکم به امر تا اندشده

 @28=صفحه**

 یطرف از و بکشند، را او نداد یخوار و ذلت به تن اگر و کشند، اسارت به را او آزادی مأمن نیا در و کنند، دعوت دیزی

 مردم بر یامو مانیدژخ طرف از را رعب و اختناق و ،شکندمی آن را نهیرید تیامن خانه، نیا در شدنش کشته که یابدمی

 هموار خیتار ونیانقالب تمام یبرا را راه و بماند گرید یچند تا است صالح عمل بودنش زنده اکنونهم و کندمی شتریب

 تمام به را سردادن ویغر  و دنیکش ادیفر یشیوه و اند،یبنما خیتار آزادگان به را یآزادگ و آزادی رسم و راه و کند،

 .اموزدیب خیتار نیمستضعف و مظلومان

 ن،یسرزم نیا در اکنونهم ماندنش و است، غیر صالح ملع حال نیا در حج اتمام که رایز ،گذاردمی تمامنیمه را حج لذا

 خود ورد و ذکر به حوادث شناخت یب که یناآگاه و ایحرفه انینما زاهد کنار در همآن ،نمایدمی هیتوج را فساد

 رسپ که روحیبی ازین و نماز به ببرد، را آنها یهست تا است، آمده به خانه دزد که نکته نیا درک یب و اندمشغول

 . دارند اشتغال هاستآن یورشکستگ

 نیهم از است، صالح ریغ یعمل مکه در ماندنش یابدمی که آنگاه زین( ص) اکرم امبریپ بلکه کرد نیچن او فقط نه و

 به است، ابوالبشر آدم آنها از قبل و هاجر و لیاسماع و میابراه هجرت ادآوری که یگاهیپا نیا از و ،شودمی دور نیسرزم

 و رییتغ و هاگیریجهت و مفهومش بودن کلیبه توجه با که صالح عمل رمز است نیا یآر. کندمی هجرت رگید محل

  و است امان در تکرار یدگیپوس و یفرسودگ از مختلف هایمکان و هازمان در شگونگونه هایتبدیل

 @25=صفحه**

 .کندمی حفظ شرایط تمام در را خود یائیپو و یکینامید حالت

 یک دسته اعمال بودن کنواختی به قتیحق در رد،یگ رادیا یاسالم ظاهراً اعمال بودن کنواختی و تکرار بر یکس گرا حال

 یمکان و یزمان شرایط به توجهبی را اعمال از یکسری یعلم شناخت  هیچبی که است گرفته رادیا ایحرفه مسلمانان از

 فساد نیع عملشان کهدرحالی. دهندمی انجام صالح عمل ،کنندمی مه تصور که شگفتا و ،کنندمی تکرار مرتباً  گوناگون

 و. باشد صالح عمل سکوت، هم، ادیفر موقع در و باشد، صالح عمل سکوت سکوت، یجا در است ممکن چگونه آخر است،

 . باشد صالح عمل صلح هم، جنگ زمان در و باشد صالح عمل صلح صلح، موقع در



 عمل که بینیممی یول. باشد صالح عمل ماندن هم باز هجرت ضرورت با و باشد صالح لعم ماندن ماندن، ضرورت با و

 را خود یائیپو و تیخالق و نشاط و تحرک وستهیپ متعددش هایجلوه و گوناگون ابعاد و اعتبار به و ستین نیچن صالح

 عمل این صورت ریغ در که کشاند،ب خود به کام را او یدگیپوس و توقف از یناش مرگ تا دهدنمی اجازه و کندمی حفظ

 اهلل ان» کرد، نخواهد اصالح را تبهکاران عمل خداوند که است یهیبد و فاسد دیق با بلکه صالح دیق با نه یول هست

 .@.81/10 قرآن=سیرنویز** «نیالمفسد عمل صلحیال

  نیکالمفسد الصالحات عملوا و امنوا نیالذ نجعل ام»

 @60=صفحه**

 @.28/68 قرآن=سینوریز. **«االرض یف

 ؟ایمداده قرار کسانی نیزم در تبهکاران با ،دهندمی انجام صالح عمل مانشانیا تیحاکم اعتبار به که را یگروندگان ایآ

 خام اثر در که آنها با برخوردارند، صالح عمل درنتیجه و حیصح شناخت از راسخشان مانیا علت به که آنها ایآ. نه البته

 .هرگز برابرند؟ دهندمی انجام فاسد عمل ودخ یناآگاه و یپرور

 هایاختالط و ،یسبب ،ینسب ،یاقتصاد هایگرایش دارد، وجود هاآمیزش و هاگرایش انواع یانسان هایجامعه در

 و دهیپد هزاران و آیدمی دیپد عمل نوع هزاران هاگرایش و هااختالط نیا به دنبال و رهیغ و ینژاد ،ایقبیله ،یخانوادگ

 .گیردمی صورت دادیور

 یک دسته هایگرایش جزبه ،داندمی ظلم و یتباه از یناش و باطل و مردود را هااختالط و هاگرایش نیا غالب میکر قرآن

 هم را دسته نیا تعداد البته که دهندمی انجام صالح عمل شانایمانی شناخت اعتبار به و اندآورده مانیا که یکسان همآن

 حرکت یمکان و یزمان هایویژگی شناخت با و شوندمی وارد عمل به میدان یکامل یآگاه با که آنها یعنی ،داندمی اندک

 .کنندمی

 قرآن=سیرنویز. **«هم ما لیقل و الصالحات عملوا و آمنوا نیالذ اال بعض یعل بعضهم یبغیل الخطاء من رایکث وان»

24/68.@. 

 @61=صفحه**

 انجام صالح عمل و اندآورده مانیا که یکسان مگر کنندمی ظلم گریکدی بر جامعه کی زندگانیآم از یاریبس همانا و

 .است اندک آنها تعداد کهدرحالی دهندمی



آن  مهم بلکه م،یده انجام یعمل که ستین مهم و م،یباش مهربان ای خشن خود اعمال در ما که ستین نیا مشکل پس

 .میده انجام صالح عمل کهاست 

  صالح عمل یابیارز

 در هیآ کی و صالح عمل یفرد یابیارز در هیآ 6 ،گویدمی  سخن صالح عمل سرانجام و آثار از که یاتیآ انبوه انیم در

 دهدمی انجام ایجامعه ای فرد که یصالح عمل شکوهمند سرانجام از هیبق و خوردمی بچشم صالح عمل یاجتماع یابیارز

 . راند یم سخن

 صالح جامعه آن ای فرد آن عمل آمد، دیپد نتایج نیا شایکارآئ به دنبال و داد انجام صالح عمل یاجامعه ای فرد اگر حال

 درد، یباال درد اشنتیجه و است بوده یرمنطقیغ و صالح ریغ جامعه ای فرد آن اعمال ننمود، بروز آثار نیا اگر و است بوده

 قرآن=سیرنویز. **«فسدونی کانوا بما العذاب فوق عذابا زدناهم. »بود خواهد عذاب یباال عذاب و یسخت یباال یسخت

88/16.@. 

 @62=صفحه**

 صالح عمل یفرد آثار

 شد؟ دیبا چه کرد؟ دیبا چه کنم؟ چه کنم؟ چه: میمفاه کند، تیهدا تکامل ریمس در را انسان دیبا صالح عمل و مانیا -1

 خلف فرزندان گذرگاه، نه باشد توقفگاه قتیحق در و درینگ قرار صالح عمل مدخل در سازنده، شک کی عنوانبه که آنگاه

 . تحرکبی انسان یعنی مأیوس انسان که داستیپ و بود خواهد یدیناام و سأی

 ++رفت دیبا خون انیم یره مرد گر

  رفت دیبا سرنگون فتاده یپا از

 ++مپرس چیه و نه در راه به یپا تو

 .@.یشابورین رعطا=سیرنویز** رفت دیبا چون که دتیبگو راه خود

 ترکامل تیهدا سویبه فرد آن یراهنما و گشا راه وستهیپ عملش بر حاکم مانیا دیبا باشد صالح انسان عمل اگر پس

 : که گردد

 .«مانهمیبا بربهم همیهدی الصالحات عملوا و آمنوا نیالذ ان»



)قرآن،  .(کرد خواهد تشانیهدا مانشانیا بهمان پروردگارشان دادند، انجام صالح عمل و آوردند مانیا که یکسان همانا)

10/5) 

 یبرا سالح نیواالتر یعنی نور، یآر گردد، نور مرز به ورود و ظلمت مرز از خروج یوسیله دیبا صالح عمل و مانیا -2

 @66=صفحه**

 آفتاب طلوع صیخصا از یکی» گویدمی بایز چه و افتنیدر و دنید یوسیله ترینمهم یعنی ظلمت سپاه شکستن درهم

 روز هنگام است، ترس شب هنگام که یزیچ رایز ،خنداندمی مانشبانه هایوحشت یبه همه را ما  کهاین است 

 شکن ظلمت صالح عمل و مانیا پس @.مستعان یترجمه 488 ص هوگو کتوریو انینوایب=سیرنویز** «است یکنجکاو

 .نیآفر نور و است

 انجام صالح عمل و آوردند مانیا که راهایی آن نکهیا تا) «النور یال الظلمات من الصالحات عملوا و آمنوا نیالذ خرجیل»

 (.بخشد خروج نور سویبه هاتیرگی از دادند،

 .باشد هازشتی پوششگر دیبا صالح عمل و مانیا -6

 تحولش و انسان کمال از سخن یزمان و است خوک و نهیبوز همچون یواناتیح به او لیتبد و انسان مسخ از سخن یگاه

 عمل ینتیجه انسان مسخ است، صالح ای فاسد عمل نوع دو مولود تحول دو هر نیا و است خوییفرشته به خوئیدرنده از

 . است ثمربخش عمل یعنی صالح، عمل ینتیجه انسان کمال و است ثمربی عمل یعنی فاسد،

 است یریاکس همانند و سازدمی مستور و محو را هاپلیدی که است یسرپوش همچون دارد به همراه صالح عمل که یمانیا

 .کندمی لیتبد هانیکی به را هابدی و حسنات به را ئاتیس که

  @.7/25 قرآن=سیرنویز** ئاتهمیس عنهم لنکفرن الصالحات عملوا و آمنوا نیوالذ -الف

 @64=صفحه**

 .نیمپوشامی آنان را اتئیس ما دادند انجام صالح عمل و آوردند مانیا که آنها

 باطل راه از که آنها @.70/25 قرآن=سیرنویز** حسنات ئاتهمیس اهلل بدلی فاولئک صالحا عمال عمل و تاب من -ب

 خواهد مبدل حسنات به آنان را ئاتیس خداوند پس آورند، یبجا صالح عمل بپروردگار، مانیا با و ندینما بازگشت خود

 .کرد

 .سازد دور انسان از را یصنق و ظلم نوع هر دیبا صالح عمل و مانیا -4



 داردبازمی تکامل و عدالت میحره ب ورود از را او و بنددمی انسان یبرو را کمال و عدل راه که ایبازدارنده عامل ترینمهم

 و است، نگرفته قرار خود یقیحق موضع در که زیچ هر و باطل -یتبهکار -ستم یعنی ظلم است، هضم و ظلم از ترس

( رخاوه هیف ما شدح الهضم) کند جادیا نقصان و یسست که یشکاف و یشکستگ هر و کمبود شدن کم نقص، یعنی هضم

 انسانو  است کمال ضد هضم و عدل ضد ظلم پس @.انیالب مجمع=سیرنویز( **النقص) - @.مفردات=سیرنویز**

  هراس اگر رایز نهراسد هضم و ظلم از دیبا دهدمی انجام صالح عمل که مؤمنی

 @65=صفحه**

 نیب از و ظلم کردن نابود یبرا که خیتار بزرگ نهضتگران -کند امیق هضم و ظلم رفع در تواندمی چگونه باشد داشته

 هضم و ظلم از که بود بدان جهت افکندند، لرزه نقصان گران و تبهکاران وجود ارکان بر و خواستند بپا هضم بردن

 .اندبوده برخوردار زین صالح عمل از نمندتوا و سرشار یمانیا باوجود رایز ،اندنداشته یوحشت

 باوجود که کسنآ و @.112/20 قرآن=سیرنویز** «هضما ال و ظلما خافی فال مؤمن هو و الصالحات من عملی من و»

 .هراسدنمی یهضم و ظلم چیه از استمندبهره زین صالح عمل از مانیا

 .آورد ارمغان به انسان یبرا را یپاک یزندگ دیبا صالح عمل و مانیا -5

 که کردممی  احساس: )کندمی بازگو نیچن بزرگ به خدای را مانشیا از قبل زمان «خود اعترافات» کتاب در یتولستو

 نمودممی احساس و بود فروریختن حال در من اعتقادات اساس و هیپا یحت است، یرانیو حال در من یزندگ در چیزهمه

 هر جهت نیبد نداشتم مانیا پروردگاره ب نداشت، وجود یمساعد انیجر چیه نم یزندگ در ،روممی یرانیو به رو که

 خود شب مهین که ترسیدممی رایز باشد، نداشته وجود اطاقم در یطناب که کردممی حاصل نانیاطم دنیخواب از قبل شب

  رایز م،رفتمین به شکار بزنم، بدار را

 @66=صفحه**

 تألیف اهیس یندا کتاب 247 یصفحه از به نقل=سیرنویز( **دهم انیپا خود اربرقت یزندگ به تصادفا که داشتم میب

 .@.ایک یترجمه لوتر کینگ

 صالح عمل و مانیا به دنبال شهیهم  نباشد، یاثر هاناپاکی از آن در که نینو اتیح کیه ب وصول و ینابود از فرار یآر

 پذیرامکان صالح عمل و مانیا رهگذر از جز زند، موج یدانگجاو و یپاک شیفضا در که سرمنزلی به ورود و آیدمی دیپد

 .ستین



 رهنمون قدس نیسرزم نیا به انسان اگر و باشد داشته به همراه را ایطیبه اتیح نیچن صالح عمل و مانیا دیبا پس

 من صالحا عمل من» که رایز است، نگرفته صورت صالح دیق با عملش و نبوده نیراست مانیا مانشیا که بداند دیبا نشد

 .@.57/16 قرآن=سیرنویز. **«بهیط وهیح نهییفلنح مؤمن هو و یثان وا ذکر

 (.سازیممی زنده شکوهمند و پاک اتیح سویبه را او داد انجام صالح عمل و بود مؤمن که مرد و زن از اعم یانسان هر)

 از و ،برندمی لذت رادمردان بزرگ اعمال از تافطر هاانسان چرا کند، جادیا انهیخداجو یدوست دیبا صالح عمل و مانیا -6

 رمز همانا ،گرددمی جادیا صالحشان عمل و آنان راسخ مانیا از که است یحرارت و شور نیا ،آیندمی جانیه به دنشیشن

  شکافدمی را زمان یسینه اتیح نیواپس تا که است صالح عمل کاربرد و مانیا

 @67=صفحه**

 محمد -یسیع -یموس -میابراه. داردوامی به حرکت را بازشناسانش و سازدمی را خیتار مثبت هایگونه. راندیم به جلو و

 هایدل شورآفرین صالحشان عمل و مانیا کارایی یول ستندین ما انیم در اکنونهم( ع) نیحس و حسن و یعل -(ص)

 ینتیجه که به آنها دیشد عشق و حب و آنها داشتن دوست رمز است نیا و است مرده هایجان بخشحیات و خفته

 قرآن=سیرنویز** «ودا الرحمن لهم جعلیس الصالحات عملوا و آمنوا نیالذ ان. »باشدمی تابناکشان اعمال و پاک مانیا

 (.گرداند محبوب آنان را رحمان یخدا زودیبه پرداختند، صالح به عمل و آوردند مانیا که یکسان همانا) @.56/15

 و هافرعون و نمرودها اگرچه ،کندمی یفروتن جاللشان و عظمت برابر در و ورزدمی عشق گذشته ردانرادم به تیبشر یآر

 .گردند همساز و همراز فضائلشان کتمان و نام ینابود یبرا دهایزی و هامعاویه و هاابوجهل و صرهایق

 ++یره دیبگشا که باشد آن فکر

 یشه دیبنما که باشد آن راه

 ++بود شه خود از که باشد آن شاه

 شود شه لشگر و هامخزن به ین

 ++یسرمد او یشاه بماند تا

  یاحمد ملک نید عزّ همچو

 @68=صفحه**

 ++زوال را شرعش ستین امتیق تا



 .@.184 یصفحه 2 جلد یمثنو وانید=سیرنویز** الکمال نیع او ملک از دور گشته

 

 :گرددمی خالصه چنیناین شده ادی اتبه توضیح توجه با که صالح عمل و مانیا آثار بود هااین

 .شودمی برتر تیهدا سویبه فرد یگشا راه و راهنما صالح عمل و مانیا -1

 .گرددمی نور سویبه ظلمت از انسان خروج یوسیله صالح عمل و مانیا -2

 .کندمی لیتبد حسنات به و محو را ئاتیس دم بدم صالح عمل و مانیا -6

 .سازدمی نابود را هضم و ظلم از هراس رگونهه صالح عمل و مانیا -4

 .گرددمی رهنمون بهیط به حیات را انسان صالح عمل و مانیا -5

 .کندمی جادیا تیمحبوب انسان یبرا صالح عمل و مانیا -6

. نه واال است صالح عمل عمل، وان یقیحق مانیا مان،یا آن داشت، به دنبال را نتایج و آثار نیا یعمل و مانیا اگر پس

 بر عالوه و آمد، خواهد دیپد صالح عمل با و مانیا با ایجامعه آمدند، به وجود صالح عمل با و مانیا با یافراد که وانگاه

  را یمیعظ یاجتماع اثرات ،گردندمی مندبهره آن یفرد اثرات از آنکه

 @65=صفحه**

 صالح عمل و مانیا یاجتماع آثار را آنها نتایج دیبا آن بودن شمولجهان به اعتبار البته که داشت، خواهد به همراه زین

 .دانست

  صالح عمل یاجتماع آثار

 ایجامعه یبرا را میعظ اثر 6 و است آمده انیمه ب سخن صالح عمل و مانیا یتکامل و یاجتماع اثرات از هیآ کی در

 : تاس نموده بازگو دهدمی انجام زین صالح عمل مانشیا تیحاکم به اعتبار که مؤمن

 قرآن=سیرنویز** «قبلهم من نیالذ استخلف کما االرض یف ستخلفهمیل الصالحات عملوا و منکم آمنوا نیالذ وعداهلل»

55/24.@. 

 خالفت بمانند است، داده نیزم در خالفت یوعده ندینما صالح عمل و آرند مانیا شما از که یکسانه ب خداوند و)

 .شما صالح انینیشیپ



 دهیپسند نید خالفت، آن بر عالوه و. )@.55/24 قرآن=سیرنویز** «لهم یارتض نهمید یالذ منهید لهم مکننیل و»

 .@.55/24 قرآن=سیرنویز** «امنا خوفهم بعد من بدلنهمیل و.« بخشند تسلط و تمکن آنان را

 (.دینما مبدل تیامن به را هایشانهراس و انواع)

  یهصالح هایامت استخالف بمانند نیزم در استخالف -1

 @40=صفحه**

 .گذشته

 توانمند گروه آن افتنی دست و ،کنندمی امیق صالح به عمل مانیا از پس که است کسانیآن خالفت استخالف از مراد

 یژگیو است نیا و گذشته صالح هایامت بمانند که؟  بمانند و  بزرگ یخدا جانب از که؟ از خالفت. نیزم خزائن بر است

 برخوردار یسرشار اقتدار و میعظ خالفت چنان از که را یاقتدار با و شوکتمند مجتمع چنیننای که صالح عمل و مانیا

 .آوردمی دیپد است

 آنها دهیپسند روش و نید استقرار و تمکن -2

 و نید استقرار از سخن دوم یمرحله در -اضطراب و تزلزل یاندک بدون است یزیچ استقرار و ثبات تمکن از مقصود

 در افتگانی خالفت آن تمدن و فرهنگ و فکر ثبات و یدئولوژیا تیغالب و یرگیچ از سخن است آنها یعقیده تیحاکم

 .است صالح عمل و مانیا یبهروز به اعتبار دهیعق یروزیپ نیا و است نیزم

 نوع هر دجایا و نانیاطم به هایشانترس و هاخوف لیتبد و تیامن به آنان هایناامنی لیتبد یمرحله سوم یمرحله -6

 و کافر چیه و درون، از یمنافق چیه و نهراسند یخارج و یداخل دشمن چیه از که بدانسان. است آنان یبرا  آرامش

 .افکند لرزه آنان تیموجود بر و سازد فرسوده را میعظ اجتماع نیا پرتوان ارکان نتواند برون از یمشرک

 یعقیده و افکنده نیزم یفراخنا بر را شیخو قدرت ایهبال یطرف از که یدیتوح یجامعه نیچن دیکن تصور حال

  خود توانمند

 @41=صفحه**

 و داده دورباش هاناامنی تمام و -هادلهره -دهایترد -هااضطراب -هاوحشت به تمام یطرف از و دهیبخش تیحاکم را

 -مکرها نفوذ از( مرصوص یانیبن) همچون متشکل هاییگروه و منظم یصفوف با و نموده تضاد حل خود درون از خالصه

 مظاهر از کی هیچبی که است ایجامعه ؟ای ستجامعه چگونه نموده یریجلوگ دشمن هایتهاجم و -هاخدعه



 به عبادت آن در توانمی شرک از یتظاهر هیچبی که است یاجتماع و پرداخت به خداپرستی آن در توانمی یخودپرست

 : جامعه یعنی آن یگانهسه حاالت یدرباره بحث از پس که است جهتبدین و افتی اشتغال اهلل

  نیزم در خالفتشان -الف

 موردپسندشان یعقیده و انتشار استقرار -ب

 تیامن به هایشانترس لیتبد -ج

 بپرستش هایویژگی نیا باوجود یعنی. @.55/24 قرآن=سیرنویز** «ئایش یب شرکونیال یعبدوننی» فرمایدمی بالفاصله

 هر که است آمده نکره صورتبه «ئایش» بینیممی چنانچه و - ندهند قرار من یبرا کیشر را چیزهیچ و نندک امیق من

 .زندیبرخ خدا بپرستش شرک نوع هیچبی یعنی ،بربگیرد در مطلق طوربه و عموم طوربه را شرک نوع

  خدا هایوعده و خداست یوعده که اریز افتی خواهد تحقق ایجامعه نیچن وجود قرآن شناسیجامعه دگاهید از البته

 @42=صفحه**

 .@.5/6 قرآن=سیرنویز** «عادیالم خلفیال اهلل ان» که است ناپذیرتخلف

 برخوردارند زین صالح عمل کاربرد از که مانیا با زنان و مردان نکهیا مگر آمد نخواهد دیپد ایجامعه نیچن یطرف از کنیل

 هر در یاسالم امت یبرا ایجامعه نیچن لیتشک اگرچه و آورند به وجود را ایفتهیاتکامل جامعه نیچن و ندیآ هم گرد

 بر داللت هم یاسالم اتیروا در کهطوریبه پاک مجتمع نیا یاعال مصداق یول است، پذیرامکان گردند، صالح که زمان

 شده ذکر او یبرا یجهان یبرره نوع نیواالتر که( ع) یمهد ظهور زمان یعنی هیاله یحقه حکومت زمان در دارد آن

 . افتی خواهد تحقق

 : که میبدان تا آن جهت از کنیممی اکتفا اتیروا آن انبوه از یمختصر به نکیا و

 .است یرفتن نیب از باطل حکومت سنت، نظام طبق بر و ستین هودهیب انسان خلقت -1

 .است ناتوان و زبون صالح عمل و مانیا برابر در برگش و ساز تمام با یخودکامگ حکومت -2

 حق حکومت انتظار که رایز م،یکن فراهم را نیراست نهضت آن مقدمات دیبا ناخرسند ظلم از و میخشنود عدل از اگر -6

 .حق استقرار یبرا آن، با کاریپ و مبارزه یعنی باطل از و انزجار باطل حکومت از انزجار یعنی

  ملتکا خود صیتشخ به حق یشوایپ آن بتیغ در دیبا -4

 @46=صفحه**



 .است زمان امام بتیغ هایفلسفه ترینعالی از خود نیا که میبخش

 منتظر، فطرتا است یموجود انسان که رایز زند، جوانه او نهاد از دیام نهال تا  دیپاش انسان وجود در را دیام بذر دیبا -5

 .او یفطر انتظار به است یحیصح دادن هتج حق، حکومت به انسان دادن توجه پس مرده، انسان یعنی انتظار یب سانوان

 : تیروا چند نکیا و

 نقل( ع) باقر امام از است سنت اهل یعلما از که یحنف مانیسل خیش تألیف «الموده عینابی» کتاب 425 یصفحه در -1

 عدلیف لقائمبا هایحی: »فرمود @.17557 قرآن=سیرنویز** موتها بعد االرض ییحی اهلل ان اعلموا یآیه لیذ در که شده

 خداوند یعنی@.یصاف تألیف االثر منتخب 478 ص از به نقل=سیرنویز** بالظلم موتها بعد بالعدل االرض ییحیف هایف

 به گرددمی زنده ظلم، به مرگش از پس نیزم پس پردازدمی به دادگری نیزم یپهنه در او و کندمی زنده بقائم را نیزم

 .عدل

 نقل( ص) اکرم امبریپ از خود مسند 6 جلد 67 یصفحه در است سنت اهل بزرگ شمنداندان از که جنبل احمد امام -2

 عدال و قسطا االرض مالیف زالزل و الناس من اختالف یعل یامت یف بعثی یبالمهد ابشرکم» فرمود آنحضرت که کندمی

  صحاحا المال قسمی االرض ساکن و السماء ساکن عنه یرضی ظلما و جورا ملئت کما

 @44=حهصف**

 .@.االثر منتخب 147 ص از به نقل=سیرنویز** «الناس نیب هیبالسو فقال صحاحا ما رجل له فقال

 شودمی ختهیبرانگ من امت انیم از یاجتماع هایزلزله و هااختالف زمان در او که دهممی بشارت یمهد به را شما یعنی

 او از آسمان و نیزم ساکنان تمام بود، شده پر ستم و ظلم از که انسانهم سازدمی پر عدالت و یدادگر از را نیزم پس

 طوربه: »فرمود حضرت است؟ چگونه حیصح طوربه: که دیپرس یکس ،کندمی میتقس حیصح طوربه را مال خشنودند،

 .است شده گفته سخن یاسالم سالم و یعلم اقتصاد از مزبور تیروا در «مردم نیب یمساو

 ما و ظیالغل اال لباسه ما فواهلل القائم بخروج تستعجلون ما: »آمده( ع) صادق امام از ه نقلب یطوس خیش بتیغ کتاب در -6

 .@.االثر منتخب 607 و 167 ص از به نقل=سیرنویز** «الجشب ریالشع اال طعامه

 .ستین خشک جو نان جز او یغذا و خشن لباس جز او لباس که سوگند به خدا( ع) قائم بخروج دیکن یم لیتعج چه)

 در را خود و کنندمی انباشته خود یبرا را گرانید حقوق که اندوزانیثروت آن به و یعموم اموال محتکران آن به یعنی

 و شأن یاندازهبه دیبا کس هر یزندگ: »که ندیگو یم نیچن خود هایشیادی پوشاندن یبرا و دانندمی نیمسلم یزمره

  خشن قائم، لباس به خدا ؟کنیدمی العجل العجل چرا د،یبگوئ هابین یآر» باشد مقامش



 @45=صفحه**

 برقرار را عدل حکومت تواندمی چگونه یجهان و یعموم یگرسنگ و فقر نیا در باشد نیا جز اگر و است ساده او طعام و

 .است احمقانه اریبس مبذر و مسرف نشینانکاخ از عدالت انتظار رایز سازد،

 «اهلل لیسب یف بدمه کالمتشحط المرنا المنتظر» شده نقل نیمؤمنرالیام از صدوق خیش نیالد اکمال کتاب در -4

 خود خون در خدا راه در که است یتالشگر همچون ما امر منتظر @.االثر منتخب 456 یصفحه از به نقل=سیرنویز**

 .باشد ور غوطه

 العجل و زنان زانو و افتدمی( ع) نزما امام به یاد را جمعه روز و شب از ساعت دو یکی فقط که یبزدل طلبفرصت ایآ

 ایآ. خوردمی غوطه خود خون در خدا راه در گوئیا که است یکس همان ،پنداردمی  دادگر حاکم آن منتظر را خود انیگو

 امام یا که زندیم ادیفر خودش از ترایحرفه نیمستمع حضور در  بازارش کردن  گرم  یبرا که گردیدوره ایحرفه آن

 . یستین تو میگو یم و شوممی تو وجود منکر من برنیاوری  را مرد و زن نیا حاجت اگر ( ع) زمان

 جلوه یپرکار مستخدم کی صورتبه را گسترعدالت امام آن ایثان و حاجت رفع لهیوس نه دهدمی قرار هدف را امام اوال و

 عرضه به او دیجد یازهاین و حوائج و برسد گرید جمعه تا کند یدگیرس نآ و نیا ازین به هفته طول در دیبا که دهدمی

 -روندمی خود کار به دنبال و گیرندمی شیخو سر مراد هم و دیمر هم ساعت دو یکی نیا گذشتن از پس ثالثا و شود

  گونیا که ظهورند نیمنتظر همان هااین

 @46=صفحه**

 .ورندغوطه خود خون در خدا راه در

 !یاستعمار انتظار نیا از گفتاش و شده مسخ یپندارها نیا از عجبا

 میعظ نهضت آن مقدمات هیته یبرا خوراک و خواب غم یب روزان و شبان که است یکس حق حکومت منتظر ا،یآ شگفتا،

 همه اشانقالبی خشم و نهیک و تنفر و نمایدمی تیحکا باطل به انزجارش از حق یبرا و انتظارش کندمی تالش

 آرامش ایلحظه طاغوت، با مبارزه یبرا هانقشه جادیا و هاراه آوردن دیپد در و است ظالم و  ظلم ضد بر او یبرانگیزنده

 و یدانشیب از توده نجات و یدادگر و عدل استقرار در بودن میسه و پرشکوه حکومت آن به لین یبرا وستهیپ و ندارد

 یف تالشگر گونیا هایشتالش تمام در و است کوشش و کشش در دمادم هازدگی غفلت و خرافات ضد بر مبارزه و جهل

  ؟خوردمی غوطه خود خون در که است یالله لیسب

 و پوچ مفهوم نیا چرا که ستین معلوم و ت؟ینشأ به قائل پرستانپول آن ای و یخراف و کن رنگ خر اندوزانثروت آن ای

 اسالم متون از و دهیفهم ورچرانشانس مراد نفر چند با متکبر پرستانپول نیا فقط را تیشان یاسالم ضد و ارزشبی



 که را قراردادی تینشأ نیا چرا که ستین معلوم و نفرموده؟ استخراج و دهینفهم السالم هیعل یعل یول اندنموده استخراج

 بی شناختی و یدرک یب همه نیا از شگفتا و ؟دهندمی نسبت گرانقدر و زیعز اسالم به باشدمی طماعشان ذهن یساخته

 ...و.. .و.. .و یدینبی و

 @47=صفحه**

 عمل و مانیا یاخرو سرانجام نکیا و بود صالح عمل یاجتماع و یفرد کارایی و مانیا رامونیپ چند یمطالب هااین یآر

 .صالح

  صالح عمل و مانیا سرانجام

 و هاپاداش از و است رفته سخن زین آن سرانجام از گویدمی سخن صالح عمل و مانایزمینه در که یاتیآ تمام در بایتقر

 و مانیا یبرا که یخداوند مواهب و هاعنایت از ایپاره به فشرده  اریبس صورتبه ما و آمده انیمه ب هابحث آن یاجرها

 که میعظ مجتمع نیبد را نیمسلم تمام افتنی ره بحث نیا انیپا در و کنیممی اشاره است شده مقرر صالح عمل

 صالح عمل و راسخ مانیا از که ایجامعه ای فرد. میخواستار بزرگ یخدا از کوستین هایامسرانج نیچن نیا یدربردارنده

 .آمد خواهد نائل یکرانیب الطاف نیچن به است برخوردار

 : فرمود خواهد عطا را پاداششان خداوند نکهیا بر دارد داللت که یاتیآ از ایپاره -الف

 62/2 ربهم عند اجرهم فلهم -1

 88/18 یلحسنا جزاء فله -2

 176/4 اجورهم همیوفیف -6

 54/21 هیلسع کفران فال -4

 6/55 ممنون ریغ اجرا فلهم -5

 @48=صفحه**

 67/64 الضعف جزاء لهم فاولئک -6

 5/5 میعظ اجر و مغفره لهم -7

 11/11 ریکب اجر و مغفره لهم -8



 2/18 حسنا اجرا لهم انّ -5

 50/22 میکر رزق و مغفره لهم -10

 : آنها از یخداوند تیرضا بر دارد داللت که یاتیآ از ایپاره -ب

 75/20 یالعل الدرجات لهم فاولئک -1

 60/45 رحمته یف ربهم دخلهمیف -2

 7/58 هیالبر ریخ هم اولئک -6

 26/42 فضله من دهمیزی -4

 25/16 مآب حسن و لهم یطوب -5

 : بهشت دارالسالم در آنان آرامش بر دارد داللت که یاتیآ از یتعداد -ج

 25/2 االنهار تحتها من یتجر جنات لهم انّ -1

 82/2 الجنه اصحاب اولئک -2

 107/18 نزال الفردوس جنات لهم کانت -6

 56/22 میالنع جنات یف -4

 58/25 غرفا الجنه من لنبوئنهم -5

 15/61 حبرونی روضه یف فهم -6

 @45=صفحه**

 15/62 یوالمأ جنات فلهم -7

 22/42 الجنات روضات یف -8

 60/15 الجنه دخلونی فاولئک -5

 40/40 حساب ریبغ هایف رزقونی -10



 57/4 جنات سندخلهم -11

 67/64 آمنون الغرفات یف هم و -12

 عیببی برنامه کی با و( عبده) خداوند تیعبود کسوت در( ص) اکرم امبریپ -گردیمبازمی کهف یسوره از هیآ نیدوم به

 وضع از را جامعه شده ادی اتیخصوص با تا خیزیدمی بپا( مایق) بخشتکامل و نهضتگر یعقیده کی و( عوجا له جعلی لم)

 که کوین به پاداشی دهندمی انجام صالح عمل و دارند مانیا و شیگرا یآمادگ که راهایی آن و( نذریل) کند انذار فاسدشان

 (.ابدا هیف نیماکث حسنا اجرا لهم انّ حاتالصال عملونی نیالذ نیمؤمنال بشری و) دهد بشارت زیندمی جاودانه آن در

 لیتشک نیصالح و نیمؤمن تیعضو با و یقرآن یدئولوژیا و( ص) محمد یدار هیطال با که بود یدیتوح یجامعه طرح نیا

 .گیردمی قرار شودمی انیب بعد اتیآ در که شرک یجامعه برابر در و گرددمی

  شرک یجامعه هایویژگی

  کنند غیتبل یکتائی و به تنهائی را خدا تا اندبوده آن بر وستهیپ نیراست تالشگران و امبرانیپ یعنی دیتوح مرزبانان تمام

 @50=صفحه**

 یخدا از که بود بدان جهت همه دیدندمی که تهدیدهایی و دهایتبع و آزارها و هاشکنجه و مصائب و مشکالت تمام و

 .ساختندمی دور او مقدس ساحت از را کانیشر تمام و گفتندمی سخن واحد

 تمام که یجاودان رهبران عنوانبه را آنها دیمج قرآن و دندیتوح سرایانحماسه ترینبزرگ از ارانشی و( ع) لیخل میابراه

 .گفتند نیچن خود مشرک قوم به آنها. کندمی یمعرف نهند گام به دنبالشان دیبا دیتوح رهروان

 منواتؤ یحت ابدا البغضاء و العداوه نکمیب و ننایب بدا و بکم کفرنا اهلل دون من تعبدون مما و منکم ؤابرآ اانّ لقومهم قالوا اذ»

 .@.4/60 قرآن=سیرنویز** «وحده باهلل

 شما و ما انیم در و میورز یم کفر شماه ب م،یزاریب انتانیخدا و شما از ما که گفتند خود مشرک قومه ب کههنگامی)

 .دیکن باور به تنهائی را خدا آنکه رمگ است جاودانه یدشمن و عداوت

 که است بدان جهت فقط شانانقالبی نفرت و نهیک و مشرک قوم به آن ارانشی و( ع) میابراه خشم و یزاریب که مینیب یم

به  فقط ارانشی و( ع) میابراه از یرویپ دستور که یابیممی و ندکردمین پرستش به تنهائی یعنی «وحده» را خدا قوم آن

 .باشدمی موحدش جانبداران و او یکتاپرستی راعتبا

  چنانآن است دیتوح پاسداران گرید از که( ع) امبریپ هود



 @51=صفحه**

 او از تعجب حال در که آوردمی فرود قومش هایبت یرو و سر بر کوبنده ضربات چناننآ و کندمی را خدا یکتائی غیتبل

 : پرسندمی

 ما سویبه بدان جهت تو هود یا ایآ) @.70/7 قرآن=سیرنویز** «باؤناآ عبدی کان ما نذر و وحده لنعبداهلل اجئتنا قالوا»

 و دیتوح معلم یا( ص) محمد یا تو زین و ،(میواگذار را خود پدران یمعبودها و میبپرست یکتائیه ب را خدا ما تا یا آمده

  یدیتوح یجامعه ترینبزرگ طراح یا

 .@.46/17 قرآن=سیرنویز** «نفورا ادبارهم یعل لواو وحده القرآن یف ربک ذکرت اذا»

 .(شوندمی زانیگر و روگردانده نیمشرک یکن ادی یتنهائ به را پروردگارت قرآن رهگذر از که آنگاه)

 وجود آن پرستش در و «وحده» صورتبه خدا یمعرف در نیچن نیا یاله رانیسف چرا که آیدمی شیپ سؤال نیا حال

 -نهایتبی پرستش و است نهایتبی ذات آن که آن جهت از ؟اندکردهمی تالش «یتنهائ و یکتائی» طوربه مقدس

 .سوزاندمی را یخودپرست هایریشه تمام و کندمی جادیا یگونگ نهایتبی

به  خشونت و شدت آن با اءیانب تفکر طرز نیا با «مأل»  یعنی یقوم هر سردمداران چرا که آیدمی شیپ سؤال نیا باز و

 : که آن جهت از ؟خاستندبرمی ارزهمب

 @52=صفحه**

  انیخدا بدون خدا پرستش

 هاالهه تمام بدون اهلل شیاین و

 هاالنوعرب تمام بدون رب خواستن و

 یبجا است بوده سردمداران آن چپاول و غارت یوسیله دراز انیسال که اصنام و هابت و انیخدا نقش یبرا جایی گرید

 تررنگین را خود هایسفره بتوانند ادانیش آن تا گذاردنمی یاثر خدا فرزند و اهلل ظل و النوعرب و بت از گرید و گذاردنمی

 .ندینما پرتر را خود هایکیسه و

  یالنوعرب ماسک

 و بخورند جاهل هایتوده دسترنج از نیدروغ نقاب آن با ندتوانمین گرید و شودمی دهیدر دیتوح یصدا با اکنونهم

 اهلل نام اگر -بازگرد منات و الت و هبل یبرا جایی بتوان کنارش در و باشد خدا اسم اگر یول -کنند یاشیع و دارمنیب



 او با را اربابان تیمالک و تیحاکم بتوان و باشد «رب» اسم اگر و -داد یجا را گونگونه هایبت بتوان آغوشش در و باشد

 و کنندمی کشیبهره نمودنشان خواب و کردن خام و توده ریتخد یبرا «اهلل» نام از رایز است، تمام کار وقتآن خت،یدرآم

 و دیتوح گرید نیا البته که نمایندمی استفاده خودشان به جیب نذورات و صدقات شدن ریسراز یبرا هابت و هاالهه نام از

 . ستین دنیپرست «وحده» طوربه را خدا

  فرزند تراشی ینعی نابجا هایسخن و هااندیشه نیا ایآ اما

 @56=صفحه**

 یدگیچیپ و یالفزن و پردازیدروغ اشنتیجه و کندمی ینیسنگ جامعه بر که «اهلل» کنار در هابت بازکردن جا و خدا یبرا

 ؟آیدمی دیپد چگونه است مردم مردگیدل و

 ،گونگونه هایبت نیا ایآ ؟شودمی یناش کجا از ستین طراران یغماگری و غارت جز حاصلش که غلط فکر نیا ایآ و

 گرید اتیآ از ایپاره همچون که کهف یسوره 5 و 4 اتیآ به میبرگرد جواب یبرا ناپاکند؟ رحم نیکدام هرزه فرزندان

 .کندمی بازگو ما یبرا آن را راز

 «بائهمآل ال و علم من به لهم ما - ولدا اهلل اتخذوا قالوا نیالذ نذری و»

 نه و ندمندبهره یآگاه و علم از خودشان نه است، برگرفته فرزند خداوند گفتند که را یکسان کند انذار امبریپ و)

 هر را مفهوم نیا رایز کندمی تناسل و توالد و زایدمی فرزند خداوند که ستین نیا از سخن که بینیدمی.( پدرانشان

 را یخاص شخص یعنی است، گرفته فرزند خداوند که است آن سر بر سخن بلکه ،کندمین باور حتما و فهمدمی دلیساده

 دیپد آن جهت از را فکر نیا و است داده قرار شتریب تیعنا مورد را یمخصوص سنگ و چوب یعنی است داده قرار اهلل ظل

 داد عادت شهیاند نیا به را مردم سادگیبه شدمی و نداشت ادیز استدالل به اجیاحت که کردندمی غیتبل و آوردندمی

 . شد خواهد هم این از بعد و شودمی اکنونهم که طورهمان

  یبرا جایی تا خداست یبرا فرزند تراشی سر بر بحث پس

 @54=صفحه**

 اندیافته تیحاکم داران بت افتند،ی تیحاکم هابت که وقتو آن بازگردد یگوشت و یچوب و یسنگ از اعم مختلف هایبت

 : که است وقتوآن

 ++پرستند زر تمش کی ینیب که مردمان نیا

 پرستند شر مشت کی زرپرستان ز رونیب



 ++پرستند خر مشت کی پرستان شر ز رونیب

 .@.الممالک بیاد=سیرنویز** پرستند هنر یجمع پرستان خر ز رونیب

 

 ام) که داندمی کورکورانه دیتقل و جهل ناپاک رحم از را غلط مولود نیا و هرزه فکر نیا شیزا شده آیه یاد در میکر قرآن

 فرزندان از زین را غلط دیتقل نکهیا به توجه با و ناآگاه یمقلدان و( بائهمالآل) و جاهلند یدانشانیب یعنی( علم من به لهم

 مردم که وقتوآن -جهل و است جهل استحمارها و جامعه هایپیچیدگی و مفاسد نیا تمام یریشه پس داندمی جهل

 . انددادهازدست ار زشانیچ یهمه دهند دست از را دنیشیاند

 فاسد، یجامعه خودخواه، یجامعه ،پرستبت یجامعه مقلد، یجامعه جاهل، یجامعه یعنی شرک یجامعه پس

 جعل و» مهیکر یآیه به اشاره=سیرنویز** صفت، نهیبوز یجامعه هرزه، یجامعه قانونیبی یجامعه زبون، یجامعه

 و القرده منهم جعل و» مهیکر یآیه به اشاره=سیرنویز** منش، خوک یجامعه @.«ریالخناز و القرده منهم

  یجامعه زده، شهوت یجامعه هراسناک، یجامعه رسوا، یجامعه @.«ریالخناز

 @55=صفحه**

 رنگ هنوز که داردالنشیب یمایس از رنگیکم فروغ گاهیگاه فقط که هاپلیدی تمام از پر ایجامعه خالصه و کیتار

 .زندیم سوسو اندهنباخت را فطرت

 فاسد وضع از را مردم تا است شده ختهیبرانگ معهجاهمین انیم از و است جامعه نیا برابر در( ص) محمد نکیا و

 همه نیا برابر در و تنهاست( ص) محمد -دهد بشارت تابناک یتیهدا و پاک یاتیح به را هانآ و کند انذار موجودشان

 را جامعه نیا تشنگان که این است اشبرنامه نیاول -راسخ و است مصمم یول نیاندوهگ بشدت روحش جامعه یناپاک

 و گذرانده خود تیزبین نظر از بارها را بارشاناندوه یمایس که رایز ،شناسدمی خوب را آنها البته و اندکند اگرچه ابدیدر

 کم کم که را مندشانعطش روح و گیردمی تماس انهیمخف آنها با لذا دهیشن بارها را تکشانتک یوهایغر و ادهایفر

 ضیف قانون و القدسروح هاینغمه با ان رانآ و بخشدمی رمق و توان هابین و کندمی رابیس شود فرسوده که رفتمی

 .   دهدمی مجدد اتیح خود یآسمان و بخش

 خصوصا ،شودمی گشوده یسادگ به این مگر و تاست دو یکی مگر یول پردازدمی جامعه هایگره کردن باز به( ص) محمد

 به را مردم لذا ،یابندمی فنا باد بر را خود تیموجود و اندشده آگاه( ص) محمد یبیدارکننده فکر از جامعه سردمداران که

 راند،یم شیپ مصممانه( ص) محمد یول ،افزایندمی هاگره بر ایگره و هاخفت بر یخفت لحظه هر و اندواداشته انیطغ

  یجار انشانگشت از خون



 @56=صفحه**

 ،هاستدشنام آماج روحش ،نشیندنمی یپا از ایلحظه یول ،هاستسنگ فرودگاه کرشیپ ،گشایدمی را هاگره یول است،

 یآزارها و هادشنام و استیدر امبریپ خود روح که است درست -کندمی مبارزه تیجاهل نظام نیا با روزمندانهیپ یول

 رسدمی دوستانش به مردم جهل اثر در که آزارهایی و هاشکنجه و فشارها با یول سازد، محو تواندمی سادگیبه را یشخص

 چه شودمی سوخته بیصه بدن از که یهائ گوشت با سازد؟ چه شدهمی وارد بالل کریپ بر که هاییشالق با کند؟ چه

  زد؟سا چه گرددمی وارد هیسم همسرش و اسری فینح اندام بر که یضربات با د؟ینما

 -کند یته قالب بود کینزد روح عظمت و یودانگجاهمه آن با که جایی تا کردمی ینیسنگ محمد روح بر همه هااین

 نیا تا چرا و ؟اندفرورفته شهوت کام در حد نیا تا چرا که مردم یدانشیب و جهل به خاطر بلکه خود به خاطر نه البته

 بر امبریپ فراوان حرص طرف کی از. ندارند را نور دنید یارای اکنونهم که اندخزیده شیخو یسرا ظلمت در اندازه

 است کینزد مردم توده بر حاکم جهل یسوئ از و @.128/5 قرآن=سیرنویز** «کمیعل صیحر» که هاانسان تیهدا

 .درآورد یپا از را امبریپ

 .@.6/18 نقرآ=سیرنویز** «اسفا ثیالحد بهذا منواؤی لم ان آثارهم یعل نفسک باخع فلعلک»

 @57=صفحه**

 از تأسف و اندوه راه از را گرانقدرت جان تو آورندنمی مانیا قرآن نیا بر نیمشرک که آن جهت از است کینزد امبریپ یا)

 لذا دردمند و است نیاندوهگ سخت فشار همهاین دنید از یول است بزرگ( ص) محمد روح که است حیصح( یده دست

 را او تواندمی که است سرچشمه نیکدام نیا و بازنماند حرکت از و شود تیتقو روحش تا بدای یتسل بزرگ یمنبع از دیبا

 .بخشدمی روین و توان او به مسئله دو طرح با و پردازدمی او تیتسل به شیخدا رواین از -نهایتبی منبع جز دهد؟ تیتسل

  تضاد قانون طرح -1

 نیشیپ مبارزان هایتالش شرح -2

 تضاد قانون -1

 ما خود قانون نیا واضع امبریپ یا که بخشدمی شتریب یآگاه امبریپ به خداوند شد، ذکر آغاز در که تضاد قانون طرح با

 عطا و انتخاب اریاخت یاجازه خود ما باشد، ختهیآم هاتعارض و تضادها با شما خلقت که ایمکرده اراده خود ما میهست

 م،یآورد دیپد خود ما را تضاد صف دو -مقراردادی شما راه سر ما را طانیش ماست، زا آزمون ماست، از بال و فتنه ،ایمکرده

 ما هم را امبریپ و عقل و وجدان م،یداشت مقرر ما را گونگونه هایگرایش و هامیل م،یخواست خود ما را مبارزه قانون



 یعنی @.7/18 قرآن=سیرنویز** «لها هنیز االرض یعل جعلنا ما اانّ» خالصه و تضاد گردونه یعنی نیزم پس -میفرستاد

 خود ما

 @58=صفحه**

 نیکدام: که گردد معلوم تا چرا؟ باز و میازمائیب را مردم نکهیا یبرا «لنبلوهم» چرا؟. «مقراردادی نیزم یپهنه بر را نتیز

 هایگرایش و هاخواسته انسان نیکدام شود روشن تا کندمی برداریبهره حیصح نحو به و انتخابش اریاخت از انسان

 ما یتیهدا نیقوان یمبنا بر بهتر و کوترین انسان نیکدام که) «عمال احسن همیّا» خالصه و کندمی کنترل را نامطلوبش

 درهم را هابرنامه نیا تمام یزمان زین خود ما یطرف از و زدیبرخ تضاد دل از تکامل که ایمخواسته رایز ،کندمی عمل

 «جرزا دایصع هایعل ما لجاعلون اانّ و. »کنیممی لیتبد خاک به است صفحه بر که را آنچه یتمام و کوبیممی

 (.میکشان یم یرانیوه ب است نیزم یپهنه بر را آنچه ما و) @.8/18 قرآن=سیرنویز**

 چه مشرک چه دیباش موحد چه -دیهست نیقوان نیا محکوم هم شما و ماست حکمت همه هااین است مسلم آنچه پس

 سنت محکوم شما د،یباش نتیز و شهوت ریاس چه و دیگرد مندبهره وجدان و عقل و نید از چه منکر، چه دیشبا معترف

 که حال امبریپ یا پس. دیکن مبارزه دیتوح نظام و دیافکن فیحر پنجه در پنجه دیبا حتما دیتکامل خواستار اگر و دیمائ

  تالش از که آن زمان رایز ده ادامه خود یمبارزهبه  و مباش نیاندوهگ است نیچن

 @55=صفحه**

 رفت،یپذ را قرآن که کس هر آن بر عالوه و نیآفر سنت نه یامبریپ تو چون ایبازایستاده تکامل از یستیا باز جهاد و

 نیغمگ تو پس است، زده باز سر ما نیقوان از برخاست به مخالفت قرآن و تو با که کسنآ و است رفتهیپذ را ما نیقوان

 گروه دو هر سرانجام بر ما رد،ینپذ نخواست کس هر و ردیبپذ خواست کس هر کن، دنبال را تتیهدا و رکتح و مباش

 .میران یم حکم

 نیشیپ مبارزان هایتالش شرح -2

 صالح و هود و نوح و آدم ینبردها از و شده ادی مختلف ایگونهبه دیتوح مرزبانان هایمجاهده و هامبارزه قرآن سراسر در

.. .اما -است رفته سخن مختلف هایبه صورت زمانشان جباران با ایانب ریسا و یسیع و یموس و میابراه و لوط و بیشع و

 اصحاب به ذکر تضاد، قانون طرح از پس امبریپ یاراده تیتقو و خاطر تیتسل یبرا کهف یسوره سوره یعنی نیا در اما

 .پرداخته قومشان منانیاهر با آنان مبارزه و کهف

 عددشان یکم باوجود جوانمردان نیا که دیگو باز خیتار طول در نیمسلم یتمام و امبریپ به که آن جهت از دیشا ؟چرا

 و خوراک و خواب دریغشانبی گذشت نیا به اعتبار هم خداوند و ستادندیبازنا حرکت از زیآم اختناق و دردآلود جو آن در



 و دیبخش حرکت جامعه به سکونشان کهجایی  تا داد، قرار دفشانه خدمت در را هایشانتالش یهمه خالصه و اعتزال

  کرد داریب را مردم خوابشان

 @60=صفحه**

 . آورد به وجود موحد هاییانسان شرک، از اعتزالشان و

 با و دهایام از سرشار یباوجود است تر یغن ات هیسرما نکهیا باوجود و ریپندگ داستان نیا یچگونگ از امبریپ یا تو پس

 تازه و بده ادامه خود به رسالت هاکوه از ترراسخ یعزم با و هادشت از پهناورتر ایسینه با و اهایدر از ترگسترده یوحر

 ارانی. است بوده اریبس ترطوفانی و ترمهم داستان نیا از ما اتیآ انیم در و ستین ما بیعج اتیآ از داستان نیا که بدان

 .میرق و کهف

 .@.5/18 قرآن=سیرنویز** «عجبا اتنایآ من کانوا میالرق و الکهف اصحاب ان حسبت ام»

 (پنداریمی ما بیعج اتیآ از را میرق و کهف اصحاب یقصه ایآ امبریپ یا)

 نیا «نه» که است نیچن مفهومش و است سؤال خود دل در آن جواب یعنی ،یریتقر است یاستفهام هیآ در استفهام -1

 .ستین بیعج هم چندان خیتار مبارزان تالش و خلقت میعظ اتیآ و راراس همهاین مقابل در داستان

 مردم هایدل بر تشیاهم به اعتبار داستان نیا یعنی -شدهنوشته یعنی است، مرقوم به معنی لیفع وزن بر میرق -2

 ای آن یقیقح صورت از هاییقسمت تقالان و نقل به علت اگرچه و است دهیگرد ثبت آنان هایکتاب در و شدهنوشته

  دگرگون ای شدهفراموش

 @61=صفحه**

 .شدهنوشته و است مرقوم داستان نیا جهتبدین پس هاستدل نقش هنوز آن اتیجزئ از ایپاره و داستان نام یول گشته

 کالم روش یول بدانند، هم از جدا و یخیتار انیجر دو را میرق و کهف اصحاب داستان که برآنند نیمفسر از ایعده -6

 کند ذکر را داستان دو عنوان کالم  آغاز در بزرگ یخدا است ممکن چگونه رایز ندارد، آن یگونگ دو بر یداللت گونههیچ

 پس د،یننما یانیب ترینکوچک میرق اصحاب یعنی یگرید از و بپردازد کهف اصحاب یعنی آنها از یکی به شرح و

 دو با منتها @.264/16 ج زانیالم=سیرنویز** است داستان کی قتیحق در نیا دارد داللت قرآن اقیس که طورهمان

 غار به آنان ورود کهف اصحاب عنوان در که است یخاص مفهوم بازگوکننده یک نیعناو نیا از هرکدام و عنوان دو و نام

 نوانع در و است مطرح آمده به وجود کوچک غار نیا داخل در که یاناتیجر ریسا و کهف آن در گرفتنشان سنگر و کوه



 و شانگیریموضع تیفیک و حرکتشان ینحوه ضبط و اناتیجر آن ثبت و خیتار از ایگوشه آمدن دیپد م،یرق اصحاب

 .باشدمی نظر در مبارزه نوع نیا از فرازهایی شدن نوشته درنتیجه

 حرکت متن در برکت

  رحمه لدنک من تناآ ربنا فقالوا الکهف یال هیالفت یاو اذا»

 @62=صفحه**

 .@.10/18 قرآن=سیرنویز** «رشدا امرنا لنا یئیه و

 ما سویبه خود جانب از را رحمتت پروردگارا: گفتند و گرفتند سنگر غار در جوانمردان آن که را یزمان ریگ نظر در)

 (.ساز فراهم را نیراست تکامل و رشد ما یبرا و ما کار در و کن ریسراز

 مفهوم نیهم و لغت نیهم از یجوانمرد به معنی فتوت لغت و است نمردجوا آن یمعان از یکی و است یفت جمع هیفت -1

 «میابراه له قالی ذکرهمی یفت سمعنا قالوا» که آمده دشمنانش زبان از میابراه یدرباره میکر قرآن در است،

 قرآن=سیرنویز** «لفتاه قال اذ» است آمده یموس جوانمرد دوست یدرباره نیهمچن و  @.60/21 قرآن=سیرنویز**

 ...فرمود نیچن جوانمردش به رفیق یموس که آنگاه یعنی @.60/18

 لغت البحار نهیسف=سیرنویز** «یالفت اخ یالفت ابن یالفت انا: »فرمود امبریپ که است آمده یاسالم اتیروا در زین و

 قول از و @.یفت لغت البحار نهیسف=سیرنویز** «یعل اال یالفت» که است آمده طالبیاب بن یعل یدرباره زین و @.یفت

 جهت نیا از و کند شهیپ یتقو و آورد مانیا به خدا که است یکس جوانمرد: »فرمود که است شده نقل( ع) صادق امام

  کهف اصحاب خداوند که است

 @66=صفحه**

 .@.یفت لغت البحار نهیسف=سیرنویز.« **دینام جوانمرد یعنی( هیفت) را

 که زمان آن در ایآ شدند؟ محسوب جوانمردان یزمره در و افتندی افتخار کرامت تاج نیا به زمان چه از کهف اصحاب اما

 ترک را یانوسیدق یجامعه راه، نیمنحصرتر عنوانبه که لحظه آن از بلکه. هرگز بودند؟ انوسیدق دربار نشینحاشیه

 آغاز را خود یدیتوح حرکت و ندکرد رها را زده شرک و زبون یجامعه نیا اعتراض عنوانبه که زمان آن از و گفتند

 .نمودند



 که ادعاها گونهاین نه پرداختند؟ دعا به ظلم رفع یبرا و دهیخز ایبیغوله در و کردند سکوت دهیگز را ایزاویه ایآ -2

 و ختندیگر نداشتند ایچاره نیا جز که جانآ و کردند اعتراض اعتزال عنوانبه کردند؟ چه پس -شد نخواهد رفتهیپذ هرگز

 .پرداخت میخواه آن به شرح ندهیآ در که است حرکت ینوع خود اعتزال البته

 دل در و خروج نیح در و نمانند حاکم جو ریمس در تا شدند خارج آلوده یفضا آن از پس، نداشتند یگرید راه چون

 همچون نه کند، اصابت اجابت بر که یدعائ است نیا و کردند برکت و تکامل و رشد یتقاضا خود پروردگار از حرکت

 .کنندمی باز کتاب سر و نشینندمی چله به شرش رفع یبرا و پرورندمی را ظالم خودشان که یچارگانیب

 @64=صفحه**

 مستجاب ایخواسته

 .@.11/18 قرآن=سیرنویز** «عددا نیسن الکهف یف ذانهمآ یعل فضربنا»

 (.میافکند خواب یپرده آنان، یها گوش بر چند ینایسال و میساخت آسان را آنان کار شانیتقاضا به دنبال ما پس)

 میافکند آنان یها گوش بر را خواب یپرده که باشد نکته نیا یایگو دیشا آذانهم یعل فضربنا یجمله -1

 آرامش و خواباندن یبرا که یمهرگستر مادران همچون که باشد فهیلط نیا یایگو دیشا و @.انیالب مجمع=سیرنویز**

 آنان یها گوش بر را خود تیعنا دست رحمت راه از زین ما ،کشندمی آنان ایگوشه بر مهر دست نشانکودکا به دادن

 .@.زانیالم=سیرنویز. **میدیکش

 خدا، جانب از هاستآن شیآسا و آرامش انگریب و آنها، بر است یخداوند لطف یکنندهبازگو فوق مفهوم هست چه هر

 بر ،یانوسیدق هایگزمه چنگال از ختنیگر و فرار اثر در که یرنج و یگرسنگ و یتشنگ و یخستگ همهآن از پس همآن

 هایاشعه نیآخر گشتن خاموش اشنتیجه که ساختنشان نابود و بازگرداندنشان از ترس آن بر عالوه و آمده فرود آنان

  نیا و دارند آرامش به یدیشد ازین این حال در که داده، آزار را روحشان سختیبه است، یدیتوح

 @65=صفحه**

 مبارزان همه و عدالت راه تکاپوگران تمام نکهیا نآ و است نشیآفر سنت از یبعد به دادن توجه طوفان از پس آرامش

 انّ » که ،تغییرناپذیر و خداست سنت نیا و دارد وجود آرامش یرنج هر با و شیآسا یشدت هر با که بدانند خیتار خواهحق

 بیعج و هاستراحتی یدشوار هر با همانا یعنی @.6 و 5/54 قرآن=سیرنویز** «سرای سرالع مع فانّ -سرای العسر مع

 و هاراحتی انواع یدوم در و برساند را یسخت و عسر تیمحدود یاول در که نکره، «سرای» و است معرفه «العسر» که است

 دنیرس کردن، جادیا موج و شدن شتهک یزمان و است یسخت از پس آرامش خواب یگاه نیبنابرا ،برگیرد در را هاآسانی

 فرج عدل، حکومت در ظالم ینیب کردن مهار و دشمن بر یباطن و یظاهر یروزیپ هم یموقع و است جاودانه به حیاتی



 و مبارزاتشان از پس نیراست نهضتگران شیآسا و آرامش که است مسلم اصل نیا هست چه هر یول است شدت از بعد

 .است یحتم مبارزاتشان دل در یگاه

  کارایی سنجش

 .@.12/18 قرآن=سیرنویز** «امدا لبثوا لما یاحص نیالحزب یا لنعلم بعثناهم ثمّ»

  از کی کدام میگردان روشن تا میختیبرانگ خواب از را آنان سپس)

 @66=صفحه**

 (.کندمی شمارش بهتر غار در آنان را درنگ مدت گروه دو

 و ،کندمی انیب را شدن ختهیبرانگ سرانجام ای علت که است یالم یعنی است، تیغا الم ای لیتعل الم علمیل در «ل» -1

 بر و است نهایتبی بزرگ خداوند رایز خارج، در آن تحقق و فعل ظهور یعنی خدا شدن آگاه که ما میکرد آگاه یعنی نعلم

 .شد آگاه بعد و انستدنمی یزمان او که بگوییم که ندارد یمعن و دارد محض یآگاه خلقت رموز و اسرار یتمام

 در اشساده اریبس یگونهبه  تیخصوص نیا و رساندمی خارج در فعل شدن واقع رهگذر از را خدا علم بروز «لنعلم» پس

 و رسانیممی تیفعل به ما است نشده واقع هنوز یول است روشن ما یبرا درصد صد که یامر مثال هست زین ما خود

 .گردد روشن آن ظهور یچگونگ تا مدهیمی بروز را اشعملی یقیافه

 دو نیحزب از مراد دیشا باشد، شدت یامر یبرا آنان در که ندیگو را یجماعت حزب و دسته دو گروه، دو یعنی نیحزب -2

 حرکت از که ایدسته شدند، گروه دو مردم آمیزشاناعتراض اعتزال و کهف اصحاب خروج از پس رایز باشد، مردم حزب

 که گرید ایدسته و ،مؤمنان گروه یعنی شدند، داریب و افتندی یآگاه حاکم سردمداران با جهادشان وعن و جوانمردان آن

 گروه یعنی ،بازماندند حاکم جو ریمس در نوربی و کور همچنان و بود  افتاده جانشان چشم و گوش بر جهل هایپرده

  لیتشک را فکه اصحاب خود که بوده یحزب دو نیحزب از مراد هم دیشا و کافران،

 @67=صفحه**

 جهت وحدت شیخو درحرکت اگرچه و بودند سطح دو در دنیشیاند نظر از هدف، یکپارچگی باوجود آنها رایز ،دادهمی

 مورد زین آنان دانش و نشیب بودن سطح دو یول ،آیدمی انیبم سخن آنان کامل یهمبستگ از بعد اتیآ در و داشتند

 .گیردمی قرار بحث

 درنگ زمان تا قادرند گروه دو نیا از کی نیکدام گردد معلوم تا بوده نیا یبرا آنان شدن ختهیبرانگ تعل جهت ره به

 حرکتشان تأثیر و کاربرد و یخداوند قدرت هاینشانه و اتیآ بر شمارش نیا رهگذر از و کنند شمارش را کهف اصحاب



 اریبس جینتا و خودکامه و مغرور هایقدرت یداریناپا و الاعتز و هجرت اثر و نبرد و مبارزه از بعد آرامش و مردم انیم در

 یخداوند قدرت شناخت از پس تا شدند ختهیانگ یطوالن خواب آن از جوانمردان آن خالصه و ابند،ی یآگاه آن گرید

 یمهه یبرا کاربرد زانیم نیا که عجبا و گردد روشن ندگانشانیآ یبرا هم و شأن جامعه یبرا هم آنان، کارایی زانیم

 هم وجود بزرگ ینمایشنامه در ما رایز -داشته وجود خیتار امتداد با همراه اشمنفی و مثبت یگونه دو در هاانسان

 .@.بوهر لسین قول از انیشتین و جهان کتاب 166 ص=سیرنویز. **یتماشاچ هم و میگریباز

 .دیگرد رحمط هیآ چند خالل در و خالصه صورتبه که بود داستان یکل طرح نجایا تا

  خوابشان و آرامش و شانیتقاضا و حرکتشان و عنوانشان از

 @68=صفحه**

 به ذکر و گیردمی قرار شتریب یابیارز مورد باال میمفاه بعد هیآ از یول رفت سخن فشرده طوربه کردنشان داریب و یداریب و

 .است بالغت فنون از ینوع خود اتشیزئج ذکر آن از پس و اتیکل طرح نیا البته که شودمی پرداخته داستان اتیجزئ

 تیهدا یقله بر صعود

 .@.16/18 قرآن=سیرنویز** «یهد زدناهم و بربهم آمنوا هیفت همانّ بالحق کیعل همنبأ کیعل نقص نحن»

 هم ما و دندیگرو به پروردگارشان که بودند یرادمردان آنها ،کنیممی بازگو تو یبرا آنان را یقصه به حقیقت ما امبریپ یا)

 (.میافزود آنان تیهدا بر وستهیپ

 داریب یبرا که گرید نوع و شودمی پرداخته رشانیتخد و مردم کردن خواب یبرا که ینوع است، نوع دو بر هاقصه -1

 خام یبرا زین انیمادرنما و پردازندمی قصه به فرزندانشان کردن خواب یبرا مادران. گرددمی بازگو رشانیتنو و آنها کردن

-استعمارگر و ندینما مادر هااین و مهرگستر و مادرند آنها که فرق نیا با ،دهندمی سر هاقصه جامعه کی فرزندان ودننم

 در هااین و فرزندانند شدن داریب دیام به آنها -آنان هایثروت غارت به فکر هااین و فرزندانند یقوا دیتجد قصدبه آنها

 .آنها راندنیم یآرزو

 @65=صفحه**

 و ،ایستندمی ینقال به یگاه جوان نسل ویژهبه جامعه نمودن خام و کردن خواب یبرا یاستعمار داراننقاب نیا صهخال

 -ال ن،یهروئ زا، شهوت التیتما ،سکرآور و بدآموز هایفیلم ،یسیپل و یجنائ هایرمان -نشینندمی پردازیبه قصه یزمان

 و ستهاقصه نوع نیا هرزه هایپدیده همه هااین ،یپوچگرائ و یپوچ نجامسرا و یگانگیب و یچارگیب و یهودگیب ،ید -اس

 و ایافسانه پهلوانان از ندازند،یب هامردانگی و هادالوری به یاد را جامعه جوانان خواهندمی نیدروغ یفکر با که آنجا تازه



 و یچا بساط کنار و خانهقهوه در لکهب مبارزه و جنگ دانیم در نه همآن رانند،یم سخن منشان صد چند نیآهن یگرزها

  -دم و دود و انیقل

 داستان ،کنیممی بازگو شما شدن داریب یبرا که است یداردالنیب داستان است، حق داستان نیا امبریپ یا یول

 ینبه هم است، شده انیب قرآن در که هاییقصه یتمام بلکه داستان نیا فقط نه و هاستشکنیبت داستان ،ستهامبارزه

 عدل، و است نور یقصه ،هاستکشی طاغوت و نبردها و وهایغر و ادهایفر یقصه قرآن هایداستان یآر است، منظور

 : قرآن نظر از دیتوح مرزبانان و امبرانیپ نیراست مبارزات هم نیا و شما نیا و -یآگاه و است دانش یقصه

 داستان امده،ین شدن نشئه و دنیلم منظوربه و ستین اسطوره ست،ین افسانه است، حق داستان نیا امبریپ یا پس

  بر دمادم جوششان و کوشش اعتبار به که آنها جوانمردان، کدام همآن ده،یگرد نازل شدن داریب یبرا که است، جوانمردان

 @70=صفحه**

 زانیم نکهیا یبرا ؟چرا. گشتمی ترگسترده نورشان شعاع و گرفتمی یفزون تشانیهدا امواج و شدمی افزوده مانشانیا

 «جهاد و دهیعق وهیالح انّ» فرموده خیتار یانقالب ترینبزرگ که نسانآ -دارد صالح عمل زانیم به کامل یبستگ تیهدا

 است وابسته جهاد به دهیعق درصد آنکه ترشوسیع مفهوم یول -جدا و است دهیعق همان اتیح که است درست یعنی

 و درصد پنجاه زین دهیعق باشد درصد پنجاه اگر و است درصد پنج زین او یعقیده باشد درصد پنج یکس جهاد اگر یعنی

  بود، خواهد درصد صد زین دهیعق باشد درصد صد اگر

 عمل یافزون به کامل یوابستگ کهف اصحاب تیهدا یفزون پس ندارد دهیعق که است بدان جهت کندمین جهاد یکس اگر

 وستهیپ آنها که است یمعن نیبد افزودیممی تشانیهدا بر وستهیپ ما که مفهوم نیا پس دارد، آن حیصح کاربرد و

 به میزان هم ما درنتیجه ،افزودندمی خود عمل بر شدمی ترسخت آنان بر کار چه هر و بودند خود یدیتوح درحرکت

 .افزودیممی تشانیهدا و مانیا بر عملشان

  امیق کاربرد

 «شَطًَطا ِإذًا قُلْنَا لََقدْ إِلَهًا دُونِهِ مِنْ نَدْعُوَ َلنْ وَالْأَْرضِ السَّمَاوَاتِ رَبُّ  رَبُّنَا َفَقالُوا قَامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْ یوَرَبَطْنَا عَلَ  »

 .@.14/18 قرآن=سیرنویز**

 @71=صفحه**

 پروردگار ما پروردگار که بردادند دیتوح یترانه چنیناین اننآ و میافکند ثبات و وندیپ قلوبشان بر جوانمردان آن امیق با)

 (.شد میخواه منحرف حق ریمس از این صورت ریغ در که میبرنخوان را یگرید او جز به ما و است نیزم و هاآسمان



 تفاوتبی دادهایرو به نسبت ایآ و ند؟پرداختمی کار تدارک به ایآ ؟کردندمی چه امشانیق از قبل شده ادی جوانمردان ایآ

 یصاف ریتفس در اگرچه داشتند، اشتغال یصراف کار به آنها که آمده ریتفاس یبعض در فقط ندارد یانیب قرآن اقیس بودند؟

 نه یول بودند صراف آنها بله «دراهم ارفهیص کونوای لم و کالم ارفهیص کانوا» که شده نقل صادق حضرت از هیآ نیهم لیذ

 .اسشنسخن و بودند سنج سخن یعنی کالم صراف بلکه نارید و درهم صراف

 یقلب ارتباط دقت، قابل و است مهم آنچه نکرده، یادی آن از قرآن که نبوده ذکر قابل بودند چه هر و کردند چه هر یآر

 که شعار نیا با و دیتوح یلوا در امیق همآن. هاستآن امیق بهنگام عزمشان شدت و ثبات و یدرون یوندهایپ و آنان

 تمام ینف و خدا اثبات یبرا امیق ق،یدق بینیجهان کی با یعنی است، یکی نیزم و هاآسمان پروردگار و ما پروردگار

 .هاالهه تمام تیمحکوم و اهلل تیحاکم تیتثب یبرا امیق ان،یخدا

 است امیق نیا در گشت، خواهد مندبهره یدرون ارتباطات از و شد خواهد استوار و محکم هاقلب که است امیق نیا در و

 .خود نه است مطرح خدا که

 @72=صفحه**

 نه فروشند نید هااین که دیبدان -دانندمی برتر گرانید از را خود و ازندیامت خواستار نید بنام که بینیدمی را ایعده اگر و

 زنندمی دم خدا از وستهیپ و کنندمی تظاهر شاناجتماعی و یفرد یکارها در که شناسیدمی را ایعده اگر و ،باوردین

 مردم سالوس و بیفر جز فکرشان یول ند،یگو یم سخن مردم به کمک و و انفاق تعاون از فرورفته ایر در جانشان یول

 هاخودخواهی به که آنجا رایز ست،ین یمن و ما حق، یبرا امیق در رایز -خودخواه نه خواهند خود هااین که دیبدان ست،ین

 . است شده داده باشدور هاپلیدی و مفاسد به تمام شد، داده دورباش هاخودبینی و

 ++است من و ما نیا خلق نردبان

 است افتادن نردبان نیز عاقبت

 ++است ترابله رود باالتر که هر

 @.یمثنو وانید=سیرنویز**شکست خواهد بتر او استخوان

 

 ،یخودکامگ و است شرک ناپاک یبو نیا رسدمی  به مشام عفونت یبو یگاه ما یاجتماع و یفرد یکارها از اگر پس

 رشد، حال در و باز جامعه کی یژگیو است نیا و ندارد راه طراوت و یپاک جز وند،یپ و ثبات جز خدا یبرا امیق در که رایز

 اگر و گر،یکدی کنار در است اعداد همچون افرادش اجتماع رایز دهد، لیتشک را تیاقل اگرچه - ندهیزا و زنده یجامعه کی

  هم یپهلو عدد چند



 @76=صفحه**

 همچون یخودکامگ و شرک تجمع یول داد خواهد را نیسنگ یاجتماع لیتشک اشدرونی ارتباطات به توجه با گرفت قرار

 است یمساو صفر هامیلیون رایز ندارد، یاعتبار و ارزش گونههیچ دهد، لیتشک را تیاکثر اگرچه هم کنار در صفرهاست

 . مرده و بسته ایجامعه یعنی جامعه نیچن نیا و عدم یعنی چیه و چیه یعنی صفر و صفر با

 باشد کم نهضت گرانش تعداد اگرچه حق یبرا امیق همآن است، امیق در فقط یدرون وندیپ و ثبات و ینهائ ارتباطات پس

 و( ع) نیحس همچون باشند نفر هفتاد چه و کهف اصحاب همچون باشند نفر هفت چه هاستآن از ینهائ یروزیپ حتما و

 .واحد یجهان حکومت در باشند حدود نیهم چه و «بدر» مبارزان و( ص) امبریپ همچون باشند نفر 616 چه و ارانشی

  شوند حاکم انیخدا که آنجا

 قرآن=سیرنویز** «کذبا اهلل یعل یافتر ممن اظلم فمن نیب بسلطان همیعل أتونی لوال الهه دونه من اتخذوا قومنا هوالء»

15/18.@. 

 از ستمکارتر پس ندارند، دست در یروشن لیدل گونههیچ کهیصورت در رفتندیپذ را انیخدا تیحاکم ما، قوم نیا کنیل)

 (است؟ یکس چه دهدمی سر دروغ و بنددمی افترا خداوند به که کسیآن

 

 ++زیانگ یهو تو یهواها یا

 آزار خدا تو انیخدا یو

 @74=صفحه**

 ++گم یآن از ایکرده رها ره

 .@.سنایی=سیرنویز** خوار یآن از ایندانسته عز

 

 که قوم نیا و رفتیپذ میخواه را متعدد انیخدا تیحاکم الجرم م،یزن سرباز نهایتبی یخدا حکومت از که آنگاه -1

 و دست دروغ و افترا در سخت ،نهندمی گردن را خود دهیتراش هایبت و اندشده انیخدا بوس عبته یآشکار لیدل هیچبی

 اصنام ای و شهوت بت است،یر بت ثروت، بت قدرت، بت یعنی پرستدمی را خود مصنوع هایبت که ایجامعه. زنندمی پا

 را افترا و دروغ رایز -است ماالمال افترا و ریتزو و رنگین و دروغ از که است ایجامعه ،کندمی شیاین را جامد و روح یب



 و دروغ بر لحظه هر ندارند، یاصالت هامعبود نیا چون و داندمی خود یمعبودها به یازیدست یبرا لهیوس ترینمهم

  -یخداوند مقدس ساحت بر بهتان و کذب همآن شد، خواهد مارتریب و ترزبون گرفتارتر، وستهیپ و افزایدمی شیافترا

 یدیتوح نگرش کی با نماند ناگفته یول سراب، سر بر است یحباب همچون شیرسوا هایخصوصیت نیا با جامعه نیا پس

 حرکت کی با و رسواتر و ترزبون سردمدارانش درنتیجه و نمایدمی رسوا و زبون نیچن نیا شرک یجامعه که است

 و هاشکنجه و اختناقش پر جو و حاکمش و مردمش از و دانست ارزشبی را ایجامعه نیچن توانمی که است یدیتوح

 .دینهراس شیدهایتهد

 @75=صفحه**

 به رسمیت نهایتبی یروین جز را نیرویی چیه که گشت شیردل چنانآن توانمی که است یدیتوح امیق کی در و

 و هراسانند سخت گردش دوره هایسگ از هایشگربه و هایشگربه از وستهیپ جامعه نیا زبون هایموش واال نشناخت،

 .اندبیمناک

 اعتراض عنوانبه اعتزال

 «مرفقا امرکم من لکم ییهی و رحمته من کمربّ لکم نشری الکهف یال فاووا اهلل اال دونیعی ما و اعتزلتموهم اذا و»

 پروردگارتان که دینیگز مسکن غار سویبه پس دیکرد اعتزال غیر خدائیشان تفکر و مشرک قوم نیا از که نگاهآ و)

 (.گرداند خواهد آسان را شما کار لطف به معامله رهگذر از و گستراندمی شما سویبه را خود رحمت

 یدتیعق و یفکر ای یمکان ،یزمان تواندمی دنیبر نیا و ایجامعه ای یکس ای یزیچ از گسستن و دنیبر یعنی اعتزال -1

 مشخص و شده یابیارز قبل از مهاجرت یمنطقه ،یمکان هجرت در که فرق نیا با است، هجرت ینوع خود نیا و باشد

 یط دیبا راه کدام از رفت؟ دیبا کجا به ستنگس نیا از پس منتها است نیمع دنیبر فقط ،یمکان اعتزال در یول ده،یگرد

 .ستین معلوم کرد؟ قیطر

 با نه کندمی ادی «اعتزال» لفظ با آنان یمعبودها و شرک جامعه از را کهف اصحاب گسستن نجایا در قرآن نکهیا پس

  لفظ

 @76=صفحه**

 حال آنها از گسستن از پس یول دندیرب ناپاکشان افکار و خود مشرک قوم از آنها رایز است، منظور نیهم به دیشا هجرت

 ماندن یارای گرید ن،یسرزم نیا در که رایز شد، دور و دیبر دیبا ستین چاره یول نشده انتخاب ایمنطقه بروند؟ کجا دیبا



 در پس آن از و مردن و سوختن و لیفس منطقه یعنی نیا در ماندن ست،ین نهادن خود بر زنده نام و دنیکش نفس و

 .کرد «اعتراض» ،«اعتزال» عنوانبه و گذاشت را بازدارنده عوامل و عالئق تمام دیبا پس شدن دفن خیارت دانزباله

  اعتزال رمز

 .است داشته وجود حق راه مبارزان یبرا خیتار طول در هااعتزال نوع نیا از

 قیدق و شناخت و یعلم یابیارز با دیبا بلکه بود، نخواهد کارگر و مؤثر جاهمه و وقتهمه در وهیش نیا است یهیبد البته

 .گردد ثمربخش تا باشد همراه یاجتماع

 مجال و نمانده سردادن ویغر و دنیکش ادیفر یارای گرید که است آن موقع در فقط شدن دور نیا و یعلم زیگر نیا و

 محل در افتی نتقالا یگرید سنگر و محل به و کرد عوض را موضع دیبا لذا ست،ین رؤیت غیرقابل و یربنائیز هایحرکت

  دیکش ینفس بتوان تا نباشد آفرینمرگ اختناق نیا و دیشد فشار نیا اقال که گرید

 @77=صفحه**

 ست،ین هجرت گرید رد،یگ صورت کیتاکت و شناخت یب و باشد  یعلم یابیارز یب گسستن نیا اگر یول برداشت، یگام و

 .ندارد به دنبال را اعتزال و هجرت راتاث گرید و ترس و است فرار ست،ین آمیزاعتراض اعتزال

 نوع هر حکومت هایگزمه و ستین یفرعون زیآم اختناق یمنطقه در حرکت و ویغر یارای را لیاسرائ یبن که آنجا در

 نیچن بزرگ یموسا بر و رسدمی سر یوح ادیفر ناگهان ،سازندمی یخنث را یحرکت نوع هر و شکنندمی درهم را یادیفر

 :کندیم یگشائ راه

 بندگان شبانه که مینمود یوح یموس به یعنی @.77/20 قرآن=سیرنویز** «یبعباد اسر ان یموس یال نایاوح لقد و»

 هم اسالم امبریپ و کردند اعتزال هم کهف اصحاب زین بعدها که همچنان کرد هجرت شبانه یموس لذا - ده حرکت مرا

 .نمود هجرت

 یحکومت عناصر بیتعق از که بدانند دیبا خیتار کنندگان هجرت تمام هم و محمد هم ،یموس هم کهف، اصحاب هم یول

 چرا؟. کرد خواهند دنبال آنان را گرفتن، تقاموان افتنی یبرا حتما یابوجهل و یفرعون و یانوسیدق عوامل و ستندین امان در

 آن از ندتوانمین ظالم و حاکم ارانجب که است مؤثر چنانآن یعلم هایحرکت و هاهجرت و هااعتزال نوع نیا نکهیا یبرا

  چرا که گردد معلوم تا کرد یابیارز را اثراتش دیبا حال بمانند غافل

 @78=صفحه**



 نیا از اندازه آن تا شرک صف سردمداران چرا و ؟اندبوده قائل ارزش اعتزال و هجرت نوع یبرا آنقدر دیتوح صف انیشوایپ

 .اندکردهمی یریجلوگ یعلم هایحرکت

  اعتزال اثرات نکیا و

 یروهاین تجمع از است عبارت حاکم کی قدرت رایز او، یروهاین کردن کم درنتیجه و حاکم فشار بار ریز از ختنیگر -1

 .اندکاسته ظالم حاکم یروین از قتیحق در رفتند رونیب اختناق یمنطقه از ایعده که نگاهآ و فرد کی در افراد

 مبارزه یبرا تدارکات یتهیه و گرید یموضع افتنی -2

  گرید ایمنطقه در کننده هجرت یعقیده و فکر انتشار -6

 همه هااین و آیدمی دیپد هجرت از پس که یادیز یچراها و هاسؤال طرح و مانده یبجا افراد انیم در موج جادیا -4

 چگونه و است ادیز حد چه تا یمعل یهااعتزال و هجرتها گونهاین اثرات مینیب  یم پس. شد خواهد مردم یآگاه موجب

 و کندمی مبدل عزا به را هایشخوشی و هانوش و شیع چسان و افکندمی اش جابرانه حکومت و جبار کریپ بر لرزه

  -کوبدمی درهم را قدرتش و سطوت

 شودمی شانیپر چناننآ و افتدمی پا و به دست دایشد نخوت پر فرعون ،یموس یشبانه سفر از پس که ستین جهتبی و

 لیگس ادیز انیسپاه لیاسرائ یبن و یموس بازگرداندن و بازیافتن یبرا و کندمی صادر المآل متحد شهرها تمام به که

 .داردمی

 @75=صفحه**

 یسپاه یفرمانده خود و شودینم قانع نیا به تازه و @.56/26 قرآن=سیرنویز** «نیحاشر المدائن یف فرعون فارسل»

 .@.78/20 قرآن=سیرنویز** «بجنوده فرعون فاتبعهم» پردازدمی آنان بیتعق به و گیردمی بعهده را میعظ

 هوالء ان» گویدمی نیچن نیا غرورش و نخوت تمام با که شودمی نیخشمگ قومش حرکت و یموس هجرت از چناننآ و

 به را ما حرکتشان نیا با اندک هگرو نیا همانا یعنی @.55/26 قرآن=سیرنویز** «لغائظون لنا همانّ و لونیفل ذمه لشر

 و یموس هجرت با که رایز نبارد؟ شرر چشمانش از و نکند؟ کف دهانش و د؟یاین خشم به فرعون چرا و آوردند، خشم

 .ریزدفرو می یفرعون یظالمانه حکومت ارکان دارشدنشانیب با و شوندمی داریب او سلطه ریز مردم گروهش

 بیتعق از ایلحظه حبشه، و نهیمد به ارانشی و امبریپ هجرت از پس تیجاهل نظام انسردمدار که ستین جهتبی باز و

 .کنندمی برداریبهره خود امکانات تمام از بازگرداندنشان یبرا و دارندبرنمی دست آنان



 تالش افتنشانی یبرا و گردندمی کهف ارانی به دنبال دره ب در بندهایشقداره و انوسیدق که ستین جهتبی زین و

 ...یول نمایندنمی فروگذار یکوشش چیه از و کنندمی

  هازدن پا و دست و هاخشم نیا که دانندمین چارگانیب نیا

 @80=صفحه**

 آنان در و بخشد توان و روح مرده، و خفته مردم به هاحرکت و هاهجرت گونهاین که است نشیآفر سنت رایز جاست،یب

 .همان جباران شدن نابود و شدن غرق و همان مردم شدن آگاه وقتوآن کند جادیا جوشش و جنبش

 یجانور یزندگ و شدن مسخ یعنی آنها ماندن ز،یآم اختناق جو نیا در دند،ید انوسیدق زمان جوانمردان بهر جهت

 ،یعلم یابیارز با و کردند محکم را شیخو یمعنو ارتباطات و خاستند بپا لذا -گشتن خوک و شدن مونیم یعنی داشتن،

 نشیب یآگاه روش نیا با تا دندیبر زشیآم شرک جو و جامعه نیا از که بود نیا دند،ید اعتزال در را فردمنحصربه راه

 بیتعق در را یحکومت عوامل که نگاهآ و شکنند هم در را جهل باردهشت سکوت کیتاکت نیا رهگذر از و ندیفزایب را مردم

 دانستندمی که شگفتا و دهند ادامه را خود راه شتریب یابیارزش با و ارمندیب یلخت تا شدند پناهنده یغار به افتندی خود

 بجوش را او شیبخشا بحر و کندمی متالطم را یخداوند کرانیب رحمت که است انهیحقجو هایحرکت و هاقیام نوع نیا

  ،آوردمی

  بود خواهد یحوادث آبستن کهف نیا که دندیفهم گونیا و شوند داخل کهف نیا به دیبا که افتندیدر یکامل فراست با لذا

 دینیگز مسکن غار نیا دل در «الکهف یال فاووا» گفتند خود با لذا است یخداوند پایانبی رحمت انگریب حوادث آن که

 انهیپوحق که اعتبار نیبد و گرداند گسترده شما سویبه را شیخو رحمت پروردگارتان که «رحمته من ربکم لکم نشری»

  زا دست

 @81=صفحه**

 شیخو تیعنا و لطف میحر در را شما دیافکند خطرات به کام را خود انهیحقجو و دیدیکش خود کاشانه و خانه و یزندگ

 را شما یدیتوح حرکت بلکه نهدمی یمنت شما بر خداوند نکهیا نه یعنی لطف، به یمعامله یعنی «مرفق» و دهد بار

 .نمایدمی لطف به یمعامله شما با و کندمی دیبازخر

 خلقت همرازان

 من ذلک منه فجوه یف هم و الشمال ذات تقرضهم غربت اذا و نیمیال ذات کهفهم عن تزاور طلعت اذا الشمس یتر و»

 .@.17/18 قرآن=سیرنویز** «مرشدا ایّول له تجد فلن ضللی من و المهتد فهو هداهللی من اهلل اتیآ



 به -میکجا در -آیممی کجا از ستم؟یچ ستم؟یک من که است داشته مشغول به خود را شما سؤاالت نیا که شده بارها

 .اندبودهن امان در هاپرسش گونهاین شین از جهان متفکران یتمام بلکه شما تنها نه و م؟یکجا

 ++سخنم شب همه و این است من فکر روزها

  شتنمیخو دل احوال از غافل چرا که

 ++د؟بو چه بهر آمدنم و ؟امآمده کجا از

 وطنم؟ یننمائ آخر؟ روممی بکجا

 @82=صفحه**

 ++مرا؟ ساخت سبب چه کز عجب سخت اممانده

 .@.یمولو=سیرنویز** ساختنم؟ نیا از یو مراد است بوده چه ای

 

  ای و

 ++یخدائ یرو ز اگر ایخدا بار

  یسرشت لیجم همه انسان طلعت

 ++شد؟ چرا ترک یرو و هندو طلعت

  یشتبه یرو و یدوزخ دل همچو

 ++را یحبش طلعت و یروم یچهره

 ؟یزشت ییهام و بود چه یخوب علت

 ++عالم نشیآفر اندر خالف ستیچ

 ؟یگشت تو مشاطه و هیدا را همه چون

 ++ا؟یدر ایدر چراست منعم نعمت



 ؟یکشت یکشت چراست یمعن محنت

 ++شد؟ یشق چه از و فتاد او دیسع چه از

 .@.خسرو ناصر=سیرنویز** ؟یکنشت شیکش و یمحراب زاهد

 

  ای و

  به وجود چرا درخشندمی الماس هایخرده مانند لگونین آسمان در برابرم اکنون که آرام و سرد ستارگان هامیلیون نیا»

 @86=صفحه**

 14 ص=سیرنویز** «امدهین نائل پاسخشه ب هنوز و خودکرده از بشر یمتماد هایقرن که است یپرسش نیا ؟اندآمده

 .@.شهباز یترجمه یسیانگل یرلک تألیف سرگذشت

 بیغر و تنها را خود انسان که آنگاه ؟شودمی وارد انسان ذهن چه بسرا وقت چه سؤاالت گونهاین که دیدانیم چیه یول

 غربت چنگال و خوردمی را جانش یتنهائ اندوه که آن موقع در یآر -ابدیب گانهیب را خود که لحظه نآ و کند حس

 هستم؟ چرا و ؟کدم است اتیح راز ست؟یچ وجود یفلسفه که افتدمی به یاد نگاهآ فشاردمی را روحش

 و هیسا مشت کی را هاانسان یهمه وقتوآن کشدمی آغوش در را او ینیبدب و سأی تیعفر که است لحظات همان در و

 شناسدمی احمق را هاآدم @.تیهدا صادق اثر کور بوف 11 یصفحه=سیرنویز** داندمی رجاله و مسخره

 11 یصفحه=سیرنویز** یابدمی سمج را خود یزندگ و @.تیهدا صادق اثر کور بوف 16 یصفحه=سیرنویز**

 بیندمی آورزیان و جامعه بوکریم و نچسب و خودخواه اصوال را شتنیخو @.تیهدا صادق اثر گوربهزنده

. شماردمی ترمزخرف را آش خواننده و مزخرف را هایشنوشته @.تیهدا صادق اثر گوربهزنده 25 یصفحه=سیرنویز**

 .@.تیهدا صادق اثر گوربهزنده 68 صفحه=سیرنویز**

 @84=صفحه**

 است آورده به وجود بردن رنج یبرا را او که یعتیطب نیا متهم و یقاض و هیعل یمدع و یمدع عنوانبه» که است وقتوآن

 وجود یجد واقعا فلسفه کی او یبرا سرانجام و @.آلبرکاموا اثر فیزیس یافسانه 150 ص=سیرنویز** «کندمی محکوم

 : گویدمی که هاستناکامی و عجزها همان هجوم با و @.فیزیس افسانه 51 ص=سیرنویز** است یخودکش هموان دارد

 



 ++جمع آمده بدلم کدورت بار آنقدر

  رونیب دیآ وخمپیچ نیا از میپا اگر که

 ++رمیگ یهست یدروازه دم لنگان لنگ

 .@.یکاش حیمس از=سیرنویز** رونیب دیآ عدم از یکس که نگذارم

 

 محصول قبر نیا» که سندیبنو  نیچن گورش سنگ یرو بر که کندمی تیوص که رسدمی به آنجا تا اشبدبینی یدامنه و

 از=سیرنویز** «دهننمو ازدواج یعنی نکرده، تیجنا کسهیچ به قبر نیا صاحب یول است، یمرد با یزن ازدواج تیجنا

 : که کندمی جادیا یزندگ به نیچن نیا ینگرش هاغربت  و هابیگانگی نیا یثمره که داستیپ خود و @.یمعر ابوالعالء

  کنار در ایقراضه رمردیپ رفتن راه بمانند ست؟یچ یزندگ

 @85=صفحه**

 و @.فرخزاد فروغ از=سیرنویز** آغوشیهم دو رخوتناک یفاصله در یگاریس دنیکش بمانند ست؟یچ یزندگ -روپیاده

 یهرزگ و یپوچ به را هاییگروه و آوردمی به وجود را ینیبدب و «یپوچ» یفلسفه که است زدهغربت یفکرها نیا بازتاب

 .دهدمی سوق یخودکش و

 به خود دوستان با و میلذت یباده از سرشار که آنگاه اال و هاستو اندوه هاغم هجوم موقع در سؤاالت نیا طرح پس

 نیا از بریممی سره ب هاعیش و هاسرمستی در و ایمنشسته نیرنگ هایسفره کنار در ای و میمشغول دنیخرام و دنیچم

  ؟شویمنمی ایجو وجود یفلسفه اصوال و یزندگ علت و اتیح راز از و ست؟ین یخبر هاپرسش

 آنگاه تا قطره -شودمی طرح انسان غربت و یگانگیب اقعمو در فقط و ستین احساس جز یزیچ میمفاه نیا زیعز یا یآر

 شیخو اتیح یفلسفه از زیدمی انوسیاق از دور که آنگاه تا و کندمی سؤال خود یفلسفه از وستهیپ تنهاست که

 ؟پرسدمی

 سویبه و کجاست از که شودمی ایجو دمادم بردمی بسر خلقت کاروان از دور و تنهاست که آن موقع در انسان زین و

 طعم گشت آهنگ هم و ریمس هم خلقت حرکت با و شد همساز و همراز نشیآفر اءیاش ریسا با که آنگاه یول کجاست؟

 یفلسفه نه د،یگرد گونه نهایتبی و شد وجود یقافله یهمنوا که زمان نآ و یابدمی را جاودانگی راز و چشدمی را تیابد

  راز از نه و خواهدمی را اتیح

 @86=صفحه**



 .است شده برخوردار یجاودانگ و اتیح و یخودآگاه از و افتهیدر را کرانگیبی لذت که رایز ،پرسدمی وجود

 

 ++راهیست ایدر به که تا را قطره

 ستیائیدر نظرانصاحب شیپ

 ++زود دیآ کنار به ایدر ز ور

  بود که زیناچ یقطره آن شود

 ++استیدر با اگر استیدر قطره

 استیدر ا،یدر و قطره او ورنه

 

  نگر خورشیدسواران یسایه

 «منه فجوه یف هم و الشمال ذات تقرضهم غربت اذا و نیمیال ذات کهفهم عن رتزاو طلعت اذا الشمس یتر و»

 .@.17 یآیه کهف=سیرنویز**

 چپشان جانب از غروب بگاه و کرد دایپ لیتما غارشان راست جانب از یآرامه ب طلوع هنگام که ینیبیم را فروزان مهر و)

 (.بودند آرامش در دیخورش میمستق تابش و حرارت از شانیا و گذشتمی آنان از

 .همرازند نشیآفر کاروان با باشند حق ریمس در هم یگروه که جانآ و است حق ریمس در آن عوامل و خلقت -1

  یغار شانفطری تیهدا یمبنا بر افتگانی تیهدا آن -2

 @87=صفحه**

 آنان شیآسا و تابیدنمی آن به درون مشیمستق نور با دیخورش گاههیچ که دندیبرگز خود یقوا دیتجد و شیآسا یبرا را

 یطوالن و گران یخواب با که بود قرار یخداوند حکمت اساس بر که جانآ و ساختمین آشفته خود ادیز حرارت با را

 همگام آنها با قتشانیحق از پر نبرد به خاطر خلقت لعوام یهمه ابند،یباز طوفان و مبارزه همهآن از پس را خود آرامش

 یبرا و دهد یجا خود در را حق راه مبارزان بتواند راحتیبه امروز که است شده میتنظ قبل از چنانآن غار یدهانه. شد

 حرارت که دداربازمی آنان از را مشیمستق تابش که نواستهم آنها با چنانآن فروزان دیخورش و گردد یشگاهیآسا آنان



 یبرا یطرف از تا نشسته غار یآستانه در گسترده هاییدست با چنانآن سگشان و نزند به هم را آنان شیآسا دشیشد

 .دینما یریجلوگ یانوسیدق گردانیپ ورود از صحنه نمودن یعیطب با گرید طرف از و کند بانیدیده کهف اصحاب

 رایز -است همراز گرایانحق با عواملش تمام با خلقت که است نشیرآف میعظ هایسنت از گرید یکی زین نیا خالصه و

 یهمگام ذکر پس -است حق همراه شهیهم حق و اندحق زین یاجتماع عدالت راه در رزمندگان و است حق خلقت که

 .نشیرآف مسلم نیقوان از و است یخداوند هاینشانه از هیآ نیا در کهف اصحاب با سگ و غار و کوه و دیخورش ینهان

 .@.17 یآیه کهف=سیرنویز** «مرشدا ایّ ول له تجد فلن ضللی من و المهتد فهو اهلل هدی من اهلل اتیآ من ذلک»

 @88=صفحه**

 او یبرا هرگز سازد گمراه خدا را که هر و یافتهره قتیحق به او کند تیهدا خدا را که هر و است یخداوند اتیآ از نیا)

 (.بود نخواهد یرهبر و اری

 تالش یدوم و ونددیبپ میعظ انوسیاق به تا کندمی تالش یاول که فرق نیا با ،تالشگرند قطره دو شر و ریخ عنصر دو یآر

 در یاول خالصه و گریزدمی فطرت کاروان از یدوم و پیونددمی فطرت کاروان به یاول -کند فرار انوسیاق آن از تا کندمی

 .گسستن حال در یدوم و است وستنیپ حال

 

  بخش یداریب ابخو

 «رقود هم و قاظایا تحسبهم و»

 (.بودند خواب کهدرحالی یپندار داریب آنان را امبریپ یا تو و)

 

 ++است آشفتن بال بد اری گفت

  است خفتن قمیطر آمد او چونکه

 ++اصحاب از باشم بخسبم پس

  کهف خواب باشد انوسیدق ز به

 ++بود انوسیدق مصروف شأن قظهی



  بود ناموس ییهاسرم خوابشان

 @85=صفحه**

 ++است دانش با چون ستیداریب خواب

 نشست نادان با که یداریب یوا

 

 ؛شودمی استنباط مفهوم دو «بودند خواب کهدرحالی یپندار داریب را انوانت» یازجمله -1

 .بود باز چشمشان خواب موقع در است ممکن نکهیا -الف

 .است ربوده در آنان را خواب نشستن موقع در است ممکن -ب

 است نکته نیا یایگو باشد چه هر شده ادی مفهوم یول دارندیب آنان که است کردهمی گمان نندهیب صورت دو هر در که

 به دست مبادا نکهیا از ینگران ش،یخو ندهیآ از ینگران خود، یجامعه از ینگران ،اندرفته بخواب ینگران حال در آنان که

 یآگاه و نگردد بارور نهضتشان مبادا نکهیا از ینگران گردد، خاموش یدیتوح هایشعاع نیآخر و فتندیب پیشهستم عوامل

 .فتدیب عقب به جامعه یداریب و

 تواندمی چگونه است عدالت گسترش یبرا مبارزه حال در و گرفته قرار دشمن برابر در که کسآن نکهیا گرید مطلب -2

 آورندمی یرو به او مردم که آن هنگام در یبشر خیتار رزمنده ترینبزرگ( ع) یعل نیرالمؤمنیام بخوابد، خیالبی و آرام

 قد و» فرمایدمی خود کهجایی  تا ،کندمی یبررس را کار جوانب و پردازدمی امر نیا در مطالعه به کنند عتیب یو با تا

 نیا باطن و ظاهر آنقدر یعنی @.غهالبالنهج 56 یخطبه=سیرنویز** «النوم یمنعن یحت ظهره و بطنه االمر هذا قلبت

  که را عتیب

 @50=صفحه**

 خود انیلشکر به که یسفارش در زین و داشت بازم خواب از کهجایی  تا دمیسنج شدمی شنهادیپ مردم طرف از اکنونهم

 :داردمی انیب نیچن ،کندمی آگاه دشمن برابر در شانگیریموضع ینحوه بر ان رانآ و فرمایدمی

 845 یصفحه 11 نامه=سیرنویز** «مضمضمه او غرارا اال النوم تذوقوا ال و کفه ماحالرّ فاجعلوا لیالل کمیشغ اذا»

 ای کم به مقدار جز و دیده قرار خود گرداگرد را هانیزه افکند شما بر را خود اهیس یپرده شب چون و یعنی @.البالغهنهج

 .دینچش را خواب گرداندن دهان در آب اندازهبه



 هایمیدان تمام در بلکه جنگ دانیم در فقط نه که است یگرید تالشگر انسان هر و ایپو انسان نیا هایویژگی از نیا و

 درمان یبرا و بیدار است یبشر هایغم به یاد خود اتیح لحظات نیآخر تا یحت و کشدمین تالش از دست یاجتماع

 یعل فرق بر و دیدرخش کاریجنایت ریشمش برق سحرگاهش هک شب آن در - است مشغول جوییبه چاره جامعه یدردها

 یعنی @.البالغهنهج 65 یخطبه=سیرنویز** «جالس اان و ینیع یملکتن» که دیبگو آمد، فرود( ع) طالبیاب بن

 .شد مسلط چشمانم به خواب نشسته کهدرحالی

  که است حق نیراست مبارزان تمام اتیخصوص نیا پس

 @51=صفحه**

 مصروف انسان یعال اهداف ساختن بارور راه در شهیهم فکرشان و و اندیشه بینندمی دشمن برابر در را خود وستهیپ

 .است تفاوتبی آسودن و خیالبی دنیخواب یجا چه گران یهااندیشه نیچن با لذا و ،گرددمی

 از ،شدیمی آگاه شانیا احوال ینگچگو بر اگر» فرمایدمی که آنجا ،شدهاشاره یروانشناس اصل کی به هیآ نیا انیپا در -6

 .«گرفتمی فرا را تو رعب و گریختیمی آنان

 دادیرو آن از شدن مطلع ای دنید از پس شود، روبرو هراسناک و نیسهمگ یدادیرو با انسان اگر که این است اصل نآ و

 در واکنش از اول( فرار) لفظ رذک با میکر قرآن هیآ نیا در و گرددمی ترس دچار آن از پس و دهدمی نشان واکنش اول

 اطلعت لو» فرمایدمی لذا و است رانده سخن واکنش از بعد ترس از( رعب) لفظ با آن از پس و گفته سخن حادثه برابر

 «رعبا منهم لملئت و فرارا منهم تیلول همیعل

  تسائل بازتاب

 .@.15/18 قرآن=سیرنویز** «نهمیب اتسائلویل بعثناهم کذالک و»

 (.دیآ دیپد کردن سؤال آنان انیم تا میختیانگ بر آنان را نینچ نیا و)

 @52=صفحه**

 آنان را که یمعن نیبد ،کندمی انیب آنان و انگیزش بعثت یانگیزه از یعنی است، علت الم تسائلوایل در «ل» -1

 .کردن سؤال یبرا شدند ختهیانگ خالصه یعنی د،یآ دیپد انشانیم در هم از نمودن پرسش و تسائل تا میختیبرانگ

 عنوانبه که باشد تیاهم حائز اریبس دیبا تسائل یمسئله دنیپرس هم از گر،یکدی از کردن سؤال یعنی تسائل -2

 است؟ نیچن چرا و گردد انیب کهف اصحاب شدن ختهیبرانگ



 و فکر به خشب انیجر عامل ترینبزرگ یالتیتشک سؤال و است، یالتیتشک تسائل کی نمودار خود بعثت از پس تسائل

 نجات رکود و مرگ از را و اندیشه فکر که نوشداروست نیمؤثرتر و فکر محرک نیواالتر ،یعلم سؤال بود، خواهد عمل

 .سازدمی پرثمرتر را عمل و ترقوی را فکر و کندمی جادیا یائیپو و تالش و حرکت -دهدمی

 نشیآفر عوامل تمام یبرا تیخصوص نیا بلکه باشد، ینوگرائ انیجر در دیبا وستهیپ که است فکر تیخاص فقط نه نیا و

 .برهد است برابر مرگ با که یفرسودگ و یکهنگ از و شود نو دم بدم دیبا که است

 ++است یرجعت و مرگ لحظه هر را تو پس

  است یساعت ایدن فرمود یمصطف

 ++جمال نو و یصورت نو زمان هر

 مالل ردیم فرو دنید نو ز تا

 @56=صفحه**

 ++ما و ایدن شودمی نو نفس هر

  بقا اندر شدن نو از خبربی

 ++رسدمی نو نو یجو همچون عمر

 .@.یمثنو وانید=سیرنویز** جسد در نمایدمی یمستمر

 و فیکث سرانجام و ماندمی ایبرکه در که است یراکد آب همچون نباشد، شدن سؤال و کردن سؤال انیجر در فکر اگر

 .گیردمی قرار تکامل مدخل در گرفت، خو سؤاالت با فکر همان اگر یول ،شودمی بدبو

 

 ++روان باشد تا است آب چون فکر

  جهان خلق آن از ابندی هافیض

 ++درنگ کجای کند گر یروز چند

 رنگتیره و است حاصلبی و گنده



 کوبنده ضربات و ردینگ رقرا سؤال یبوته در که ایو اندیشه فکر نآ و دارد به همراه زین را مسئولیت که است سؤال یآر

 سؤال؟ کدام یول  -مسئولیتبی فکر یعنی سؤال یب فکر پس -فهمدمین چیه هم مسئولیت از نشود، وارد او بر سؤال

 حکمت البالغهنهج=سیرنویز** «تعنتا تساءل ال و تفقها سل» فرمایدمی( ع) یعل ،بخشآگاهی سؤال و سازنده سؤال

  نه شدن آگاه و دنکر آگاه یبرا بپرس یعنی @.612

 @54=صفحه**

 یجامعه و تیمسؤول یب انسان یعنی سؤال یب انسان یبرا. جواب هم زدیخ علم از سؤال هم رایز ،یزورآزمائ و تظاهر یبرا

 .مرده یجامعه یعنی سؤال یب

 یفرهنگ یاعتال و بخشدمی یفرهنگ یاعتال که است یفکر انیجر و آفریندمی یفکر انیجر که است تسائل و سؤال

 و هاذلت و تجاوزها و هاکشیبهره به تمام که است یاجتماع درک و شعور و کندمی خلق یاجتماع درک و شعور که است

 کندمی ذکر کهف اصحاب شدن ختهیبرانگ علت آن را دیمج قرآن که است تسائل یژگیو نیا و -بخشدمی انیپا هازبونی

 و یفرسودگ از را خود و نورزند غفلت تسائل اصل از چگونه که دهدمی ادی یتالیتشک هایجمعیت به تمام رهگذر نیا از و

 . برهند رکود و انجماد از و کنند ینوآور و ینوگرائ وستهیپ تسائل طرح با و بخشند نجات یالتیتشک مرگ

 از تا دیکن عرضه گریکدی به را هاو اندیشه افکار یعنی «الصواب منه تولدی ببعض یالرأ بعض اضربوا: »فرمایدمی( ع) یعل

 .دینما تولد صواب شهیاند آنها انیم

 شتریب خیتار طول در بودنش زنده و یائیپو رمز تا شدمی نیجانش «فکر نو» لغت «روشنفکر» یواژه یجاه ب کاش یا و

 .گردد حفظ

 دیبزا یدیجد هایو اندیشه نو افکار آنان یبرا وستهیپ «تسائل» مادر تا میختیبرانگ آنان را یعنی «تسائلوایل بعثناهم» پس

 .گردد افزوده آنان کارایی زانیم بر نفستازه و نوخاسته فرزندان نیا با و

 @55=صفحه**

 .باشد تکامل مدخل در دیبا تسائل

 .@.15/18 قرآن=سیرنویز** «لبثتم بما اعلم ربکم قالوا ومی بعض او ومای لبثنا قالوا لبثتم، کم منهم قائل قال»

 گرید نفر چند و روز از یقسمت ای تمام روز کی: دادند پاسخ نفر چند د؟ایکرده درنگ مدت چه ایآ گفت اآنه از یکی)

 .است ترآگاه درنگتان به مدت شما پروردگار: گفتند

 .هرگز دارد؟ به همراه را کاربرد و یژگیو نیا یسؤال هر ایآ یول رفت، سخن بازتابش و تسائل از -1



 : فرمود امبریپ

 .@.یسینف فرهنگ سفساس لغت لیذ در=سیرنویز** «سفسافها بغضی و االمور یمعال حبّ ی اهلل ان»

 (.است زاریب ارزشبی یزهایچ از و داردمی دوست را هیبلندپا امور خداوند)

 و ارزشبی نه باشد نیآفر تکامل و بخش حرکت و ندهیزا و سازنده باشد، ارزشمند و گرانقدر امور از دیبا هم سؤال پس

 بالفاصله و کندمی سؤال غار در توقفشان و درنگ مدت از کهف اصحاب از نفر کی فوق یآیه آغاز در. روحبی و ستس

 به @.است سه آن عدد نیکمتر و دارد جمع بر داللت قالوا=سیرنویز**اندبوده نفر سه حداقل دیشا که آنان نفر چند

  روز کی دیشا که خیزدبرمی پاسخ

 @56=صفحه**

 کمال با است، شتریب هیبق از شانتشکیالتی یآگاه و شناخت که گرید نفر چند یول ،ایمکرده درنگ را روز از یبرخ ای

به  ایگو ایجمله با و گردانندبرمی پاسخش، نه و دارد ارزش طرحش نه اکنونهم که را جواب و سؤال نیا ظرافت و دقت

 پروردگارتان شما درنگ زمان بر یعنی «لبثتم بما اعلم ربکم: »ندیوگیم لذا و بخشندمی خاتمه بازدارنده قال و لیق این

 .نگردد جادیا یالتیتشک یوازدگ و یدلسرد گونههیچ تا کنندمی اضافه آنان خود به را رب یحت و است ترآگاه

 بازتاب و مردم شدن داریب مقدار از دیبا بلکه گردد، سؤال کهف اصحاب خواب مقدار از دینبا ترآگاه گروه آن دهیعق به یآر

 .شود سؤال کرده جادیا شرک جامعه در آنان اعتزال که یموج

 از سؤال بلکه ،ایمخوابیده چقدر نکهیا از نه سؤال و مردم، شدن داریب از سؤال بلکه خودشان، بودن خواب از نه سؤال

 .اندشده داریب مردم چقدر نکهیا

 مشغول جایب هایپرسش و پاسخ نیا با را خود و دیکش دست سرانجامبی هایقال و قیل و بازدارنده سؤاالت از دیبا پس

 شما غفلت نیا از تا دیزن چنگ اساسبی مطالب به و دیباش سرگرم شما که خواهدمی را نیهم دشمن که نساخت

 .دیبربا را شما منافع و منابع تمام و کند برداریبهره

  چون و نهیرید خواب از نه است نو راه از سؤال گذشته، توقف از هن است دیجد تالش از سؤال نیا کرد؟ دیبا چه پس

 @57=صفحه**

 و قیدق یابیارز نآ و کنند، عرضه را نو کار و نو راه و ورزند مبادرت یعلم جواب به ترآگاه گروه دیبا ،شد میعل سؤال

 .اعتراضشان اثرات و یابیباز و کهف اصحاب یمبارزه از است موشکافانه



  بعثت از پس بعثت

  «نهیالمد یال هذه بورقکم احدکم فابعثوا»

 (.دیزیبرانگ شهر سویبه شیخو هایسکه با را یک نفر)

 به رسالت مختلف نیسن در دیتوح مرزبانان تمام و گرددمی مبعوث به رسالت یسالگ چهل سن در اسالم امبریپ

 .گزهر ؟هاستآن کار انیپا هابعثت نیا ایآ یول -شوندمی ختهیبرانگ

 او ،یابدمین خاتمه جاهمینبه  کارش ،هابعثت ترینبزرگ بعثتش و هاسترسالت ترینعظیم رسالتش که اسالم امبریپ

 .دارد اشقبلی زشیانگ از پس و انگیزشی بعثت از پس یبعثت وستهیپ

 یتوده انیم در را رسولش که یخداوند اوست یعنی @.2/62 قرآن=سیرنویز** «رسوال نییاالم یف بعث یالذ هو و»

 که دیجد یبعثت زین او یبرا دیجد یتیعبود و یبندگ هر با و ستین پذیرپایان رسولش بعثت یول -ختیبرانگ مردم

 «محمودا مقاما ربک بعثکی ان یعس لک نافله به فتهجد لیالل من و. »آیدمی دیپد است محمود مقام گذرگاه

 .@.75/17 قرآن=سیرنویز**

 @58=صفحه**

 پس. گرداند مبعوث «محمود مقام» به ترا پروردگارت که باشد کن، امیق عبادت به و باش داریب را شب از ایرهپا و یعنی

 را او وستهیپ که یبعثت همآن اوست یبرا نو و انگیزشی دیجد یبعثت وستهیپ «حرا» غار در بعثت از پس که بینیممی

 لذا و. دارد به همراه را یستودگ و یآراستگ و یپاک ابعاد امتم که یمقام همآن ،انگیزدبرمی دهیپسند یمقام سویبه

 مردم وضع از تردقیق یابیارز یبرا را نفر کی تا گردندمی همراز و همگام تسائل یبرا بعثتشان، از پس کهف نانیصدرنش

 یجامعه کی و زنده موجود کی یبقا و اتیح یالزمه که بعثت از پس بعثت است نیا و کنند مبعوث خود انیم از

 .استیپو

  شتریب یبازشناس

 .@.15/18 قرآن=سیرنویز** «منه برزق تکمأیفل طعاما یازک هایّا نظریفل»

 دیزیبرانگ خود انیم از را یک نفر پس آورد، فراهم آن از شما خوراک یبرا تا است، ترپاک طعام نیکدام که بنگرد دیبا و)

 یجامعه آن اوضاع( است جالب یپوشش خود که) شهر مردم با یمعامله رهگذر از و رود شهره ب موجودتان هایسکه با تا

 حرام از را خود و است شده داریب جامعه آن دل از انسان نیکدام تا بنگرد، کینزد از و کند یبازشناس را زده شرک

  حاکم جوّ هایخوراکی



 @55=صفحه**

 و آورده یرو آلوده ریغ و کوین یتجارت و کسب سویبه فرد نیکدام و نموده رخ باتیط و هاپاکی سویبه و داده یرهائ

 «بیالط من ثیالخب زیمی یحت هیعل انتم ما یعل نیالمؤمن نذریل اهلل کان ما» که یهست عالم در تیسنخ راز است نیا

 .سازد جدا پاک از را ناپاک تا وانگذارد آلوده جو نیبد مؤمنان را هرگز خداوند یعنی @.175/6 قرآن=سیرنویز**

 ++طالبند را انینور مر انینور

 جاذبند را انینار مر انینار

 ++شوند طالب انیصاف هم را صاف

  شوند جاذب رگانیت هم را درد

 ++اری باشند رنگیانهم را رنگ

 .@.یمثنو دوم دفتر=سیرنویز** کار افتاد انیروم با را روم

 

  یکار نهان و یرازدار

  «احدا بکم شعرنیال و تلطفیول»

 (.نگردد آگاه شما کار بر یکس تا کند عمل ظرافت و دقت با دیبا دفر آن)

 کی که است اصل دو به این توجه با رایز است، ابتکار و رازداری اصل دو یعلم مبارزات در یاساس اصول ترینمهم از

  التیتشک

 @100=صفحه**

 مفهوم در اصل دو هر نیا و دهد ادامه دخو بکار گردد، آگاه حرکتش ینحوه و موضعش از دشمن آنکهبی تواندمی یعلم

 نیا میکر قرآن این جهت از و باشد کاریریزه و دقت از پر فرد آن یابیارز دیبا یعنی است، مندرج( تلطفیل و) توان پر

 رپ یروهاین با خواهندمی که خیتار نهضتگران و تالشگران تمام به تا ،کندمی بازگو را کهف ارانی یالتیتشک و یعلم نشیب

 یکس آن آگاه و نوفکر سانان که کند میتفه به آنان و دهد، فرا آموزنده درس زند،یبرخ نبرد به ظالم حاکمان طول و عرض

 گرنهضت بلکه دهد، سر سبکسرانه هایخروش ویغر و کند بپا خاک و گرد آوراختناق و آلوده یفضاها نیچن در که ستین

 تبلور و قتیحق نهال کردن بارور یبرا و ردیبپذ را زمانش جودمو هایواقعیت که است یکس نشیب پر و مسئول



 دید مصلحت که نگاهآ و سازد خود شعار را یکار نهان و یرازدار اصول عدل حکومت تیتثب و اثبات و شیخو تیموجود

 هایکاریاننه از که است وقتوآن زدیبرخ آشکار به مبارزه آنوقت افت،یدر را ضرورت و کرد یابیارز را خود یروهاین و

 کند رانیو را تبهکار و ظالم ادیبن و افتد به راه یلیس اشنهانی آرام هایبارش از و دیآ دیپد انفجار ناگهان اشمخفی زمان

 .دهد فنا باد بر را تشیموجود و

 ++نهفت سر آنکو هر غمبریپ گفت

 جفت شیخو مراد با گردد زود

 ++شود پنهان نیزم اندر چون دانه

 شود بستان یسبز سر آن سر

 @101=صفحه**

 ++نهان ینبودند گر نقره و زر

 .@.یمثنو وانید=سیرنویز** کان ریز یافتندی یک پرورش

( ع) یعل نیرالمؤمنیام یعنی روست در رو ینبردها فاتح هم و ینهان هایحرکت قهرمان هم که خیتار بزرگ گرنهضت

 «نمطر یحت لینس ال و نوقع یحت نرعد لسنا و الفشل نیاالمر نیهذ مع و ابرقوا و ارعدوا قد و: »فرمایدمی نیچن

 .@.البالغهنهج 5 یخطبه=سیرنویز**

 ناتوان و درمانده سخت کاریپ و عمل هنگام در همهآن با یول کردند، بپا یبیعج برق و رعد( گو گزافه عنصران سست)

 .ساخت مینخواه یجار یلیس مینبار آرام که گاهآن تا و کنیممین یخروش نرسد فرا نبرد زمان که آنگاه تا ما یول بودند،

 ست؟یچ ملت

 «کتبهی ما للکاتب تیالق» یعنی. «الکتاب وامللت» است، بوده امالل امالء اصل و شده، گرفته امالء لغت از ملت

 که احصصت،: مانند ،شودمی لیتبد یائی مثال به مضاعف رایز ت،یامل: شودمی امللت @.راغب مفردات=سیرنویز**

 فظلتم» میکر قرآن در و ظلتم،: شودمی که ظللتم،: مانند ،گرددمی حذف مضاعف هم یگاه اگرچه ت،یصحا: شودیم

 و کنند ثبت تا شودمی امالء آنان یبرا تیجمع کی یورا از که یدیعقا یمجموعه یعنی ملت پس -است آمده «تفکهون

  یمجموعه یعنی میابراه ملت ندینما عمل آن یمبنا بر

 @102=فحهص**



 امال شیخو یجامعه به هم و کند عمل خود هم گرانقدر یشوایپ آن تا شده، امال میابراه به خداوند جانب از که یدیعقا

 و اسحق ملت است نیهمچن و @.55/6 قرآن=سیرنویز** «فایحن میابراه مله فاتبعوا» کنند عمل زین آنان تا کند،

 «االخره المله یف بهذا سمعنا ما «حیمس ملت ای و« »عقوبی و اسحق و میابراه یآبائ مله اتبعت و» عقوبی

 یکتاپرستی و دیتوح ملت را، هاملت نیا مجموعه که اسالم ملت و یموس و نوح ملت زین و @. 7/68 قرآن=سیرنویز**

 .نامند

  شرک ملت زین و

 .ندینما عمل بدان و کنند ضبط آنان تا گرددمی امال آنان به تیجمع کی یورا از که یطانیش یدیعقا مجموعه یعنی

 خود شهر از را شما ما: گفتند شأن کتاپرستی ارانی و گذشته امبرانیپ از یاریبس و نوح و بیشع به جبار سردمداران»

ه ب بزرگ یخدا @.12/14 و 88/7 قرآن=سیرنویز(**ملتنا یف لتعودن او. )دیگرد باز ما ملت به نکهیا ای کنیممی خارج

 قرآن=سیرنویز** «ملتهم تتبع یحت یالنصار ال و هودیال عنک یترض لن و: »که فرمایدمی ابخط اسالم امبریپ

  و هودی یعنی @.120/2

 @106=صفحه**

 .یکن یرویپ آنان ملت از آنکه مگر شد، نخواهند خرسند تو از گاههیچ ینصار

 .او یایبان و خداست نشیقوان یکننده امال که یملت یعنی دیتوح ملت پس

 .او یایاول و است طانیش شیهابرنامه یکننده امال که یملت یعنی شرک تمل و

 شیخو ملت به را مبارز و کتاپرستی نانینش کهف تا برآنند سخت حاکمش نظام و انوسیدق که ستین جهتبی و

 و طلبقدرت نظام با و است استیر و شهوت و ثروت و قدرت هایبت یکننده واژگون دیتوح ملت که رایز درآورند،

 .دارد مخالفت کلیبه زمان هر هایدقیانوس خواهریاست و پرستشهوت و زراندوز

 بر تام داللت که است «کم» ریضم تکرار ،خوردمی چشمه ب 15 و 18 هیآ دو نیا در که یگرید جالب نکات از -2

 -رجموکمی -کمیعل -بکم -تکمایفل -بورقکم -احدکم -ربکم) دارد کهف اصحاب یالتیتشک و یدرون ارتباطات و یوستگیپ

 (دوکمیعی

  حق کارآمد

 از تیروا=سیرنویز** «امرهم نهمیب تنازعونی اذ هایف بیالر الساعه انّ و حق اهلل وعد ان علموایل همیعل اعثرنا کذالک و»

 .@.(ص) اکرم امبریپ



 که بدانند برخاستند زعهبه منا آنان مورد در که یکسان تا م،یساخت آگاه کهف اصحاب حال بر را مردم همچنان و

  هایوعده

 @104=صفحه**

 (. ندارد راه یدیترد گونههیچ هم امتیق مورد در و است حق خداوند

 .بخواهند خود آنکهبی مینمود آگاه کهف ارانی بر را مردم یعنی همیعل اعثرنا -الف

 اندفهمیدن درصدد کجا ،زنندمی پا و دست فساد غرقاب در وجود تمام با که ایزده جهل مردم داست،یپ خود نیا و -ب

 و یآب آسمان به ولگرد سگان که است یقتیحق نیا و. بفهمند که دهدمی اجازه حاکم جو کجا باشند، درصدد هم اگر و

 همهاین با یول بخورد، آن را بتواند سگ که ستین استخوان باال عالم عظمت و اسرار که رایز ،گرند ینم اختران چشمک

 @.(ص) اکرم امبریپ از تیروا=سیرنویز** «موانی اهلل کان ما» که خداست سنت کرد، توانمی چه

 که خداست یاراده کرد، توانمی چه و -کشاندمی خود یسایه به زیر را جاهمه و کندمی نمو خود خداست یبرا آنچه 

 نمرودها و هافرعون که است نشیآفر تیمش و گردد، مهار تبهکار و ظالم ینیب و شود دهینورد درهم یتباه و ظلم دوران

 از اهشانیس صورت لحظه آن در و شوند دهیکش مرگ هایشالق به زیر یروز شوکتشان و سطوت تمام با هادقیانوس و

 یبرا ،دیدندمی مرگ از پس را معشوقشان یقیافه چاکسینه عشاق تمام اگر عجبا و -کند تیحکا مرگشان یاهیس

 پس را انشانیخدا یچهره زبون زدگان قدرت تمام اگر شگفتا و ،افتادمی رونیب یبشر موسقا از ق -ش -ع لغت شهیهم

  یواژه شهیهم یبرا ،نگریستندمی مرگ از

 @105=صفحه**

 : فرمایدمی خدا پس -شدمی خارج یانسان فرهنگ از س -ر -ت

 یبرا م،یساخت آگاه شانینبردها و هارکتح و نانینش کهف راز بر را مردم سنتمان یمبنا بر میخلقت خداوندگار که ما»

 چه؟ که( بدانند تا) -«علموایل» چه؟

 تا است، روزیپ حق و است ینابودشدن باطل که بدانند تا .(است ناپذیرتخلف خدا یوعده) «حق وعداهلل انّ» بدانند تا

 نیزر یگردونه در و ندیما سنت قهورم و ریاس خود ،افکندمی لرزه زبون هایدل بر نامشان که آنها زمان جباران بدانند

 . ستندین شتریب یرانیح هایگوی همچون زمان

 و غرورها منزلگاه یروز که هاییکاخ ؟یشهر چه یول آمد، شهر  سویبه کهف اصحاب انیم از منتخب فرد آن ،یآر

 نازها و کبرها یوسیله یروز که یهائ عمارت و -است شوم هایبوم سرایعشرت اکنونهم بوده هابدمستی و هانخوت



 زودیبه یول بخرد، کاالهایی شا سکه با که شودمی کینزد یدکان به -است نینش رانهیو یجغدها فرودگاه اکنونهم بوده

 خاک مغاک در که هاستسال شوکتش هانیک و قدرت آسمان نام صاحب و افتاده رواج از سکه نیا که یابددرمی

 رمز اسرار و شانبیداری و کهف ارانی یطوالن خواب نیا که ستین دیترد و است هگشت زمان هایموریانه یبازیچه

 از مبارز نیکدام تا است، ادیز یپندها و هادرس یحاو و کندمی تیحکا خلقت هایبازیگری ترینمهم از سرگذشتشان

  یخداوند هاینشانه و آثار به انسان نیکدام و آموزد پند بهتر آن از گردنکش نیکدام و ردیبگ بهتر را مبارزه درس آن

 @106=صفحه**

به  کس نیکدام و گردد آشنا شتریب سنت زبان با و ردیفراگ بهتر را خلقت یالفبا موجود نیکدام و شده آگاه شتریب

 .گردد واقف بهتر آن حسابگاه و قیامت

 ++حق هایسیاست آن مینیبب تا

  سبق اندر هیماض قرون در

 ++انیع گرگان پشم و استخوان

  مهان یا دیریگ پند و دیبنگر

 ++بار و یهست نیا بنهد سر از عاق

 .@.یمثنو اول دفتر=سیرنویز** عاد و فرعونان انجام دیشن چون

 

 اعتقادات گاهیپا ازات،یامت گاهیپا

  «مسجدا همیعل لنتخذن امرهم غلبوا نیالذ قال به هم اعلم ربهم انایبن همیعل ابنوا فقالوا»

 در که یگرید گروه یول است، ترآگاه آنان یبرا پروردگارشان که دیبساز یبنائ آنان یبرا دیبا که فتندگ مردم از یگروه)

 (.کرد میخواه جادیا یمسجد آنان یبرا حتما که: گفتند داشتند، یرگیچ مردم امر در ای کهف اصحاب کار

  و فکرها یحت و بازارها -هاراه -هاکاشانه -هاخانه افت،ی دگرگون را چیزهمه و آمد شهر سویبه کهف اصحاب ندهینما

 @107=صفحه**



 را مانیا یترانه و مرده را کفر یوالیه د،ید وزان را دیتوح مینس و جانیب را شرک تیعفر ؛دید بود آنچه جز را هااندیشه

 نیبد چگونه: که دیشیاند خود اب -افتی افراشته را یخداپرست هایپایگاه و رانیو را یخودپرست هایپایگاه افت،ی نوازگوش

 ،اندبوده بخواب ارانشی و او که یمدت در که افتیدر آن از پس و است؟ افتهی راه بود کفر و شرک منزلگاه یروز که ارید

 .است کرده یط را خود یعیطب انیجر و است بوده داریب نشیآفر سنت چگونه

به  و شناختند را او که آنگاه بودند، دهیشن را کهف اصحاب وزرید یمبارزه و اعتزال یقصه که شهر امروز کتاپرستانی

 از سرشار که زین او و کند آشنا کهف رازداران ریسا با را آنها تا خواستند او از افتند،ی یآگاه او بر یخداوند یاراده دنبال

 . اندیبنما به ایشان را آنها تا کرد قبول بود، شده دیام همهاین

 یول ند،یفزایب شیخو قدرت و تقوّ بر دارشانید با تا شدند جیبس ملکوت میحر نانیشن سدره نیا دنید یبرا یادیز گروه

 شهیهم نامشان تا نشوند، هضم جامعه دل در و ندیاین جامعه به درون آنان که خواستمی دیشا و بود نیا جز خدا یاراده

 .باشد هاقهرمانی ادآوری شهیهم رازشان و بماند یباق هاخاطره در

 در نهاد قدم کهف به درون که آنگاه یول کند، آگاه یدگرگون و تحول همهآن از را خود ارانی گرید تا رفت غار به درون او

  آنان افتنی یبرا هم مردم تالش و شد پنهان غار راه یتحول اثر

 @108=صفحه**

 شود بنا یادبودی آنان یبرا که شدند آن ارخواست بودند، برخوردار یکمتر نشیب از که مردم از یگروه لذا -ماند نتیجهبی

 شتریب کهف ارانی راه بر که آنان یعنی گر،ید گروه یول. شود نهاده ارج آنان بر رهگذر نیا از و گردد ساخته یآرامگاه و

 نبود، برخوردار یدیتوح بینیجهان از که را فکر طرز نیا زودیبه جامعه آن و اندیشمندان نوفکران یعنی داشتند، یآگاه

 .کرد میخواه بنا یمسجد آنان به یاد خود ما که کردند اظهار بالفاصله و کردند رد

 مسجد؟ چرا

 خاندان فالن و لهیقب فالن یبناها با اسالم و ؛ازاتیامت بارگاه و بقعه و آرامگاه و است اعتقادات گاهیپا مسجد که رایز

 در و محل نیا در را او تیابد بازماندگانش که مرحوم فالن مکانجنت و خلدآشیان یابد هایآرامگاه با و ندارد، یموافقت

 انسان نیا از عجبا و -ندارد یتوافق است انینما آن وارید و در از یخودپرست اجرام یگاه و یابندمی یگود متر چند نیا

 . کند حفظ را خود یخودپرست زین مرگ از پس که کوشدمی ،شودمی خودپرست که آنگاه

  هرگز ساخت؟ بارگاه و بقعه یتیم گور بر دینبا ایآ -سؤال

  قدرت گاهیپا که بوده قدرتمند اگر م،یندار ثروت گاهیپا که بوده ثروتمند اگر ؛باشد که تیم تا نهاد؟ ارج را یتیم دینبا و



 @105=صفحه**

 داشته، دهیعق داشته، کرف داشته، یتقو اتشیح زمان در تیم اگر یول. میندار استیر گاهیپا که بوده سیرئ اگر م،یندار

 و باشد او اعتقاد و او، روش او، راه ادآوری تا نمود بنا یگاهیپا او جهاد و حرکت و دهیعق و فکر یبرا دیبا داشته، حرکت

 و است تیم ازاتیامت ادآوری یازاتیامت هایپایگاه رایز -شناسدنمی گاهسجده به معنی مسجد جز را گاهیپا نیا هم اسالم

 مرد، که آنگاه اوست، قدرت و او استیر او، ثروت ازشیامت فقط که کسنآ و او، اعتقادات ادآوری یاعتقادات هایپایگاه

 و میردنمی هرگز او است، داشته یدیتوح جهاد و حرکت و فکر که کسآن یول ،میردمی زین یساختگ اتیتعن آن یهمه

 .ساخت ترجاودانه و ترزنده را او یدیتوح جهاد و فکر وستهیپ او یبرا یاعتقاد گاهیپا جادیا با دیبا

 یبنا بر یسنگ یمرد هر نمود، اعالم( مصر اهرام یسازنده) کئوس: »نویسدمی خود خیتار در بزرگ مورخ «هرودت»

 ،یواسطگ و فحشا کتاب 27 ص=سیرنویز.« **بود خواهد او اریاخت در زهیجا عنوانبه شب کی پادشاه دختر افزود، اهرام

 .@.دانم؟یم چه یرس از

 را نامش و داد، یقنسول مقام را خود اسب بود، یالدیم 41 تا 67 هایسال در روم قساوت پر امپراطوران از که گوالیکال

  خدم و نهاد بنا یعیرف قصر او یبرا و نهاد قنسول «انوسیانست»

 @110=صفحه**

 .@.(یپاورق) مستعان یمهترج «هوگو» انینوایب 607 ص=سیرنویز** «گماشت او بر ادیز حشم و

 : نوشته نیچن آن در که اندپیداکرده یمتن وشیدار کاخ هایخرابه در یفرانسو شناسانباستان

 درشت گیر با آن محل و انباشتن نیزم حفر شده، آورده دور راه از آن ناتیتزئ ،امکرده بنا شوش در من که یکاخ نیا»

 آورده بابل تا را آنها آشور قوم و اندآورده لبنان جبل به موسوم کوه از آن را رسد چوب است، انیبابل کار آجر گیریقالب و

 -شده آورده بلخ و سادص از رفته بکار نجایا در که یطالئ... اندکرده حمل آن را انیونیا و انیکار هم شوش تا بابل از و

 و انیونیا ،اندکرده یحجار را سنگ که ینرمندانه.. .اندآورده خوارزم از شده استعمال نجایا در که قیعق و الجورد سنگ

 و ساردس مردم از ،اندکرده عیترص که یکسان -بودند یمصر و یماد ،اندکرده کار را طال که یزرگران ،اندبوده انیساردس

 یماد ،اندنموده نیئتز را وارهاید که یمردان -بودند یبابل ،اندساخته( ریتصاو با) ینائیم یآجرها که هاییآن -اندبوده مصر

...« افتی تحقق یعال به طرزی نآ و شد داده باشکوه یساختمان ساختن دستور شوش در نجایا -بودند یمصر و

 .@.یصبح دکتر تألیف رانیا شناسیجامعه در یریس 61 ص=سیرنویز**

  سنگش هر که یازاتیامت هایپایگاه از اینمونه هاستاین

 @111=صفحه**



 و یپرست یهو انواع نشانگر اشطراحی و هاخون و هااشک شگرینما نگارش و نقش و هاستقساوت و هارحمیبی تگریحکا

 هاستخودکامگی

 ++سر دهیکش به ایوان که هاکاخ نغز نیا

 .@.یزیتبر صائب=سیرنویز** اندسرشته مانیتی چشم اشک ز خاکش

 آب برکنار یعنی @.105/5 قرآن=سیرنویز** «هار جرفشفا یعل انهیبن اسس» قرآن به شهادت که بناهایی هاستاین

 و هاشک و هاهوس به دنبال که بناهایی هاستاین و - ریزدفرومی امواج ضربات اثر در آن هایپایه آرام آرام و شده بنا

 قرآن=سیرنویز** «قلوبهم یف بهیر بنوا یالذ نانهمیب زالیال: »که شد، خواهد واژگون حتما و شده بنا دهایترد

110/5.@. 

  مساجد

 باشد، داشته شرکت آن در دینبا یاحد و خداست آن از فقط است، یدیتوح یاندیشه گاهیپا و فکر گاهیجا مساجد کنیل

 ینوفکران برنامه کهف یسوره در قرآن اگر و @.18/72 قرآن=سیرنویز**  «احدا اهلل مع تدعوا فال هلل المساجد ان: »که

  است این جهت از است، نموده بیتصو کنند، بنا یمسجد کهف اصحاب به یاد ،اندخواستهمی که را

 @112=صفحه**

 به یاد یفکر گاهیپا نیا و اندداشته شرک منیاهر با مبارزه و جهاد ،اندداشته یدیتوح یدئولوژیا و فکر کهف ارانی که

 و باشد مردم دهیعق و شهیاند خدمت در قتیحق در و باشد داشته فعال و سازنده نقش جامعه انیم در تواندمی خود آنان

 یگاهیجا تا ،کشدمی یگاریب به را مردم یروهاین که یازیامت یگاهیپا همچون نه کند، کمک آنان عظمت و به تعالی

  -گردد آماده سرسبک یک نفر هایهوسرانی و هاعیاشی یبرا

 صفا منزلگه است، اتحاد و یبرادر گاهیجا است، اجتماع و فاقات گاهیپا است، برخوردار ایویژه تیاهم از مسجد اسالم در و

 و دیآ به وجود آن در دیبا متحد و آراسته صفوف -است تیترب و میتعل محل است، یهمبستگ و یهمدرد و یبرابر و

 به نقل حنبل احمد امام از=سیرنویز** «الصفوف یلسو کان البال ان» گردد نمودار آن در دیبا متشکل و همبسته گروه

 اصحابه حثی اهلل رسول کان و» کردمی منظم را نیمسلم صفوف( ص) امبریپ فرمانه ب بالل @.بیالتقر دعوه 675 ص از

 417 ص=سیرنویز** «حربهم آالت یف تحدوای و لعدوهم استعداد یعل دائما کونوایل المسجد یف بالنبال یالرم تعلم یعل

 قیتشو مسجد در یراندازیت آموختن به را ارانشی وستهیپ اکرم امبریپ یعنی @.حموده عبدالوهاب مقاله بیالتقر دعوه

 خانه( ع) یعل -باشند همرزم یجنگ ادوات و ابزار مورد در و آماده دشمن با مالقات یبرا وستهیپ که آن جهت از ،کردمی

  را مسجد هایویژگی مسجد زاد



 @116=صفحه**

 او محکمه هیآ او مستطرفا علما او اهلل یف مستفادا اخا الثمان یاحد اصاب جدالمس یف اختلف من» که کندمی انیب نیچن

 مجالس=سیرنویز** «اءیح هیخش ذنبا ترکی او یهد یعل تدله کلمه سمعیل او یرد عن ترده کلمه او منتظره رحمه

 هشت از یکیه ب حداقل دیبا ،کندمی آمد و رفت به مسجد که کسآن یعنی @.دیمف خیش مجالس و صدوق خیش

 :دیآ نائل لتیفض

 .ابدیب برساند بهره به او خدا راه در که را یهمگام برادر -1

 .اموزدیب ایدهنده تکامل علم -2

 .کند دایپ یدیتوح یمبنا بر یمحکم ینشانه -6

 .ردیگ فرا را او یانتظار مورد رحمت -4

 .اموزدیب برهاند هالکت از را او که یسخن -5

 .  بشنود کند داللت تیداه بر را او که یسخن -6

 .کند ترک خداوند تیخش راه از را یگناه-7

 .دینما رها یاجتماع یایح به اعتبار را یناصواب عمل -8

 کی که افتیدر و دانست را گاهیپا نیا اثرات استعمار که جانآ و مسجد، هایویژگی و یسرشار از اینمونه هاستاین ،یآر

 هاکنیسه و ساهایکل ترینمعظم که است قادر گردد برخوردار مخصوصش یغنا و روح از که آنگاه یاسالم یساده مسجد

 به را یاسالم بزرگ مساجد تا دیکوش آنوقت د،ینما خود هایفضیلت الشعاعتحت را هاپایگاه نیمهتر و ندازد،یب رونق از را

  و یفاتیتشر مراکز

 @114=صفحه**

 و است، شده فتح چیزهمه شد، فتح گاهیپا که آنگاه است، یهیبد و کند بدل روحیبی هایمخروبه به را کوچک مساجد

 منع ممن اظلم من و» ایمدادهدست از را خود تیموجود یهمه م،یداد دست از را خود اتحاد و اجتماع گاهیجا ما که نگاهآ

 که کسآن از بهکارترت ستیک و یعنی @.114/2 قرآن=سیرنویز** «خرابها یف یسع و اسمه هایف ذکری ان اهلل مساجد

  -نمایدمی تالش آنها یخراب در رهگذر نیا از و کندمی یریجلوگ مساجد در خدا نام داشتن برپا از



 در اندازه چه تا شد، یخال یضرار مسجد قیتفر و کفر از و د،یگرد بنا یتقو اساس بر یمسجد اگر که بینیممی پس

 آن کار رمز است جهت نیا از و بود، خواهد مؤثر آنان اتفاق و اتحاد و تمدن و فرهنگ یاعتال و یاسالم یجامعه شبردیپ

 .بسازند مسجد بنام یدتیعق یادبودی کهف جوانمردان یبرا تا ،آیندبرمی صدد در که یآگاهان

  یشیفرسا هایبحث

عَةٌ وَ ثامِنُهُْم کَْلبُهُْم قُْل رَبِّی یَقُولُونَ ثَالثٌَة رابِعُهُمْ کَلْبُُهمْ َو یَقُولُونَ َخمْسٌَة سادِسُُهمْ کَلْبُُهْم رَجْمًا بِالَْغیْبِ وَ َیقُولُونَ َسبْس»

 .@.22/18 قرآن=سیرنویز** «أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِْم ما یَعْلَمُُهمْ إِاَلّ قَلیلٌ 

  آنها سگ و بود نفر سه کهف اصحاب عده که ندیگویم زودیبه)

 @115=صفحه**

 و بودند نفر هفت ندیگویم نیهمچن و بود، نیششم سگشان و بودند نفر پنج ندیگویم پندار راه از زین و بود، نیچهارم

 .ستین واقف آنان ازر به یاندک گروه جز است ترآگاه آنان عده به من پروردگار بگو بود، نیمهشت آنان سگ

 ++بود تن سویبه یجان هر لیم

  بود آبستن روح از یتن هر

 ++هوش و یداریب طوفان نیا از تا

  گوش و چشم و ریضم نیا یدیواره

 ++سرود در تو با اری تو با غار

  چسود تگوشَ بر و است چشم بر مهر

 ++ را روح آن کهف اصحاب چون کاش

  را نوح یکشت چو ای یکرد حفظ

 ++جهان اندر کهف اصحاب بسا یا

  زمان نیا هست تو شیپ تو یپهلو

 ++هاروپوش نیا ستیچ کز بازدان



 .@.یمثنو وانید=سیرنویز** هاگوش و هاچشم بر حق خشم

 . است رفته سخن فوق هیآ در بالغت کمال در و تکرار بدون 8 تا 6 عدد از -1

  کهف اصحاب مورد  در را 6 و 5 و 4 و 6 اعداد چون -2

 @116=صفحه**

 اندشده آن بر نیمفسر از ایعده فرمایدمین انیب را( بیبالغ رجما) لفظ گرید 7 عدد ذکر از بعد یول ،داندمی یگوئ پندار

 مفهوم به قرآن که، گرددمی روشن هیآ اقیس از کنیل فرموده، انیب نفر 7 آنان را تعداد حیرصریغ طور به میکر قرآن: که

 تمام یبرا باشد، یدرس خود تا است، ننموده یذکر حیصر و جزم طوربه آنان تعداد از و اعتناست یب آنان تیکم

 .است مطرح عده ست،ین مطرح عده حق یبرا درحرکت که خ،یتار نهضتگران

 (.دینهراس تیهدا راه در نفر یکم از) «اهله لقله یالهد قیطر یف التستوحشوا: »فرمایدمی( ع) یعل حضرت

 حق راه در تالش و مبارزه یبرا نصاب دیبگو یکس مبادا تا نفرموده انیب جزم طوربه را کهف جوانمردان عده میکر قرآن

 کهف اصحاب عده یرهدربا و نشینندمی گریکدی گرد فقط که ناآگاه شگرانیفرسا آن به امبریپ یا و ،هاستآن تعداد

 ،کنندمی تلف را خود وقت هفت و شش و پنج و چهار و سه عدد سر بر که خبربی انیپندارگرا به آن و ند،یگویم سخن

 بر و دینیننش بحث به آنان تیکم سر بر یعنی -است ترآگاه آنان تعداد بر من پروردگار یعنی( بعدتهم اعلم یرب) که بازگو

 از پس ست،ین جوانمردان آن شناخت راه ها،یپندارگرائ و هاپردازیخیال نیا که د،یستینا منازعه به آنان مقدار و تعداد

 .آنان یاندیشه آنان، فکر آنان، یعقیده از گفت؟ دیبا چه

  آنان را کاریپ و ،آنان را نبرد ،آنان را تالش شناخت؟ دیبا را چه و

 @117=صفحه**

 .کردارشان به و رفتارشان، به ن،راهشا به کرد؟ عمل دیبا چه به و

 سخن یحرکت ینحوه و یراه از هرکدام و پرداختند، گفتگو به یموضوع سر بر( ع) یعل ارانی از نفر دو عمار و ابوذر

 .نمودند واگذار( ع) یعل به را یداور دند،ینرس ینهائ ینتیجه به چون و ند،راندمی

 الحق ال» باد شما یدو هر بر یخداوند پایانبی رحمت یعنی «عمار ای اهلل رحمک ابوذر ای اهلل رحمک: »فرمود حضرت

 هم عنوان چیه به اما خاست، نخواهد بپا نفر دو و یک نفر با حق یعنی «الحق انیب عن تسکتوا ال لکن و نیاثن او بواحدا

 .دیباش ساکت حق انیب از دینبا



 یهمبستگ دیبا شما ندارد، گوئیغیب و یپراکن سخن رد،ندا جدل و بحث نفر، 7 ای نفر 6 بودند چه هر کهف اصحاب پس

 ،شودمی انیب یوح زبان از که هاداستان گونهاین ذکر از هدف که دیبند بکار و دیبنگر را آنان گذشت و حرکت و تعاون و

 و یعبر یاسام با را آنها تعداد که نیمفسر از ایعده کن پر کاغذ هایبحث اال و ،آن است یزاینده و زنده نکات نیهم

 کجا ،اندداشته انیب را آن جز و ایدر سطح از آن ارتفاع و غار تیفیک و کوه محل ای ،اندنموده نقل رهیغ و یعرب و یانیسر

 و ظالم با نبرد و مبارزه روح و کند داریب را یتیجمع تواندمی چگونه و بخشد تالش و شور یاسالم جوامع به تواندمی

 د؟بدم آنان در را طاغوت

 @118=صفحه**

 ارزشبی مباحث نیا رامونیپ که بازگو سرایاوه پردازان مجامله به این و فروش لفظ اننشینحاشیه نیا به امبریپ یا پس

 طرف و بوده نفر 6 کهف اصحاب تعداد یدالئله ب بنا ندیبگو تا ،کنندمی باز دهان نخوت و ناز هزاران با که آنها نگردند،

 و ادیز هایبحث از بعد و بوده، نفر 5 یشواهد به بنا ر،یخ: که دهندمی جواب یطلب جاه و غرور از یائیدن با زین مقابلشان

 در تا نمایندمی موکول بعد روزه ب را خود یعلم مذاکرات یدنباله و کنندمی تنفس اعالم اریبس هایخوردوخوراک

 و غضرفوط لغات اصل که نشود، روشن اگر رایز د،بخشن خاتمه یبشر درمان یب یدردها نیا به گرید ینشست و ایجلسه

 کوه نام که نشود مسلم ای و نه؟ ای گیرندمی یجا سوزن کی نوک مالئکه، هزار که نگردد معلوم ای و بوده؟ چه سیریخند

 .است مانده درمان یب یبشر یدردها بوده، چه کهف اصحاب سگ اسم ای غار محل ای

 که مقدار آن مگر ست،ینا مجادلهه ب آنان یدرباره امبریپ یا) «احدا منهم فهم تستفت ال و ظاهراً مراء اال همیف تمار فال»

 به که یابعاد داستان نیا در امبریپ یا یعنی -مخواه یفتو آنان یدرباره افراد از کی چیه از و است، گشته ظاهر تو یبرا

 و یبازشناس تو یبرا بود مؤثر هاانسان شبردیپ در که ندازها آن از و شد، بازگو تو یبرا ،کندمی کمک جامعه و فرد تکامل

 یشیفرسا هایبحث از روها،ین ینابود از یریجلوگ یبرا تو پس ست،ین شد، گفته آنچه جزبه یازین و دیگرد لیتحل

  مسائل از و کن اجتناب

 @115=صفحه**

 انیب داستان نیا در آنچه جز رامونیپ بحث اریز نما، احتراز ،رساندنمی یسود جامعه و فرد کمال به دانستنش که یگرید

 .کندمی کمک مقصود و مقصد از انسان بازماندن بر دمادم که است، بازدارنده عوامل از شد،

 گاههیچ که بسازد متعادل ایجامعه ما از که است قادر م،یدیفهم جوانمردان نیا یماجرا از یظاهر یریگیپ در را آنچه

 نیا از تریوسیع ابعاد شتریب قیتحق صورت در زین گرانید که است یهیبد و ندیننش آن یرو و سر بر یخوار و ذلت زنگار

 . افتی خواهند در را سرگذشت

 :که ماییافتهدر داستان نیا از تاکنون خود اندک برداشت به توجه با ما و



 ست؟یک عبد -1

 ست؟یچ قرآن رسالت -2

 است؟ گونهچ آنان ریتبش و انذار نقش و امبرانیپ رسالت -6

 ست؟یچ شرک یجامعه و فرد در صالح عمل کاربرد -4

 ست؟یچ شرک هایجامعه و یدیتوح یجامعه هایویژگی -5

 است؟ شده وضع جامعه و فرد تکامل جهت تضاد قانون -6

 .بود برکت و رشد تقاضاگر حرکت متن در دیبا -7

 .خیزدمی بپا خلق نجات یبرا و خالق به خاطر که است یکس نیراست جوانمرد -8

  و مانیا بر دمادم کند، امیق حق به خاطر که کسآن -5

 @120=صفحه**

 .شودمی افزوده تشیهدا

 .ندارد راه آنها در یتزلزل گونههیچ که یجائ تا است، سرشار یاله و ینهان یوندیپ از یواقع نهضتگران قلوب -10

 .شد جامعه دل در نفوذ عامل ود،ب حق به خاطر چون کهف ارانی یداریب و خواب و اعتزال -11

 .است همراز او با خلقت عوامل تمام نمود، امیق حق یبرا که کسآن -12

 .باشد ماالمال دشمن به نسبت یعلم یکینه و خشم از انسان وجود دیبا هدف ریمس در -16

 .نمود احتراز افتاده، پا شیپ و یابتدائ مسائل طرح از هدف شبردیپ یبرا دیبا -14

 .نکرد فراموش را رازداری و ابتکار و کیتاکت دشمن با مبارزه در دیاب -15

 .رفت خواهد باد بر جاهالنه تفاخرات و یازاتیامت هایپایگاه تمام که دانست دیبا -16

 .شد خواهد یفرسودگ دستخوش زودیبه زمان جیرا هایسکه تمام که دانست دیبا -17



 لتیفض و حق آبشخور به و کرده مهار را ظالم ینیب یروز و است، داریب شنیآفر سنت که بود آگاه دیبا خالصه و -18

 .کشاندمی

 @121=صفحه**

 قناعت مختصر نیا به حتما گرانقدر، خوانندگان یا شما و بود، میعظ یماجرا نیا یایگو ابعاد از ایشمه هااین ،یآر

 عیوقا تمام بلکه داستان، نیا فقط نه و دیبازنمائ و دیابیدر آن را گرید جوانب و ابعاد ترعمیق دقت و مطالعه با و دینورز

 گرفتن الهام و خیتار نیراست قهرمانان شناخت به گرید زمان هر از شتریب ما امروز که نمایید بازگو و دیکن لیتحل را قرآن

 .میازمندین آنان ینبردها و هامبارزه و کارهایپ از

  او ادی با

 هذا من قرب ال یربّ نیهدی ان یعس قل و تینس اذا کربّ  اذکر و اهلل شاءی ان اال غدا ذلک فاعل یال ءیلش تقولن ال و»

  «رشدا

 که نگاهآ و یباش داشته نظر در را خدا یاراده هکآن مگر کرد، خواهم چنان و نیچن فردا که مگو هرگز امبریپ یا)

 از واالتر و برتر رموز و اسرار به مرا امپرورنده هک بسا چه بگو و باش داشته به یاد را پروردگارت آورد، رو به تو یفراموش

 (.دیفرما داللت قصه نیا

 حکومت هم یگرید( خواهم یم) انسان( خواهممی) یورا که این است ست،ین انکار قابل کسهیچ یبرا که یاصل -1

 و آورد چنگ به را او تا ازدپردمی یموس بیتعق به گونگونه یها خواهممی از سرشار باوجود فرعون که آنگاه یعنی دارد،

  چند یموج ناگهان بپوشاند، عمل یجامه خود یها خواهمیم به و کند نابود

 @122=صفحه**

 تمام «بناپارت ناپلئون» که نگاهآ و ،بخشدمی خاتمه تشیموجود تمام به ایدر آب از چند یکف و زندمی ضربت او به دهان

 تمام و رسدیسرم خرامان کوچک یابر قطعه ناگهان بنگرد، «واترلو» در را یروزیپ یمایس تا آورده فراهم را مقدمات

 تا کندمی بذل را تشیموجود تمام روم بزرگ سردار «نتوانآ» که نگاهآ و -سازدمی آب بر نقش را هایشخواسته و آرزوها

 دنید با و ،بنددمی او یداربه د دل آرزو و دیام هزاران با و دینما میتقد قصر یملکه ،«کلئوپاترا» یپا خاکه ب را عشقش

 اتیح یرائحه شیبایز ینیب ادی از و افتدمی او هایلب به یاد آتشفشان دنید با و او هایچشم به یاد عتیطب اتیتجل

 نیا تمام مرگ یپنجه ناگهان ،نمایدمی زشیانگ دل قامت بر هاسجده خود ذهن محراب در و کندمی استشمام

 از ،چاکسینه توانآن که سازدمی یموجود چنان کلئوپاترا طراوت و زیبایی همهآن از و رددنومی درهم را هاخواسته



 او فروغ یب و اهیس یقیافه دنید از و بنددمی را خود هایچشم و کندمی وحشت او رمق یب و رفته گود هایچشم دنید

 .گیردمی را دخو ینیب بدنش عفونت استشمام با و گزدمی حسرت شدت از را خود هایلب

 او بستن چشم نیا و نوش پر لب آن یبجا او دنیگز لب نیا و کلئوپاترا یبایز ینیب آن یبجا آنتوان گرفتن ینیب و این

 .توانآن یرفته باد بر یها( خواهم یم) ادآوری هااین یهمه و شهال چشم آن یبجا

  چنانآن مطلب نیا اال و بود، یاندک هاینمونه هااین و

 @126=فحهص**

 این است است، حاکم یگرید خواهممی( من خواهممی) یورا ،یآر -ندارد ادیز به شرح یازین که است آشکار و روشن

 یدیتوح نظام در که فرق نیا با. یدیتوح نظام در چه و سم،یالیماتر و یماد نظام در چه شده، تجربه و ملموس یحکم

 یخواسته یماد انسان سمیالیماتر نظام در و ،شناسدمی حاکم را خدا یاراده خود( خواهممی) یورا کتاپرستی انسان

 .یابدمی حاکم را عتیطب

 : رینظ یهائ پنداره که داستیپ و

 ++راند مرادم ریغ ار زنم هم بر چرخ

 .@.حافظ وانید=سیرنویز** فلک و چرخ از کشم یزبون که آنم نه من

 که یابدمی زبون را خود چنانآن گرید یجا در شاعر نیا خود رایز اس،احس فرزند و است شعر ست،ین شتریب ایحماسه

 : گویدمی و کندمی فراموش هم را شیخو گریانتخاب یحت

  یبگشا گره نیجب ز و بده داده به رضا

 .@.حافظ وانید=سیرنویز** نگشادند اریاخت در تو و من بر که

 تصور نیچن نیا اول صورت در رایز را، دوم یزبون نیا نه و میکن متوه را اول یزن هم بر چرخ آن نه که است بهتر پس

  یانتها یب و مرز یب یهاخواسته و مرادها تمام به توانمی که است شده

 @124=صفحه**

 .نمود فراموش را انسان گریانتخاب دیبا دوم صورت در و پوشاند عمل یجامه انسان



 پس -باشد افتهین در شیهاخواهمیم فوق را یبرتر یاراده حکومت خود یزندگ طول در بار هزاران که یانسان کجاست

 جز و اقتصاد چه و خیتار چه و عتیطب چه و خدا چه م،یباش معتقد دیبا یبرتر خواهممی نیچن به میباش که نظام هر در

 .آن

 و کندمی نابود را انسان تیخالق اسالم یخدا یاراده به یوابستگ که ردیبگ خرده اسالم بر یاله ریغ یک نفر اگر حال -1

 یماد هایمکتب تمام یبرا باشد، داشته وجود یرادیا نیچن اگر: که گفت دیبا ؛نمایدمی لیتبد اراده یب یموجود به را او

 نه مگر -بداند خود یهاخواسته تمام یبرآورنده و «مایرید فعال» را انسان که ندارد وجود یعلم مکتب چیه رایز است،

 انسان اگر که داندمی یماد را انسان حرکات یکلیه است، یماد جبر به معتقد که سمیالیماتر مکتب که ستاین ا

  دهد؟ انجام ستهتوانمین آن جز ،کندمی رد ای و گزیندبرمی

 و ؟شناسدنمی جامعه یاراده به مربوط را انسان یاراده است، یاجتماع جبر به معتقد که سمیالیسوس مکتب در مگر و

 سمیالیستانسیاگز مکتب در مگر و ؟شناسدنمی انسان یسازنده و خالق را اقتصاد سمیاکونوم سمیمارکس مکتب در مگر

 را انسان است معتقد دایشد خیتار جبر به که یمکتب در مگر و ؟پنداردنمی خود تیماه یپرورده و دگاریآفر را انسان

  یدما مکاتب اگر پس ؟داندمین خیتار یاراده تحت

 @125=صفحه**

 و اندکرده رها یاعتقاد نیچن از را خود که این است اشمعنی نه ،پذیردمین جهان بر را نهایتبی خالق وجود یاله ریغ و

 بر سر متأسفانه یول ،اندشده خارج نهایتبی یخدا میحر از: »گفت دیبا بلکه ،اندشده آزاد دهایق یهمه از قتیحق در

 دیق از را خود بتواند انسان اگر اال و ،اندکرده اعتقاد یالیخ و یذهن مفهوم هزاران به و ،اندسائیده محدود انیخدا آستان

 گرید و است نهایتبی ،انسان خود وقتوآن دینسا یمعبود چیه آستان بر ارادت سر و کند آزاد گونگونه انیخدا

 است، شده خارج معلول و علت یگردونه و تضاد نظام از که است زمان آن در و. ندارد نهایتبی دگاریآفر به هم یاجیاحت

 . بود نخواهد سریم او یبرا هم الیخ و وهم در یحت یمطلق آزادی نیچن ظاهراً یول

 حاکم نشیگز از است ترعلمی و ترعقلی مراتب به نهایتبی حاکم رشیپذ باشد، محکوم انسان که است قرار اگر پس

 را او هایعظمت و فضائل ،تواندمی ترعالی و بهتر ،نهایتبی خالق باشد، داشته خالق انسان که است قرار اگر و محدود

 بهتر نهایتبی به اجیاحت باشد، داشته اجیاحت انسان است، قرار اگر و او خود تا بخشد تیحر و آزادی او به و سازد، بارور

 .اجیاحت به اجیاحت اصل تا کند، کمک تکاملش و یتعال به تواندمی

 در انسان بودن با که اندمتفق همه و ،دانندمین خارج تیعل نظام مرز از انسان را یماد و یاله مکاتبات تمام پس

 مرزش یب یهاخواسته و اتیتمن به توانمین گاههیچ معلول و علت یگردونه

 @126=صفحه**



 .پوشاند عمل لباس

 یعلت و کند عوض را هاعلت ریمس تواندمی قدرتش و علم رهگذر از که نندهیگز و گرانتخاب است، یانسان اسالم انسان اما و

 تواندمی اسالم انسان -شد خواهد افزون هم او تیخالق و تیخالق گردد، افزون قدرتش و علم چه هر و ندیافریب دیجد

 مهار را عتیطب کشسر یقوا برکند، را هاکوه د،ینما استخراج کند، کشف کند، حرکت شد،یندیب کند، دیناپد آورد، دیپد

 .شود خارج تیعل نظام از تواندنمی یول د،ینما

 هاعلت ریمس دادن رییتغ بر اسالم انسان -ستین یعل نیقوان واضع یول باشد، یعل نیقوان کاشف تواندمی اسالم انسان

 یخدا بر است قادر اسالم دگاهید از انسان سخن کوتاه در و -رود رونیب معلول و علت میحر از تواندنمی یول است، قادر

 انسان عظمت اوج این است و -شود خارج او حکومت از ستین قادر هرگز یول زند، سرباز او حکومت از و کند انیطغ خود

 .انسان گریانتخاب عیرف یقله و گرانتخاب

 فکر نیا کهدرحالی ،دانندمی یاله مکاتب در انسان یدرماندگ و جویی ثبات لیدل را آخرت به اعتقاد یماد مکاتب -2

 .است افتهی انحراف شیقیحق ریمس از درجه 180

به  اعتقاد عدم بلکه ،سازدمی عاجز و زبون اشالهی گریانتخاب اوج در همآن ،انسان را که ستین آخرت به اعتقاد نیا

  بسته یکادر با انسان را یماد مکاتب در که است سرانجام و آخرت

 @127=صفحه**

 .کشاندمی هاخودخواهی مرز به فر،یک یاندیشه یب را او و ،دسازمی روبرو

 ؟داردبازمی اتشانیجنا از زیچ چه ،شوندمی روبرو بسته یجهان با که را حجاج و هیمعاو و الیآت و زیچنگ و نرون

 اجساد یور بر و ،کشیدندمی خون و به خاک را ینیسرزم که آنها یعنی را، جالد و تکاریجنا نفر هزاران نیهمچن و

 تاریگ آتش یمنظره دنید با و کشیدندمی آتش به مردمش با را یشهر که آنها. گستراندندمی طعام یسفره هایشانسان

 هامناره مردم یسرها از که آنها. اندنوشیدهمی خون شراب هایشانهوس انیقربان سر یکاسه در که آنها. زدندمی

 آنها خالصه و. کردندمی عطا یبهتر یجایزه خود انیسپاه به مردم از یشتریب هایچشم آوردن مقابل در و ،ساختندمی

 .است بوده ساده و سهل یکار آمیزشانجنون حکم کی برابر در ،هاییانسان ساختن نابود و کردن غارت که

 تیترب ستیاولیماک و گستاخ را او که اوست اعتقاد عدم بلکه ،سازدمی زبون را انسان که ستین به آخرت اعتقاد نیا پس

 .کندمی



 انسان را اندازچشم ناآگاه، نیمعتقد از ایپاره یساختگ یاندیشه با تنها نه شیاسالم و یاله انیب با به آخرت مانیا ،یآر

 .کشاندمی یائیپو و حرکت مرز به و ،بخشدمی یرهائ یستائیا و توقف از را او و سازدمی یابد اشبینیجهان در

 گرید یجاها از یاریبس در و شده ادی قبل یآیه در که باشد، خدا یاراده نکهیا مگر یعنی «اهلل شاءی من اال» مفهوم -6

  قرآن

 @128=صفحه**

 .است رفته اشارت به آن زین

 من ترزق» -«تشاء من تذل» -«تشاء من تعز» -«شاءی فیک نفقی» -«شاءی من برحمته ختصی» -«شاءی لمن غفری»

 به اینکه توجه با بزرگ خداوند که است نکته نیا یایگو همه آن نظائر هاده و -«اهلل شاءی ان اال تشاؤون ام و» -«تشاء

 یول است، کرده جادیا را تضاد قانون خود و آورده، دیپد را معلوم و علت نظام خود و نموده، خلق را نشیآفر نیقوان خود

 خلق هاینظام نیا که ندارد یمعن و بوده هانظام نیا دگاریآفر او اریز ست،ین خودش نیقوان محکوم او خود حال نیع در

 مخلوق خود باشد، داشته علت و خالق اگر رایز ندارد، علت و خالق نهایتبی یخدا پس. شود شامل زین را خالق خود شده

 .ستین نهایتبی گرید و است، معلول و

 رهیبتشع: »فرمایدمی نیچن اشتوحیدی سخنان ترینعظیم از یکی در یکتاپرستی میمفاه خالق ترینبزرگ( ع) یعل

 «له نیقر ال ان عرف اءیاالش نیب بمقارنته و له ضد ال ان عرف االمور نیب بمضادته و له مشعر ال ان عرف المشاعر

 و زاراب نیچن از او که ،شودمی شناخته خداوند یوسیلهب حواس ابزار شدن جادیا با یعنی @.البالغهنهج=سیرنویز**

 یمستغن نیقوان نیا از او خود که گرددمی معلوم عالم امور انیم در تضاد قانون آوردن دیپد با و است، نیازبی یحواس

  است،

 @125=صفحه**

 .است نیازبی بیترک و تقارن قانون از مقدس، ذات آن خود که شودمی روشن جهان اءیاش نیب بیترک و تقارن جادیا با و

 به نسبت تیمحکوم و تیمحدود از را او یاستغنا اسالم یدیتوح نظام در ،یهست جهان تمام بر  او مطلق یاراده نیبنابرا

 .کندمی آشکار نیقوان تمام

 داشته علت یوجود اگر غافلند، کهدرحالی ،طلبندمی علت نهایتبی ذات آن یبرا که ایفالسفه از آن دسته هستند کجا

 مخلوق بلکه ست،ین خالق گرید باشد، داشته نندهیآفر یخدائ اگر و است، معلول خود هبلک ست،ین نهایتبی گرید باشد،

 اگر و ،اندیافته علت خود ذهن مخلوق یبرا ،یابندمی علت او یبرا اگر اننآ و ،باشدمی گرایانمادی از دسته همان ذهن

 .اندنموده انکار را خود ذهن یساخته ،کنندمی انکار



 نیاول لیذ در و است فهیلط نیا یایگو که را یمعتزل «دیالحد یاب ابن» از تیب چند که ستین مناسبتبی نجایا در

 : میکن بازگو است، آورده البالغهنهج در( ع) یعل یدیتوح یخطبه

 ++اهلل بقدر هلل الحمد

  یالتناه یذ العبد وسع قدر ال

 ++برهانه یالذ الحمداهلل

  شأنه هیف سیل شأن سیل ان

 ++نکرهی من یالذ الحمداهلل

 .@.ص ،البالغهنهج شرح 1 جلد=سیرنویز** صورهی من نکری مافانّ

  نسانآ نه اوست، قدر خور در که نسانآ را خدا شیستا یعنی

 @160=صفحه**

 .اوست محدود یبنده درخور هک

 .نباشد آن در او یاراده که ستین یکار چیه که این است وجودش لیدل که را یپروردگار حمد

 نموده را خود تصورات و یذهن هایپنداره انکار قتیحق در ،نمایدمی او وجود انکار که کسآن که را یدگاریآفر پاسس

 وجود تواندمی انسان فقط و ،کندمین خطور محدود انسان مغز به ذات آن تیماه که رایز را، نهایتبی ذات آن نه) است

 (.آن را یچگونگ نه کند، وجدان را مطلق

  ذکر

 .@.24/18 قرآن=سیرنویز** «تینس اذا کربّ  واذکر»

 به یاد یعنی ذکر کمال(. باش داشته به یاد را پروردگارت بپوشاند، را تو ریضم خواهدمی انینس هایپرده که نگاهآ و)

 اال و گر،روشن و است حیصح ،گیردمی قرار داشتن به یاد مدخل در که آنگاه افتادن به یاد یول -افتادن به یاد نه داشتن

 و یسوداگر یک نوع خود کردن، فراموش را خدا آنها، رفع از پس و افتادن خدا به یاد مشکالت هجوم هنگامه ب فقط

 .کند رهنمون داشتن به یاد میحر به را ما دیبا یاپیپ هایافتادن به یاد پس -ستین شیب تجارت

 @161=صفحه**



 چه؟ یعنی خدا ذکر حال

 خوردن، دن،یشن گفتن، کادر مثال ،گیردمی قرار یزندگ مختلف یکادرها در اتشیح طول در روزشبانه انسان که آنجا از

 هزاران و نمودن تعلم دادن، میتعل کردن، زراعت و تجارت کردن، معامله دن،یپوش لباس کردن، تناسل و توالد دن،یخواب

 و دنیشن و گفتن کادر اسالم در یعنی ؛است هنمود وضع آن یویژه یفرهنگ کادرها نیا از هرکدام یبرا اسالم. گرید کادر

 گونگونه یکادرها در که کس هر و دارد به خود مخصوص یفرهنگ هرکدام مباشرت، و معاشرت و دنیخواب و خوردن

 و یاسالم هایفرهنگ نیا به کردن عمل و کند، عمل آن یمبنا بر و بداند را کادر آن یویژه فرهنگ دیبا ،گیردمی قرار

 .خدا ذکر از است عبارت مختلف، یکادرها در یلها نیقوان

 تطغوا ال: »که کندمی اعالم او به حایصر یقرآن فرهنگ ،گیردمی قرار خوردن کادر در انسان مثال که، آنگاه حیتوض نیبد

 خوردنت، چگونه در هم و خوردنت، مقدار در هم مکن، یانگریطغ طعامت در یعنی @.81/20 قرآن=سیرنویز** «هیف

 و زده فقر هاییانسان باوجود و ،ینمود انیطغ غذا نوع در که آنگاه رایز ت،یکم نظر از هم و تیفیک نظر از هم یعنی

  انیطغ تیغذا مقدار در ای و ،یساخت سرشار گونگونه هایخورش از را خود یسفره گرسنه

 @162=صفحه**

 زین و «بود خواهد تو بر من غضب» فرمایدمی دگارتیفرآ که بدان ،یساخت پر خوراک از را خود یمعده آزمندانه و ینمود

 ادی یب چرا که، است آن جهت از غضب نیا و.« شد خواهد تباه و خوار زد،یر فرو که هر بر من غضب» کندمی اضافه

 .ایخورده غذا یآدم مرز به توجهبی و خدا فرهنگ

 رهگذر از و بپوشد، یخودنمائ و تظاهر یبرا را لباس کس هر که،  بدان ،گیریمی قرار دنیپوش کادر در که آنوقت ای و

 اکرم امبریپ از حضری ال من=سیرنویز. **بود خواهد نشینهم قارون با جهنم در بفروشد، فخر و کند نخوت و ناز لباس،

 انسان که نآن زما در ای و بود، او هم پنداشتمی گرانید از برتر را خود لباس راه از که ایفرومایه نیاول رایز @.(ص)

 (: ص) امبریپ یبفرموده رایز باشد، آگاه ساختن خانه فرهنگ از دیبا است، مسکن هیته درصدد یمسلمان

 آتش به عمقش نیآخر تا را بنا آن امتیق حسابگاه در بزرگ یخدا کند، جادیا یبنائ آوازه و شهرت منظوربه یکس اگر»

 مانع چیزهیچ و کشاند به دوزخ را او أتیه نیبد و فکند،یب خواه آوازه طلبشهرت آن گردن بر و د،ینما لیتبد گدازان

 اکرم امبریپ از حضری ال من =سیرنویز. **دینما توبه خود عمل از نکهیا مگر بود، نخواهد دوزخ یانتها به او ورود

 .@.(ص)

 و یآگاه و علم بدون که کسآن یعنی @.شرح=سیرنویز. **«مَِن اتَّجَرَ ِبغَیْرِ ِفقْهٍ فََقدِ ارْتََطمَ ِفی الرِّبَا: »فرمایدمی( ع) یعل

 .شودمی دهیکش ربا به محققا کند، تجارت تجارت، فرهنگ شناسایی یب



 در که یانسان هر است، مسلم چهنآ و ،گونگونه یکادرها در یاسالم هایفرهنگ انبوه از اندک یهائ نمونه هاستینا

 همچنان که و کند، عمل هابین و شود، آشنا زین کادر آن معارف و هانگفره با دیبا ،گیردمی قرار مختلف یکادرها نیچن

به  اتشیح دوران تمام در انسان که، است این صورت در و است، ذکر یاسالم نیفرام و نیقوان نیا به کردن عمل شد، ادی

 تواندمی که است، مندتوان ناچنآن ادی نیا و ذکر نیا البته و ورزد، غفلت او ذکر از که ست،ین ایلحظه و خداست، یاد

 «القلوب تطمئن اهلل به ذکر اال» که د،یمان هاجاودانگی و هاثبات و هااطمینان از سرشار را خود یدارنده قلب

 .@.28/16 قرآن=سیرنویز**

 «وَ لَبِثُوا ِفی کَهْفِِهمْ ثَالَث مِائَةٍ سِنِینَ وَ ازْدَادُوا تِسْعاً»

 .(نمودند درنگ سال 605 مدت خود کهف در جوانمردان آن)

 مرزبانان از ایدسته که نجاستیا خداست، راه رهروان یتمام و( ص) امبریپ کار آغاز و کهف جوانمردان کار انیپا نجایا

  دیتوح مرزبانان از گرید ایدسته به دست را خود مبارزه یوسیله دیتوح

 @164=صفحه**

 .کنند دنبال را آنان راه و دهند، ادامه یتاپرستکی راه در شیخو امان یب تالش و نبرد به نفستازه گروه نیا تا ،سپارندمی

 داریب و دند،یخواب نمودند، هجرت و کردند، اعتزال نمودند، گذشت و کردند، امیق کهف رازداران که بدان امبر،یپ یا»

 از و ننشستند، یپا از روین یکم با بود، هاناپاکی و هااهریمنی با کاریپ و مبارزه گونگونه هایقیافه همه هااین و شدند،

 .بازدارد شانیخدا راه از و کشد خود کام در آنان را که نتوانست بازدارنده، عوامل و دندینهراس دشمن یروین یادیز

 مدت و آنان درنگ یادامه به یول بود، کوه یمغازه در آنها اول درنگ سال 605 مدت نیا بدان که ،(ص) امبریپ یا

 و نایب مکان و زمان مرز یب او و اوست، به دست نیزم و هاآسمان اسرار یکلیه رایز است، ترآگاه بزرگ یخدا نشیراست

 .شنواست

 بدان یوح زبان از که را آنچه امبریپ زین و ندارد، شرکت کسهیچ او فرمان در و ستین داریپا او با وندیپ جز که باش آگاه

 . «خوان فرو گرانید بر د،یگرد نازل تو بر خدا کلمات از که را چهنآ و ،یافتیدست

 .ندارد راه آن در لیتبد و یدگرگون چیه و یافتهتدوین قیدق ینظام یمبنا بر که آنها کلمات؟ کدام و یوح کدام

 یبرا او آستان جز یمیحر و افت،ی ینخواه پناهانبی یبرا یپناه او جز که یمیعظ ذات آن انگر؟یب کدام و خدا کدام

 .شناخت یخواهن نیمستضعف و فروماندگان دنیآرم

 @165=صفحه**



 بپا که توست، نوبت نکیا و رساندند، انجام به تیموفق با را خود ریخط رسالت جوانمردان، که بدان امبریپ یا پس»

 کهف جوانمردان حرکت از را آنچه که توست، زمان نکیا ،یآر. یکن شروع را خود کار رتر،یخط یرسالت با و یزیخ

 .یکن بیتعق ترگسترده یسطح در را آنان یمبارزه و آنان راه و آنان حرکت و یبند کاره ب ،یبازشناخت

  باختگانپاک

 .@.28/18 قرآن=سیرنویز** «هَهُوَاصْبِرْ نَْفسََک مَعَ الَّذِیَن یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاِة وَالْعَِشیِّ یُرِیدُوَن وَجْ»

 وادار ،طلبندمین را او جز و ،خوانندمی را پروردگارشان شامگاه و پگاه در که یکسان با تیمع به را شیخو نفس امبریپ یا)

 رایز ده، وندیپ ست،ین سریم عمل در جز که یصبر نیچن با را خود و زیامیب درهم یاله یصبر با را جانت امبر،یپ یا. کن

 از که است، یصبر نیچن البته و کردن مبارزه بهتر جهت افتنی تمرکز و جوییچاره جهت شکیبایی یعنی صبر که

 .است سرشار یندخداو پایانبی کرامات و اتیعنا

 صبر نیچن تیکفا با دست در یبهروز و یروزیپ دیکل رایز ساز، محکم یصبر نیچن با را خود وندیپ امبر،یپ یا ،یآر

  یخدائ

 @166=صفحه**

 او راه جز و ،جویندنمی او قرب جز شبان و روزان که کن، حرکت یدل داریب باختگانپاک آن با ؟یکسان چه با است،

 .دهندمین سر او عشق یترانه جز و ندارند، سر در او یسودا جز که یسوختگان آن با و ،پویندنمی

 و خورد شانبیداری و خواب کارشان،یپ نبردشان، تالششان، کوششان، جوششان، حرکتشان، ذکرشان، فکرشان، که آنها با

 و اندخودساخته و خداجو و آگاهند،خود که آنها. تپدنمی او به خاطر جز قلبشان و ست،ین او یبرا جز و.. .و خوراکشان

 .خداگو

 شد؟ نیا جز اگر

 یهو وقتوآن ربود، خواهد تو از دل آش بندهیفر مظاهر لحظه هر و شد، یخواه فرو یاپرستیدن به کام شد، نیا جز اگر

 .خداخواه نه ،یخودخواه و. خداپرست نه ،یپرست

 پاسداران نیا از ریبغ و مزن، وندیپ یگرید با ان،یجو حق نیا با جز ر،یمگ بر داردالنیب نیا از چشم امبر،یپ یا پس،

 .مخواه کمک یگرید کس از د،یتوح

  خودباختگان نه



 .@.28/18 قرآن=سیرنویز** «امره کان و هیهو اتبع و ذکرنا عن قلبه اغفلنا من تطع ال و»

 @167=صفحه**

 آن با را خود راه ،یهو گرفتار و شندیخو ریاس که اآنه با نه دارند، خدا مهر گرو در دل که باش آنها با امبر،یپ یا)

 تا دند،یورز غفلت خدا یبندگ از هااین که بدان و زده، طانیش انیسرایاوه نیا با نه کن، دنبال دیتوح یترانه ندگانیسرا

 .گردند شیخو یآرزوها و هاهوس بوس عتبه تا دند،ینسائ او آستان بر سر و باشند، خود یبنده

 اهداف تحقق یبرا آنها که رایز ،یابیقدرت هااین بر تا خواه، نصرت آنها از و ،یریگ ظفر هااین بر تا ر،یگ نفر آنها از ،یآر

 .برندنمی منزل به بار خلق و خدا به نفع لحظه چیه هااین و تواند، با لحظه نیآخر تا ،یدیتوح

  یراه دو

 کس هر شماست، پروردگار جانب از حق که بگو امبر،یپ یا) «فرکیفل شاء من و ؤمنیفل شاء فمن ربکم من الحق قل و»

 (.گرددمی کافر خواست کس هر و ،گرودمی خواست

 قرار شده، گفته پیش از یدوراه همان سر بر شما و من که نجاستیا مسلمان، برادر یا ز،یعز یخواننده یا حال

  رسالت د،یحتو راه در و گرفتند، قرار کهف اصحاب که همانسان م،گیریمی

 @168=صفحه**

 یوظیفه حق ریمس در و گرفتند، قرار آش باختهپاک ارانی و( ص) محمد که گونههمان و رساندند، به پایان را شیخو

 .دادند انجام را خود

 و گرفتند، قرار حق مرزبانان یتمام و نیحس و حسن و فاطمه و یعل و یسیع و یموس و میابراه و نوح که طورهمان و

 .دندیرسان به آخر را خود تعهد و مانیپ همندانهشکو

 گشوده باطل و حق باریجو دو و د،یتوح و شرک راه دو یعنی بار،یجو دو راه، دو همان شما، و من دگانید برابر در نکیا و

 .مینه قدم نیکدام ریمس در و م،ینیبرگز را نیکدام ما تا است،

 .میریبگ میتصم و -میشیندیب  -میآئ ودبه خ نشده، دست از فرصت تا زان،یعز یا دیائیب

 م؟یریبرگ را راه کدام هان،

 را؟ نور و تابش راه خالصه، و را؟ یبهروز و یروزیپ راه را؟ عدالت و حق راه را؟ یجاودانگ و بهشت راه



  ای

 را؟ ارن و آتش راه خالصه، و را؟ روزیسیه و یتباه راه را؟ ضاللت و باطل راه را؟ یزبون و دوزخ راه

 .فروخت نخواهند ذلت به را تیابد آگاه، شمندانیاند که، داستیپ خود و

 @165=صفحه**

 ؛حق پویان تمام بر درود انیپا در

 .شدنشان ختهیبرانگ روز بر و ،مرگشان روز بر و ،والدتشان روز بر درود و

 @140=صفحه**

 

  شفق انتشارات از ایپاره فهرست

 :مقاالت مجموعه

  اسالم دگاهید از فرزند و مادر پدر، زن، مرد، حقوق

 (1) مقاالت مجموعه

 ( 2) مقاالت مجموعه

 (السالم هیعل نیحس امام درباره یمقاالت( )ع) نیحس امام امیق زهیانگ

 : پژوهاندانش ژهیو یسر

 قرآن دگاهید از انسان -1

  قرآن دگاهید از مانیا -2

  قرآن دگاهید از توکل -6

  آنقر دگاهید از صبر -4

  قرآن دگاهید از سرنوشت -5



  اسالم نظر از یتقو -6

  خیتار در هاشخصیت نقش -7

 @141=صفحه**

  یزنجان یموسو ابوالفضل دیس اهلل هیآ -آزادی مسئله و اسالم

 پرورش اکبر یعل -مکه در امبریپ

 پرورش اکبر یعل -نهیمد در یعل

  پرورش اکبر یعل -کهف شگامانیپ

 یدیسع غالمرضا دیس ترجمه -لهیجم میمر -اسالم جاذبه

  یگرام یعل محمد -المقارن المنطق

  یگرام یعل محمد -یبردگ به ینگاه

  یبهشت احمد دکتر -تیجاهل با اسالم یکیدئولوژیا مبارزات

  یبهشت احمد دکتر -دیام هایروزنه و معتادات

 یخیمشا یمهد -عفت پاسداران

 یخیمشا یمهد -روح و قلب بخشآرام نماز

  یخیمشا یمهد -یپاک و نور یایدن به ایدریچه روزه

  یالهام داود -نمونه یپدر میحک لقمان

  یالهام داود -روشنفکرنما و روشنفکر

  گلسرخی رضا -قرون گرانیباز

  گلسرخی رضا -نانیمردآفر

  مهدی پور اکبر یعل -یرونیب حانیابور



 هیاژ اکبر یعل -یدئولوژیا و سانان

  یقرائت محسن -نماز از یرتوپ

  یخلج محمد -و انتظار عیتش

 @142=صفحه**

  یواف یعل -آزادی باد زنده

 یواف یعل -مبارز رساننامه

 :نوجوانان و کودکان یبرا یرنگ هایداستان

 یواف یعل -فداکار وپانچ

 یواف یعل -لیبخ نگرین

 یواف یعل -انتیخ سرانجام

 یواف یعل -شیدوراند قورباغه

 یواف یعل -گوشیباز پسرک

 یواف یعل -خوشبخت ریگیماه

 یواف یعل -طال هایکیسه

  ارنگیک. ع دواریام - م -شجاع قهرمان

  یتمنائ نیحس -فروش خون

  یتمنائ نیحس -حسود پسرک

  یتمنائ نیحس -یحیتفر چه

 یجعفر عقوبی -انیشوایپ یزندگ با یآشنائ

 امید امیدوار -مراهین و راه



 امید امیدوار -قایآفر در دیحم یفداکار

 (عظام اتیآ یحواش با) -المسائل حیتوض خالصه

 @146=صفحه**

 

 : خیتار در یریس

 دواریام دیام -السالم هیعل یعل امام -1

 ردوایام دیام -السالم هیعل زهرا فاطمه -2

 دواریام دیام -السالم هیعل حسن امام -6

 دواریام دیام -السالم هیعل نیحس امام -4

 دواریام دیام -السالم هیعل نیالعابد نیز امام -5

 دواریام دیام -السالم هیعل محمدباقر امام -6

 دواریام دیام -السالم هیعل صادق جعفر امام -7

 دواریما دیام -السالم هیعل کاظم یموس امام -8

 دواریام دیام -السالم هیعل رضا امام -5

 دواریام دیام -السالم هیعل جواد امام -10

 دواریام دیام -السالم هیعل یهاد امام -11

 دواریام دیام -السالم هیعل یعسکر امام -12

 دواریام دیام -السالم هیعل زمان امام -16

 دواریام دیام -جمل جنگ -14

  دواریام دیام -نیصف جنگ -15



  دواریام دیام -هیام یبن -16

 دواریام دیام -عباس یبن -17

 دواریام دیام -انیخوارزم -18


