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 :مقدمه

 از قیک   فضکا   بک   را یخکابین   خکوام   یک  . دارماسکالی    انقکال   بک   دانشکووی   نگکا   یک   درواقع

 ؛بشکود یک  ننشکگر اماعکاع      عنکوا   بک  بکر توربنکات یک      یکرور   تکا  بیکرم  اسالی  انقال  پنروز 

 .باشد یا ایروز برا  درس  ،یرور ای  ن  شاید

 مک   را دانشکگا   خکوا  . نداشکا   را رفکا   دانشکگا   آرزو  وقک   مکن   بگنکرم  دیکلم   اینک  از قی  ی 

. اسک   تویکا   (۴۰۰۰) مکاار  چرکار  دانشکگا ،  سکانن   شکرری  : ن  شنندم ی  یوقع آ  ن  چرا. دیدم نع 

 آ  از. بکود  تویکا   (۹۰۰) صکد  نک   گرفک   یک   دبسکاا   یک   سکرایدار  عنکوا   ب  ی  پدر ن  حقوق  ن 

 ننک   تکمین   را یک   تکوان   نعک   اگکر . بکروم  دانشکگا   ب  خوام  ی  بگوی  پدر ب  ن  نیودم م  مای  بچ 

 اینکک   تکا  نداشکا   را بکروم  دانشکگا   اینکک   تصکور  وقک   مکن   لکاا  ؛آورد  دننکا  بک   را ی  نرد  غمط

 ؛نشکدم  قیکو   نکردم  شکرن   ننککور  یک   دوازدمک   نکالس . شد رایگا  دانشگا  شد ن  یازدم  نالس

 فاصکم   در. نیکودم  بمکد  مک   زنک   تسک   و دبنرسکاا   مکا   درس بکرا   بکودم  گااشا  را وقا  تعام چو 

 بعکد  سکا   و گکرفا   یکاد  زنک   تسک   یقکدار   و رفکا   ننکور نالس ی  دوم ننکور و او  ننکور بن 

 .شدم قیو  دانشگا  در

 بود؟ چگونه ما جامعه فرهنگی فضای

 رفاک   بکودم  روز . بکودم  رفاک   یحک   یسکود  بک   شعسک   ۱۳۵۳ سکا   ریضکا   یا  روزما  از یک  ی 

 آخکر  تکا  او  از یحاکرم  آقکا   حکا   دیکدم . نکردم  یک   گکو   را یسکود  روحکان   سکخنران   آنوا بودم

 ایک   خکدایا  :گفکا   خکودم  بکا  مکوا   یک   . گفک   شکریعا   دنار عمن  بود وپال پرت مرچ خود  سخنران 
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 از رو اسکع   بکار  اولکن  . شکناخا   نعک   را شکریعا   اسک    نکرد   آشکفا   رو ما ای  ن  ننس  شریعا 

 خنابکا   در ام یدرسک   دوسکاا   از یکک   روز  یک   اینکک   تکا  ؛شکنندم  ینیکر  بان  در روحان  ی  زبا 

 گفکا   بخکوان    بنکاورم  تکو  بکرا   خکوام   یک   دارم شکریعا   دناکر  از ناکا   تکا  چند ی : گف  ی  ب 

 بکرای   را« اسک   فابعک  فابعک ،  : »۳و  «شکرادت »: ۲ ،«یارعکن   یکا  یکادر، پکدر،  » :۱ مکا   ناکا  . بناور

 روحکاننو   از برخک   دارنکد  حک   ظکامرا   گفکا   خکودم  بکا . شدم ینقمب خواندم ن  را ما ناا  ای . آورد

 .شوند آشفا  بور  ای 

 نکدارد  ایککا   گفکا   خکودم  بکا  بکروم  یرندسک   رشکا   بک   داشا  دوس  و بود ریاض  لنسانس  اینک  با

 یک   نک   شناسک   مایعک   رشکا   بک   روم یک  . بگنکرم  قکرار  رژیک   خکدی   در و بکروم  یرندس  رشا  ب 

 شناسک   مایعک   رشکا   بکر   بک   حکا   و حک   و ننک   ایک   بکا  .باشک   داشا  گفا  برا  حرف  روز 

دانشکگا  ترکرا     شناسک   انسکا  یک    دوم رشکا  . بکود دانشکگا  ترکرا     شناس  مایع  ی  او  رشا . آیدم

 مککا  بکک بککود بنککابرای  رشککا  دوم خککود را  تککر نادیکک بککود. چککو  خانکک  یککا بکک  دانشککگا  ترککرا   

. اناخکا  نکردم  دانشکگا  ترکرا     شناسک   انسکا  دانشکگا  یمک  )شکرند برشکا  فعمک (       «شناس  مایع »

 شناسک   انسکا  »و رشکا   « دانشکگا  ترکرا    شناسک   مایعک  » رشکا  یعن   دو ای   ننند ی  فرق  چ  گفا 

 را رشکا   دو آ  تفکاوت  دارنکد   مک   بکا  فرقک   چک   انسکا   و مایع  .دارندن م  با فرق « تررا  دانشگا 

بکود. دانشکگا  شکرند برشکا       یک   سکوم رشکا  اناخکاب     برشا  شرند دانشگا  شناس  مایع .دانسا  نع 

اناخککاب  خککود  دوم رشککا  در خالصکک شککد  بککود.  (شککرری  رایگککا  )ننککا دولاکک   ()یمکک  سککاب 

 دانشکد  عموم اماعاع  دانشگا  تررا ( قیو  شدم. شناس  انسا )
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  دیگکر  تعکداد  دخوامک  یک   ظرفنک   تکعنک   بکرا   نک   نرد اعالم( برشا  شرند) یم  دانشگا  روز ی 

 صک   در یکدت   و رفکا   دانشکگا   آ  بک   بکود،  یک    حک ترمن رشکا   شناس  مایع  چو . دبگنر دانشوو

 دانشکگا   در یک  : گفکا   یکدار؟  : گفک   نکام  ثیک   یسکئو  . رسکندم  نکام  ثیک   یسئو  ینا ب  تا ایساادم

 شکعا  بکرا   و بگنکرم  آنوکا  از را یکدارن   بکروم  تکا  بنویسکند  را یک   اسک   شکعا . ام نکرد   نام ثی  تررا 

 شکمو   نعک   و آیکد  مک   پمکن   دیکدم  اثنکا  ایک   در. دمنکد  ارائ  باید یدار؟. شود نع  ن : گف . بناورم

 .اس  (اماعاع  عموم) دانشکد  ای  و تررا  دانشگا   ی قسع  ظامرا  ن  نردم احساس و شد

 مکن   در ا  رشکا   مکن  . نکن   اناخکا   بنشکار   مکا   رشکا    توانسکا  یک  . نکردم  اناخا  رشا  س  نال 

. نننکد  تکمین   توانکد  نعک   را یک   ماینک   ترکرا   داخک  م پکدر  دانسا  ی  چو  ؛نکردم اناخا  شررساان 

 .بروم شررساا  ب  توان  ی  بور چ  ی 

 دناکر  شکود  نعک   پنکدا  نک   چنکا   تنرکا  دیکدم  رفکا   ن  ما نالس سر ایّا. آیدم دانشکد  ای  ب  بانخر 

 ایک   بک   نکردم  غمطک   چک   خکدایا : گفکا   یک   خکودم  بکا . شدم افسرد . بود عونب. اس  شریعا عم  

 مککا  درس در نعاککر. بککود شناسکک  انسککا  مککا  درس یکک  مککا  نککالس بنشککار الیاکک . آیککدم رشککا 

 بک   بکروم  نکن    نکار  چک   نکردم   غمطک   چک   خکدایا : گفا  ی  خودم با .نردم ی  شرن  شناس  مایع 

 و... . سرباز  بروم باید نن  تحصن  تر؟ اگر بگوی   چ  ام خانواد 

 مفاک   بکو   در. رفکا   یک   نومنکورد   بک   دوسکاان   بکا  مکا  معع . نردم عوض را ام زندگ  شنو ناگرا  

 شکرند  و شکریعا   شکرند  مکا   ناکا  حکاو    نک   بکودم  شکد   دانشکووی   ناابخانک   یک   نمنددار م 

 .دمن  قرار دانشووی  ناابخان  در نردی  نع  مرئ  را خعنن  ایام ما  ناا  الیا . بود یطرر 
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. رفکا   یک   ینکا   در خکط  یک   مکا  نکالس  سکر . بکودم  شکد   آنوا ناابدار عصر تا رفا  ی  صیح خالص 

 یک   یکا  بکود  نشکد   انقکال   اگکر  خالصک  . شکدم  یک   قیکو   (۱۱) یازد  و (۱۰) د  یعد  با م  معنش 

 .بودم شد  یشروط ترم چرار چو . بودم ما اخرام  ماو ی  بود شد  دیرتر سا 

 یک   اسک   یکادم . نکردی   بکاز  زبکا   شکدی ،  آشکنا  شکریعا   دناکر  ناکا   بکا  یا وقا  فضای  چنن  در

 تکرم  یک  ، داشکان . در ایک  درس اسکااد    «حنوانکات  بکن   در انسکا   ما »نام  ب  در ای  دانشکد  درس 

 را شکریعا   مکا   ناکا   تکاز   یک  «. اسک   ینعکو   نسک   از انسکا  »ن :  بود یوضوع ای اثیات  دنیا ب  

 اسک   دیکدم  رفکا   مک   ایاحکا   یوقکع . نکردم  یک   بحک   اسکااد  ای  با. بودم نرد  باز زبا  بودم خواند 

: نک   گفکا  و  رفکا  اسکااد  بک  اتکا    . بکدم   ایاحکا   تکوان   نعک   نک   انکد  زد  اعالنات تابمو  در را ی 

 بحک   شکعا  بکا  یک   فقکط  اصکال   بکودم   حاضکر  نکالس  ممسکات  معک   در یک   دارید قیو  شعا اسااد،

 نکالس  در دیکر  دقنقک   چنکد  شکعا  :گفک   شکد   بکور   ایک   چکرا  پک   گفکا  . بمک   ن  گف . نردم ی 

 .نردم نع  اصالح شعا آید  با زدم ی  ن  غنی  ی  لاا ،شدید ی  حاضر

 از و بگکوی   معمک   یک   یک   بگااریکد  پک   گفکا  . نک   گفک   اسااد  نرد نار  شود نع  عوب، گفا 

 نسک   شکد   بکاورم »: گفکا  . بفریاینکد : گفک  . نگکوی   را معمک   ای  اگر سوزد ی  دل  خنم . بروم اینوا

 بکر   بک   و گرفک   را یک   شکد  بمنکد  اسکااد . «شکود  نع  ای  از برار بداند ینعو  نس  از را خود  ن 

 .نردند مدا م  از را یا آیدند اساادما بود، م  یند منک . نرد پرتاب  بنرو  ب  اتا  در 

 را یا دانشکوو  از یکک   اسکااد  ایک   انقکال   از بعکد . نکرد  پنکدا  ادای  انقال  پنروز  از بعد خابر  ای 

 آیکا : بلکرس  اسکااد  از بکرو  گفکا   دانشکوو  آ  بک  . بطمکب  حاللن  ی  برا  بابای  عم  از برو ن  فرسااد
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 اصکالح  قابک   صکفر  نعکر   یامسکفان   نک  : گفک   و آیکد  رفک ،  ننکد   اصکالح  تواند ی  را صفر نعر  آ 

 بارگداشک  » روز در اسکااد  ایک   ایسکا ،  معکن   اینکک   تکا  .نکن   نعک   حالل  م  ی  پ  گفا  .ننس 

 زدم و  بک   نک   حرفک   اولکن   ایشکا ،  بکا  یک   نکرد   عمن  و سالم از بعد. بود آید  دانشکد ب   «یعم 

 .نیا  نگرا  ،نردم حالل  ی  اسااد :ن  بود ای 

 در غالکب  مکوّ  نک   بکود  ایک   اتفکا   آ . اسک   افاکاد   اتفکاق   یک   دیکدم  آیکدم  دانشگا  ب   ی وقا  

 بکانتر  بیقکات  از قیک ،  سکا   دانشکووما  . نکد بود  مایعک   پکاین   بیقات از، ی  خود یث  یا، دانشکد 

 و بکان  سکا  ) بکان  بیقکات  دانشکووما   ایک   از تک   چنکد  را نک   روز  رود نع  یادم وق  من . بودند

 نشکا   مک   بک   سکسک   مکا   عکک   و بودنکد  نشسکا   دانشککد   حناط در پسر و دخار از اع  (بان بیق 

 مایعک   پکاین   بیقکات  از یارنسنسک   دانشکوو   یک   دیکدم . خندیدنکد  یک  با صدا  بمنکد   و دادند ی 

 ایک   مکا   دانشکگا  : نک   گشکود  اعاکراض  زبکا   و آیکد  (رود نعک   از ذمکن   آقکا  ای  نام وق  من  ن )

 پراننکد   نک  اعاکراض نکرد    مکا  آ   مکدی  بک   بکا  چنکا   آ  .را بسکاباا   نننکد  معکع . ننسک   ما حر 

مایعک     پکاین   بیقکات  از افکراد  غالکب . شکود  یک   عکوض  دارد دانشگا  رنگ ن  بود نعایا  دقنقا . شدند

« آشکن   پاشکن  »نک :   ام گفاک   را معمک   ایک   بارمکا  یک     یخامک  آیکد  بودنکد.   ما شررساا  از. ندمسا

 .دانشگا  ب  پاین  بیقات ورود: بود نقط  معن  م  شا  حکوی 

 مرقک   آ . ننکد  ینفوکر  رو بکاروت  انیکار  ایک   نک   بکود  نزم مرقک   یک   و رف  ی  پن  یا روزیرگ 

 نعککاز نوچکک  اتککا  یکک  درو  قککیال  یککا. نککرد ینفوککر واقعککا . بککود شککریعا عمکک   دناککر شککرادت
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 ،انیکر  اهلل بمنکد  صکدا   بکا  و آیکدی   دانشککد   حنکاط  درو  سکیا  فضا ب   شرادت بعدازای  خواندی  ی 

 .انداخان  را  معاع  نعاز

 ایک   دانشکوویا   از یکک   رود نعک   یکادم  وقک   مکن  . اسک   شکد   شکرند  شریعا  ن  بود شد  باوریا 

: گفک   یک   بک   بکود  آورد  شکریعا   دناکر  شکرادت  بکر  یینک   تکرحن   اعالینک   زیکاد   تعداد دانشکد 

 مک   یکک   و دانشککد   بنکرو   از نفکر  دو. شکدی   نفکر  سک  . بینکن   گفکا  . بکن  نار  را ما ای  توان  ی 

 ناسک   افکراد  از یکک  . بکودی   نفکر  سک  . زدیک   اعالینک   یا را بونن  یسنر ی  تررا ، بازار در. ی  خود

 سککری  او  نفککر. بککود دسککا  در پشکک  بکک  اعالینکک  افککراد از یککک . بککود دسککا ( چسککب) سککری 

 و داشکا   بریک   را اعالینک   بکود  آزاد دسکا   دو مکر  مک   یک  . چسکیاند  ی  اعالین  پش  ب  و داش  بری 

 و رسکاندند  یک   مدیکد  یحک   بک   را خکود  دیگکر  نفکر  دو ی  اقدام فاصم  در .چسیاندم ی  دیوار رو  ب 

 مکا  اعالینک   ایک   بکا  ترکرا   بکازار  در بکونن   یسکنر  یک   در خالصک   .نردند ی  آیاد  را بعد  اعالین 

 .اس  شد  شرند شریعا  عم  دنار آقا  ن  نردی  اعالم

 در دارد، سکا   ۴۴ نک   فکرد   یک  . اسک   یعکک   بکور  چک  : نک   گفاکن   یک   خود با. شد نع  باوریا 

 گفاک   و بکرود  دننکا  از در سکفر  بعکد  یکا   یک   ،رفاک  از نشکور   خار  ب  و داشا  فعالن  مع  ای  ایرا 

انکد   رفاک  . اسک   یکرد   خکود   آقکا،  نک  : نک   گفانکد  یامسفان  ول  .اس  یرد  بینع  یرگ ب : ن  شود

 .اس  بود و   مناز  ننار سنگار ت  از پر ناس  ی  ن  اند دید  و

 بینعک   یکرگ  بکا  را شکریعا   شکود  یک   خکدایا : نک   گفکا   یک  و با خکودم   بودم یردد معنش  خودم ی 

 از یکک   بکا  روز یک  . بکودم  تردیکد  ایک   بکر  معنش . نداش  را بشود شرند ن  ای  ارز  او. باش  برد 
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 ایکام  آ  در) یوضکوع   یک   سکر  اسک   نوشکا   ناکا   «خعننک   ایکام  نرض » یورد در ن  نویسندگان 

 سکاا   ایک   رسکند  ذمکن   بک   لحظک   یک  . نکردم  ی  صحی  تمفن  (نردم ی  نار دانشگام  مراد در ن 

 یکرگ  یکا  شکرادت  یکورد  در ،اسک   دسکااا   زیکر   سکاوا؟  اسکناد  نک   شعا ،فالن  آقا : بلرس  او از را

 یعنکک  یفقودشکد   مکا  پرونکد   برخک   سکاوا؟  در راسککا : نک   گفک   او داریکد   نظکر   چک   شکریعا  

 نک   بگکوین   تکوانن   نعک   «سکاوا؟  اسکناد » اسکاس  بکر  یا لاا ،شریعا عم   دنار پروند  معم  از ؛ننس 

 .نرد برما پا را ی  تردید درواقع. گاش  او بر چ  رف از یعمک  خار  ب   وقا 

 نکردم  یک   آیکاد   را خکودم  داشکا   سکخنران   ایک   بکرا   نک   مدیکدا   اینک  تا. داشا  تردید معنش  ی 

 خکو  . بکود  نکرد   ا  اسکاخار   ودشک  نشکور خکار    از اینکک   از قیک   شکریعا   ن  افااد یادم لحظ  ی 

 .نن  پندا رو اساخار  ای  یا  ن  بودم آ  دنیا . دانسان  ی  قیال  یا را اساخار  ای 

 گفاک   شکعا  بک   فقکط  شناسکند  نعک   را شکریعا   اصکال   نننکد  فکرض : ن  گفا  روحان  اساتند از یک  ب 

 بکر  و ننکد  یک   اسکاخار   یسکافرت  بکرود  خوامکد  یک  . اسک   نویسکند   ن  مس  آقای  ی : ن  شود ی 

 یعمکوم  خکب : گفک   اسک    آدیک   مکور  چک   آقکا  ایک   شعا نظر ب  .نند ی  عع  خود اساخار  اساس

 اسکاخار   یک   معکن   مکا  دیگکر   یکدر؟  مکن   اگکر  یعنک   اسک ؛  اسکالم  ینکد یپا نک   ینگکوی   اس 

 ولک  . اسک   بکود   اسکالم  پابنکد  نک   بکود   نسک   شریعا  ننس   شریعا  ن  شدی  ی  یاوم  نداشان 

 .ننند یعرف  خوامند ی  دیگر  مور را او ن  مساند نسای  اآل  یامسفان 

 قکرآ   ععکرا   آ  سکور   در. آوردم را شکرادت  آیک   او  تصکویر  ایک   در. ام آورد  اینوکا  در را آیات  ی 

 :ای  شنند  بارما یا مع  ن  دارد (۱۶۹ شعار  ب ) ا  آی  نری 
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 169 -170آیات  :«عمران آل»سوره  :آیات شهادت

 سَبِیلِ فِی قُتِلُواْ الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ وَالَ ۱

 رَبِّهِمْ عِندَ أَحْیَاء بَلْ أَمْوَاتًا اللّهِ

 ﴾ 169 ﴿یُرْزَقُونَ

 اند مرده شده کشته خدا راه در که را کسانى هرگز

 روزى پروردگارشان نزد که اند زنده بلکه مپندار

 (169) شوند می داده

 فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ مِن اللّهُ آتَاهُمُ بِمَا فَرِحِینَ ۲

 خَوْفٌ أَالَّ هِمْخَلْف بِهِم مِّنْ یَلْحَقُواْ لَمْ بِالَّذِینَ

 یَحْزَنُونَ هُمْ وَالَ عَلَیْهِمْ

﴿ 170﴾ 

 براى و اند شادمانداده  آنان به خود فضل از خدا آنچه به

 شادى اند نپیوسته آنان به و هنوز اند ایشان پى از که کسانى

 شوند می اندوهگین نه و است ایشان بیمى بر نه که کنند می

 (170) 

 

 پنکاییر  بک  خداونکد ینّکا    یُرْزَقُکو َ  « رَبِّر ک ْ  عِنکدَ  أَحْنَکا   بَک ْ  أَیْوَات ا المّ ِ سَی ن   فِ  قُاِمُواْ الَّاِی َ تَحْسَیَ َّ وَنَ»

 و انکد  زنکد   بمکک   ،انکد  یکرد   انکد  شکد   نشکا   خکدا  را  در ن  نسان  ییر گعا  مرگا»: گوید ی  عایا 

 نکاد  ینرنکد  یک   بینعک   یکرگ  بک   نک   دیگکرا   بکا  یقایسک   در شکردا  درواقع. «دارند روز  وندخدا ناد

 نظکر  درآنکا  روز    بکرا   ناینکد  و  زنکد   را مکا  آ  خداونکد  .دارنکد  ا  ویژ  حسا  ی  بارگ خداوند

 .اس  گرفا 

« فَضْکمِ ِ  یِک   المّک ُ  آتَکامُ ُ  ب عَکا  فَکر حِن َ »فریایکد:   یک   بعکد  آیک  . بخوانن  (۱۷۰) بعد آی  با را آی  ای  اس  برار

اسک .  بک  آنکا  نکرد      خکدا  نک   تفضّکم   ایک   از نکرد ،  مکا  آ  بک   خدا ن  فضم  ای  از اند خوشحا 

 مکن   از نک   نسکان   بک   نننکد  یک   خوشکحال   اظرکار  «خَمْفِر ک ْ  ب ر ک  یِّک ْ   یَمْحَقُکواْ  لَک ْ  ب الَّکاِی َ  وَیَسْاَیْشِکرُو َ »

ایک  اسک     مکا  آ خوشکحال    اظرکار . انکد  نلنوسکا   مکا  آ  بک   منوز. اند نشد  شرند منوز ول  اند خودشا 
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 مکا   یعنک   ترسک ؛  مکن   نک   و دارد ومکود بکرا  آنکا     غع  من  ن « یَحْاَنُو َ مُ ْ وَنَ عَمَنْر  ْ خَوْ ٌ أَنَّ»ن : 

 .اس  خو  یا ما  خنم . بنایند م  شعا. اس  خو  یا

 بک   اسکاخار   آ  اسکاس  بکر  و نکرد   اسکاخار  دناکر عمک  شکریعا      1نکن   یک   فککر  یک   ن  ا  آی  ایا

 :2اس  حج سور  ۵۸ آی  رفا  یسافرت

 58 -59: سوره حج: آیات آیات هجرت

 أَوْ قُتِلُوا ثُمَّ اللَّهِ سَبِیلِ فِی هَاجَرُوا وَالَّذِینَ 1

 اللَّهَ وَإِنَّ حَسَنًا رِزْقًا اللَّهُ لَیَرْزُقَنَّهُمُ مَاتُوا

 (58)الرَّازِقِینَ خَیْرُ لَهُوَ

 یا شده کشته و آنگاه اند کرده مهاجرت خدا راه در که آنان و

این  راستى و بخشد می نیکو رزقى آنان خداوند به قطعاً اند مرده

 (58) روزى دهندگان است بهترین که خداست

 لَعَلِیمٌ اللَّهَ وَإِنَّ یَرْضَوْنَهُ مُّدْخَلًا لَیُدْخِلَنَّهُم 2

 (59) حَلِیمٌ

 شک و آورد درخواهد پسندند می را آن که جایگاهى به را آنان

 (59) است بردبار داناى خداوند که نیست

                                                           
1
 کردم البته به اشتباه فکر می  

2
که  ری  ایه     متأسفانه مدرکی دال بر اینکه آیهه اسهتراره شهری،تید کهدام آیهه اسهت ن هافت ه چه یی  ه             

استه لذا چه   در ایه  آیهه تهابت ار  شهر  شهده به د چمها  کهردم کهه  مها             مسئله حساس تی نداشته 

ا  است که در اسهتراره دکتهر شهری،تی آمهده اسهت ی مه  در سهرنرانی آه د بهه آ  دهرداآت ه در دایها              آیه

 مهه   ن شههتار در بههاره آیههه اسههتراره ب نههتر آهه ا   ن شههت ی در ایهه  نسههمت بههرا  آنکههه آ اننههده را ار   

 .شده ف ق آارج نکرده باش د ار آ  سر  نر ا   چفتحال ی   ا  ایشاد
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 ای  از نرد، مورت واقعا  شریعا . ننند ی  مورت خدا را  در ن   ننسا« المَّ ِ سَی ن   فِ  مَامَرُوا وَالَّاِی َ»

 در سل  «أَوْ یَاتُوا قُاِمُوا ثُ َّ. »شد غافمگنر م  رژی  یطعئنا . شدی  غافمگنر مع  دفع  ی . نرد فرار یعمک 

 و بشوند نشا  چ . اس  یک  مردو: ن  اس  ای  اینوا در تقدیری  معم . عنرندب یا شوندب نشا  مورت

 المَّ َ وَإ  َّ»داد.  خوامد حسن  رز  ما ای  ب  خداوند قطعا  «حَسَن ا ر زْق ا المَّ ُ لَنَرْزُقَنَّرُ ُ. »اس  یک  مردو بعنرند چ 

 یُّدْخَم ا لَنُدْخِمَنَّرُ »بخوانن .  بعد آی  با م  را آی  ای . اس  دمندگا  روز  براری  خداوند و «الرَّاز قِن َ خَنْرُ لَرُوَ

 المَّ َ وَإ  َّ. »بود خوامند راض  یوقعن  آ  از صد در صد ن  نند ی  وارد یوقعنا  ی  ب  را ما آ « یَرْضَوْنَ ُ

 .اس  بردبار دانا  خداوند معانا «حَمِن ٌ لَعَمِن ٌ

 :دمکد  یک   دسک   حک   ایک   یک   بک  . نکردم  را اساخار  ای . گاارم ی  شریعا  دنار ما  را خودم ی 

 ؛روم نعک   پک  : ۱: نکرد  شکود  یک   برداشک   تکا  دو. دارد ومکود  سفر ای  در خطر احاعا  پ     شدچ

 گنکرم  یک   نانوک   پک   ؛بعنکر   اسک   یعکک   شکو ،  نشکا   اس  یعک : گوید ی  دارد صریح وندخدا

 .اس  عونب خنم  ای  و رفا  و گرفا  را آ  برعک  شریعا  ایا؛ روم نع  ن 

 او بک   خکدا . گکاارم  یک   شکریعا   مکا   ار خکودم  حکدس بکان ،   رو شکریعا   حک   اینکک   برا  حان

 شکرند  اسک   مک   یعکک   و بعنکر   اسک   یعکک  . دارد ومکود  خطکر  سکفر  ای  در عایام :ن  گوید ی 

 رو تکو . ام نکرد   فکرام   تکو  بکرا   ا  حسکن   رز  و عایکا   یک   نکاد  حال  مردو در بدا  ول  ؛بشو 

: باشکد  حواسک   فقکط . بکود  خکوام   راضک   یوقعنک   آ  از درصکد  صد ن  رساند خوام  مایگام  ب 

 حَمکن   لَعَمکن ٌ  المَّک َ  إ  َّ وَ نک   آخکر  تعینکر  ایک  . صکیور   نک ،  صیور  ن ، صیور  و بردار قدم عالعان 

)نک  احساسک ( و    بکردار  قکدم  عالعانک   عمکن  و حمکن  باشک .    بایکد  مسکا   او بنکد   نک   مک   یک   یعن 
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 شکد  شکرند  بعکد  یکا   یک   رفک   آیک   ایک   اساس بر شریعا  آقا . صیور  ،ن  صیور  ،ن  صیور 

 نک   آورد ومکود  بک   یکا  در مسکارت   او شکرادت . نشکند  آتک   بک   رو یعمکک   ای  و دانشکد  ای  و

 .نداش  حسا  و حد

 بک   نسکی   نک   آیدنکد  نکار  سکر  بکر  یعکاون   و رئکن   بعکد  نوتکام   یکدت  دانشکد  ای  در یامسفان 

 ادار -یکال   یعکاو   از خکابر   یک   و رئکن   از خکابر   یک  . داشکاند  ینف  نگا  دانشووی  مریانات

 .نن  ی  یطرح دانشکد 

. بکود  دوم بیقک   در رئکن   اتکا  . بودنکد  رفاک   دانشککد   رئکن   اتکا   بک   دانشوویا تعداد  از  روز 

 را خکود  دسک   دودر حکا  ایسکااد     رئکن  . نردنکد  یک   یطکرح  را خکود  صکنف   یشکالت دانشوویا 

. گفک   یک   بمک   بمک ،  بمک ،  و داد یک   حرنک   تصکدی   عالیک   بک   را خکود  سر و بود گااشا  ینا رو 

 بک   پمکن  ننکرو    یاشکن   یک   لطفکا   ترکرا ،  دانشکگا   گکارد  :گفک   و برداش  را تمف  گوش  ناگرا 

 از و گرفانکد  قکرض  مک   پکا  دو داشکاند،  پکا  دو دانشکوویا  . نعاینکد  ارسکا   اماعکاع   عمکوم  دانشکد 

. شکوند  پمکن    مکا ننرو گرفاکار  بسکا   در یحکنط  یک   در ییکادا  تکا  آیدنکد  پکاین   سکرع   ب  بان بیق 

 .اس  رژی  با درواقع م  دانشکد  رئن  ن  فرعندند

 سکاوان   ایکا  نیکود  سکاوان  دانشککد  اسک . ایک  یعکاو       ادار  -یکال   یعکاو   بار  در بعد  خابر 

 و بودنکد  گااشکا   ابالعنک  تعکداد   دانشککد    «سکروی   سکم  »در سکال    یثکا ،  بور ب  ؛نرد ی  نعای 

 گشک   سکروی   سکم   در آیکد  یک   یعکاو   ایک  . خواندنکد  یک   را مکا  ابالعن و  ایساادند ی  دانشوویا 

. نشکندند  نقشک   دانشکوویا   روز یک  . برونکد  و بارسکند  بمکک   نک   نکرد  ی  نگا  را دانشوویا  و زد ی 
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. شکد  یک   روشک   (چکرا  ) یصکنوع   نکور  بکا  و بکود  تاریک   لاا داش ؛ قرار زیرزین  در سروی  سم 

 داشک   قکرار  مکا  اعالینک   نک   مکای   معکا   نادیک   مک   نفر ی . بود ایسااد  بر  نناور نادی  نفر ی 

 یک   پشک   از بکود  مکا  اعالینک   نادیک   نک   آقکای   شکد  خکایو   بر  نناور ای  دفع  ی . بود ایسااد 

 او دنیکا   بک   مک   دانشکوویا   و دانشککد   حنکاط  در آیکد  و نکرد  فکرار  یعکاو  . زد یعاو  نعر ب  لگد

 دنیکال   نکردنکد  مرئک   مکا  بچک   بکاز . رفک   ناابخانک   دوم بیقک   بک   سکریع  یعاو . شدند حناط وارد

 ایککور یسککئو  منگککام، ایکک  در .شککوند ننرومککا  پمککن  گرفاککار دربسککا  یحککنط در ییککادا نکک  برونککد

 او. بکود  زد  قکدم  حکا   در دانشککد   حنکاط  در (اسک   سکاوان   درصکد  صد دانسان  ی  ن ) ما نالس

 یسکئو   دنیکا   بک   و نردنکد  نظکر  صکر   یعکاو   تعقنکب  از دانشوویا . نرد فرار دید را مععن  ای  تا

  .رف  دانشکد  بنرو  ب  ما نالسایور  یسئو . دویدند «ما نالس ایور»

 دویکد   بک   شکروع آنوکا بکود    در «برنایک   سکازیا  » ادار سکاخاعا    نک   دانشککد   مکوار  م  خنابا  در

 فاصکم   تکا  نگریسک   یک   خکود  عقکب  بک   ا  دقنقک   مرچنکد  اودویدنکد.   یک   او دنیا  ب  م  ما . بچ نرد

 عقکب  بک   را خکود  صکورت  مک   دانشکوویا   گشک   بریک   نک   بکار  مکر . بسکنود  دانشوویا  با را خود

 او دنیکا   بک   مک   دانشکوویا   ددویک  یک  بک  سکع  ممکو     او ن  یوددا . نشوند شناخا  تا گرداندند بری 

، بکود  پمکن   دارا نک    «برنایک   سکازیا  »ادار   سکاخاعا  بک  درو   . او مک   .نردند ی  دوید  ب  شروع

 بانک   سک   یکا  دو ابکرا   مکا   خنابکا   در ولک  . برونکد  او دنیکا   نکردنکد  مرئ  دانشوویا  باز. رف 

 خنابکان   حرنک   اولکن   درواقکع . نردنکد  فکرار  و شکسکاند  را مکا  بانک   مکا   شنشک   رفانکد  ما بچ  بود

 بارسکاند  را دانشکوویا   خواسک   یک   (یعکاو  ) او. گرفک   شکک   یعکاو   ای  غمط رفاار با یا دانشکد 



 
14 

 

 مکا   شنشک   و برونکد  دانشککد   ابکرا   خنابکا   بک   نک   ننندپندا  مسارت قدر آ  ما بچ  شد باع  ول 

 .ننند فرار و بشکنند را بان  عدد س 

 انقالب معلم شریعتی

 رمیکر  ایکام  و بکود  انقکال   یعمک   شکریعا   عمک   دناکر : نک   اسک   ای  دارم تمنند بر آ  ن  یرع  نکا 

 شکرادت  یکرگ در واقکع   .بکود  انقکال   یعمک   مک   یطرکر   آقکا  . بکود  انقکال   یعم  شریعا . انقال 

 فرزنکد « خعننک   یصکطف  » آقکا  حکا  و یکرگ شکرادت گونک      نشکند  آتک   ب  را دانشگا شریعا   گون 

 عمعک   یرنکا  دو ایک   بعکد . نشکند  آتک   بک   را یکا  عمعنک   مکا   حکوز   و موا  روحانن  ،خعنن  ایام

 آقکا  حکا   بکرا   دار عکاا  یراسک   قک   یقکدس  شکرر  در وقاک  . نادیک  شکدند   م  ب  دانشگا  و حوز 

 مکا  آ  تظکامرات  و یراسک   در تکا  رفاکن   یک   قک   شکرر  بک   ترکرا   از یکا  شکد  ی  برپا« خعنن  یصطف »

 .گرف  شک  دانشوویا  و موا  روحانن  بن  وحدت نوع  سا  بدی . ننن  شرن 

 شکریعا   نکن   یک   فککر  یک  : نک   اسک   ایک   نکن   یطرح یحف  ای  در دارم اصرار ن  بعد  یر  نکا 

 او نک   شکد   درسک   ذمنناک   یک   یامسکفان  . باشکد  مکا  موا  یعم . باشد انقال  یعم  تواند ی  م  منوز

 .باشد ما موا  یعم  اینک  از اند نرد   بازنشسا را

 یاسسکات  از یکک   در تحقنک   ایک  . شکود  یک   چکا   مک   زود  بک   ن  گرفا  انوام مدیدا  تحقنق  ی 

 مککا  ناککا  چکک  نکک  انککد پرسککند  ایرانکک  دانشککوویا  از .اسکک  گرفاکک  انوککام عمککوم وزارتپژومشکک  

 خودشککا  درسکک  مککا  ناککا  مککا را ناککاب  مککن  درصککد ۶۴. خواننککد یکک  را منککر  و فرمنگکک 

 .خوانند ی  منر  و فرمنگ  ما  ناا  یا دانشوویا  درصد ۳۶ فقط .خوانند نع 
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 ایرانک   دانشکوویا   توسکط  مکا  آ  مکا   ناکا   نک   منکر   و فرمنگک   مکا   شخصکن   از تک  (  ۵) پنج

 :از اند عیارت شود ی  خواند 

 ؛                 مدای  صاد  آقا   ۱

 (؛اس  عایا یا پن  ایشا  الیا ) احعد آ  مال  آقا  ۲

 ؛گارسنا گابری  آقا   ۳

 ؛پور یاد  آقا  ۴

 ؛داساایوسک  آقا  ۵ 

 .اس  یطرر  شرند( ۲۰) بنسا  نفر و شریعا عم   دنار (۸) مشا  نفر

 بکارگ  بکا  یسکاو   شکریعا   دناکر  نکرد   نوچک   نک   ییرید گعا : ن  اس  ای  ی  حر : ننند دق 

 اصکال  . داشکان   مک   بکا  یکا  نک   گونک   معکا  . داش  م  با باید را عایا دو ای . اس  یطرر  شرند نرد 

 در نکردم  یک   احسکاس  نک   بکود  ایک   یطرکر   شکرند  مکا   ناکا   خوانکد   در یک   ما  انگنا  از یک 

 تکا  داشکا   دوسک   را نقکدما  ایک   یک   و ننکد  یک   نقکد  را شکریعا   دناکر  ما  اندیش  یوارد از بسنار 

 .بشناس  برار را شریعا 

 رمیکر  بک   تکر  یرک   معک   از و ورزیکدی   یک   عشک   (یطرکر   شکرند  و شکریعا   دناکر ) مکا  آ  دو مر ب 

 دوبکار   نکد مبد امکاز   نک   بگکوی   صکورت  ایک   بک   را ایک   و ؛ورزیدی  ی  عش  (خعنن  ایام) انقال 

 وگرنک   نکنکن   بازنشسکا   را مکا  آ . برگردنکد  یکا  درس نکالس  بک   (یطرکر   و شکریعا  ) مکا  یعمک   ای 

 . شد خوامد چ  آیند  ننس  یعموم ن  شد خوامند زند  یا ما  موا  برا  دیگر  ما  شخصن 
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  (سخنرانی پایان)                                   

(۱۶ /۱۱ /۱۳۹۷) 

 :باال سخنرانی از بعد هفته یک بابایی، علی یحیی دکتر ضروری بسیار توضیح

 را« شریعا  عم  دنار» اساخار  آی  بمک  تا نردم مساوو بسنار گوگ  در ۱۳۹۷ برع  ۱۶ سخنران  از قی 

 نردم مساوو را اساخار  واژ « شریعا  عم دنار » سای  در حا  .بود نانو  ب  ی  تال  یامسفان . بناب 

 حج سور  ۵۸ آی  خودم حدس اساس بر بنابرای ؛ ننافا  یطمی  من اساخار   اساراا در معم  چند ما ول 

 آ  اساس بر را خودم سخنران  یا  و نرد  اناخا  را بود شد  صحی  مورت یورد در آ  در ن  را

 خدا : »گفا  پروردگارم ب  و نردم آغاز را خود مساوو  دوبار  ،سخنران  از بعد مفا  ی . نعودم تنظن 

 «.برآید ت  ز ما  یا مانا  ب  رسد ت  یا. برآید ی  نام تا ندارم بمب از دس  نری ، و عایا

 آیک   یقالک   ایک  . بکود  آورد  را اسکاخار   یکا   نک   نکردم  برخکورد  ا  یقال  ب  شب ننع ( ۱) ی  ساع 

 :اس  نرد  اعالم توب  سور  ۲۰ آی  را شریعا  اساخار 

 بک   خکود  ،رسکد  نعک   نظکر  بک   یعقکو   نک   بکرد  یک   سکاا   زیکر  چنکا   را دین  ما  سن  گا  شریعا 

 و بگریکاد  سکاوا؟  آزارمکا   از گرفک   تصکعن   نک   منگکای   ایکا  ؛باشکد  یعاقد قرآ  با تفم  و اساخار 

نک :   دمکد  یک   توضکنح  معسکر   بک   شکریعا   دناکر . نکرد  سکاخار  ا قکرآ   بکا  بکرود،  فرنکگ  دیار ب 

 حکر   یک   بکا سکفر   ایک   بکار   در تکا  خواسکا   او از رصِک یُ و یحاکا   خواندم را صیح نعاز بعدازاینک »
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 وَأَنفُسِذهِمْ  بِذََمْوَالِهِمْ  اللّذهِ  سَذبِیلِ  فِذی  جَاهَذدُواْ  وَ هَذاجَرُواْ  وَ آمَنُذواْ  الَّذذِینَ : آید آی  ای  و زد م  را حرف  باند؛

 3«م.گنر ی  نن  فا  ب  را اساخار  ای  ی  .الْفَائِزُونَ هُمُ وَأُوْلَئِکَ اللّهِ عِندَ دَرَجَةً أَعْظَمُ

 :اس  زیر شک  ب  آ  پاراگرا  نای  یا  ن  اس  توب  سور  ۲۰ آی  آی ، ای 

 20-22 اتسوره توبه: آی :دکتر علی شریعتی استخارهآیات 

 سَبِیلِ فِی وَجَاهَدُواْ وَهَاجَرُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ 1

 اللّهِ عِندَ دَرَجَةً أَعْظَمُ وَأَنفُسِهِمْ بََِمْوَالِهِمْ اللّهِ

 (20) الْفَائِزُونَ هُمُ وَأُوْلَئِکَ

 و مال با خدا راه در و کرده هجرت و آورده ایمان که کسانى

 دارند واالتر چه هر مقامى خدا نزد اند پرداخته جهاد به جانشان

 (20)  اند رستگاران همان اینان و

 وَجَنَّاتٍ وَرِضْوَانٍ مِّنْهُ بِرَحْمَةٍ رَبُّهُم یُبَشِّرُهُمْ 2

 (21) مُّقِیمٌ نَعِیمٌ فِیهَا لَّهُمْ

 و خشنودى و رحمت به خود جانب از را آنان پروردگارشان

 مژده دارند پایدار هایی نعمت ها آن در که[ بهشت در] هایی باغ

 (21) دهد مى

  عَظِیمٌ أَجْرٌ عِندَهُ اللّهَ إِنَّ أَبَدًا فِیهَا خَالِدِینَ 3

﴿ 22 ﴾ 

 او نزد که خداست حقیقت در بود خواهند ها آن در جاودانه

 (22)  است بزرگ پاداشى

 

 ایک   ؛(ننکد  یک   یناقک   فکرد  بک   را دو مکر  اینکد  و بکن   نک  ( )موکرت  آیات) حج سور  آیات برعک 

 ننک   فکا   بک   را آیکات  ایک   یحاکوا   شکریعا   دناکر  و ننکد  یک   یناقک   فکرد  ب  را ایند سراسر آیات،

 مکا   تکال   بک   غربک   دیکار  در آنکک   اینکد  بک   گنکرد  یک   خکود  دیکار  از موکرت  بک   تصعن  و گرفا 

 .دمد ادای «( بایوالر »)تعینر  خود منر  و عمع  ما  داشا  تعام با خود یوامدان 

 

                                                           

 «موا  خیرنگارا  باشگا »سای  « شریعا  عم  دنار نشنب و فراز پر زندگ  از یافاوت روایا »یقال :  ۳

 .، )نام نویسند  ندارد(۴۸۸۰۰۷۹، ند خیر: ۱۳۹۳خرداد  ۲۰)مام(، تاریخ: 
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 اعکالم  اشکایام   را شکریعا   عمک   دناکر  اسکاخار   آیکات  نک   شدم شریند  خودم اشایا  از :آخر سخن

 یک   درواقکع  اشکایا   ایک   چکو   ننسکا ؛  نگکرا   نک   تابنکد   یک   قمکب  در ایند  بر  ی  ول  ،ام نرد 

 دانشکککد  بارگککوار اسککاتند ممسکک  در را یطمککب ایکک  و زدود ومککودم از را سککال   ویکک  چرکک  تردیککد

 :ن  نردم اعالم تمنند با (۱۳۹۷ برع  ۱۶) سخنران  از بعد مفا  در اماعاع  عموم

 مذرگ  بذه  اگذر  و سذت  ا یکسذان  منّذان  خداوند نزد در (هجرت در) شریعتی مرگ یا شهادت»

 .«دارد شهید حکماق رزّ خداوند نظر از باشد رفته دنیا از هم طبیعی

 

دناککر   در نایکک ۱۳۹۸در نککوروز  (۱۶/۱۱/۱۳۹۷)تاریخ دو یککا  بعککد از سککخنران : مهذذمبسذذیار  توجذذه

یطکالی  در بکار    در ینیکع نکاییرد  در زیکر    شکریعا (   یحعکدتق  اسکااد  ) خکود  عم  شکریعا  بک  پکدر   

 :5باشد تری  نای  نن  ی شریعا  یافا  ن  فکر  عم دنار 4اساخار  

از او  ب  حرن ، پ  از نعاز صیح ن  یحاا  و یصر  ساعا  س نادی  بموع دوشنی  اس  و دو  ن  اننو و 

تکا  «! بد»  ای  سفرم با ی  حر  باند و حرف  را باند، بان  صفح  نوشا  بودند:  خواسا  تا دربار 

  :گریسا  شو  از …خوردم، آی  را خواندم

 (6ب  بعد ۱۹   آی  -توب ) :(یعموم شود شد  برحنن  تا یوضوع بح  و یطالب  از چند آی  قی  شروع ی )

                                                           
4
اسافاد  شد  اس  و عم  ای  ایر ن  در بار  « تفم »از واژ  « اساخار »یربوط ب  دنار عم  شریعا   ب  ما  واژ   نای  ما در   

   اساخار  دنار شریعا  ناوانسا  ب  یوقع ب  نانو  برس  را معن  ایر ی  دان .
5
 بموع از قی  ن  اس  پدر  ب  او   نای  آخری  نای  ای . اس  شد  یناشر «آشنا ما  یخابب با -1 آثار یوعوع » در ای  نای   

 !یرادم و اسااد پدر،در عنوا  نای  آید :  .اس شد   نوشا  ایرا  ازو   خرو ی  آخر از پن  و 1356 اردییرش  26 دوشنی 
 شعار  آیات در ای  ینیع ی  نعر  با اص  قرآ  تفاوت دارد.  6
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. الفائاو  م  اولئ  و عنداهلل درم  اعظ  انفسر  و بایوالر  اهلل سین  ف  مامدوا و مامروا و آینوا الای  »

 یا. عظن  امر عند  اهلل ا  ابدا فنرا خالدی . یقن  نعن  فنرا لر  منات و رضوا  و ین  برحع  ربر  ییشرم 

 ئِ لومف ینک  یاولر  ی  و انیعا  عم  الکفر اساحیوا ا  اولنا اخوانک  و ابائک  نتاخاوا آینوا ایراالای 

 توار  و اقارفاعوما ایوا  و عشنرتک  و ازوامک  و اخوانک  و ابناون  و ابائک  نا  ا  ق  …الظالعو  م 

 یطفوا ا  یریدو  …سینم  ف  مراد و رسول  و اهلل ی  النک  احب ترضونرا یسان  و نسادما تخشو 

 «…و بافوامر  نوراهلل

ب  شک  زیر « یحن  عم  بابای »از بر  اینوانب  «پاراگرا  بند  شد »یا  و ترمع  آیات فو  ب  شک   توجه:

 :شد  اس آیاد  

 22-20   

نسانى ن  ایعا  آورد  و مورت نرد  و در را  

اند ناد خدا  خدا با یا  و مانشا  ب  مراد پرداخا 

یقایى مر چ  وانتر دارند و اینا  معا  

(۲۰) اند رساگارا   

الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی 

دَرَجَةً سَبِیلِ اللّهِ بََِمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ 

﴾ 20 ﴿ عِندَ اللّهِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ  

پروردگارشا  آنا  را از مانب خود ب  رحع  و 

 ما آ ]در برش [ ن  در  ی ما با خشنودى و 

(۲۱) دمد پایدار دارند یژد  یى ی ما نعع   

یُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ 

﴾ 21 ﴿ فِیهَا نَعِیمٌ مُّقِیمٌ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ  

 خداس  ق نحقخوامند بود در  ما آ ماودان  در 

(۲۲ ) ن  ناد او پاداشى بارگ اس   
خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا إِنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ 

﴾ 22 ﴿ عَظِیمٌ  

23-2۴  
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اید اگر پدراناا  و  اى نسانى ن  ایعا  آورد 

برادراناا  نفر را بر ایعا  ترمنح دمند ]آنا  را[ ب  

دوساى یگنرید و مر ن  از ینا  شعا آنا  را ب  

(۲۳ ) اند ساعکارا دوساى گنرد آنا  معا    

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ آبَاءکُمْ 

أَوْلِیَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْکُفْرَ عَلَى وَإِخْوَانَکُمْ 

اإلِیمَانِ وَمَن یَتَوَلَّهُم مِّنکُمْ فََُوْلَئِکَ هُمُ 

﴾ 23 ﴿ الظَّالِمُونَ  

بگو اگر پدرا  و پسرا  و برادرا  و زنا  و 

اید و توارتى  خاندا  شعا و ایوالى ن  گرد آورد 

ن  از نساد  بنعنانند و سرامایى را ن  خو  

دارید ناد شعا از خدا و پناییر  و مراد در  یى

تر اس  پ  یناظر باشند تا  داشانى را  وى دوس 

خدا فریان  را ]ب  امرا در[آورد و خداوند گرو  

(۲۴) نند فاسقا  را رامنعایى نعى  

قُلْ إِن کَانَ آبَاؤُکُمْ وَأَبْنَآؤُکُمْ وَإِخْوَانُکُمْ 

وَأَمْوَالٌ وَأَزْوَاجُکُمْ وَعَشِیرَتُکُمْ 

اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ کَسَادَهَا 

وَمَسَاکِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَیْکُم مِّنَ اللّهِ 

وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِی سَبِیلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى 

یََْتِیَ اللّهُ بََِمْرِهِ وَاللّهُ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ 

﴾ 2۴ ﴿ الْفَاسِقِینَ  

25-27  

خداوند شعا را در یواضع بسنارى یارى  قطعا 

نرد  اس  و ]ننا[ در روز حنن  آ  منگام ن  

شعار زیادتا  شعا را ب  شگف  آورد  بود ولى ب  

من  وم  از شعا دفع ]خطر[ نکرد و زین  با مع  

فراخى بر شعا تنگ گردید سل  در حالى ن  

(۲۵) پش  ]ب  دشع [ نرد  بودید برگشاند  

لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللّهُ فِی مَوَاطِنَ کَثِیرَةٍ وَیَوْمَ 

حُنَیْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْکُمْ کَثْرَتُکُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنکُمْ 

شَیْئًا وَضَاقَتْ عَلَیْکُمُ األَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ 

﴾ 25﴿ وَلَّیْتُم مُّدْبِرِینَ  

آنگا  خدا آرای  خود را بر فرسااد  خود و بر 

 ما آ یاینا  فرود آورد و سلامنانى فرو فرسااد ن  
ثُمَّ أَنَزلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى 

الْمُؤْمِنِینَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعذَّبَ 
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دیدید و نسانى را ن  نفر ورزیدند عاا   را نعى

(۲۶) نرد و سااى نافرا  معن  بود  
الَّذِینَ کَفَرُواْ وَذَلِکَ جَزَاء 

﴾ 26 ﴿ الْکَافِرِینَ  

سل  خدا بعد از ای  ]واقع [ توب  مر ن  را 

پایرد و خدا آیرزند  یرربا   بخوامد یى

(۲۷) اس   

ثُمَّ یَتُوبُ اللّهُ مِن بَعْدِ ذَلِکَ عَلَى مَن 

﴾ 27 ﴿ یَشَاءُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ  

28-29  

اید حقنق  ای  اس   اى نسانى ن  ایعا  آورد 

پ  نیاید از سا  آیند  ب   اند ناپا؟ن  یشرنا  

یسودالحرام نادی  شوند و اگر ]در ای  قطع 

رابط [ از فقر بنعنانند پ  ب  زودى خدا اگر 

گرداند  نناز یى بخوامد شعا را ب  فض  خوی  بى

(۲۸) ن  خدا داناى حکن  اس   

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ 

یَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ نَجَسٌ فَالَ 

عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً فَسَوْفَ 

یُغْنِیکُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ 

﴾ 28 ﴿ عَلِیمٌ حَکِیمٌ  

با نسانى از ام  ناا  ن  ب  خدا و روز بازپسن  

ا   آورند و آنچ  را خدا و فرسااد  ایعا  نعى

دارند و یادی  ب  دی   اند حرام نعى حرام گردانند 

گردند نارزار ننند تا با ]نعا [ خوارى  ح  نعى

(۲۹) مای  دمند دس  خودب    

وَالَ بِالْیَوْمِ قَاتِلُواْ الَّذِینَ الَ یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ 

اآلخِرِ وَالَ یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ 

وَالَ یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُواْ 

الْکِتَابَ حَتَّى یُعْطُواْ الْجِزْیَةَ عَن یَدٍ وَهُمْ 

﴾ 29 ﴿ صَاغِرُونَ  

30-31  

و یرود گفاند عایر پسر خداس  و نصارى گفاند  وَقَالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللّهِ وَقَالَتْ 
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یسنح پسر خداس  ای  سخنى اس  ]باب [ ن  ب  

آورند و ب  گفاار نسانى ن  پن  از ای   زبا  یى

اند شیام  دارد خدا آنا  را بکشد  نافر شد 

(۳۰) شوند چگون  ]از ح [ بازگرداند  یى  

ذَلِکَ قَوْلُهُم النَّصَارَى الْمَسِیحُ ابْنُ اللّهِ 

بََِفْوَاهِهِمْ یُضَاهِؤُونَ قَوْلَ الَّذِینَ کَفَرُواْ 

﴾ 30 ﴿ مِن قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللّهُ أَنَّى یُؤْفَکُونَ  

اینا  دانشعندا  و رامیا  خود و یسنح پسر یری  

 یمیوررا ب  ماى خدا ب  الومن  گرفاند با آنک  

نیودند ما اینک  خدایى یگان  را بلرساند ن  من  

یعیودى ما او ننس  ینا  اس  او از آنچ  ]با 

(۳۱) گردانند وى[ شری  یى  

اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن 

دُونِ اللّهِ وَالْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَمَا أُمِرُواْ 

ا وَاحِدًا الَّ إِلَهَ إِالَّ هُوَ إِالَّ لِیَعْبُدُواْ إِلَهً

﴾ 31 ﴿ سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ  

32-33  

خوامند نور خدا را با سخنا  خوی  خایو   یى

گاارد تا نور خود را نای   ننند ولى خداوند نعى

(۳۲) نند مر چند نافرا  را خو  نناید  

بََِفْوَاهِهِمْ یُرِیدُونَ أَن یُطْفِؤُواْ نُورَ اللّهِ 

وَیََْبَى اللّهُ إِالَّ أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ 

﴾ 32 ﴿ الْکَافِرُونَ  

او نسى اس  ن  پناییر  را با مدای  و دی  

درس  فرسااد تا آ  را بر مر چ  دی  اس  پنروز 

گرداند مر چند یشرنا  خو  نداشا  

(۳۳ ) باشند  

بِالْهُدَى وَدِینِ هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ 

الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِهَ 

﴾ 33 ﴿ الْمُشْرِکُونَ  

3۴--35  

اید بسنارى از دانشعندا   اى نسانى ن  ایعا  آورد  یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّ کَثِیرًا مِّنَ األَحْبَارِ 
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خورند و  یرود و رامیا  ایوا  یردم را ب  ناروا یى

دارند و نسانى ن  زر و  ]آنا  را[ از را  خدا باز یى

ننند و آ  را در را  خدا ماین   سن  را گنونن  یى

(۳۴ ) ننند ایشا  را از عاابى دردنا؟ خیر د  نعى  

وَالرُّهْبَانِ لَیََْکُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ 

وَالَّذِینَ یَکْنِزُونَ وَیَصُدُّونَ عَن سَبِیلِ اللّهِ 

الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَالَ یُنفِقُونَهَا فِی سَبِیلِ 

﴾ 3۴ ﴿ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِیمٍ  

روزى ن  آ  ]گنونن [ما را در آت  دوزخ 

 ما آ بگدازند و پنشانى و پرمو و پش  آنا  را با 

دا  ننند ]و گویند[ ای  اس  آنچ  براى خود 

اندوخاند  اندوخاند پ  ]ننفر[ آنچ  را یى

(۳۵ ) بچشند  

یَوْمَ یُحْمَى عَلَیْهَا فِی نَارِ جَهَنَّمَ فَتُکْوَى 

بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا 

کَنَزْتُمْ ألَنفُسِکُمْ فَذُوقُواْ مَا کُنتُمْ 

﴾ 35 ﴿ تَکْنِزُونَ  

36-37  

ما ناد خدا از روزى ن   یا  شعار  ق نحقدر 

و زین  را آفرید  در ناا  ]عم [ خدا  ما آسعا 

دوازد  یا  اس  از ای  ]دوازد  یا [ چرار یا  

]یا [ حرام اس  ای  اس  آین  اساوار پ  در ای  

]چرار یا [ بر خود سا  یکنند و معگى با یشرنا  

منگند و  بونگند چنانک  آنا  معگى با شعا یى

(۳۶ ) بدانند ن  خدا با پرمناگارا  اس   

عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا إِنَّ 

فِی کِتَابِ اللّهِ یَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات 

وَاألَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِکَ الدِّینُ 

الْقَیِّمُ فَالَ تَظْلِمُواْ فِیهِنَّ أَنفُسَکُمْ وَقَاتِلُواْ 

نَکُمْ کَآفَّةً الْمُشْرِکِینَ کَآفَّةً کَمَا یُقَاتِلُو

﴾ 36 ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ  

حرام[   ما یا ما ای  ننس  ن  مابوا نرد  ]

فاونى در نفر اس  ن  نافرا  ب  وسنم  آ  گعرا  

  یشعارند و  حال  یى سا   یشوند آ  را  یى

إِنَّمَا النَّسِیءُ زِیَادَةٌ فِی الْکُفْرِ یُضَلُّ بِهِ 

عَامًا وَیُحَرِّمُونَهُ  الَّذِینَ کَفَرُواْ یُحِلِّونَهُ

عَامًا لِّیُوَاطِؤُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّهُ فَیُحِلُّواْ 
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دانند تا با شعار   ]دیگر[ آ  را حرام یى سا 

ن  خدا حرام نرد  اس  یواف  سازند و  ی ما یا 

در نانو  آنچ  را خدا حرام نرد  ]بر خود[ حال  

گردانند زشاى اععالشا  برایشا  آراسا  شد  اس  

(۳۷ ) نند و خدا گرو  نافرا  را مدای  نعى  

مَا حَرَّمَ اللّهُ زُیِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ وَاللّهُ 

﴾ 37 ﴿ الَ یَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ  

 

 :(ب  پدر )ادای  یطالب نای  دنار عم  شریعا 

 (ب  بعد 38ر واقع آی  د)*عم  بابای :  (ب  بعد ۳۷   آی  -توب : )ی  از اینواس  تفم   یربوط ب   آی  

 ی  الدننا بالحنو  ارضنا  انرض ال  اثاقما  اهلل سین  ف  انفروا لک  قن  اذا یالک  آینوا ایراالای  یا»

 و غنرن  قویا یساید  و النعا عاابا یعابک  تنفروا ان. قمن  ان انخر  ف  الدننا الحنو  یااع فعا انخر 

 لصاحی  یقو  اذ الغار ف  اذمعا اثنن  ثان  نفروا الای  اخرم  اذ اهلل ر صن فقد تنصرو  ان …شنئا نتضرو 

 نمع  و السفم  نفروا الای  نمع  مع  و تروما ل  بونود اید  و عمن  سکننا  اهلل فانا  یعنا اهلل ا  نتحا 

 خنر ذلک  اهلل سین  ف  انفسک  و بایوالک  مامدوا و ثقان خفافاو انفروا. حکن  عایا اهلل و العمنا م  اهلل

 «…تعمعو  ننا  ا  لک 

38-۴0  

اید شعا را چ  شد   اى نسانى ن  ایعا  آورد 

شود در را  خدا  اس  ن  چو  ب  شعا گفا  یى

آیا ب  ماى دمند  نندى ب  خر  یى دیشو جنبس

اید یااع زندگى  خو  نرد آخرت ب  زندگى دننا د  

(۳۸ ) دننا در برابر آخرت ما اندنى ننس   

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ مَا لَکُمْ إِذَا قِیلَ لَکُمُ 

انفِرُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى األَرْضِ 

أَرَضِیتُم بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ اآلخِرَةِ فَمَا 

الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی اآلخِرَةِ إِالَّ مَتَاعُ 

﴾ 38 ﴿ قَلِیلٌ  
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اگر بسنج نشوید ]خدا[ شعا را ب  عاابى دردنا؟ 

نند و گرومى دیگر ب  ماى شعا  عاا  یى

آورد و ب  او زیانى نخوامند رسانند و خدا بر  یى

(۳۹ ) مر چناى تواناس   

وَیَسْتَبْدِلْ  إِالَّ تَنفِرُواْ یُعَذِّبْکُمْ عَذَابًا أَلِیمًا

قَوْمًا غَیْرَکُمْ وَالَ تَضُرُّوهُ شَیْئًا وَاللّهُ عَلَى 

﴾ 39 ﴿ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ  

خدا او را یارى نرد  قطعا اگر او ]پناییر[ را یارى نکنند 

نسانى ن  نفر ورزیدند او را ]از یک [ بنرو   ن   منگای

در غار ]ثور[  ن  آنگا نردند و او نفر دوم از دو ت  بود 

گف  اندو  یدار ن  خدا با  بودند وقاى ب  معرا  خود یى

یاس  پ  خدا آرای  خود را بر او فرو فرسااد و او را 

نرد و نمع   دنتائدیدید  را نعى ما آ با سلامنانى ن  

تر گردانند و نمع   نسانى را ن  نفر ورزیدند پس 

ناپایر حکن   خداس  ن  برتر اس  و خدا شکس 

(۴۰ )  اس  

إِالَّ تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ 

الَّذِینَ کَفَرُواْ ثَانِیَ اثْنَیْنِ إِذْ هُمَا فِی الْغَارِ 

إِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ الَ تَحْزَنْ إِنَّ اللّهَ مَعَنَا 

فَََنزَلَ اللّهُ سَکِینَتَهُ عَلَیْهِ وَأَیَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ 

تَرَوْهَا وَجَعَلَ کَلِمَةَ الَّذِینَ کَفَرُواْ السُّفْلَى 

وَکَلِمَةُ اللّهِ هِیَ الْعُلْیَا وَاللّهُ عَزِیزٌ 

﴾ ۴0 ﴿ حَکِیمٌ  

۴1 

و با یا  و ماناا   دیشو جنبسو گرانیار  بار سی 

در را  خدا مراد ننند اگر بدانند ای  براى شعا 

(۴۱ ) برار اس   

وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بََِمْوَالِکُمْ انْفِرُواْ خِفَافًا 

وَأَنفُسِکُمْ فِی سَبِیلِ اللّهِ ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ 

﴾ ۴1 ﴿ إِن کُنتُمْ تَعْلَمُونَ  
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