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( ثداوح یناگدنز و  رب  يرورم   ) ندمتم مالسا  باتفآ  ع )  ) یلع 7ماما 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

يراکزیهرپ یناسفن و  تاّذل  8كرت 

مالسا خیرات  زا  10يرصتخم 

ردب 12گنج 

ناناملسم نایم  يردارب  13داقعنا 

دحا 13گنج 

( بازحا  ) قدنخ 14گنج 

ربیخ 16گنج 

[1] لسالسوذ 17گنج 

هتوم 18گنج 

هّکم گرزب  19حتف 

هّکم رد  ص )  ) ربمغیپ ترضح  یخیرات  20ینارنخس 

نینح 21گنج 

كوبت 22گنج 

ناتسرپ تب  هیلع  رب  يرازیب  23راهظا 

ص)  ) ربمغیپ اب  نایحیسم  تاقالم  23نیلوا 

( عادولاۀجح  ) هّکم هب  (ص ) یمارگ ربمغیپ  رفس  24نیرخآ 

مخ ریدغ  25ناتساد 

داتفا يرامیب  رتسب  هب  (ص ) 26ربمغیپ

هدعاس ینب  هفیقس  رد  هرجاشم  28هزیتس و 
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دوش یم  نیشن  هناخ  (ع ) یلع 29ماما 

رکبوبا 31تفالخ 

باطخ نب  رمع  32تفالخ 

افلخ نامز  رد  ناناملسم  يداصتقا  یعامتجا و  33تیعقوم 

نامثع 35تفالخ 

ع)  ) یلع ماما  37تفالخ 

هیواعم 42لزع 

نیفص 43گنج 

ناورهن 46گنج 

ع)  ) یلع ماما  یناسنا  50تافص 

ع)  ) یلع ماما  يرادنید  53يراکزیهرپ و 

ع)  ) یلع ماما  شناد  54تعسو 

ع)  ) یلع ماما  60تلادع 

ع)  ) یلع ماما  رظن  رد  ناسنا  63شزرا 

ع)  ) یلع ماما  رظن  رد  یگدازآ  64يدازآ و 

؟ تفر دیاب  هنوگچ  تسا و  مادک  هار  میسرب ،؟ مالسا  تقیقح  هب  میناوت  یم  ام  هنوگچ  هلیسو و  هچ  77هب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  78هرابرد 
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( ثداوح یناگدنز و  رب  يرورم   ) ندمتم مالسا  باتفآ  ع )  ) یلع ماما 

باتک تاصخشم 

نامزاس نارهت : رشن : تاصخـشم   1311 یبسامهط - ، نیـسحدمحم  هتـشون  ندـمتم / مالـسا  باتفآ  (ع ) یلع ماما  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
؛ لایر 16500-30-7126-964 کباش : لودج  ص. [ 223 : ] يرهاظ تاصخشم  . 1379 للملانیب ، رشن  پاچ و  تکرش  یمالـسا ، تاغیلبت 

تروـصهب نـینچمه  223 ؛ . ] ص هماـنباتک : تشادداـی : یلبق  یــسیونتسرهف  یــسیون : تـسرهف  تیعــضو  لاــیر  16500-30-7126-964
پاچ و تکرش  یمالسا . تاغیلبت  نامزاس  هدوزفا : هسانش  ق40  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : سیونریز 

 ***** م9805-79 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/951 ییوید : يدنب  هدر   8 فلا BP37/35/ط9 هرگنک : يدنب  هدر  للملانیب  رشن 

همدقم

هطـساو ي هب  نز  ءاـشحف  داـسف و  يزیچ ، یب  يراد و  اـن  تلع  هب  درم  تراـقح  ّتلذ و  ناـهج -  رد  مهم  هلأـسم ي  هـس  هـک  ناـمز  نآ  اـت 
يداژن و ضیعبت  ناقفخ و  راشف و  هک  نامز  نآ  ات  نینچمه  تسا و  هدـشن  لح  دراد ، دوجو  نیمز  يور  رب  هک  یلهج  ینادان و  یگنـسرگ ،
هدافتـسا ي دروم  دناوت  یمن  هغالبلا » جهن   » وا دـیفم  راک  و  ع )  ) یلع ماما  تیـصخش  دروخ  یم  مشچ  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  رد  رامثتـسا 

نیا نراقم  هنافّسأتم  اّما  دنرب ، یم  رس  هب  یتحار  یگدنز  رد  تعنص  ملع و  تفرشیپ  تلع  هب  ایند  مدرم  زا  يرایسب  هزورما  دریگن . رارق  رـشب 
یهیدب تسا . تاّیونعم  قالخا و  جاتحم  ًادـیدش  ایند  هک  دـسر  یم  رظن  هب  هتفر و  نیب  زا  جـیردت  هب  اهنآ  نیب  رد  ّتیونعم  قالخا و  لاوحا ،

عوقو هب  یطسو  نورق  تدم  لوط  رد  هک  دشاب  یم  نادنمشناد  اسیلک و  نیب  شکمـشک  تاعزانم و  هتـشر  کی  هجیتن  دیدج  ملع  هک  تسا 
حلـص و تداعـس و  يوس  هب  ار  عامتجا  دوش و  هداد  قالخا  ینابم  شزومآ  اهنآ  هب  هک  دنتـشاد  راظتنا  نینچ  اـسیلک  زا  مدرم  تسا . هتـسویپ 
تفرشیپ و هنوگره  زا  دوخ  یعقاوریغ  دیاقع  هحفص 2 )  ) لیمحت تیعقوم و  ظفح  يارب  اسیلک  ناشراظتنا  فالخرب  اما  دهد . قوس  شمارآ 

اسیلک یقالخا  ریغ  لامعا  اهنآ  هک  یعقوم  دندش و  یم  يدایز  تالکـشم  راتفرگ  نادنمـشناد  هجیتن  رد  درک . یم  يریگولج  یملع  شهج 
Giardona Bruno دیوگ یم  خـیرات  دـندش . یم  هتـشک  يدـب  عضو  اب  تبقاع  هتفرگ و  رارق  هجنکـش  تحت  دـنتخاس  یم  راکـشآ  ار 

کینرپوک نینچمه  دش و  هدیـشک  شتآ  هب  تیعمج  ولج  رد  نادنز  رد  هجنکـش  لّمحت  لاس  تشه  زا  سپ  ییایلاتیا  نادکیزیف  فوسلیف و 
دش و هدنکفا  نادنز  هب  یگلاس  داتفه  نس  رد  رادمان  سانش  هراتس  ( Galilee  ) هلیلاگ دید . تیذا  رازآ و  اسیلک  طسوت  روهشم  نادیضایر 

نادنمشناد هب  تبـسن  دب  راتفر  نینچ  ّتلع  هب  تفای . ییاهر  نادنز  زا  ًاتقوم  دوب  هدز  وناز  نیمز  هب  هک  یلاح  رد  یهاوخرذع  زا  سپ  تبقاع 
يارب يا  هلیسو  شناد  اهنت  هکنیا  رّوصت  هب  مدرم )  ) اهنآ دنتشگرب . نید  زا  هدش  رفنتم  اسیلک  زا  مدرم  يرکف  نشور  هیلع  رب  لمعلا  سکع  و 

هداد همادا  نآ  هب  نامز  نیا  ات  ناییاپورا  هنافـسأتم  دنتـشاد و  هگن  بقع  یناحور  زکارم  زا  ار  ناشدوخ  تسا  تکالف  یتخبدـب و  زا  ییاـهر 
رد یتیلوؤسم  هنوگچیه  ناشرادرک  يارب  ادخ  نیرکنم  نیدـحلم و  دروآ و  یم  راب  هب  ینید  یب  داحلا و  ینید ، لیاسم  زا  يرازیب  هتبلا  دـنا .
نآ شزومآ  تسا . تیونعم  قالخا و  دـقاف  دوش  یم  هداد  شزومآ  اپورا  رد  هک  یملع  نیارباـنب  دـننک . یمن  لوبق  قـالخا  نادـجو و  ربارب 

دیدـج شناد  هچرگا  تسا . ملع  دوخ  رطاـخ  هب  ًافرـص  دیـشخب ، دـهاوخ  يا  هجیتـن  هچ  هدـنیآ  رد  هکنیا  یقـالخا و  هبنج ي  زا  رظن  فرص 
چیه بّرخم  ای  دوب  دهاوخ  دیفم  هدنیآ  رد  ملع  نیا  نکلو  دنرب  یم  تذـل  نآ  زا  مدرم  بلغا  هک  تسا  هدرک  تحار  نانچ  نآ  ار  یگدـنز 

هتخاس ملع  نیا  هجیتن ي  رد  هدننک  ناریو  شحوم و  یگنج  هحفص 3 )  ) لیاسو زا  يرایسب  هک  يروط  هب  دریگ  یمن  هدهع  هب  ار  یتیلوؤسم 
اهنآ هرخالاب  درادن و  دوجو  يا  هطبار  چیه  ، ود نآ  نیب  هک  دندقتعم  هتخادـنا و  ییادـج  ایند  نید و  نیب  ناییاپورا  یلک  روط  هب  دـنا . هدـش 

زا هک  رگرامثتـسا  رگمتـس و  يا  هدـع  تسد  رد  دوش ) یمن  تیاـعر  نآ  رد  قـالخا   ) قـالخا نودـب  ملع  نیا  دـنا . هدرک  باـختنا  ار  اـیند 
صالخ اه  یتخبدب  زا  دنتساوخ  اهنآ  هاگره  هک  يروط  هب  تفرگ  رارق  دننک  یم  نارذگ  هدش  هتـشاد  هگن  بقع  ياهروشک  مدرم  جنرتسد 
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هایـس ًاصوصخم  نییاـپ  تاـقبط  مدرم  اـب  هک  مینیب  یم  دوخ  مشچ  هب  اـم  نآ  رب  هوـالع  درک . یم  دـیدهت  ار  اـهنآ  يرتگرزب  تارطخ  دـنوش 
نادرگرـس اپورا  رد  ار  اون  یب  هراچیب و  مدرم  رازه  اهدـص  یتسرپداژن  سح  دوش و  یم  راـتفر  یناـسناریغ  تروص  هب  اـکیرمآ  رد  ناتـسوپ 

ینید و یب  زا  دوخ  هب  دوخ  نآ  دـهد و  یم  ناشن  ار  تلادـع  قالخا و  تیاعر  مدـع  زیگنا ، ترفن  ضارتعا و  لباق  لامعا  نیا  تسا . هدرک 
هب یهجوت  یب  نینچمه  تهج و  یب  ضیعبت  یتسرپداژن و  شناد ، ملع و  تفرشیپ  رصع  رد  هنافـسأتم  هزورما  دریگ . یم  همـشچرس  ترارش 

شناد يا  هدع  هک  دسر  یم  شوگ  هب  ویدار  هلیـسو ي  هب  يا  هدـنهد  ناکت  رابخا  ًاریخا  تسا . هدروآ  راب  هب  یگرزب  هعجاف ي  مدرم  قوقح 
یم سرد  ياهسالک  دراو  درس  هحلـسا  اب  ای  گنفت و  اب  حلـسم  دنا و  هداد  لیکـشت  يراک  هبت  ياههورگ  اکیرمآ  رد  لاس  ریز 20  نازومآ 

هتشگ هفاضا  ربارب  ود  هب  لاس 1989  زا  اههورگ  نیا  دادعت  دوش . یم  شخپ  اهنآ  هلیسو ي  هب  زین  رّدخم  داوم  هکنیا  رت  زیمآ  فسأت  دنوش و 
راچد هدنیآ  رد  اکیرمآ  هدحتم  تالایا  دنک  ادیپ  همادا  عضو  نیا  هچنانچ  هک  دنا  هداد  رادشه  اهنآ  نیدلاو  هب  راد  تیحالص  تاماقم  تسا .

هک يدـمع  ياهیزوس  شتآ  یـشکدوخ و  لتق و  تیاـنج و  همه  نیا  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  هحفـص 4 ) . ) دش دهاوخ  یگرزب  تارطخ 
مالسا ًاصوصخم  یهلا  نایدا  مامت  هک  تسا  رکذ  نایاش  دنوش . یم  یشان  ینید  یب  ترارش و  زا  همه  دتفا  یم  قافتا  ایند  رـسارس  رد  بلغا 

، رما نیا  قّقحت  روظنم  هب  دـنا . هدرک  تنامـض  قـالخا  نادـجو و  رظن  زا  ار  نآ  هدومن و  قـیوشت  هعفنملا  ماـع  شناد  نتفرگارف  رد  ار  مدرم 
دیدج ربمغیپ  ره  دنهد . ناشن  اهنآ  هب  ار  یگدنز  شور  هار و  ات  هتخیگنارب  ناشدوخ  نامز  مدرم  زاین  اب  بسانم  نیناوق  اب  ار  یناربمغیپ  ادـخ 
یهلا نایدا  ًالوصا  تسا . هدرک  لطاب  دندرک ، یم  یّقرت  اهتّما  هک  هزادنا  نامه  هب  يدیدج ، تاررقم  هلیسو ي  هب  ار  یلبق  نیناوق  زا  يرادقم 

هک مزعلاولوا  ربمغیپ  جـنپ  اهنآ  نایم  دـنا . هدرک  توعد  دریگ  یم  راک  هب  ار  هدیدنـسپ  ياهـشور  لیاضف و  مامت  هک  یتسرپاـتکی  هب  ار  مدرم 
اهنآ همه ي  رب  مالس  دورد و  هک  دّمحم  حیسم و  یـسیع ، یـسوم ، میهاربا ، حون ، تارـضح  لثم  دنراد  دوجو  دنا  هتـشاد  یناهج  تیرومأم 

ترـضح دنیامن . ظفح  ینعم  ِرییغت  فیرحت و  زا  ار  یهلا  نوناق  ات  دـنا  هدرک  باختنا  دوخ  يارب  يا  هتـسیاش  نیـشناج  اهنآ  زا  کی  ره  داب .
ص)  ) دّمحم ترضح  دشاب . یم  اهنآ  تامدخ  نویدم  حیسم  نید  تفرـشیپ  هک  تسا  هدرک  تیبرت  ار  نویراوح  رفن  هدزاود  حیـسم  یـسیع 
ار یگدنز  مسر  هار و  اهنآ  هب  دنک و  یم  ییامنهار  ار  مدرم  نآرق )  ) نآ دش . لزان  وا  رب  نامـسآ  زا  دیجم  نآرق  دوب و  ادخ  ربمغیپ  نیرخآ 

روهظ زا  لبق  ات  هک  ار  بارعا  ص )  ) دّـمحم تیبرت  میلعت و  دـشاب . یم  راگزاس  ناسنا  ياهزاین  اـب  تماـیق  زور  اـت  هک  يروط  هب  دزومآ  یم 
ترـضح خـیرات ، هچرگا  دـندرگ . زوریپ  مُر ، ناریا و  ملاع ، گرزب  يروتارپما  ود  رب  ات  تخاس  رداق  دـندوبن  هجوت  هحفص 5 )  ) لباق مالسا 
ترـضح هعیـش  یّنـس و  گرزب  نادنمـشناد  املع و  زا  ربتعم  ثیداحا  قبط  نکلو  درب  یم  مان  مالـسا  هفیلخ ي  نیمراـهچ  ار  ع )  ) یلع ماـما 

اج همه  دید و  شزومآ  ربمغیپ  هلیـسو ي  هب  یکدوک  نامز  زا  وا  تسا . هدرک  باختنا  دوخ  یـصو  نیـشناج و  ناونع  هب  ار  وا  ص )  ) لوسر
. تفرگ یم  ارف  ص )  ) ربمغیپ زا  ًامیقتـسم  ار  نآ  ریـسفت  حرـش و  دـش  یم  لزان  يا  هیآ  هاگره  هدرک و  یم  یهارمه  مدـق  هب  مدـق  ار  ربمغیپ 
هب يرگید  سک  ره  زا  شیب  نآرق و  قباـطم  شرادرک  ماـمت  هجیتن  رد  هدومن و  بسک  ار  تانـسحم  هدیدنـسپ و  تافـص  ماـمت  وا  نیارباـنب 
ات دیامن  هعلاطم  ّتقد  هب  ار  ع )  ) یلع ماما  یگدنز  یتسیاب  دـنک ، رواب  دسانـشب و  ار  مالـسا  دـشاب  لیام  هک  یـسک  تسا . هدرک  لمع  نآرق 

. ***** 6 ، 5 ، 4 ، 3 هحفص 2 ، هحفص 6 ) . ) دریگ رارق  نّدمتم  مالسا  هزیگنا  ریثأت  تحت 

يراکزیهرپ یناسفن و  تاّذل  كرت 

هک یتروص  رد  دـننک ، یم  یگدـنز  هداس  زیچان و  كاشوپ  كاروخ و  اـب  هدرک و  مارح  دوخ  رب  ار  یـشوخ  هک  دنتـسه  یمدرم  ناـهج  رد 
زا يریگ  هرانک  میدق  یلیخ  نامز  زا  دندرگ . دنم  هرهب  شخب  تّذـل  یگدـنز  کی  زا  هدرب و  رـسب  لماک  یتحار  رد  دـنناوت  یم  اهنآ  بلغا 

هرانک يویند  فراخز  زا  دنتـساوخ  یم  هک  اهنآ  هدـش و  یم  هجوت  نطاب  يافـص  دوبهب  حور و  هیکزت ي  هلیـسو  کی  نوچ  ییاـیند  تاّذـل 
دوخ یقالخا  مارم  قبط  ار  ادخ  ات  دندرب  یم  هانپ  اههوک  فاکش  رد  ای  دندرک و  یم  تماقا  اهلگنج  رد  هدش  جراخ  اهرهـش  زا  دننک  يریگ 

زا يزیچ  ای  دـنروخب  ات  دـنداد  یم  اهنآ  هب  يزیچ  کـیدزن  ياـه  هبـصق  ناـنکاس  هاـگره  هک  يریمن  روخب و  توق  اـب  اـهنآ  دـننک . تداـبع 
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دوخ ياه  هناخ  دندوب  ریزگان  نامکاح  ملظ  تلع  هب  مدرم  یـضعب  لّوا  رد  دندرک . یم  نارذگ  هدروآ ، تسدب  یلگنج  یـشحو  ياهتخرد 
درک یم  رایتخا  ار  ادخ  ِشتـسرپ  ِهقیرط  نیا  دهد . تاجن  يویند  قیالع  زا  ار  دوخ  تفرگ  یم  میمـصت  سک  ره  اهدعب  یلو  دننک  كرت  ار 

رب دوب  نکمم  وزرآ  سوه و  ور  نیا  زا  دوبن  اهنآ  زا  يرایـسب  راک  يانبم  یهلا  تعیرـش  اما  داد  یم  نت  دوخ  راـک  هجیتن ي  هب  ًـالومعم  وا  و 
دننک و رایتخا  ار  شتسرپ  شور  هنوگنیا  ناناملسم  دهد  یمن  هزاجا  مالـسا  اما  هحفص 7 ) . ) دننکـشب ار  یقالخا  دویق  مامت  دبای و  هبلغ  اهنآ 
ات تسا  هدرک  هیصوت  ناناملسم )  ) اهنآ هب  ًاموزل  اما  درامش  یمن  زیاج  ار  شتسرپ  هنوگ  نیا  اب  یمرگرس  يریگ و  هرانک  يارب  ار  هناخ  كرت 

دـنک و تیلوؤسم  سح  دـنزرف  نز و  ربارب  رد  یتسیاب  ناملـسم  کی  دـنهد . رارق  هدافتـسا  دروم  هنالدـتعم  ار  ناکم  نامز و  تاناکما  مامت 
قبط هدوب  يراکزیهرپ  يوقت و  مزالم  هکلب  دـیامن  زواـجت  نارگید  قوقح  هب  یتسیاـبن  وا  دروآ . تسد  هب  ینوناـق  قیرط  زا  ار  دوخ  شاـعم 

راکادف و عاجش و  صاخـشا  ادخ )  ) شتـسرپ هنوگنیا  دشاب و  یم  شتـسرپ  ساسا  تایـصوصخ  نیا  مالـسا  رد  دنکن . راتفر  سوه  يوه و 
رارق دوخ  یثوروم  تایـصوصخ  تسیز و  طیحم  طیارـش  تاداع و  ریثأت  تحت  ًاقیمع  درف  کی  هک  تسا  یهیدب  دنک . یم  تیبرت  هدنـشخب 

هوـق ي رکف و  زرط  رد  صاخـشا  دـنراد . ییازـسب  تیمها  زین  یمـسج  یحور و  تایـصوصخ  یبهذـم و  یملع و  شزوـمآ  هـتبلا  دریگ  یم 
. تسین ناـسکی  تالکـشم  اهیتخـس و  ربارب  رد  اـهنآ  لـمعلا  سکع  هجیتن  رد  دـنرادن . مه  اـب  یتهابـش  چـیه  تاذ  تعیبـط و  رد  هشیدـنا و 

یتالامک ياراد  یتسیاب  اهنآ  یگرزب  ناونع  تحت  هکلب  دنوش  یمن  نیسحت  هداعلا  قوف  تردق  ماقم و  يدنلب  تلع  هب  اهنت  گرزب  صاخشا 
نیرتهب یقالخا  تماهـش  تأرج و  کش ، نودـب  دـنهدب . ناشن  دوخ  زا  دنـشاب  یم  یگرزب  یلـصا  طورـش  هک  یناسنا  ياـهراتفر  دنـشاب و 

لوبق لباق  هچنآ  دنزادنا . یم  رطخ  هب  ار  دوخ  یتالابم  یب  يور  زا  هشیدنا و  نودب  صاخشا  یـضعب  هک  یتأرج  عون  نآ  هن  دنتـسه  تافص 
ربارب رد  هدوـمن و  یگداتـسیا  کـیدزن  ناتـسود  ياـهوزرآ  اهـسوه و  ربارب  رد  گرزب  ناـیاوشیپ  یــضعب  هـک  تـسا  یتعاجــش  نآ  تـسا 
دقاف درم  کی  هک  دتفا  یم  قافتا  یهاگ  هحفص 8 ) . ) دنشاب یم  روبص  رابدرب و  یلخاد  نانمشد  نادنواشیوخ و  لمحت  لباقریغ  ياهتفلاخم 

یقیقح يریلد  نیا  اریز  دشاب  یعقاو  تأرج  کی  دناوت  یمن  نآ  اما  دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  ار  يا  هرظتنم  ریغ  يریلد  تأرج و  کی  قالخا 
ریاس زا  ادـج  هک  تسا  نیـسحت  لباق  تفـص  کـی  دوخ  يدوخ  هب  تماهـش  تأرج و  هتبلا  تشاد . ناوت  یمن  نآ  هب  مه  یناـنیمطا  هدوبن و 

مدـق و تابث  یلوق ، شوخ  یتسرد ، تقیقح و  ینمادـکاپ ، تّفع و  يرادـتناما ، لثم  یلاع  تافـص  ریاس  اـب  نآ  دـشاب . یمن  بوخ  تاـفص 
یم حیجرت  شناد  ملع و  تعسو  رب  ار  يراکزیهرپ  قالخا و  مدرم  هک  تسا  راکنا  لباقریغ  نآ  تسا . هتسویپ  مه  هب  يدرمناوج  تواخس و 

كاخ اب  یناهج  مود  گنج  يانثا  رد  اپورا  ياههاگشناد  زا  هدید  شزومآ  ياهلارنج  نامرف  قبط  هک  یگرزب  ياهرهـش  اسب  هچ  اریز  دنهد 
يراکادـف افـص و  صولخ و  ایند  کی  اب  مینک  یم  قیقحت  نایاوشیپ  ناـگرزب و  زا  یـضعب  لاـح  همجرت  رد  هک  یعقوم  دـنا . هدـش  ناـسکی 

زا يراکادـف و  نویدـم  اـیند  رارمتـسا  ماود و  هـک  تـفگ  ناوـت  یم  تأرج  هـب  دزاـس . یم  رورــسم  رایــسب  ار  اـم  هـک  مـینک  یم  دروـخرب 
ناشن ار  يدام  ياهزیچ  ندوب  دامتعا  لباقریغ  شهارمگ  ياهیرهشمه  هب  هکنیا  يارب  تسا . ناتساب  نانوی  فوسلیف  طارقس  یگتـشذگدوخ 

و درک ، یم  فرـص  ار  هدیکـشخ  نان  هکت  کی  هشیمه  حیـسم  یـسیع  ترـضح  دیـشون . ار  نارکوش  ماج  حور  ياقب  تابثا  تهج  دهدب و 
لیاسو تامعن و  يرادـیاپان  اه  یمیلک  هب  نینچمه  دراد و  هاـگن  كاـپ  اـیند  ياـهیگدولآ  زا  ار  شدوخ  اـت  دومن  یم  تحارتسا  نیمز  يور 

کلاذـعم تسین  اهنآ  يور  رب  يدامتعا  چـیه  دنتـسه و  یندـش  دوبان  يداـم  ياـهزیچ  هکنیا  دوجو  اـب  دـهد . ناـشن  ار  اـیند  ینارذگـشوخ 
ًالومعم اهنآ  دنوش . یم  دـنمقالع  يدام  ساسا و  یب  ياهزیچ  هب  دـننک  یگدـنز  هحفـص 9 )  ) دوخ مارم  قبط  هکنیا  يارب  مدرم  زا  يرایـسب 

قوقح هب  هک  دـنهاوخ  یم  اهنآ  اریز  دـنورب . تلادـع  راب  ریز  دـنناوت  یمن  بلغا  دـنروآ و  تسد  هب  لوپ  رتشیب  هچ  ره  اـت  دنـشک  یم  هشقن 
یتسرپ و لام  زا  یـشان  دـتفا  یم  قافتا  ایند  رـساترس  رد  بلغا  هک  ییاه  راتـشک  تایانج و  ماـمت  هزورما  دـنیامن . زواـجت  هناـملاظ  نارگید 

یم هرادا  ملاظ  ياهتموکح  طسوت  هک  يا  هدیشک  جنر  للم  زا  يرایـسب  روآ  ّتقر  تیعـضو  ام  هک  یتقو  تسا . ینوناقریغ  ياه  ییوجدوس 
یم تراغ  هب  یجراخ  نارگرامعتـسا  هلیـسو ي  هب  اهنآ  جـنرتسد  یّلم و  عبانم  هکنیا  يارب  میوش . یم  تحاران  رایـسب  مییامن  هعلاطم  دـندش 

یقاب ایند  طاقن  زا  يرایـسب  رد  زونه  اهمـسر  نیا  هنافـسأتم  تسا . هدـش  یم  هتـسکش  مه  رد  زین  اهنآ  یّلم  تاـساسحا  نآ  رب  هوـالع  هتفر و 
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عمج مزال  طیارش  مامت  مالـسا و  خیرات  هب  تسا  هتـسباو  ًالماک  شا  یگدنز  هک  تسا ، ع )  ) یلع ماما  هرابرد ي  ثحب  دروم  عوضوم  تسا .
انشآ ع )  ) یلع ماما  تایـصوصخ  اب  یتسیاب  دیامن  كرد  هتخانـش و  ار  مالـسا  دهاوخب  هک  یـسک  دزاسب . شناد  رد  يا  هبوجعا  ار  وا  ات  دش 

روتـسد و قباطم  ًالماک  شرادرک  تاملک و  مامت  تسا و  مالـسا  ناـبز  لوق و  نینچمه  ادـص و  ساـکعنا  هنیئآ و  تقیقح  رد  وا  اریز  دوشب 
رایـسب مه  عامتجا  رد  دومنن  كرت  ار  هناشاک  هناخ و  هکنیا  رب  هوالع  درک و  یم  یگدـنز  شیالآ  یب  هداـس و  رایـسب  وا  تسا . نآرق  مکح 

هدش ّطلـسم  دوخ  لد ) شهاوخ   ) سفن رب  نانچ  هانگ ، اطخ و  زا  يرود  اتکی و  يادخ  شـسرپ  تدابع و  اب  یگداس و  نمـض  وا  دوب . لاّعف 
تـسیز تعانق  اب  یگداـس و  هب  هدرک ، مارح  دوخ  رب  تشاد  سرتسد  رد  هک  ینارذگـشوخ  لـیاسو  اهیـشوخ و  ماـمت  تسناوت  یم  هک  دوب 

. ***** 10 ، 9 ، 8 هحفص 7 ، هحفص 10 ) . ) دیامن

مالسا خیرات  زا  يرصتخم 

هدش هصالخ  خیرات  زا  یحرش  یتسیاب  بناجنیا  نیاربانب  دننادن ، يزیچ  مالـسا  هب  عجار  ناگدنناوخ  زا  يرایـسب  هک  دسر  یم  رظن  هب  نینچ 
تایـصوصخ زا  يرادـقم  سپـس  میامن و  میدـقت  دـشاب  یـضتقم  هک  اجک  ره  رد  ع )  ) یلع ماما  اب  ییانـشآ  روظنم  هب  ار  مالـسا  لّوا  ردـص 

بـصعت تهج و  یب  ضیعبت  هیلع  هنوـگچ  نـینچمه  درک و  تمواـقم  تالکـشم  لـباقم  رد  هنوـگچ  وا  هـکنیا  هداد و  حرـش  ار  وا  یقـالخا 
زا  ) لسر لاسرا  هک  دیـشک  لوط  يزارد  نامز  دومن . یگداتـسیا  تشاد  يراتفرگ  رایـسب  هک  شیرادـمامز  نامز  رد  ًاصوصخم  یگداوناخ 
هب لئاسم  روما و  هک  یتقو  نینچمه  دـندرک و  یم  فرـص  یـشومارف  یناداـن و  رد  ار  دوخ  تقو  هک  مدرم  دـیدرگ و  فقوتم  ادـخ ) فرط 

دّمحم ادخ  دوب ، هدش  یلوتـسم  ایند  ياج  همه  تشز ، حیبق و  لامعا  داسف و  هنتف و  دوب و  هدش  لتخم  نماان و  ینالوط  ياهگنج  هطـساو ي 
راذـگنوناق نآ  ص )  ) دّـمحم ترـضح  دـیامرف . تیادـه  تسار  هار  هب  ار  مدرم  ات  دـینادرگ  ثوعبم  تلاـسر  هب  ار  شربمغیپ  نیرخآ  (ص )

ریظن هک  دوب  ینید  هحفص 11 )  ) یعامتجا و تضهن  نیرت  یلصا  هک  دروآ  دوجو  هب  ناتـسبرع  رد  یناهگان  یـساسا و  لوحت  نانچ  گرزب 
فرظ رد  هک  يروط  هب  دزاس  رارقرب  ار  راد  هدـعاق  نیئآ  کی  ياه  هیاپ  ات  دـش  قفوم  وا  تسا . هدـشن  هدـید  ایند  رـسارس  رد  لاح  هب  اـت  نآ 

مه زورما  ات  هک  تشاذگ  گرزب  رثا  یحیـسم  ياپورا  یلـصا  نییآ  نوناق و  رب  یتح  تفای و  قوفت  ناریا  مُر و  ياهندـمت  رب  لاس  تّدم 50 
يواست يدازآ و  رب  ینبم  تشگ  رداص  دـّحتم  للم  ناـمزاس  زا  یناـمرف  کـی  متـسیب  نرق  لوا  همین ي  رد  تسا . روهظون  هزاـت و  زیچ  زونه 

هک یتقو  اهنآ  رب  هوالع  دیشخب و  يداصتقا  لالقتـسا  ینوناق و  قح  نارتخد  نانز و  هب  شیپ  نرق  مالسا 14  هک  یتروص  رد  اهناسنا  قوقح 
بیجع دنهد و  ماجنا  ًالقتسم  ار  دوخ  روما  ات  دش  هداد  رایتخا  اهنآ  هب  دندش  یم  روگ  هب  هدنز  یفاضا  محازم و  زیچ  کی  ناونع  هب  نارتخد 

يداع مدرم  رب  ذـفنتم  صاخـشا  ناگرزب و  يرترب  ناتـساب  ناریا  مُر و  ياـهروشک  نوناـق  رد  دـش . هداد  اـهنآ  هب  مه  تیکلاـم  قح  هکنآ  رت 
یمن يا  هداز  فارـشا  چـیه  نینچمه  دـیامن و  جاودزا  نایعا  فارـشا و  رتخد  اب  تسناوت  یمن  یناـگرزاب  چـیه  هک  يروط  هب  دوب  ظوفحم 

ترـشاعم يداع  مدرم  اب  نامالغ  هن  ناـگرزب و  اـب  تسناوت  یمن  يداـع  درم  کـی  بیترت  نیمه  هب  دـنک . جاودزا  ناـگدازهاش  اـب  تسناوت 
ای دیامن و  يوعد  هماقا ي  یـسک  هیلع  رب  تسناوت  یمن  نز  کی  نّدـمت ، دـهم  هسنارف ، رد  يدالیم  لاس 1938  ات  هک  تسناد  دیاب  دـنیامن .
ار یلمع  لماک و  نید  کی  مالـسا  ردقنارگ  ربمغیپ  ص )  ) دّمحم اما  دناسر . شورف  هب  ار  دوخ  ییاراد  زا  يزیچ  شرهوش  هزاجا ي  نودـب 

خـساپ یلک  یئزج و  ار  ناسنا  قوقح  يواست  يداصتقا و  روما  یعامتجا ، تلادـع  تایهلا ، هب  طوبرم  لـیاسم  هب  هک  تشاد  هضرع  مدرم  هب 
دزن يداهنشیپ  اب  ص )  ) دمحم ترـضح  هحفـص 12 )  ) داتفا و قافتا  هکم  رد  یگنت  یلاـس و  طـحق  یتقو  هک  تسا  عیاـش  نینچ  تسا . هداد 

یکی ات  مینک  شهاوخ  وا  زا  دییایب  تسا  دـنم  هلئاع  بلاطوبا  ناتردارب  دـینک  هظحالم  دومرف  اهنآ  هب  تفر و  هزمح  سابع و  دوخ  ياهومع 
شـش هک  یعقوم  ع )  ) یلع سابع و  هزمح و  طسوت  بیترت  هب  بلاط  رفعج و  هرخالاب  مییامن . لفکت  ار  اهنآ  هدرپس  اـم  هب  ار  شیاـه  هچب  زا 
ربمغیپ رظن  تحت  شوهاب  كدوک  نیا  یقالخا  يونعم و  شزومآ  ساسا  قیرط  نیا  هب  دنتفرگ و  رارق  ص )  ) دمحم تیامح  تحت  دوب  هلاس 
مالـسا ربمغیپ  هب  یگلاس  نس 8  رد  هک  دوب  هزادـنا  نآ  اـت  كدوک  نیا  ینـالقع  ياوق  تفرگ . رارق  رـشب ، ّیبرم  ملعم و  نیرتگرزب  مالـسا ،
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لیلد و نودـب  ياه  هتـساوخ  هناملاظ و  ياهراتفر  رد  زگره  دـیتسرپن و  تب  زگره  ربمغیپ  باحـصا  ریاس  سکعرب  وا  نیاربانب  دروآ . نامیا 
دروخرب تخـس  یلبق  تاداع  موسر و  اب  نآ  يردارب  تاواسم و  نوناق  دـیدج و  نید  درکن . یهارمه  برع  لئابق  نارـس  هنالداعریغ  لامعا 

یم لاکـشا  داجیا  ًابترم  هتفرگ و  تخـس  اهنآ  رب  دنتـسب و  شناوریپ  ربمغیپ و  رب  ار  شاـعم  رارما  یگدـنز و  ياـههار  ماـمت  راـفک  تشاد و 
هکنیا ات  دیـشک  لوط  لاس  هس  یناهنپ  توعد  دومن . یم  یتسرپادخ  هب  توعد  یناهنپ  رد  ار  مدرم  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  نیاربانب  دـندرک .

زا هک  یسک  هب  تبـسن  نک و  راطخا  ار ) دوخ  تلاسر   ) تا هلیبق  ماوقا  نادنواشیوخ و  هب  : » رارق نیدب  دش  لزان  ربمغیپ  رب  نآرق  زا  هیآ  کی 
دندوب وا  نیفلاخم  نیرت  تخـس  زا  ( شیرق هلیبق ي   ) ربمغیپ نادنواشیوخ  ماوقا و  (. 214-26 .« ) شاب عضاوتم  دنک  یم  يوریپ  ار  وت  نینمؤم 

ترـضح دنوش . عمج  مه  رود  ربمغیپ  يومع  بلاطوبا  هناخ ي  رد  ات  دـندش  توعد  اهنآ  دـندوب . مه  ذوفن  اب  دـنمتورث و  لاح  نیع  رد  هک 
وا تافص  ادخ و  هب  عجار  یتامدقم  ینارنخـس  کی  زا  دعب  درادرب . هدرپ  تشذگ  یم  یناهنپ  رد  هک  هچنآ  زا  تفرگ  میمـصت  ص )  ) ربمغیپ

ناونع هب  ارم  دروایب و  اتکی  يادـخ  هب  ناـمیا  هک  امـش  ناـیم  سک  لوا  : » دومرف یتسرپ  تب  تب و  هحفص 13 )  ) زا ییوجبیع  شنزرـس و  و 
يروط هب  بلاطیبا . نبا  یلع  زج  درکن  مالعا  ار  دوخ  تقفاوم  نارـضاح  زا  مادک  چیه  دوب ». دهاوخ  نم  نیـشناج  دیامن  لوبق  وا  روآ  ماغیپ 

یلع ترضح  زج  دش و  رارکت  هعفد  هس  داهنـشیپ  نیا  دسیون : یم  تعامج  ّتنـس و  لها  گرزب  ( 1) نیقّقحم نادنمشناد و  زا  يدادعت  هک 
يرای ار  وت  تالکـشم  ربارب  رد  مروآ و  یم  ناـمیا  شربمغیپ  ادـخ و  هب  نم  ادـخ ، ربمغیپ  يا  : » تفگ نینچ  وا  دادـن و  تبثم  باوج  یـسک 

دیاب دوب ». دهاوخ  نم  نیـشناج  متافو  زا  دعب  بلاطیبا  نبا  یلع  هک  مناسر  یم  امـش  عالطا  هب  ار  تقیقح  نیا  : » دومرف ربمغیپ  درک ». مهاوخ 
ترضح اب  یلع  ماما  ندوب  ومع  رسپ   ) دوبن یفاک  ع )  ) یلع ترـضح  يارب  دیدج  نید  شریذپ  رد  يردپ  یموق  یـشیوخ و  نیا  هک  تسناد 

لیقع لثم  دندوب ، رادافو  دوخ  يدادجا  ءابآ و  تاداع  هب  تبسن  هناّرصم  هک  یلیماف  ماوقا و  اسب  هچ  دوبن ) یلع  ترـضح  نامیا  تلع  ربمغیپ 
هب ع )  ) یلع ماما  اما  تشاد . رارق  نانمـشد  فیدر  رد  ناتـسرپ ) تب  مالـسا و  نیب  گنج  نیلوا   ) ردب گنج  رد  ع )  ) یلع ماما  رتگرزب  ردارب 
هب نینچمه  دوب و  هدش  هداد  وا  هب  ربمغیپ  هلیسو ي  هب  یگدنز  لوا  رد  هک  یتیبرت  میلعت و  دوب و  هدیشخب  وا  هب  ادخ  هک  یتاذ  غوبن  نآ  تلع 

نامیا ادـخ  هب  هرخالاب  دـنک و  لّمأت  عوضوم  نیا  رد  ات  تشاداو  هحفـص 14 )  ) رکفت هب  ار  وا  لماوع  نیا  مامت  ربمغیپ ، شور  راـتفر و  تلع 
راشف مالسا ، تفرـشیپ  ندرک  فقوتم  يارب  نینچمه  مدرم و  نیب  دوخ  تیعقوم  ییاراد و  ظفح  يارب  ناتـسرپ  تب  هسلج  نیا  زا  دعب  دروآ .

هزات اهنت  هن  دننک . يریگولج  ینامسآ  مایپ  نیا  راشتنا  زا  ات  دندش  حلسم  یناطیش  ياهورین  مامت  اب  دندرک و  ربارب  دنچ  ناناملسم  رب  ار  دوخ 
نونکات يربمغیپ  چیه  : » تفگ یم  هک  دش  هدینش  ربمغیپ  زا  دوبن . ینثتـسم  مه  ربمغیپ  دوخ  هکلب  دنتفرگ  یم  رارق  هجنکـش  تحت  اهناملـسم 

تحاصف و یقالخا و  تاروتسد  هلیـسو ي  هب  ربمغیپ  تیدودحم ، جنر و  هزادنا  نیا  دوجو  اب  تسا ». هدیدن  همدص  رازآ و  نم  هزادنا ي  هب 
ششوک یلیخ  ناتسرپ  تب  تخاس . یم  هدیقع  مه  دوخ  اب  ار  مدرم  جیردت  هب  شدوخ  هدیدنسپ  تافـص  یقلخ و  شوخ  اب  نآرق و  تغالب 

. دـش یم  رتدایز  ًابترم  ناناملـسم  دادـعت  دوب و  هدـیاف  یب  اهنآ  شـشوک  اـما  دـنزاس  قرفتم  ربمغیپ  فارطا  زا  درـسلد و  ار  مدرم  اـت  دـندرک 
ترجاهم هشبح  يوس  هب  دنتفرگ  میمصت  ربمغیپ  زا  هزاجا  ذخا  نمض  ناناملسم  هک  دیسر  هزادنا  نآ  ات  نیکرـشم  يریگ  تخـس  تنوشخ و 
ناناملـسم تیامح  زا  ار  هاشداپ  ات  دـندرک  شـشوک  یلیخ  اهنآ  هچرگا  دنـشاب . ناما  نما و  رد  هشبح  هاشداپ  یـشاجن  رظن  تحت  ات  دـنیامن 

يا هلیسو  اب  ات  دندومن  تروشم  مه  اب  هکم  ناگرزب  هکنیا  ات  تشگ  يرپس  قیرط  نیا  هب  لاس  هدزیس  دندیسرن . یئاج  هب  اما  دنیامن  فرصنم 
دـندش و عمج  مه  رود  ییاج  رد  اهنآ  ناگرزب  زا  رفن  لهچ  دـندرک . یم  راکنا  ار  مالـسا  تقیقح  اهنآ  اریز  دـنناسر  تکـاله  هب  ار  ربمغیپ 

نیا رد  دنروآرد . ياپ  زا  ار  وا  ، هدش رو  هلمح  وا  هب  یعمج  هتـسد  اهنآ  ات  ددرگ  باختنا  رفن  کی  هلیبق  ره  زا  دـنتفرگ  هحفص 15 )  ) میمصت
زا ام  یفتنم و  ءاهب  نوخ  تخادرپ  اـب  عوضوم  دـنوش و  وربور  لـئابق  ماـمت  اـب  دـننک  یمن  تأرج  ربمغیپ ) هلیبق   ) مشاـه ینب  هفیاـط  تروص 

یلع ترضح  اب  ار  عوضوم  سپس  تفای و  یهاگآ  یحو  هلیسو ي  هب  هئطوت  نیا  زا  ص )  ) دّمحم ترضح  دش . میهاوخ  صالخ  وا  تمحز 
ربمغیپ رتسب  رد  هک  درک  لوبق  ع )  ) یلع ترـضح  ییوج  هراـچ  يارب  تشاذـگ . ناـیم  رد  دوب  وا  هب  تبـسن  صخـش  نیرت  کـیدزن  هک  (ع )

هب ملاس  ناج  یمارگ  ربمغیپ  درک و  ار  راک  نیا  هتخادنا  رطخ  هب  ار  شناج  وا  هرخالاب  درک  یم  دیدهت  ار  وا  يدایز  تارطخ  هچرگا  دباوخب 
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اهنآ تسا . هدـیباوخ  رتسب  يور  ع )  ) یلع هک  دـنتفایرد  ناـهگان  اـهنآ  دـندش  رو  هلمح  ربمغیپ  رتسب  رب  ناگدـننک  هئطوت  هک  یتـقو  درب . رد 
دنتشادن یباوج  اهنآ  دیـسرپ »؟ یم  نم  زا  هک  دیدوب  هداد  تناما  نم  هب  ار  وا  رگم  داد  باوج  ع )  ) یلع و  تساجک ؟ دمحم  : » دندرک لاؤس 

یم نآرق  تفرگ . رارق  نیـسحت  دروم  ادخ  طسوت  ع )  ) یلع ماما  ترـضح  يراکادف  نیا  دنریگب . ربمغیپ  غارـس  ات  دـندرک  كرت  ار  اجنآ  و 
هب تبـسن  ادخ  دـیامن و  بلط  ار  ادـخ  يدونـشخ  ات  دـنک  یم  رظن  فرـص  شدوخ  ناج )  ) زا هک  تسه  یـسک  نادرم ، امـش  نایم  : » دـیوگ
هب هحفـص 16 )  ) روکذم هیآ  هک  دـننک  یم  فارتعا  یّنـس  یمالـسا  ( 2) نیرسفم زا  يرایـسب  ( 203-2 .« ) تسا ناـبرهم  صلخم )  ) ناگدـنب

ترجاهم هنیدـم  يوس  هب  بش  ناـمه  رکبوبا  قاـفتا  هب  ربمغیپ  ترـضح  تسا . هدـش  لزاـن  ع )  ) یلع ماـما  تقاـیل  یگتـسیاش و  هطـساو ي 
ماما دش . هدیزگرب  یلصا  خیرات  ناونع  هب  مود  هفیلخ ي  رمع  طسوت  دروآ و  دوجو  هب  مالسا  رد  يدیدج  رصع  تشذگرس  نیا  دندومرف و 
ریاس دیامن و  ترجاهم  هنیدم  هب  ص )  ) دّمحم هداوناخ  اب  تفرگ  میمصت  دومن  بترم  ار  ربمغیپ  ترضح  لزنم  روما  هکنیا  زا  سپ  ع )  ) یلع

ربمغیپ رب  هکم  رد  هک  ییاهمتـس  اهرـسدرد و  بیقعت  رد  دنزاس . قحلم  ص )  ) ربمغیپ هب  ار  دوخ  ات  دندش  هنیدم  مزاع  جیردتب  مه  باحـصا 
کیرحت ناناملسم  لاوما  تراغ  تاناویح و  راتـشک  يارب  ار  هنیدم  فارطا  نانیـشن  رداچ  اه و  یمیلک  ناتـسرپ ، تب  دش  یم  لیمحت  (ص )

ربمغیپ ترـضح  ناهارمه  طسوت  اهنآ  اما  داتفا  قافتا  دروخ  دز و  دروخرب و  دنچ  هنیدم  فارطا  رد  یمظن  یب  داجیا  روظنم  هب  دـندرک . یم 
ترجه مود  لاس  رد  هکنیا  ات  دنتفرگ  یم  هانپ  اهراغ  رد  هدومن  رارف  فارطا  ياههوک  فرط  هب  اهنآ  دـندش و  یم  عقاو  بیقعت  دروم  (ص )

. ***** 17 ، 16 ، 15 ، 14 ، 13 ، 12 هحفص 11 ، هحفص 17 ) . ) دنزاس نک  هشیر  ار  نینمؤم  دیدج و  نییآ  ات  دنتفرگ  میمصت  هکم  ناگرزب 
دمحا نبا  قفوم  ج - شریـسفت ، رد  یبلعث ، ماـما  ب - تاحفـص 159 و111 و 333 . لوا ، باب  دنـسم ، باتک  رد  لبنح ، دـمحا  ماما  فلا -

، یناهفصا میعنوبا  ظفاح  ه - هحفص ي 14 ، لوا ، باب  همهملا ، لوصف  باتک  رد  یکلام ، غابص  نیدلارون  د - بقانم ، باتک  رد  یمزراوخ ،
نیدـلا لالج  د - يزار ، رخف  ماما  ج - يروباشین ، لـضاف  ب - یبلعث ، قاحـساوبا  فلا - نارگید . زا  يرایـسب  و  ءاـیلوالا ، ۀـیلح  باـتک  رد 

زا رگید  يرایـسب  و  یلازغ ، دـمحم  ماما  ح - یجنگ ، فسوی  نب  دـمحم  ز - یمزراوخ ، بیطخ  و - یناهفـصا ، میعنوبا  ظـفاح  ه - یطویس ،
. ناشیاه ریسفت  رد  ینس  نیرسفم 

ردب گنج 

نیرت جوجل  اهنآ  نایم  دـندرک . یم  هدامآ  ربمغیپ  اب  گنج  يارب  ار  ناشدوخ  روآ ، گـنج  نادرم  رفن  اب 950  زهجم  رکـشل  کی  نونکا  مه 
يارب ربمغیپ  تشادن . یگدامآ  ًالـصا  یگنج  نینچ  يارب  ربمغیپ  دندش و  یم  هدید  دـندوب  ربمغیپ  ياه  هدازومع  بلغا  هک  مالـسا  نانمـشد 

اب ات  دـیراذگاو  دوخ  هب  ارم  دـیتسه  نم  ياه  هدازومع  اهومع و  امـش  نیرتشیب  میتسه و  لیماف  کی  زا  همه  ام  : » داتـسرف ماـغیپ  نینچ  اـهنآ 
دوخ يوزرآ  هب  امـش  مدروخ  تسکـش  هچنانچ  اـما  تسامـش . راـختفا  هیاـم ي  متـشگ  زوریپ  هچناـنچ  تروص  نیا  رد  مدرگ  هجاوم  برع 

هطساو هب  اما  دندوب  رفن  ربمغیپ 313  رکشل  هچرگا  دندش . گنج  راتفرگ  ناناملسم  ماجنارس  دماین و  گنج  خساپ  زج  یباوج  دیا ». هدیـسر 
زا درم  هس  دنتفرگ . رارق  نمـشد  لباقم  رد  ممـصم  نادرم  نیا  دندوب . رفن  رازه  زا  رت  يوق  ناش  هدیقع  رد  يراوتـسا  ادـخ و  هب  ناشنامیا  ي 
یم دوخ  یگرزب  تورث و  هب  هک  یلاـح  رد  دـندمآ ، ولج  دـیلو  هبیـش و  شردارب  رـسپ و  هبتع و  یماـسا  هب  مالـسا  نانمـشد  نیرت  زوـت  هنیک 

هحفص . ) دننک گنج  یلومعم  صاخشا  اب  هک  دوب  اهنآ  نأش  رسک  اریز  دندیبلط  هزرابم  هب  ار  ناشدوخ  نأش  مه  يوجگنج  رفن  هس  دندیلاب .
دش و هجاوم  دیلو  اب  یلع  ترضح  دندش . ور  هب  ور  اهنآ  اب  ثراح ) دنزرف   ) هدیبع شیومع  رسپ  هزمح و  شیومع  ع ،)  ) یلع ترضح  ( 18
، درب هانپ  وا  هب  ات  درک  رارف  هبتع  شردپ  فرط  هب  وا  دش و  نایامن  دیلو  لغب  ریز  ریشمش  رس  هک  يروط  هب  دروآ  دورف  شا  هناش  رب  يا  هبرض 

هزمح شیومع  کـمک  هب  وا  سپـس  درک . تسین  هب  رـس  ار  وا  شیاـپ  نار  رب  يرگید  هبرـض ي  اـب  دومن و  بیقعت  ار  وا  ع )  ) یلع ترـضح 
روبجم تسکش و  اهنآ  ياهریشمش  هک  دندوب  هدرک  هلاوح  رگیدکی  هب  ار  اهریـشمش  ردقنآ  اهنآ  تشاد . رارق  هبیـش  يور  هب  ور  هک  تفاتش 

وا رـس  تشپ  زا  نمـشد  هک  يروط  هب  دوب  تماقدنلب  دنمونت و  هزمح  دنیامنب . رگیدـکی  اب  ینز  تشم  هب  عورـش  هدـش  زیوالگ  مه  اب  دـندش 
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هبتع هدیبع و  تخادنا . نیمز  رب  ار  نمشد  ریـشمش  شین  اب  ًاروف  و  ومع » شاب  بظاوم  ار  ترـس  : » دومرف ع )  ) یلع ترـضح  دش . یمن  هدید 
اب هبتع  تشاد ، تدـش  زونه  گنج  دـندرک و  یم  هلاوح  رگیدـمه  هب  ریـشمش  ود  ره  هک  یعقوم  دـندوب و  كاب  یب  عاجـش و  یلیخ  ود  ره 
ود هرخالاب  تفای . تافو  هنیدم  هب  نتشگرب  ِهار  رد  نآ  رثا  رب  وا  دید و  هبرض  تدش  هب  هدیبع  ياپ  قاس  اما  دش . هتـشک  یناهگان  هلمح  کی 

یتقو هک  يروط  هب  دش  یم  هدید  الاب  حطـس  رد  يا  هیحور  يراکادف و  حور  ناناملـسم  فرط  زا  دندرب . هلمح  رگیدمه  هب  ریـشمش  اب  هاپس 
هلیسو هب  اهنآ  فصن  دهد  یم  هقباس  خیرات  هک  روط  نامه  دندوب و  رفن  داتفه  نمشد  زا  ناگدش  هتشک  دش ، مامت  اهریشمش  قرب  ینشور و 
دنتشگ ریسا  ناناملـسم  تسد  هب  زین  اهنآ  رفن  تشاذگ و 70  رارف  هب  اپ  مزر  نادیم  زا  نمـشد  دندوب . هدش  هتـشک  ع )  ) یلع ماما  ریـشمش  ي 

رگید زیچ  گنج  تشونرـس  دندوب  هدرکن  تکرـش  گنج  رد  ع )  ) یلع ماما  هحفص 19 )  ) رگا اما  دندرک  یبوخ  گنج  ناناملـسم  هچرگا 
یم داوس  ناناملـسم  هب  هک  دـندش  یم  دازآ  یتـقو  اـهنآ  ربـمغیپ  ناـمرف  قـبط  دنتـسناد  یم  ار  نتـشون  ندـناوخ و  ءارـسا  بلغا  نوـچ  دوـب .

. ***** 20 ، 19 هحفص 18 ، هحفص 20 ) . ) دنتخومآ

ناناملسم نایم  يردارب  داقعنا 

نیارباـنب نک ». رارقرب  یتـشآ  حلـص و  تناردارب  نیب  ربـمغیپ ) يا   ) نیارباـنب دـنردارب ، مه  اـب  نینمؤـم  : » دـیامرف یم  نینچ  نآرق  زا  يا  هـیآ 
تروشم اب  ناردارب  دنزاس . رارقرب  ناشدوخ  نیب  يردارب  دادرارق  مه  اب  رفن  ود  ره  ات  درک  ییامنهار  ار  شناوریپ )  ) نینمؤم ربمغیپ  ترـضح 

گنتلد هدرـسفا و  رایـسب  تباب  نیا  زا  دـشن ، باختنا  یـسک  فرط  زا  یلع  ترـضح  نوچ  اـما  دـندش . یم  باـختنا  ص )  ) ربمغیپ ترـضح 
ترـضح هب  تبـسن  نوراه  هبتر  هجرد و  لـثم  نم  اـب  هسیاـقم  رد  وت  یتسه و  نم  صخـش  ردارب  وت  : » دومرف وا  هب  باـطخ  ربمغیپ  دـیدرگ .

(. 1 .) دـش هدینـش  ناکم  دـنچ  رد  ربمغیپ  زا  شیامرف  راـهظا و  نیا  درک ». دـهاوخن  روهظ  يربمغیپ  نم  زا  دـعب  هکنیا  زج  یـشاب  یم  یـسوم 
(، ص  ) ربمغیپ ترـضح  تلحر  زا  سپ  ع ،)  ) یلع ماما  لصفالب  تفالخ  تابثا  رد  یـساسا  لیلد  ار  ربتعم  تیاور  نیا  نایعیـش  هحفص 21 ) )

ادـخ هب  هک  یمکحم  هدـیقع ي  تلع  هب  وا  درک . جاودزا  ربمغیپ  رتخد  اهنت  همطاف  اـب  ع )  ) یلع ترجه  مود  لاـس  رد  نینچمه  دـنناد و  یم 
ترـضح تشاذـگ . یم  مارتحا  دایز  وا  هب  ربمغیپ  ترـضح  دوب و  مدرم  تاـقبط  ماـمت  دزناـبز  يراـکزیهرپ  تّفع و  هطـساو ي  هب  تشاد و 

اهنآ تساوخرد  هب  ص )  ) دّمحم اّما  دهدب ، اهنآ  هب  جاودزا  تسد  ات  دـش  يراگتـساوخ  ذوفن  اب  مهم و  درم  دـنچ  هلیـسو ي  هب  س )  ) همطاف
بیـصن راختفا  نیا  تبقاع  متـسه ». یهلا  یحو  رظتنم  همطاف  جاودزا  هرابرد ي  : » دومرف یم  ناگدـننک  اضاقت  باوج  رد  داد . یمن  تیاضر 

زا هحفـص ي 54 ، موس ، دـلج  حیحـص ، باتک  رد  يراخب  هللا  دـبع  وبا  فلا - . ***** 22 هحفص 21 ، هحفـص 22 ) . ) دـش ع )  ) یلع ماما 
دلج  7 دنسم باتک  رد  لبنح  دمحا  ماما  ج - تاحفص 236 و 237 ، مود ، دلج  حیحص ، باتک  رد  ملـسم  ب - تسا ، هدرک  تیاور  يزاغم 

جورم باتک  رد  يدوعـسم ، نیـسح  نبا  یلع  ه - ءافلخلا ، خـیرات  باتک  رد  یطویـس ، نیدـلا  لالج  د - و 119 ، تاحفص 118 و98  لوا ،
هحفص ي 9. موس ، دلج  كردتسم ، باتک  رد  يروباشین ، هللا  دبع  وبا  و - هحفص ي 49 ، مود ، دلج  بهذلا ،

دحا گنج 

یم سپ  ار  اهنآ  اهناملـسم  داتفا و  قافتا  يرایـسب  ياهدروخ  دز و  ردـب  گنج  زا  دـعب  تسویپ . عوقو  هب  يرجه  موس  لاس  رد  دـحا  گنج 
يرفن رازه  جنپ  يورین  کی  نیاربانب  دریگب ، ماقتنا  ص )  ) دّمحم ترضح  زا  هک  دوب  نآ  رکف  رد  رتشیب  هشیمه  شیرق  هلیبق ي  نکلو  دندز .
هنیدم زا  حلـسم  مزال  ياهتروشم  زا  سپ  ربمغیپ  هاپـس  دنیامن . گنج  ناناملـسم  هیلع  رب  ات  دندومن  كرت  ار  هکم  نایفـسوبا  یگدرکرـس  هب 

مان هب  یعاجش  صخش  ناتسرپ  تب  هاپس  رادملع  دندرک . دروخرب  مه  اب  هنیدم  يرتمولیک  شش  رد  دحا  هوک  کیدزن  هاپـس  ود  دش . جراخ 
رگید سک  چیه  تفگ : دید  ار  وا  هحلط  هک  يدرجم  هب  دمآ و  ولج  ع )  ) یلع ترضح  دیبلط . یم  زرابم  ًابترم  هک  دوب  هحلط  یبا  نبا  هحلط 

ندز مه  هب  مشچ  کی  اـب  ار  وا  ع )  ) یلع ترـضح  دنـسیون  یم  ناـسیون  خـیرات  هک  يروط  هب  وت . زج  دـنک  گـنج  نم  اـب  تشادـن  تأرج 
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یلع ماما  اب  نت  هب  نت  گنج  رد  هداوناخ  نامه  زا  رگید  يوجگنج  دنچ  دـش . هتـشک  مه  وا  هک  دومن  دـنلب  ار  ملع  شردارب  سپـس  تشُک .
رد یلع  ماما  دیوگ  یم  خیرات  هک  يروط  هب  دیبلط . زرابم  شنابحاص  نوخ  ماقتنا  نتفرگ  يارب  هایـس  مالغ  کی  هکنیا  ات  دـندش  هتـشک  (ع )

نادیم زا  هدز  تشحو  نمـشد  دوب . اپرـس  هظحل  دنچ  يارب  شندـب  هحفـص 23 )  ) هک يروـط  هب  درک  مین  ود  هب  ار  وا  ریـشمش  هبرـض  نیلوا 
ربعم کی  نابهگن  دراگ  ناونع  هب  رفن  هاجنپ  دودـح  يدایز  ًاتبـسن  دادـعت  درک . بلج  ار  اهنآ  رظن  يا  هثداح  ناـهگان  هک  درک  رارف  رازراـک 

اب دـنک . هلمح  ناناملـسم  هب  تشپ  زا  هدز  رود  ار  هپت  تسناوت  یم  نمـشد  هک  ییاج  دـندرک ، یم  یناب  هدـید  دـنلب  يا  هپت  يور  ار  یکیراب 
كرت درک  یم  رارف  نمـشد  هک  یماگنه  یگنج  مئاـنغ  يروآ  عمج  يارب  ار  اـجنآ  اـهنآ  دـننکن  كرت  ار  اـجنآ  هک  ربمغیپ  شرافـس  دوجو 

. دندش رو  هلمح  ناناملسم  هب  تشپ  زا  هگنت  زا  روبع  زا  سپ  هدرمش  تمینغ  ار  تصرف  دید ، ظفاحم  نودب  ار  اجنآ  نمشد  ناهگان  دندرک .
ناشدوخ نایم  هدز  تشحو  اهناملسم  هدنهد  ناکت  ربخ  نیا  راشتنا  زا  سپ  يدوز  هب  دش . هتشک  دّمحم  دیـشک  دایرف  دنلب  یـسک  نمـض  رد 

ربمغیپ زا  ات  دندرک  تمواقم  هک  رفن  ای 6  زج 4  دندرک . رارف  اههوک  فرط  هب  دنتشاذگ و  اهنت  ار  ربمغیپ  اهنآ  ماجنارس  دندیشک و  ریـشمش 
هحلط و ریبز ، یلع ، زج  دـندرک  رارف  گرزب  هباحـص ي  یتح  ربـمغیپ  هاپـس  ماـمت  دنـسیون : یم  ( 1) یّنـس نیخّروم  زا  يدادعت  دـننک . عافد 
زا يا  هتشرف  هلیسو ي  هب  راقفلاوذ  مان  هب  يریشمش  تسا  عیاش  هک  يروط  هب  تسکش و  یلع  ماما  ریـشمش  گنج  هحوبحب ي  رد  هناجدوبا .
«. راقفلاوذ لثم  يریـشمش  هن  تسین و  یلع  زج  يدرمناوج ، : » داد رد  ادـن  يزمر  ییادـص  دـش و  هتـشاذگ  یلع  رایتخا  رد  یئرم  ریغ  يایند 

ربمغیپ بلق  رب  یقیمع  رثا  غاد  نیا  دش و  هتـشک  گنج  هحفـص 24 )  ) نیا رد  ربمغیپ  يومع  هزمح  مان  هب  مالـسا  گرزب  نیدهاجم  زا  یکی 
نادیم عافد  یب  هنیدم ي  لاغـشا  نودـب  دادـن و  همادا  ار  گنج  نمـشد  اما  دـندروخ  تسکـش  گنج  نیا  رد  اهناملـسم  هچرگا  تشاذـگ .

قوف یگتسخ  دوجو  اب  دروخ و  ریـشمش  مخز  دون  گنج  نیا  رد  ع )  ) یلع ماما  هک  تسا  هدش  تیاور  درک . كرت  هکم  يوس  هب  ار  گنج 
هب دمآ و  دورف  نامسآ  زا  سّدقم ) هتـشرف ي   ) لیئربج نمـض  نیا  رد  تشادن . غیرد  ربمغیپ  زا  ار  دوخ  تیامح  مه  هظحل  کی  يارب  هداعلا 

ًالماک یلع  دومرف : ادخ  ربمغیپ  دنک ». یم  گنج  يراکادف  هیحور ي  اب  دوجو و  مامت  اب  یلع  هنوگچ  هک  نک  هاگن  ار  اجنآ  : » تفگ ربمغیپ 
دنراد قیدصت  یّنس  نادنمـشناد  هک  يروط  هب  میا .) هدمآ  دوجو  هب  تاذ  کی  زا  ود  ره  ام   ) متـسه وا  هیبش  ًالماک  مه  نم  تسا و  نم  هیبش 
حرـش رد  دیدحلا ، یبا  نبا  فلا - . ***** 25 ، 24 هحفص 23 ، هحفص 25 ) (. ) 2 .) دش هدینـش  ربمغیپ  زا  فلتخم  ناکم  دنچ  رد  لوق  نیا 
تریـس باتک  رد  یبلح ، ج - هحفـص ي 43 ، همهملا ، لوصف  باتک  رد  یکلام  نیدـلارون  ب - هحفـص ي 276 ، موس ، دلج  هغالبلا ، جهن 

، دمحا نبا  قفوم  ج - بقانم ، باتک  رد  یلزاغم ، نبا  ب - دنـسم ، باتک  رد  لبنح ، دـمحا  ماما  فلا - هحفص ي 123 . موس ، دلج  هیبلحلا ،
باتک رد  یجنگ ، فسوی  نبا  دمحم  و - هحفص ي 92 ، ننـس ، باتک  رد  هجام ، نبا  ه - حیحـص ، باتک  رد  يذمرت ، د - بقانم ، باتک  رد 

. رگید يرایسب  و  بلاطلا ، تیافک 

( بازحا  ) قدنخ گنج 

تشاذگ یمن  نمشد  دندوب و  راشف  رد  تخس  هکم  ناتسرپ  تب  هلیسو ي  هب  اهناملـسم  درک  یم  یگدنز  هنیدم  رد  ربمغیپ  هک  یلاس  هد  رد 
داتفه زا  شیب  رد  ناناملـسم  اریز  دـننک  لمحت  ار  يدایز  تالکـشم  اهرـسدرد و  دـندوب  روبجم  هک  يروط  هب  دنـشاب . رطاـخ  هدوسآ  اـهنآ 
مزاع یگنج  درم  رازه  هد  لماش  رکـشل  کی  يرجه  مجنپ  لاس  رد  دـندوب . راتفرگ  تدـم  نیا  مامت  رد  کـچوک  اـی  گرزب و  هچ  گـنج 
نمض ربمغیپ  تشاد . یگداوناخ  هنیک ي  تقیقح  رد  درک و  یم  جل  ص )  ) دّمحم اب  هک  دوب  نایفـسوبا  زاب  هاپـس  نیا  هدنامرف  دندش . هنیدم 

رـسارس شیروـالد  ترهـش  هک  دودـبع  نبورمع  دراد . هاـگن  بقع  ار  نمـشد  اـت  دومن  رفح  یقدـنخ  هنیدـم  فارطا  باحـصا  اـب  تروشم 
ورمع دندیرپ . قدـنخ  فرط  نیا  هب  بسا  اب  رگید  زرابم  راهچ  قافتا  هب  درک  یم  يربارب  وجگنج  رفن  رازه  اب  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ناتـسبرع 

رد كاب  یب  ناولهپ  نیا  هک  یتقو  دـندش  هدز  تشحو  یلیخ  ناناملـسم  دـیبلط . زرابم  دـنلب  يادـص  اب  دوب  نیگمـشخ  رایـسب  هک  یلاـح  رد 
نآ رد  هشیمه  يارب  دـیراد  وزرآ  هک  یتشهب  نآ  تساجک  : » تفگ ورمع  دوبن . وا  اب  گنج  بلطواد  سک  چـیه  دـش ، ناـیامن  مزر  نادـیم 
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ترضح زج  دشن  هداد  یتبثم  باوج  چیه  دهد ». فاصم  نم  اب  دناوتب  هک  مدرگ  یم  یسک  لابند  نم  دیـشاب ، شوخ  و  هحفص 26 )  ) دیواج
شناوریپ فرط  هـب  ار  دوـخ  يور  و  تـسا » ورمع  وا  یلع  نیــشنب  : » دوـمرف ص )  ) ربـمغیپ تـشاد . مـالعا  ار  دوـخ  یگداـمآ  هـک  ع )  ) یلع

ع)  ) یلع ترضح  دیبلط  یم  زرابم  ورمع  هعفد  ره  دنک »؟ صالخ  رورش  درم  نیا  ّرش  زا  ار  ام  تسا  رـضاح  یـسک  هچ  : » دومرف دنادرگرب و 
لثم دنک ، یم  گنج  ادخ  نمشد  نیا  اب  هک  دوب  لاحـشوخ  تفرگ و  هزاجا  ربمغیپ  فرط  زا  ماجنارـس  دوش . ور  هب  ور  وا  اب  هک  دوب  رـضاح 

هک دیدرگ  هجاوم  ناتـسبرع  دنمونت  يوق و  نامرهق  اب  یگلاس  نس 25  رد  ع )  ) یلع ماما  دوش . یم  صالخ  نادنز  زا  هک  یسک  یلاحـشوخ 
هک دنراد  دوجو  یناناوج  اسب  هچ  هک  تسناد  یمن  دش و  یم  ریقحت  ورمع  طسوت  تّدـش  هب  وا  تشاد . گنج  رد  يدایز  هبرجت ي  هقباس و 

گرم لابقتسا  هب  یناوج  ناوفنع  رد  هک  دروآ  تمحر  ع )  ) یلع ترضح  رب  لوا  هلهو ي  رد  ورمع  دنشاب . كاب  یب  عاجـش و  تسا  نکمم 
هب متـسه ». بلاطیبا  دـنزرف  یلع  نم  داد  باوج  وا  یتسه ؟ یـسک  هچ  وت  ینک ، زیتس  نم  اب  هک  یناوج  یلیخ  وت  : » تفگ سپـس  دور و  یم 

مرادن تسود  دوب و  نم  کیدزن  تسود  وت  ردـپ  : » تفگ نینچ  يدـیماان  اب  دروخ و  ناکت  یمک  کی  دینـش  ار  مان  نیا  ورمع  هکنیا  درجم 
نم راذگاو ، ار  هناهلبا  ياهفرح  : » دومرف ع )  ) یلع ترـضح  دنیآ ». نادـیم  هب  تیاهومع  زا  یکی  هک  رتهب  هچ  مزیرب  ار  وت  لثم  یناوج  نوخ 

زا یکی  رازراک  نادیم  رد  وت  مناد  یم  نم  هک  اجنآ  ات  : » دومرف هفاضا  سپـس  و  مناسر ». لتق  هب  ادـخ  هار  رد  ار  وت  هک  مناد  یم  دوخ  هفیظو 
دراو نک و  هحفـص 27 )  ) كرت ار  یتسرپ  تب  ًالوا  نک ، لوبق  ارم  ياه  هتـساوخ  زا  یکی  ـالاح  يروآ ، یمرب  ار  لـباقم  فرط  تجاـح  هس 

: دومرف ع )  ) یلع ماـما  تسیچ »؟ وت  یمود  تساوخرد  مروآ . یمن  ناـمیا  دّـمحم  هب  زگره  نم  : » داد باوـج  ورمع  وـش ». ناناملـسم  عـمج 
گنن نآ  : » تفگ ورمع  متـسه ». هداـیپ  نم  اریز  وش ، هداـیپ  بسا  زا  هکنیا  اـی  ياـمن  رظن  فرـص  گـنج  زا  نک و  ضوع  ار  دوخ  میمـصت  »
ریشمش اب  ع )  ) یلع ماما  فرط  هب  دش و  هدایپ  بسا  زا  سپس  و  دیسرت » هبرجت  یب  ناوج  کی  زا  ورمع  دنیوگب  مدرم  رگا  تسا  نم  هداوناخ 

رس دیرد و  مه  زا  رپس  هک  دوب  تخس  دیدش و  ردقنآ  هبرض  دیناشوپ ، رپس  اب  ار  شرـس  ًاروف  ع )  ) یلع ترـضح  دیدرگ . رو  هلمح  هدیـشک 
فده هب  هبرض  هک  يروط  هب  درک  دراو  ورمع  ياپ  نار  هب  یمکحم  هبرض ي  ع )  ) یلع ترـضح  دید . بیـسآ  یمک  ترـضح  نآ  كرابم 

ع)  ) یلع ترضح  هک  دیدرگ  هدهاشم  دش  نشور  كاخ ، درگ و  زا  دربن  نادیم  هک  یعقوم  دیطلغ . رد  نیمز  يور  رب  یمان  ناولهپ  دیسر و 
هک درک  تیصو  شنداد  ناج  تاظحل  نیرخآ  رد  ورمع  دندش . تفگش  رد  همه  دنک ، ادج  ندب  زا  ار  شرس  ات  هتسشن  ورمع  هنیس ي  يور 
نم يارب  نآ  ندرک  شومارف  : » دومرف درک و  تقفاوم  ع )  ) یلع ترـضح  دـیامن . رظن  فرـص  شا  یتمیق  هحلـسا  سابل و  زا  ع )  ) یلع ماـما 
نوچ اهنآ  زا  یکی  دننک . رذگ  قدنخ  زا  ات  دـندرک  رارف  یگمه  دـندوب  هدرک  یهارمه  ورمع  اب  هک  يرفن  راهچ  نآ  سپـس  و  تسا » ناسآ 

ع)  ) یلع ترـضح  درک . توعد  هزرابم  هب  ار  یکی  وا  اما  دندرک  وا  نارابگنـس  هب  عورـش  ناناملـسم  داتفا و  قدنخ  لخاد  دزیرگب  تساوخ 
دسیون یم  یّنـس  ( 1) نیخروم زا  یـضعب  هک  يروـط  هب  هحفـص 28 ) . ) دیناسر تکاله  هب  ریـشمش  هبرـض  کی  اب  ار  وا  دش و  قدـنخ  دراو 

اهنت هک  ورمع  تسا .» اهناسنا ) ناگتـشرف و   ) نایملاع تدابع  زا  رتشیب  قدـنخ  زور  رد  ادـخ  دزن  یلع  تبرـض  شزرا  : » تسا هدومرف  ربمغیپ 
یلوتـسم نمـشد  رب  قیمع  یـسرت  هجیتـن  رد  دـش و  هتـشک  هرظتنم  ریغ  دـندرک  یم  باـسح  یلیخ  وا  يور  دوـب و  شیرق  ناتـسرپ  تب  دـیما 

دش نآ  رب  وا  تساخرب و  یتخس  نافوط  لاوحا  نیا  اب  نراقم  دهد . ناماس  رس و  تیعـضو  نیا  هب  هنوگچ  هک  دوب  ریحتم  نایفـسوبا  دیدرگ .
هب گـنج  نیا  دـندرک . كرت  ار  اـجنآ  وا  زا  تیعبت  هب  هّکم  هاپـس  سپـس  دومن و  داریا  یهاـتوک  ینارنخـس  وا  دـیامن ، تعجارم  هکم  هب  هک 

تکرـش گنج  نیا  رد  هنیدم  هکم و  فارطا  نانیـشن  رداچ  نایدوهی و  زا  يرایـسب  ياههورگ  اریز  تسا  روهـشم  زین  بازحا  گنج  ناونع 
هحلـسا یناهنپ  رد  هتـسکش و  ار  دوخ  نامیپ  هشیمه  لثم  نکلو  دندوب  هدرک  ءاضما  ار  هنیدم  زا  عافد  دادرارق  ًالبق  نایمیلک  هچرگا  دنتـشاد .

فرط زا  دنتسناوت  یمن  اهناملسم  نیاربانب  دندوب ، دادرارق  نتـسب  لوغـشم  هکم  ناتـسرپ  تب  اب  ًابترم  اهنآ  دنتـشاد . یم  لاسرا  هکم  فرط  هب 
اهنآ هب  يرجه  متفه  لاس  رد  تبقاع  دروآرد و  دوخ  دایقنا  تحت  ار  اهنآ  تفرگ  میمصت  ص )  ) دّمحم ترضح  دنـشاب . رطاخ  هدوسآ  اهنآ 

هحفص 26، هحفص 29 ) . ) درک یم  دراو  همطل  ناشناگرزب  عفانم  هب  نآ  اریز  دندوب  كانساره  مالسا  تفرشیپ  زا  نایمیلک  داد . گنج  مالعا 
شروهشم باتک  رد  يدوعـسم ، ب - هحفـص ي 32 ، موس ، دـلج  كردتـسم ، باتک  رد  يروباـشین ، میکح  فلا - . ***** 29 ، 28 ، 27
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. يربط خیرات  باتک  رد  يربط ، ج - بهذلا ، جورم 

ربیخ گنج 

لوغـشم اه  هعلق  فارطا  رد  نایمیلک  دوب و  هدش  روصحم  دنچ  ییاه  هعلق  اب  هک  ربیخ  مان  هب  دوب  يدابآ  ياج  کی  هنیدم  يرتمولیک  رد 86 
یتـقو دنتـشارفارب  ار  دوخ  ياـه  رداـچ  اـه  هعلق  ولج  دندیـسر و  هقطنم  نیا  هب  ص )  ) ربـمغیپ یگدرکرـس  هب  اهناملـسم  دـندوب . يزرواـشک 

جرب و تاماکحتـسا و  ياراد  يا  هعلق  اجنآ  دـنیامن . گنج  هداـمآ  ار  دوخ  اـت  هدرک  رارف  اـه  هعلق  لـخاد  هب  دـندیمهف  ار  عوضوم  ناـیمیلک 
دنیامن حتف  ار  هعلق  ات  دندنام  رظتنم  هتفه  هس  ناناملـسم  دـندش . عمج  هعلق  نآ  رد  یگمه  اهنآ  تشاد و  دوجو  سومق  مان  هب  مکحم  يوراب 

هب نکلو  دندش  رازراک  هصرع ي  دراو  يرگید  زا  سپ  یکی  ربمغیپ  گرزب  هباحص ي  ود  رمع  رکبوبا و  دندرواین . تسدب  یتّیقّفوم  نکلو 
گنج زا  رمع  هک  یعقوم  دنک ، یم  تیاور  بهذـم  یّنـس  خروم  يربط ، هک  هکیروطب  هحفص 30 ) . ) دندروخ تسکش  ( 1) نایدوهی تسد 

ادخ وا  هک  داد  مهاوخ  یسک  هب  ار  گنج  ملع  ادرف  دومرف : ربمغیپ  داد . یم  شرازگ  حرـش و  هعلق  ياورنامرف  بحرم  تعاجـش  زا  تشگرب 
هک تفرگ  ع )  ) یلع ترضح  غارـس  ص )  ) ربمغیپ دعب  زور  (. 2 .) دـنراد تسود  ار  وا  مه  ربمغیپ  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شربمغیپ  و 

دـش و هداد  وا  هب  گنج  ملع  هرخالاب  تفای  دوبهب  هظحل  ناـمه  رد  یلع  ترـضح  مشچ  درد  دومرف و  اـعد  ربمغیپ  دوب . درد  مشچ  هب  ـالتبم 
دـش و زاب  سومق  هعلق  گرزب  رد  ناهگان  تشادرب . ماگ  هعلق  يوس  هب  هدرمـش  ياهمدـق  اب  ع )  ) یلع ماما  دـیدرگ . گـنج  مزاـع  ترـضح 

اما دندیشک  بقع  یمک  یلع  ترضح  ناهارمه  هک  دیشک  یکانتشحو  هرعن  نانچ  بحرم  ردارب  ثراح  دندمآ . نوریب  روآ  گنج  يدادعت 
ترضح نونکا  دش . هتشک  ع )  ) یلع ترضح  ریشمش  اب  ثراح  هرخالاب  دندیـشک ، ریـشمش  رگیدکی  يور  رب  اهنآ  داتـسیا و  وا  يولج  یلع 
بحرم دوب  مسر  میدـق  رد  هک  روطنامه  دـش و  وربور  دوب ، روهـشم  يروالد  رد  رت و  عاجـش  همه  زا  نایدوهی  نیب  هک  بحرم  اـب  ع )  ) یلع

اب هک  اهنآ  متـسه و  يا  هبرجتاب  درم  گنج  رد  نم  دراد  دای  هب  ربیخ  هک  اجنآ  اـت  هحفـص 31 ) : ) تفگ نینچ  وا  درک . یناوخزجر  هب  عورش 
ردـیح ارم  ماـن  مرداـم  هک  متـسه  یـسک  نم  : » دومرف وا  باوج  رد  ع )  ) یلع ترـضح  دـیطلغ . دـنهاوخ  دوخ  نوخ  رد  دـنوش  ور  هبور  نم 

ماـن ندینـش  زا   ) بحرم دـنک ».) یمن  رارف  هاگراکـش  زا  زگره  دـیامن و  یم  هلمح  ًاـبترم  هک  تسا  يریـش  ینعم  هب  ردـیح   ) تسا هتـشاذگ 
وا اما  دش . دهاوخ  هتشک  مان  ردیح  یصخش  تسد  هب  هک  دوب  هدینش  شیدوهی  نهاک  زا  وا  اریز  دنک  رارف  ات  دنادرگرب  ار  شبسا  رس  ردیح )

سک نامه  وا  هک  دـناد  یم  یـسک  هچ  تسا  رایـسب  ملاع  رد  ردـیح  هک  تفگ  یم  دوخ  اب  تشگرب و  ع )  ) یلع ترـضح  فرط  هب  هراـبود 
وا یلع  اما  دنک ، یتسدشیپ  گنج  رد  ریگلفاغ و  ار  یلع  ماما  هک  تساوخ  دوب  نیگمـشخ  رایـسب  ثراح  شردارب  گرم  زا  وا  نوچ  دـشاب .

تفر هعلق  رد  فرط  هب  ع )  ) یلع ترضح  دنتـسب . تشپ  زا  ار  رد  دندرک و  رارف  هعلق  لخاد  هب  اهیمیلک  تشُک . یناهگان  هلمح ي  کی  اب  ار 
مامت دننک . هلمح  هعلق  لخاد  هب  ات  درک  زاب  شناهارمه  يارب  ار  هار  قیرط  نیا  هب  تخادنا . یفرط  هب  دـنک و  اج  زا  شیورین  مامت  اب  ار  نآ  و 

تـسکش فیعـض و  نمـشد  هب  تبـسن  گرزب  نایاوشیپ  نینچمه  ادخ و  نادرم  دنتـشگ . ریـسا  نایدوهی  زا  يرایـسب  دش و  هدوشگ  اه  هعلق 
رب ینبم  نایدوهی  تساوخرد  هب  ات  دوب  نابرهم  یفاک  دـح  هب  مالـسا  ربمغیپ  دـننک . یم  رظن  فرـص  ماقتنا  زا  هدرک  راتفر  ینابرهم  اب  هدروخ 

فـصن اـهنآ  هقطنم ي  تظفاـحم  ربارب  رد  دـننکن و  کـمک  مه  هّکم  راـفک  هب  هدـیدرگ و  حالـس  عـلخ  هـکنیا  طرـش  هـب  اـجنآ  رد  ندـنام 
هب دوب  يدابآ  نیمزرـس  ربیخ  هعلق ي  کیدزن  هنیدم  يرتمولیک  رد 140  دومرف . تقفاوم  دنیامن ، راذگاو  ناناملـسم  هب  ار  دوخ  تالوصحم 
هب مالـسا  ربمغیپ  دنتـشاد . یـشوخ  راگزور  دندرک و  یم  يزرواشک  اجنآ  دعتـسم  ياهنیمز  رد  نایدوهی  هک  یئاج  كدف  مان  هحفص 32 ) )

تحت نمـشد  هلمح  ربارب  رد  اـهنآ  اـت  داتـسرف  یماـیپ  اـجنآ  دیفـس  شیر  گرزب و  هب  مالـسا  ّدـض  رب  یلمع  هنوگره  ندرک  یثـنخ  روـظنم 
. دنیامنن تکرش  ناناملسم  هیلع  رب  يا  هئطوت  رد  میلست و  یمالسا  تلود  هب  ار  عرازم  دمآرد  فصن  هکنیا  طرش  هب  دنشاب ، مالسا  تظفاحم 

همه هب  قلعتم  یلم  هنازخ ي  ناونع  هب  یلک  روط  هب  دـندرگ ، حـتف  یماظن  ياهورین  اب  هک  یقطانم  دراد  یم  ررقم  عرـش  نوناق  هک  يروط  هب 
وا ربمغیپ ، قح  رب  نانیشناج  هب  سپس  دراد و  قلعت  ربمغیپ  صخش  هب  يزیرنوخ  یشکرکشل و  نودب  هدش  حتف  یحاون  اما  تسا  ناناملسم  ي 
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نآ  » هیآ ي هک  یعقوم  دنسیون  یم  یمالسا  ( 3) نیرسفم زا  يدادعت  دشخبب . ار  نآ  تسا  لیام  هک  یسک  ره  هب  ای  دهد  هراجا  تسا  نکمم 
دهاوخ هک  ره  هب  ار  شیوخ  ربمغیپ  ادـخ  یلو  دـیتخاتن  نآ  رب  يرتش  یبسا و  هک  درک  شیوخ  ربمغیپ  دـیاع  اـهنآ  لاـم  زا  ادـخ  هک  اـهزیچ 

ربمغیپ و ادخ و  صاخ  هدرک  شیوخ  ربمغیپ  دیاع  اه  هدکهد  نیا  مدرم  لاوما  زا  ادخ  هچ  ره  تساناوت . زیچ  همه  رب  ادخ  دنک و  یم  طلسم 
دهد امش  هب  ربمغیپ  هچ  ره  ددرگن . تسد  هب  تسد  امـش  نارگناوت  نایم  ات  تسا  ناگدنام  هار  هب  نانیکـسم و  نامیتی و  يو و  نادنواشیوخ 

هحفـص 33)  ) هروس ي و 7  تایآ 6  .« ) تسا تازاجم  نیگنـس  ادـخ  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  دـینک و  سب  دـنک  نات  عنم  هچ  ره  زا  دـیریگب و 
هب ار  كدف  ات  تسا  هدرک  رما  نم  هب  دنوادخ  دومرف  دیبلط و  ار  دوخ  رتخد  س )  ) همطاف ترـضح  یمارگ  ربمغیپ  سپـس  رـشح .) هکرابم ي 

روظنم هتبلا  . ) دیدرگ بلـس  س )  ) همطاف زا  كدف  تیکلام  یـسایس ، ياه  روظنم  هب  رکبوبا ، لوا  هفیلخ ي  نامز  رد  اهدـعب  ( 4 .) مشخبب وت 
نآرق رب  ینبم  شراتفگ  رادرک و  ساسا  هک  مالـسا  رد  تسا  یماقم  الاب  درم  هرابرد ي  تسد  رد  باتک  نوچ  تسین  يراگن  خـیرات  فلؤم 

زارف لوا  هلهو ي  رد  تسا  مزال  نیاربانب  تسا . هدوب  ربمغیپ  ترـضح  مزالم  یگچب  زا  مدـق  هب  مدـق  اـج  همه  وا  تسا و  یمالـسا  لوصا  و 
،31 هحفص 30 ، هحفص 34 ) .( ) مشاب هدومن  للدم  ار  وا  یـصخش  هژیو  تلاح  ات  میامنب  زیزع  ناگدنناوخ  میدقت  ار  مالـسا  خیرات  زا  ییاه 
، یعفاش هحلط  نب  دمحم  ب - هحفـص ي 62 ، لوا ، دلج  ءایلوالا ، ۀیلح  باتک  رد  یناهفـصا ، میعن  وبا  ظفاح  فلا - . ***** 34 ، 33 ، 32

لیعامـسا نب  دمحم  د - لصف 14 ، بلاطلا ، تیافک  باـتک  رد  یعفاـش ، فسوی  نب  دـمحم  ج - هحفـص ي 4 ، لاؤسلا ، بلاطم  باـتک  رد 
رد لبنح ، دـمحا  ماما  فلا - هحفـص ي 324 . مود ، دلج  حیحـص ، باتک  رد  جاجح ، نبا  ه - هحفص ي 100 ، حیحـص ، باتک  رد  يراخب ،

یخلب نامیلس  خیش  د - لصف 14 . هیافک ، باتک  رد  یجنگ ، فسوی  نب  دمحم  ج - ننـس . باتک  رد  ینیوزق ، هجام  نبا  ب - دنـسم . باتک 
رد یبلعث ، دمحا  ماما  فلا - هحفص ي 508 . مود ، دلج  هباصا ، باتک  رد  ینالقسع ، نبا  ه - مشـش . لصف  هدوملا ، عیبانی  باتک  رد  یفنح ،

مـساقلاوبا مکاـح  ج - روثنملارد )  ) هحفـص ي 177 مراهچ ، دـلج  ریـسفت ، باـتک  رد  یطویـس ، نیدـلا  لـالج  ب - ناـیبلا ، فشک  باـتک 
باب هدوملا ، عیبانی  باتک  رد  یخلب ، نامیلس  خیـش  ه - خیرات . باتک  رد  لیعامـسا ، نیدلا  دامع  ریثک  نبا  د - خیرات ، باتک  رد  یناکـسح ،

رد یطویـس ، نیدلا  لالج  ب - نایبلا ، فشک  باتک  رد  یبلعث ، دمحا  ماما  فلا - ریـسفت . رد  هیودرم ، نبا  ظفاح  و - یبلعث ، ریـسفت  زا  ، 39
نیدـلا دامع  ریثک  نبا  د - خـیرات ، باـتک  رد  یناکـسح ، مساـقلاوبا  مکاـح  ج - روثنملارد )  ) هحفـص ي 177 مراهچ ، دـلج  ریـسفت ، باتک 

. ریسفت رد  هیودرم ، نبا  ظفاح  و - یبلعث ، ریسفت  زا  باب 39 ، هدوملا ، عیبانی  باتک  رد  یخلب ، نامیلس  خیش  ه - خیرات . باتک  رد  لیعامسا ،

[1] لسالسوذ گنج 

نتـشک اهنآ  دوصقم  دـننک و  هلمح  هنیدـم  هب  هنابـش  ات  دـندش  دـهع  مه  راکراوس  يرفن  رازه  هدزاود  يورین  کی  يرجه  متـشه  لاـس  رد  .
زا یحو  هلیـسو ي  هب  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  هک  دنراد  هدیقع  یمالـسا  نادنمـشناد  زا  یـضعب  دوب . ع )  ) یلع ترـضح  وا  یـصو  ای  ربمغیپ 

ص)  ) ربمغیپ ترضح  دنداد . شرازگ  وا  هب  ار  ربخ  نیا  دندوب  هدش  هدرامگ  هکم  فارطا  هک  یناسوساج  نمـض  رد  اما  دش ، رادربخ  ارجام 
اهنآ هیلع  رب  زهجم  یهاپس  رازهراهچ  اب  تفای  روتسد  رکبوبا  گرزب  یباحص  سپـس  تشاذگ و  نایم  رد  تیعمج  اب  دجـسم  رد  ار  عوضوم 

يولج بسا  رب  راوس  رفن ،  200 تفرگ . رارق  نمشد  سر  مشچ  رد  هکنیا  ات  درب  شیپ  یگتـسهآ  هب  ار  دوخ  ناهارمه  وا  دزیخرب . هزرابم  هب 
نیا زا  وت  روظنم  میناسر . لتق  هب  ار  یلع  شیومع  رـسپ  ای  دّـمحم  ات  میا  هدروآ  مهارف  گنج  لیاسو  اـم  : » دنتـشاد راـهظا  دـندمآ و  رکبوبا 

هچنانچ میامن  هضرع  امش  رب  ار  هحفص 35 )  ) مالسا هک  مراد  روتسد  هفیظو  بسحرب  نم  : » تفگ باوج  رد  رکبوبا  تسیچ »؟ یـشکرکشل 
تفرگ و ارف  ار  وا  تشحو  هجیتن  رد  دندیشک ، وا  خر  هب  ار  ناش  رکـشل  يورین  تردق و  اهنآ  درک ». مهاوخ  گنج  امـش  اب  دینک  در  ار  نآ 

تمس هب  رمع  نامز  نیا  رد  تخاس و  رثأتم  تخس  ار  ربمغیپ  راوگان  تلاح  نآ  اب  مه  نآ  هاپس  تعجارم  ددرگرب . هنیدم  هب  تفرگ  میمـصت 
ع)  ) بلاطیبا یب  یلع  ماجنارس  دومن . تعجارم  هنیدم  هب  رکبوبا  لثم  درواین و  تسد  هب  یتیقفوم  مه  وا  اما  دیدرگ . باختنا  هاپس  یهدنامرف 
ار دوخ  يورین  یلبق  هدنامرف  ود  فالخرب  یلع  ترضح  دیامن . بیقعت  ار  اهنآ  ات  تفای  تیرومأم  یهاتوک  رظن  لدابت  زا  سپ  دش و  توعد 
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رد هرخالاب  هکنیا  ات  درک  یم  تکرح  اهبـش  وا  دـسرب . اهنآ  هب  ربخ  یب  ات  دومرف  يربهار  ولج  هب  رب  هناـیم  قیرط  زا  رتشیب  هچ  ره  تعرـس  اـب 
باوج ترـضح  یتسه ؟ یـسک  هچ  وت  دنتفگ : دندمآ و  وا  غارـس  هب  رفن  تسیود  قباس  لثم  مه  هعفد  نیا  تفرگ . رارق  نمـشد  سر  مشچ 

ام یتسه و  وت  ام  یبلق  روظنم  دنتفگ : اهنآ  دیوش ». میلست  مالسا  هب  هک  منک  یم  توعد  ار  امش  متـسه و  بلاطیبا  دنزرف  یلع  نم  مسا  : » داد
یم هچ  ار  امـش  : » دومرف یلع  ترـضح  رهظ . ماگنه  ادرف  ام  هدعو ي  دـیناسر . میهاوخ  لتق  هب  دارفا ت  اب  ار  وت  دـشاب  هک  يا  هلیـسو  ره  هب 
همین رد  ناناملسم  درک ». مهاوخ  گنج  هدش  نییعت  عقوم  رد  ادرف  امش  اب  نم  دینک ؟ یم  دیدهت  ارم  نتشُک ، اب  امش  داب ، امش  رب  تنعل  دوش ،
یتقو دندومن . هدامآ  تخسرس  نمشد  نیا  هیلع  رب  گنج  يارب  ار  دوخ  ياه  هحلسا  هداد و  كاروخ  ار  دوخ  ياهبسا  الوم  نامرف  قبط  بش 

نمشد هب  یتخس  هلمح ي  هک  دوب  کیرات  اوه  زونه  دندروآ و  اج  هب  ار  حبص  زامن  ترضح  ییاوشیپ  هب  تیعمج  دیمد  حبص  هدیپس ي  هک 
تکاله هب  رکشل  نارادولج  هلیسو ي  هب  هحفص 36 )  ) نمشد زا  يرایسب  هک  دوب  هدشن  ههبج  دراو  زونه  رکـشل  بقع  هک  يروط  هب  هدومن 

هنیدم فرط  هب  هریغ  رتش و  دنفسوگ و  یشاوم و  اب  ءارسا  نونکا  مه  دندوب . هدش  ریسا  ریجنز  بانط و  اب  مه  يدایز  دادعت  دندوب و  هدیـسر 
یلع ترـضح  دـندمآ . شنیرفآ  راختفا  هاپـس  و  ع )  ) یلع لابقتـسا  هب  جراخ و  هنیدـم  زا  نینمؤم  ریاس  و  ص )  ) ربمغیپ دـندش و  هداد  لاقتنا 
ربتعم عبانم  زا  باتک  نیا  رد  هک  تسا  یتیاور  اهنت  نیا  دش . هنیدـم  دراو  یگنج  میانغ  زا  یهبانتم  رادـقم  اب  تیعمج  ناوارف  نیـسحت  نمض 

هب دوب  یخالگنـس  هیحان ي  کی  نمـشد  ینوکـسم  زکارم  دراد . فالتخا  دـنا  هتـشون  یّنـس  نادنمـشناد  هچنآ  اـب  نآ  هدـش و  هتفرگ  هعیش 
ردقنآ يراکادف  نیا  دندوب . هداتفا  سفن  زا  زین  اهبسا  دش و  یم  هدید  ینشور  ياه  هقرج  نیمز  يور  رب  اهبسا  مس  كاکطصا  اب  هک  يروط 

نامحر و يادخ  مان  هب  : » دیوگ یم  نآرق  دش . لزان  نامسآ  زا  هتسجرب  راک  نیا  هطـساو ي  هب  نآرق  زا  هروس  کی  هک  دوب  نیـسحت  نایاش 
نیمجاهم دـنرآرب و  هلعـش  گنـس ) زا  شیوخ  مُس  اب   ) نازورف شتآ  دـننز و  سفن  هک  دـشاب ) یم  اهبـسا  روظنم   ) ناکت زیت  هب  مسق  میحر ،

وا تسا و  ساپسان  شیوخ  راگدرورپ  هب  تبـسن  ناسنا  هک  دنوش  نمـشد  عمج  نایم  رد  درگ  اب  دنرآرب و  يدرگ  اجنآ  رد  هک  ناهاگحبص 
. ***** 37 ، 36 هحفص 35 ، هحفص 37 ) (.« ) دیجم نآرق  زا  هروس ي 100  .... ) تسا تخـس  لام  یتسود  هب  وا  دهد و  یم  یهاوگ  نآ  رب 

. دش هدرب  راک  هب  نمشد  تراسا  تهج  بانط  ریجنز و  ياه  هتشر  هک  یگنج 

هتوم گنج 

مادـک چـیه  هکم  ناتـسرپ  تب  هن  لامـش و  رد  اهیمیلک  هن  دوب و  هدـش  رقتـسم  ناتـسبرع  رـسارس  یبسن  تینما  کی  يرجه  متـشه  لاـس  رد 
. دراد لیـسگ  هیروس  يزرم  تابـصق  يوس  هب  ییورین  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ربمغیپ  یقافتا  کی  نامز  نامه  رد  دندوبن . مالـسا  يارب  يدیدهت 

نارومأم هلیـسو ي  هب  دـسرب  اجنآ  هب  هکنیا  زا  لبق  اـما  دوب  هداتـسرف  قشمد  راـبرد  هب  ینید  تاـغیلبت  تهج  ار  يدرم  ًـالبق  ربمغیپ  ترـضح 
هدیسر لتق  هب  اهنآ  هک  ییاج  دندوب . هدش  هتـشک  تاحفـص  نآ  رد  رگید  غلبم  رفن  نامز 16  نیا  نراقم  نانچمه  دوب و  هدش  هتـشک  يزرم 
ماقتنا ات  تشگ  هتوم  مزاع  ع )  ) یلع ترضح  ینت  ردارب  رفعج  یگدرکرس  هب  يرفن  رازه  هس  رکـشل  کی  تشاد . مان  هتوم  نیمزرـس  دندوب 
نامه مزاع  امـش  : » دومرف نآ  نمـض  دومرف و  داریا  یهاتوک  قطن  هنیدـم  هاگودرا  رد  ربمغیپ  ترـضح  دریگب . نیلتاق  زا  ار  ناگدـش  هتـشک 

امش توعد  رگا  دنروآ ، نامیا  اتکی  يادخ  هب  ات  دینک  توعد  ار  اهنآ  لوا ، دیتفیب . ولج  امش  دنا ، هتـشک  ار  امـش  ناردارب  هک  دیتسه  ییاج 
گنج ادخ  مان  هب  اهنآ  اب  امـش  تروص  نیا  ریغ  رد  دـییامن . رظن  فرـص  ماقتنا  هحفـص 38 )  ) زا یتسیاب  امـش  دندرک ) لوبق   ) دندرکن در  ار 

یگدنز زا  هک  درم  هچ  نز و  هچ  نانابهر  ناشیشک و  يارب  ادابم  هک  دیشاب  هتشاد  رطاخ  هب  اما  دییامن  تازاجم  ار  ادخ  نانمـشد  نآ  دینک و 
اه و هناخ  دینک  تقد  دیناسر و  لتق  هب  ار  نادنملاس  نانز و  ناکدوک و  ادابم  نینچمه  دـینک و  داجیا  یتمحازم  دـنا  هتفرگ  هرانک  یعامتجا 

تیقفوم زا  نینچمه  تشاد و  عالطا  ناناملـسم  يراکادـف  يروالد و  زا  یبوخ  هب  هیروس  تلود  دـیزاسم ». عیاـض  ار  يزرواـشک  ياـهنیمز 
يرواگنج رظن  هطقن  زا  مالـسا ) هاپـس  مُر و  هاپـس   ) هاپـس ود  نیا  هک  تقیقح  نیا  دوجو  اب  دوب . علطم  نوگانوگ  لیابق  اب  ياهگنج  رد  اـهنآ 

هداد ناشن  دوخ  زا  يا  هداعلا  قوف  يراکادـف  ناناملـسم  تارفن ، دادـعت  رظن  زا  مه  یگنج و  تازیهجت  ظاحل  زا  مه  دـندوبن ، هسیاـقم  لـباق 
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ات دندش  ثعاب  هلیـسو  نیدب  اهنآ  دنداد . یم  رـس  دنلب  يادص  اب  ار  هللا  الا  هلا  راعـش ال  هک  یلاح  رد  دندرک ، دراو  نمـشد  هب  يدایز  تافلت 
ود يارب  ار  ناناملـسم  هیلع  رب  هلمح  هیروس  رکـشل  هجیتن  رد  دهد ، يرای  ار  ناناملـسم  ات  دسر  یم  اهنآ  هب  یکمک  هاپـس  دـنک  رکف  نمـشد 

اهناملسم هچرگا  دنیامن ، كرت  هنیدم  يوس  هب  ار  گنج  نادیم  ات  داد  تصرف  اهناملسم  هب  هناکریز  یگنج  ریبدت  نیا  تخاس . فقوتم  زور 
. درک زاب  يدعب  تاغیلبت  يارب  ار  هار  نآ  دش و  رتشیب  جراخ  رد  مالـسا  هزاوآ ي  ترهـش و  اما  دنتفرگن  یبوخ  هجیتن ي  یـشکرکشل  نیا  زا 

. ***** 39 هحفص 38 ، هحفص 39 ) )

هّکم گرزب  حتف 

هّکم نونکا  مه  دومن . حتف  يزیرنوخ  راتـشک و  نودب  دوخ  ینادراک  ریبدـت و  نسح  اب  ار  هکم  ربمغیپ  يرجه ) متـشه  لاس   ) لاس نامه  رد 
ناکم کی  دعب  دندوب و  راشف  رد  تخس  شیرق  هلیبق ي  رافک  طسوت  لاس  هدزیـس  ات  تثعب  عورـش  يادتبا  زا  شباحـصا  ربمغیپ و  هک  یئاج 

، یلبق دادرارق  قـبط  دـیآرد . وا  داـیقنا  تحت  اـت  تفر  یم  تشاد  دـننک ، مهارف  وا  هـیلع  رب  یگنج  گرب  زاـس و  اـت  دوـب  نمـشد  يارب  ینما 
لاسرا دوخ  دادرارق  ِفرط  هب  یگنج  تازیهجت  ای  هدومن و  تلاخد  رگیدـکی  ناـنامیپ  مه  روما  رد  دنتـشادن  قح  ناتـسرپ  تب  ناناملـسم و 

هتـشک ار  اهنآ  زا  يدادـعت  هدرک و  کمک  ربمغیپ  نانامیپ  مه  اب  یگنج  رد  دوخ  نانامیپ  مه  هب  دادرارق  نیا  فالخرب  ناتـسرپ  تب  دـنیامن .
فئاوط رگید  فرط  زا  دوش . هتفرگ  نیمجاهم  زا  ناگدـش  هتـشُک  نوخ  ماـقتنا  اـت  دـندرک  کـمک  تساوخرد  ربمغیپ  زا  اـهنآ  اذـل  دـندوب .

ربمغیپ و مشخ  ندـناشن  ورف  روظنم  هب  نیاربانب  دوب . نیب  امیف  دادرارق  فالخرب  اهنآ  لمع  اریز  دـندوب  هدـش  نامیـشپ  دوخ  راـتفر  زا  شیرق 
تمحز رد  لاـس  هد  زا  شیب  هحفص 40 )  ) ار اهناملسم  شا  هنامصخ  راتفر  هک  شیرق  هفیاط ي  هدرکرـس  نایفـسوبا  یلبق  تابـسانم  تیوقت 

ناما يا  هلمح  هنوگره  هیلع  رب  ناناملـسم  هب  ًانمـض  دبلط و  شزوپ  ربمغیپ  روضح  رد  هدیدرگ  هنیدم  راپـسهر  تفرگ  میمـصت  دوب  هتخادنا 
. دادن ناشن  یتیساسح  وا  ياه  هتفگ  نایفسوبا و  ربارب  رد  دوب و  تکاس  تدم  مامت  رد  ربمغیپ  ترـضح  دش . ربمغیپ  دجـسم  لخاد  وا  دهد .

کی دوب  روبجم  هکم  ندوشگ  روظنم  هب  ربمغیپ  نونکا  تفرگ . شیپ  ار  هکم  هار  ًامیقتـسم  جراخ و  هنیدم  دجـسم  زا  نایفـسوبا  سپ  نآ  زا 
دراد نامیا  ادخ  هب  هک  سک  ره  : » نینچ نیا  دنداتسرف  یمایپ  اهنآ  يارب  دوصقم  نیا  يارب  دنناسرب و  ناناملـسم  عالّطا  هب  ار  یمومع  جیـسب 

ات دـنیامن  ینابهگن  ار  اههار  ات  دومرف  رقتـسم  ییاهاج  رد  ینانابهگن  نآ  زا  سپ  دـشاب ». گنج  هدامآ ي  هدـش و  حلـسم  هناـمرحم  یتسیاـب 
زا مه  يرفن  رازه  شش  يورین  کی  دندش و  عمج  حلـسم  درم  رازهراهچ  هنیدم  رد  دوشن . شرازگ  هکم  هب  هنیدم  تیعـضو  گنج و  رابخا 

ار هکم  دوب  یمرتحم  صخش  شیرق  رافک  رظن  رد  هک  ربمغیپ  يومع  سابع  نونکا  مه  دندیدرگ . قحلم  اهنآ  اب  هار  رـساترس  فلتخم  لیابق 
دوب ریزگان  ربمغیپ ) يومع   ) سابع دـیامن . تاقالم  هار  نایم  رد  ربمغیپ  اب  هک  داتفا  قافتا  نینچ  دوب و  هدرک  كرت  هنیدـم  هب  ترجاهم  يارب 

اب وا  نآ  زا  سپ  دومن . یم  یـسوساج  مه  ربـمغیپ  عـفن  هب  وا  نمـض  رد  درک و  یم  ءاـضتقا  نینچ  شلغـش  اریز  دـنامب  هکم  رد  تقو  نآ  اـت 
هب هکنیا  ات  درک  ییامنهار  ولج  هب  ار  ناناملـسم  ص )  ) ربمغیپ تفرگ . یم  رارق  ناناملـسم  تروشم  فرط  دوب و  هارمه  رمع  نایاپ  ات  ربمغیپ 

شتآ هب  ار  اـهمزیه  فارطا  ياـه  هپت  يور  رب  اـت  داد  روتـسد  دزادـنا  تشحو  هب  ار  هـکم  یلاـها  هـکنیا  يارب  دندیـسر و  هـکم  ياـهیکیدزن 
شیرق هب  ربمغیپ  هاپس  هوکش  تمظع و  هرابرد ي  هتفرگ  غارس  ار  یـسک  ات  دوب  هدش  ادج  ربمغیپ  زا  سابع  نونکا  مه  هحفص 41 ) . ) دنشکب

عاضوا و هب  یگدیـسر  يریگربخ و  تهج  نایفـسوبا  ًانمـض  تسا . میلـست  راک  هراچ ي  اهنت  هک  دیامن  دزـشوگ  اهنآ  هب  دنک و  رطخ  مالعا 
هتـسهآ هدرک و  ادـص  ار  وا  تخانـش . ار  وا  يادـص  سابع  دز  یم  فرح  يرگید  اـب  هک  یعقوم  دوب . هدـش  جراـخ  هکم  زا  فارطا ، لاوحا 

ار ربـمغیپ  نوـنکا  مه  دـنیامن . يراکادـف  دّـمحم  ماـن  هب  بلق  میمـص  زا  دنرـضاح  هک  ناـمرف  هب  شوـگ  حلـسم  درم  رازه  هد  تفگ : نـینچ 
هلیبق ي يرایسب  ياهرطخ  ینیب  یم  هک  يروط  هب  دیامن و  یگداتسیا  اهنآ  ربارب  رد  دناوت  یمن  شیرق  هفیاط ي  ًانئمطم  دننک و  یم  یهارمه 

يور زا  نایفـسوبا  يروآ . نامیا  ص )  ) دّمحم شربمغیپ  ادخ و  هب  هدیـسر  ربمغیپ  روضح  هب  ًامیقتـسم  هک  رتهب  هچ  دـنک ، یم  دـیدهت  ار  وت 
تیعمج نایم  زا  دزادنا  تشحو  هب  رتشیب  ار  وا  هکنیا  يارب  سابع  دیزرل . یم  سرت  زا  ار  تدم  نیا  مامت  تفریذپ و  ار  نآ  یلیم  یب  هارکا و 
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هکنیا زا  سپ  دنسرب . ربمغیپ  تمدخ  هب  ات  دنتفرگ  هزاجا  اهنآ  هرخالاب  دهد . ناشن  وا  هب  ار  دّمحم  هاپس  هوکش  تمظع و  ات  داد  روبع  رکـشل 
رشتنم نینچ  نیا  يراطخا  ص )  ) ربمغیپ نایرج  نیا  بقاعتم  دیدرگ . میلست  ناج  سرت  زا  نایفسوبا  تبقاع  دش  لدب  در و  اهنآ  نیب  یتاملک 

نیمز رب  ار  هحلسا  هک  ییاهنآ  دنک و  همیب  دنرب  یم  هانپ  نایفسوبا  هناخ ي  هبعک و  هناخ  هب  هک  ییاهنآ  ناج  دناوت  یم  نایفسوبا  الاح  : » درک
دومناو ناملـسم  ار  دوخ  سرت  زا  غورد و  هب  نایفـسوبا  هچرگا  دوب ». دنهاوخ  اهناملـسم  تظافح  تحت  دنیامن  یفرط  یب  مالعا  دـنراذگ و 

وا رظن  نودب  ًالقتـسم  یمیمـصت  هنوگ  چیه  شیرق  ناتـسرپ  تب  اریز  دش  يزیرنوخ  راتـشک و  نودب  هکم  حـتف  یلـصا  تلع  نآ  نکلو  درک 
نایم رد  شیرق  هفیاط ي  اـب  ثحب  يارب  هحفـص 42 )  ) ار شیوخ  تادـهاشم  ات  تفر  دوخ  تیرومأم  لابند  هب  وا  لاح  ره  هب  دـنتفرگ . یمن 

رد ات  دندیزرو  یم  رارصا  دندرک و  شنزرس  ار  وا  ًایوق  دشاب و  هتشاد  تقیقح  هیـضق  هک  دندرک  یمن  روصت  اهنآ  لوا  هلهو ي  رد  دراذگ .
هرخالاب دندومن . اهدمآ  شیپ  میلـست  ار  دوخ  دـندرک  تفایرد  زین  نارگید  زا  ار  رابخا  نامه  یتقو  اما  دـنیامن  یگداتـسیا  ناناملـسم  لباقم 

یلاها دش . هکم  دراو  یفصو  لباقریغ  تمظع  هوکش و  اب  دندوب  هتفرگ  ار  وا  درگادرگ  حلسم  درم  رازه  جنپ  هک  رتش  رب  راوس  ص )  ) ربمغیپ
زکرم ینالوط  ياهتدم  هک  ار  يرهش  اهناملسم  نونکا  دریگ . تمواقم  هب  میمصت  تسناوت  یمن  یسک  هک  دنتـشاد  یفیعـض  هیحور ي  نانچ 

رد دیدرگ . مارحلادجسم )  ) هبعک گرزب  دجسم  ترایز  مزاع  یهاتوک  تحارتسا  زا  سپ  ربمغیپ  دندرک و  لاغشا  دوب  یتسرپ  تب  كرش و 
تب دـنچ  درک  یم  کمک  وا  هب  تدـم  نیا  ماـمت  ع )  ) یلع ترـضح  تسکـش و  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  اـهتب  شا  هزین  اـب  وا  لوا  هلهو ي 

زا ار  هبعک  يالاب  هقبط ي  ات  دتـسیاب  ربمغیپ  كرابم  ياه  هناش  يور  ات  تفای  نامرف  یلع  ترـضح  دندوب و  هدش  بصن  هبعک  يالاب  گرزب 
اب ربمغیپ  سپـس  دیدرگ . شبیـصن  ربمغیپ  ياه  هناش  يور  رب  نداتـسیا  راختفا  هک  دوب  یـسک  اهنت  ع )  ) یلع ترـضح  هتبلا  دیامن . كاپ  اهتب 

روبجم دیداد و  رارق  راشف  تحت  تخس  ارم  امش  دیدومن ، نم  توبن  راکنا  امـش  دیدرک ، دب  نم  هرابرد ي  امـش  : » دومرف دش و  وربور  مدرم 
کیرحت هتسویپ  ار  نایدوهی  برع و  فلتخم  لئابق  دیتشاذگن و  هدوسآ  ارم  تاقوا  بلغا  امـش  منک ، كرت  هنیدم  يوس  هب  ار  منطو  دیدرک 

همه ي نونکا  دندش ». هتـشک  نم  مشچ  يولج  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  يروط  هب  دـنیامن  يزیرنوخ  گنج و  اهناملـسم  هیلع  رب  ات  دـیدرک  یم 
دهاوخ ریـشمش  مد  زا  ار  ام  همه ي  ًاملـسم  : » دـنتفگ یم  دـندومن و  یم  يروآدای  ار  دوخ  ياهاطخ  دوخ  شیپ  دـندوب  رـضاح  هک  یناـسک 

هک دندوب  يراکفا  نینچ  رد  قرغ  اهنآ  دش ». دنهاوخ  هتفرگ  يریـسا  هب  ام  نادنزرف  نز و  دنک و  یم  ینادنز  ار  ام  ای  دـنارذگ  هحفص 43 ) )
نابز کی  اـب  مدرم  ماـمت  دـیئوگ »؟ یم  هچ  ـالاح  دـینک و  یم  رکف  نم  هراـبرد ي  هنوگچ  : » دومرف تسکـش و  ار  توکـس  ربمغیپ  ناـهگان 
ردارب گرزب و  امش  میناد  یمن  يزیچ  امـش  فرط  زا  ینابرهم  یبوخ و  زج  مینک و  یم  رکف  یلاع  رایـسب  امـش  هرابرد ي  ام  : » دنداد باوج 

اب دومرف  شرگمتس  ناردارب  هب  فسوی  مردارب  هک  هچنآ  طقف  نم  : » دومرف دوب  نابرهم  یفاک  ردق  هب  ًاتاذ  هک  ص )  ) ربمغیپ دیتسه ». ام  زیزع 
نم تساهنابرهم ». نیرتنابرهم  ادخ  دیامن و  وفع  ار  امـش  ادخ  دوب  دهاوخن  امـش  يارب  یـشنزرس  زورما  : » دیوگ یم  نآرق  میوگ ». یم  امش 

ماوقا نتشاد  رذحرب  روظنم  هب  ص )  ) ربمغیپ دیتسه ». دازآ  امش  مامت  الاح  دیسرب و  ناتیگدنز  هب  دیورب  : » مراد یم  مالعا  امش  هب  نونکا  مه 
یب ضیعبت  متـس و  ملظ و  دومن و  داریا  هداوناخ  ياضعا  ناـیم  یهاـتوک  ینارنخـس  شدوخ ، تلزنم  ماـقم و  زا  هدافتـسا  ءوس  زا  شلیماـف  و 

ترـضح  ) مشاه نادنزرف  يا  : » تفگ دومرف و  هراشا  مدرم  تاقبط  مامت  نیب  قوقح  يواست  تلادـع و  هعـسوت  هب  درک و  موکحم  ار  تهج 
ییانـشآ و هنوگ  چـیه  اهناسنا و  مامت  يوس  هب  متـسه  ادـخ  هداتـسرف  نم  دـشاب ) یم  شیرق  هلیبق ي  زا  بعـشنم  مشاـه  هداوناـخ  زا  دّـمحم 
ار امش  روظنم  نم  اب  ندوب  شیوخ  موق و  دشاب و  یم  شدوخ  لامعا  يوگخساپ  یسک  ره  تسین . رثؤم  زیخاتـسر  زور  نید و  رد  تیمرحم 

. ***** 44 ، 43 ، 42 ، 41 هحفص 40 ، هحفص 44 ) .« ) دنک یمن  هدروآرب 

هّکم رد  ص )  ) ربمغیپ ترضح  یخیرات  ینارنخس 

دش نآ  رب  ربمغیپ  دندوب و  هدش  عمج  مه  رود  مارحلادجـسم  رد  نیدراو  هزات  هچ  رهـش و  یلاها  هچ  یهوکـشاب  هوبنا و  تیعمج  نونکا  مه 
ار ینارنخس  نآ  زا  يزارف  دنچ  مراد  رظن  رد  هدنسیون  بناج  نیا  دیامرف . نایب  یقطن  نمض  ار  مالسا  تیفیک  یگنوگچ و  زا  يا  هشوگ  هک 
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زا یکی  نامز  نآ  رد  میامنب . يا  هراشا  تسا  ناتـسبرع  زور  نآ  یعاـمتجا  عضو  هب  طوبرم  هک  یتمـسق  ره  منک و  همجرت  یـسراف  ناـبز  هب 
يارب ربـمغیپ  دوـب و  شیرق  لـیماف  لـثم  فورعم  لـیماف  کـی  اـب  یـشیوخ  رخاـفت  برع  هعماـج ي  تیبـصع  نیرت  راد  هـشیر  نیرتـگرزب و 
روهظ زا  لبق  نامز   ) تیلهاج ناـمز  يدنـسپدوخ  رورغ و  مالـسا  هلیـسو ي  هب  ادـخ  مدرم  يا  : » دومرف مدرم  هب  تاـموهوم  نیا  نتخادـنارب 

هدیرفآ كاخ  زا  مه  مدآ  دیا و  هدمآ  دوجو  هب  مدآ  زا  امش  عقاو  رد  درب و  نیب  زا  امش  نایم  ار  بسن  لصا و  نامدود و  هب  رخافت  و  مالسا )
اوقت و تیـصخش  يرترب و  ساـسا  هک  تسا  نیا  راـتفگ  نیا  موـهفم  اـنعم و  دـنک ». يرود  ناـهانگ  زا  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتـهب  دـش .

نآ اـیوگ و  تـسا  یناـبز  هـک  نـیا  زج  تـسین  تیـصخش  هـنیمز ي  ندوـب  برع  مدرم ، يا  : » دوـمرف هفاـضا  وا  سپـس  تـسا ، يراـکزیهرپ 
دوخ نامدود  دادـجا و  هب  امـش  دـینک و  یهاتوک  دوخ  فیاظو  رد  امـش  هنیآ  ره  تسین  دـعب  يایند  رد  هحفص 45 )  ) امـش دارم  يوگباوج 

رد تلادع  تاواسم و  طسب  روظنم  هب  و  دروآ ». دیهاوخن  تسدب  ار  دوخ  قاقحتسا  یگتـسیاش و  نآ  تروص  نیا  رد  دییامن  رخافت  ّربکت و 
چیه دنتسه و  هناش  ياه  هنادند  لثم  مدرم  تقیقح  رد  : » دومرف هفاضا  وا  ناتـسوپ  هایـس  ناتـسوپ و  دیفـس  نیب  يواست  يرارقرب  رـشب و  نایم 

ناسکی ادـخ  شیپ  رگیدـکی  اب  اهناسنا  ماـمت  تسا . ناـهانگ  زا  يرود  اوقت و  يرترب ، تعفر و  ساـسا  تسین . برعریغ  برع و  نیب  یتّیزم 
ار نامدود  بسن و  هب  ِّربکت  يرهاظ و  تازایتما  مامت  هلیسو  نیدب  وا  دشکب ». تسد  ادخ  ینامرفان  زا  هک  تسا  یـسک  درف  نیرتهب  دنتـسه و 

ياهدنب دیق و  اهتیدودحم و  مامت  هلیـسو  نیدب  وا  و  تسا » هدش  هدـیرفآ  لگ  زا  مدآ  مدآ و  زا  اهناسنا  : » دومرف دـیکأت  هرابود  درک و  لطاب 
. ***** 46 هحفص 45 ، هحفص 46 ) . ) تخاس دازآ  لطاب  تارّوصت  تاموهوم و  يرایسب  زا  ار  اهنآ  تسسگ و  مه  زا  ار  مدرم  نایم 

نینح گنج 

رد دندوب و  يوق  یفاک  هزادنا ي  هب  اهنآ  نزاوه . فیقث و  هفیاط ي  ود  زج  دندوب  هدمآرد  مالسا  زا  تعاطا  هب  برع  لئابق  نیرتشیب  نونکا 
میمصت دنا  هدرک  حتف  ار  هکم  اهناملـسم  هک  دندیمهف  یتقو  اهنآ  دندوب . هدیزگ  ینکـس  هکم  یقرـش  لامـش  قرـش و  رد  يا  هدکهد  فئاط 

اب وا  نیاربانب  دش . شرازگ  ربمغیپ  هب  ناسوساج  طسوت  عوضوم  دننک . هلمح  هکم  هب  دهد  گنج  مالعا  اهنآ  هب  ربمغیپ  هکنیا  زا  لبق  دنتفرگ 
رازه یـس  دودح  ًاعمج  تسویپ و  نمـشد  هب  رگید  هلیبق  دـنچ  دـیدرگ . نمـشد  هقطنم  مزاع  اهنآ  بیقعت  تهج  يرفن  يورین 12000  کی 
شیپ نینُح  مان  هب  يا  هدرتسگ  نهپ و  نیمزرس  کی  هب  رتش  دنفـسوگ و  يدایز  دادعت  اب  گرزب  هچ  کچوک و  هچ  ناشیاه  هداوناخ  اب  درم 

دوخ دمآ و  نییاپ  هرد  یبقع  هناهد ي  زا  نمشد  دنیامن . روبع  یکیراب  هرد  کی  زا  دندوب  روبجم  اجنآ  هب  ندیـسر  يارب  اهناملـسم  دندمآ .
هب ریت  گنس و  ناراب  اب  دندیسر . اهنآ  سر  مشچ  هب  اهناملسم  یتقو  تخاس . ناهنپ  هرد  هنماد ي  ياه  هرخـص  گرزب و  ياهگنـس  تشپ  ار 
دنچ طقف  (. 1 .) دندومن كرت  نمشد  نایم  اهنت  ار  ربمغیپ  دنتشاذگ و  رارف  هحفص 47 )  ) هب اپ  هدیسرت  اهناملسم  هجیتن  رد  دندرک  هلمح  اهنآ 
يور شیپ  ع )  ) یلع ماما  دوعسم و  نبا  هللادبع  سابع ، نبا  لضف  ربمغیپ ، يومعرسپ  ثراح  نبا  ربمغیپ ، يومع  سابع  يرامش  تشگنا  رفن 

رازراک نادـیم  رد  ع )  ) یلع ماما  تسد  هب  یگنج  درم  لهچ  ( 2) دنسیون یم  ناراگن  خیرات  هک  يروط  هب  دندز . یم  سپ  ار  نمـشد  ربمغیپ 
رطخ هب  ار  اهنآ  هک  یلاح  رد  تشاد و  یم  زاـب  تفرـشیپ  زا  ار  اهناملـسم  گـنر  خرـس  رتش  کـی  رب  راوس  يرکیپ  لوغ  درم  دـندوب . هداـتفا 

. دومن مین  ود  ریـشمش  اب  ار  وا  سپـس  درک و  یپ  ار  شرتش  ياپ  لوا  هلهو ي  رد  ع )  ) یلع ماما  دش . زبس  ع )  ) یلع ماما  يولج  دوب  هدـناشک 
هب دندز  بقع  ار  نمشد  دنتـشگرب و  اهنآ  هرخالاب  دندرگرب . گنج  نادیم  هب  ات  دندز  یم  ادص  ار  نایرارف  ًارّرکم  سابع  شیومع  ربمغیپ و 

تالآ هرقن  يدایز  دادعت  رتش و  رازه   24 دنفسوگ ، رازه  لهچ  لیبق  زا  یگنج  مئانغ  يدایز  رادقم  دندرک . رارف  فئاط  يوس  هب  هک  يروط 
بیقعت فئاط  ياهیکیدزن  ات  ار  نمشد  اهناملـسم  دنتـشگ . اهناملـسم  ریـسا  نمـشد  زا  رفن  رازه  شـش  نینچمه  داتفا و  اهناملـسم  گنچ  هب 

ناماس رـس و  يارب  اهناملـسم  ربمغیپ  ترـضح  نامرف  قبط  دوش  حتف  اهنآ  مکحم  راوتـسا و  هعلق  ات  دوب  مزال  يدایز  نامز  نوچ  اما  دـندومن 
، نیحیحـصلا نیب  باتک  رد  يدیمح ، فلا - . ***** 48 هحفص 47 ، هحفـص 48 ) . ) دندومن تعجارم  هنیدم  هب  رگید  یـساسا  روما  نداد 

هحفص ي 602. موس ، دلج  يزاغم ، باتک  رد  يدقاو ، هحفص ي 128 . موس ، دلج  یبلحلا ، ةریس  باتک  رد  یبلح ، ب -
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كوبت گنج 

دندوب و هبرجتاب  رایسب  گنج  رد  یمور  نایهاپس  تشاد . دوجو  مُر  ناریا و  گرزب  تردق  ود  نیمز  يور  رب  درک  روهظ  مالـسا  هک  یعقوم 
مور و تارمعتـسم  زا  هنارتیدـم  يایرد  یقرـش  تمـسق  هیروس و  دـندوب . هدروآ  تسد  هب  ییاهتیقفوم  نایناریا  اب  گنج  رد  نامز  ناـمه  رد 
مالـسا و عیرـس  دشر  تشاد . رارق  رجح  نیمزرـس  هیروس و  زرم  نیب  كوبت  یگنج  ياه  هعلق  دندوب . یقرـش ) مُر   ) سنازیب تموکح  تحت 

نیاربانب دشیدنایب . يا  هراچ  مالسا  تفرشیپ  زا  يریگولج  يارب  ات  درک  راداو  ار  مُر  روطارپما  ناتـسبرع  رد  اهناملـسم  هّجوت  نایاش  تاحوتف 
ياـهناوراک هلیـسو ي  هب  یتاـشرازگ  نینچ  دـننک . تحار  ینارگن  زا  ار  دوخ  رطاـخ  هدوـمن ، هلمح  اهناملـسم  هب  اـت  دـنتفرگ  میمـصت  اـهنآ 

نامیا تمایق  زور  ادخ و  هب  سک  ره  ات  داتـسرف  هنیدم  فارطا  هکم و  هب  ار  يرفن  دـنچ  ربمغیپ  ترـضح  دـش . یم  لقتنم  هنیدـم  هب  یتراجت 
عمج رفن  رازه  یـس  دودـح  يرایـسب  مدرم  هجاوم و  اهناملـسم  لوبق  نسح  اب  توعد  نیا  دـشاب . گنج  هدامآ ي  رـضاح و  هنیدـم  رد  دراد 
مرگ رایسب  اوه  اریز  هحفص 49 ) ، ) تشادربرد یناوارف  تمحز  جنر و  اهناملسم  يارب  یشکرکشل  نیا  دنیامن . گنج  نمشد  هیلع  ات  دندش 

دنـسرب و دـندز  یم  ودرا  اهیمور  ًالومعم  هک  ییاج  كوبت  هب  ات  دـنیامن  یط  هّراح  هقطنم  رد  ار  يداـیز  تفاـسم  هک  دـندوب  روبجم  اـهنآ  و 
ورود يرفن  دنچ  ربمغیپ  باحـصا  نایم  دـنتفای . تخـس  ار  گنج  نآ  ور  نیا  زا  دوب . لوصحم  تشادرب  نمرخ و  لصف  تقو ، نآ  نینچمه 

، اوه یمرگ  لثم  ییاه  هناهب  تحت  دندرک  یم  ششوک  اهنآ  دندز . یم  رجنخ  تشپ  زا  ار  اهناملسم  يراکبارخ  اب  هک  تشاد  دوجو  قفانم ) )
میمصت ص )  ) ربمغیپ دندیمهف  یتقو  دوب . هدوهیب  اهنآ  شـشوک  نکلو  دنیامن  درـسلد  ار  اهناملـسم  نمـشد  تارفن  ترثک  تفاسم و  يرود 
فیقوت هنیدم  جراخ  رد  ار  شا  هداوناخ  هدرب و  هلمح  شا  هناخ  هب  وا  بایغ  رد  ات  دندیشک  یم  هشقن  اهنآ  . دوش گنج  مزاع  ات  تسا  هتفرگ 

اهنآ زا  ات  دراد  هاگن  هنیدم  رد  شا  هداوناخ  تسرپرس  ناونع  هب  ار  ع )  ) یلع ماما  هک  دش  نآ  رب  درب و  یپ  اهنآ  ياه  هشقن  هب  ربمغیپ  دنیامن .
نیاربانب دندوب . دونـشخان  هنیدم  رد  ع )  ) یلع ماما  فقوت  زا  نیقفانم  ددرگ . كوبت  راپـسهر  ات  دومن  زهجم  ار  دوخ  سپـس  دـیامن . تبظاوم 

رد گنج  نیا  نوچ  دنک و  تکرـش  تمحز  رپ  گنج  نیا  رد  ات  تفای  روتـسد  ربمغیپ  زا  یلع  : » نینچ نیا  ینکارپ  هعیاش  هب  دـندرک  عورش 
ار ارجام  ماهتا  نیا  عفر  يارب  ع )  ) یلع ماما  تسا ». یـضاران  وا  زا  ربمغیپ  هدرک و  یچیپرـس  ربمغیپ  نامرف  زا  تسا  لمحت  لـباقریغ  تقیقح 

نم زج  سک  چیه  اریز  درگرب  هنیدم  هب  ردارب  يا  : » دومرف یلع  هب  ربمغیپ  دومن . گنج  رد  تکرش  ياضاقت  داد و  حرـش  ربمغیپ  روضح  رد 
هک یتسین  یضار  ایآ  : » دومرف هفاضا  سپـس  ییامن ». تظفاحم  نم  بایغ  رد  هداوناخ  زا  یتسیاب  وت  دیامن و  ظفح  ار  هنیدم  دناوت  یمن  وت  و 

دهاوخن روهظ  يربـمغیپ  هحفـص 50 )  ) نم زا  دـعب  هکنیا  زج  دـشاب ؟ یـسوم  ترـضح  اب  هسیاقم  رد  نوراه  تبـسن  لـثم  نم  اـب  وت  تبـسن 
اجنآ شوح  لوح و  هک  یتقو  دوب  اهنآ  بجعت  هیام ي  دـش . دراو  كوبت  هب  يریذـپان  لمحت  ياهتمحز  اب  ربمغیپ  هاپـس  هرخـالاب  (. 1 .«) درک

تکلمم لخاد  هب  ار  ناشنازابرس  ات  دنا  هداد  حیجرت  اهنآ  دیسر  یم  رظن  هب  دشن . هدید  دنک  تلالد  نمشد  نازابرس  دوجو  زا  هک  يرثا  چیه 
دومرف فقوت  اجنآ  رد  زور  دودح 20  ربمغیپ  تسا . هدوب  غورد  دش  هداد  هنیدم  رد  ناناملسم  هب  هک  هیلوا  شرازگ  ًالامتحا  ای  دننادرگزاب و 

هک دـندوب  يذوفن  اب  نایحیـسم  اهنآ  اریز  دومن  دـقعنم  ییاهدادرارق  فلتخم  لئابق  ياسؤر  اب  نامز  نامه  رد  اما  دـشن . نمـشد  زا  يربخ  و 
. دندومن تعجارم  هنیدـم  يوس  هب  دوخ  باحـصا  اب  تروشم  نمـض  مالـسا  ربمغیپ  دـنیامن . هدافتـسا  اهنآ  زا  هدـنیآ  رد  اهیمور  دوب  نکمم 

اهنآ هشقن ي  اـما  دـنداد  مَر  يا  هرد  هنماد ي  رد  ار  شرتـش  تشگرب  هار  رد  دـنتفرگ و  وا  نتـشک  هب  میمـصت  نیقفاـنم  زا  يدادـعت  هـچرگا 
اجنآ ات  مالسا  تردق  هک  دیمهف  هناگیب  انشآ و  ره  اما  دادن  يا  هجیتن  یـشکرکشل  نیا  هچرگا  دندرب . رد  هب  ملاس  ناج  ربمغیپ  دش و  یباتفآ 

هحفص 51)  ) ياسؤر زا  يرایسب  هجیتن  رد  دوش . ور  هب  ور  هناحلسم  مُر ) يروتارپما   ) ناهج تردق  نیرتگرزب  اب  دناوت  یم  هک  تسا  هدیـسر 
هب ناناملسم  رگید  فرط  زا  دندومن . میلست  ادخ  تعیرش )  ) هب ار  دوخ  هدروآ  نامیا  وا  هب  دندش و  رضاح  ربمغیپ  دزن  برع  لئابق  تخسرس 

،50 هحفص 49 ، هحفـص 52 ) . ) دننک مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اب  هنوگچ  دنوش  هیروس  حـتف  هب  مزاع  هدـنیآ  رد  یتقو  دـندناسر  هبرجت 
عیبانی باتک  رد  یخلب ، نامیلـس  خیـش  ب - مهد ، لصف  بلاـطلا ، تیاـفک  باـتک  رد  یجنگ ، فسوی  نب  دـمحم  فلا - . ***** 52 ، 51
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رد لبنح ، دـمحا  ماما  ه - هحفـص ي 12 ، هرکذـت ، باتک  رد  يزوج ، نبا  طبـس  د - خـیرات ، باتک  رد  ریثک ، نبا  ج - مشـش ، لصف  هدوملا ،
. بقانم باتک 

ناتسرپ تب  هیلع  رب  يرازیب  راهظا 

مازعا و هکم  هب  ار  یسک  ات  تفای  روتـسد  ربمغیپ  دمآ و  نییاپ  نآرق  هیآ  دنچ  اب  نامـسآ  زا  لیئربج )  ) روآ ماغیپ  يرجه  مهن  لاس  رخاوا  رد 
زا ناسک  نآ  زا  وا  ربمغیپ  تسا و  ادـخ  يرازیب  .» 1 دـیوگ : یم  نآرق  دـناسرب : مومع  عالطا  هب  يا  هدام  راهچ  نامرف  کی  اب  ار  تایآ  داـفم 

نارفاک هدننکراوخ  ادخ  هک  دیناوتن  ندرک  رارف  ادخ  زا  هک  دینادب  دـیدرگب و  نیمزرـس  نیا  رد  .» 2 دیا ». هتسب  نامیپ  ناشیا  اب  هک  ناکرـشم 
امـش يارب  دینک  هبوت  رگا  نیاربانب  تسا . رازیب  ناکرـشم  زا  زین  وا  ربمغیپ  ادخ و  هک  جح ، زور  رد  وا  ربمغیپ  تسا و  ادـخ  مالعا  .» 3 تسا ».

.« هدب تراشب  كاندرد  یباذع  هب  دنزرو  یم  رفک  هک  ار  یناسک  دیناوتن و  ندرک  رارف  ادخ  زا  هک  دـینادب  دـینادرگب  يور  رگا  تسا و  رتهب 
هدرکن یتشپ  مه  امـش  دض  رب  یـسک  اب  هدـماین و  هاتوک  ار  نامیپ  زا  يزیچ  دـیا و  هتـسب  نامیپ  ناشیا  اب  هک  ناکرـشم  زا  ناسک  نآ  رگم  .» 4

دیسر رس  هب  مارح  ياههام  نوچ  و  .» 5 دراد ». تسود  ار  ناراکزیهرپ  ادخ  هک  دینک  لماک  ناشتدم  ات  ار  نامیپ  اهنآ  يارب  هحفص 53 ) ، ) دنا
هبوت رگا  دینیشنب . هاگنیمک  ره  رد  ناشیا  يارب  دینک و  ناش  ریسا  دیـشکب و  دیتفای  اجک  ره  ار  ناکرـشم  مرحم ) ناضمر و  نابعـش ، بجر ، )
يارب - 1 دوب : لیذ  رارق  هب  نامرف  تسا . میحر  هدـنزرمآ و  ادـخ  هک  دـینک  دازآ  ار  ناشهار  دـنداد  تاکز  هتـشاد و  اـپ  هب  زاـمن  دـندروآ و 

ناتسرپ تب  - 3 دنوش . دراو  سّدقم  كاپ و  ياهناکم  هب  دنرادن  قح  ناتـسرپ  تب  - 2 تسا . نغدق  ندیدرگ  هبعک  رود  هب  نایرع  ناکرشم 
، دنا هتسکشن  ار  دوخ  دهعت  لوق و  دنا و  هدربن  نایاپ  هب  ار  حلص  نامیپ  هک  اهنآ  - 4 دننک . تکرش  مسارم  رد  ربکا  جح  زور  رد  دنرادن  قح 
هب ات  داد  وا  هب  نامرف  اـب  تسویپ  ار  نآرق  تاـیآ  تفرگ و  رکبوبا  غارـس  ص )  ) ربمغیپ تسا . ظوفحم  دادرارق  ناـیاپ  اـت  اـهنآ  لاـم  ناـج و 
يا : » تفگ ربمغیپ  هب  دـش و  لزان  یحو  هتـشرف ي  لیئربج  سپـس  دـش . هکم  مزاع  درم  لهچ  یهارمه  اب  وا  دـناسرب . هکم  ناکرـشم  عالطا 
امـش بحاصم  قیفر و  : » دیوگ یم  نآرق  دـیهد ». ماجنا  یتسیاب  ار  تیرومأم  نیا  تلیماف  ناسک  نیرتکیدزن  زا  یـسک  ای  تدوخ  وت  دـمحم 
سوه يور  زا  هن  تسا ، هدـیورگ  لـطاب  هب  هن  هدـش و  هارمگ  هن  تسا ) هداد  میلعت  ودـب  توق  رپ  هتـشرف  هک  تسا  ربـمغیپ  ترـضح  روظنم  )

زا شیپ  داد  روتـسد  دومن و  راضحا  ار  ع )  ) یلع ترـضح  ص )  ) مرکا ربمغیپ  دوش ». یم  وا  هب  هک  یحو  رگم  تسین  نیا  دـیوگ ، یم  نخس 
. دناسرب مدرم  عالطا  هب  ار  ادـخ  نامرف  ربکا  جـح  زور  هحفـص 54 )  ) رد شدوخ  هتفرگ و  لیوحت  وا  زا  ار  راـک  دـسرب  هکم  هب  رکبوبا  هکنیا 

هداد تسد  زا  یلع  ریشمش  اب  ار  رفن  ود  ای  کی  يرایـسب  ياه  هناخ  هک  ییاج  رد  تفرگ . ماجنا  یبوخ  هب  یلع  ماما  تسد  هب  تیرومأم  نیا 
تب يرجه  مهد  لاس  ات  هک  يروط  هب  دـندش  تیادـه  یـسانشادخ  هب  هیراهظا  نیا  هلیـسو ي  هب  نیکرـشم  زا  يرایـسب  ياـههورگ  دـندوب .

. ***** 55 ، 54 هحفص 53 ، هحفص 55 ) . ) دش نک  هشیر  ناتسبرع  رد  یتسرپ 

ص)  ) ربمغیپ اب  نایحیسم  تاقالم  نیلوا 

هب يا  همان  مالـسا  ربمغیپ  دندرک . یم  یگدنز  نایحیـسم  نامز  نآ  رد  هک  ییاج  نارجن ، مانب  دوب  يدابآ  هد  نمی  نیمزرـس  ناتـسبرع و  نیب 
هثراح وبا  مان  هب  لـحم  شیـشک  دوب . هداتـسرف  فارطا  ناـنارمکح  هب  ًـالبق  هک  ییاـه  هماـن  لـثم  داتـسرف ، اـهنآ  يارب  ینید  تاـغیلبت  روظنم 
راهظا نینچ  شیشک  باوج  رد  لیبهراش  مان  هب  يدنمشناد  روکف و  درم  کی  . تشاذگ نایم  رد  یحیسم  ناگرزب  اب  ثحب  يارب  ار  عوضوم 
لقتنم لیعامـسا  نارـسپ  هب  قاحـسا  لسن  زا  توبن  هک  دـمآ  دـهاوخ  ینامز  دـنتفگ ، یم  هک  میا  هدینـش  دوخ  ینید  نایاوشیپ  زا  ام  : » تشاد

داهنـشیپ نم  دنا . هدرک  هیـصوت  ام  نید  ناگرزب  هک  دشاب  يربمغیپ  نامه  تسا  لیعامـسا  نادنزرف  زا  هک  دّمحم  تسین  دیعب  دش و  دـهاوخ 
هب ًامیقتـسم  دش و  هنیدم  دراو  روبزم  تأیه  دهد ». رارق  هجوت  دروم  ار  دمحم  ياعّدا  ات  دوش  هداتـسرف  هنیدـم  هب  یملع  تأیه  کی  منک  یم 

اهنآ اریز  دومنن . یهجوـت  اـهنآ  هب  دوـب  سک  همه  زا  ییاریذـپ  هداـمآ ي  هک  شتداـع  فـالخ  رب  ربـمغیپ  اـما  تشگ ، هناور  دجـسم  فرط 
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فرط هب  یشیدنا  هراچ  يارب  دنتـشاد . ندرگ  رد  الط  ریجنز  تسد و  هحفص 56 )  ) رد الط  يرتشگنا  دندوب و  هدیشوپ  تمیقنارگ  ياهـسابل 
وا یبایفرش  راختفا  سپس  هتشادرب ، ار  الط  تالآرویز  دننک و  ضوع  ار  اهسابل  ات  درک  هیـصوت  اهنآ  هب  یلع  ماما  دندش . ییامنهار  یلع  ماما 

: دوب لیذ  رارق  هب  تارکاذم  هصالخ  دندش ، هرکاذم  دراو  سپـس  تفریذپ و  یمرگ  اب  ار  اهنآ  ربمغیپ  دـعب  زور  دـنیامن . لصاح  ربمغیپ )  ) ار
. دییامن ارجا  ار  وا  تاروتـسد  دینک و  تدابع  ار  ادخ  هک  مهاوخ  یم  منک و  یم  توعد  یتسرپاتکی  دیحوت و  هب  ار  امـش  نونکا  نم  ربمغیپ :
میا و هدومن  شتسرپ  ار  ادخ  هک  تسا  يدایز  نامز  تدم  ام  دنک ، یم  توعد  یـسانشادخ  هب  ًاریخا  ار  مدرم  مالـسا  رگا  نایحیـسم : تأیه 

یگدنب راهظا  بیلـص  هب  هک  یتروص  رد  دینک  یم  شتـسرپ  ار  اتکی  يادخ  هنوگچ  ربمغیپ : تسا . بجاو  ام  رب  وا  تعاطا  هک  میراد  هدیقع 
نوچ مینک . یم  تعاطا  ادخ  نوچ  ار  وا  ام  نایحیسم : تأیه  تسا . هدییاز  يا  هچب  ادخ  دیراد  هدیقع  امـش  هکنیا  رت  زیمآ  رفک  دییامن و  یم 
اهراک نیا  مامت  تسا . هدروآرد  زاورپ  هب  ار  اهنآ  هتخاس  هدنرپ  لِگ  زا  هدیـشخب و  افـش  ار  ناریگ  نیمز  نارامیب و  هدرک ، هدـنز  ار  ناگدرم 

محر رد  ار  وا  زاس  ببـس  راگدرورپ  دوب و  ادخ  صلخم  هدنب ي  کی  یـسیع  ترـضح  درادن ، تحـص  ریخ  ربمغیپ : دناسر . یم  ار  دوصقم 
هدیقع مه  ار  مدرم  ات  تفرگ  ماجنا  هزجعم  شیامن  نوچ  ادـخ  هدارا ي  هلیـسو ي  هب  روکذـم  يداعریغ  ياهراک  داد و  رارق  میرم  ترـضح 
هظحل نیا  رد  تسوا . ردپ  ادخ  ًاملسم  ورنیا  زا  تسا  هدرکن  جاودزا  میرم  ترضح  اب  یسک  نوچ  نایحیسم : تأیه  هحفص 57 ) . ) دنک دوخ 

هب تفگ  وا  هب  سپس  دیرفآ ، لگ  زا  ار  مدآ  ادخ  تسا . مدآ  ترضح  نوچ  ادخ  دزن  یـسیع  ترـضح  تیاکح  : » دش لزان  نآرق  زا  يا  هیآ 
، دیرفآ ردپ  نودب  ادـخ  ار  وا  هک  تسا  مدآ  ترـضح  هیبش  حیـسم  ترـضح  تیعقوم  ربمغیپ : (. 58-3 « ) دـمآ دوجو  هب  مه  وا  يآ ، دوـجو 
. دش یم  شتسرپ  ادخ  نوچ  میدق  یلیخ  ياهنامز  زا  یتسیاب  مه  مدآ  ترضح  سپ  تسا ، تیهولا  ییادخ و  لیلد  ردپ  دوجو  مدع  هچنانچ 

مودعم دنک  یم  تجاجل  هک  یفرط  ات  دـننک  اعد  ادـخ  دزن  دـش  رارق  فرط ) ود  ره   ) اهنآ دادـن و  يا  هجیتن  ثحب  هعزانم و  نیا  لاح  ره  هب 
دنیایب دنک  هلداجم  یـسیع  هرابرد ي  هدیـسر  وت  هب  هک  شناد  نیا  دوجو  اب  هک  ره  : » دیـسر یحو  نینچ  نیا  ربمغیپ  هب  تقو  نامه  رد  دوش .

ار ادخ  تنعل  هاگنآ  مینک و  عّرضت  میناوخب و  ار  امش  سک  نیرت  کیدزن  اب  ام  سک  نیرتکیدزن  امش و  نانز  ام و  نانز  امش و  ام و  نارـسپ 
دعب زور  رد  رگیدکی  رب  ادخ  نیرفن  اب  ار  عوضوم  ات  دـندش  رـضاح  فرط  ود  هیآ ي 60 ) هروس ي 3 ، .« ) میهاوخب ادـخ  زا  نایوگغورد  رب 

اب وا  رگا  میوش  ور  هب  ور  ربمغیپ  اب  هکنیا  زا  لبق  دنتفگ ، رگیدکی  اب  یحیـسم  نارـس  تسا . قح  رب  فرط  مادک  دوش  مولعم  ات  دـنهد  همتاخ 
ماوقا و اب  وا  رگا  اما  تسا . وگغورد  ًانئمطم  دـشکب  اـم  خر  هب  ار  دوخ  يداـم  تردـق  اـت  دـشاب  هدـمآ  دوخ  هاپـس  ناگدرکرـس  باحـصا و 

شماوقا نیرتکیدزن  تسا  رـضاح  وا  اریز  تسا  یتقیقح  اب  وگتـسار و  درم  شیاعدا  رد  دراد و  نانیمطا  ادخ  هب  وا  دـمآ  شکیدزن  ناشیوخ 
رتخد همطاف  درک : باختنا  دـندوب  هحفـص 58 )  ) ادـخ هاگرد  نابرقم  زا  ناناملـسم  نایم  هک  رفن  راهچ  مالـسا ، ربمغیپ  دـشک . يدوبان  هب  ار 
سفن دننام   ) شدوخ هب  سک  نیرتکیدزن  دننام  یلع  ماما  شرهوش  نارسپ و  نوچ  نیـسح  نسح و  شدنزرف  ود  نز و  ناونع  هب  شدنمجرا 
دندرک نیقی  و  دـندش ) بجعتم   ) هتفر ورف  تریح  رد  ًالماک  دـندید  شا  هداوناخ  اب  ار  وا  نایحیـسم  هک  یتقو  دـعب  زور  شدوخ .) تعیبط  و 
تایلام  ) هیزج اهناملـسم  هب  دـش  رارق  دـندیزرو و  عانتما  رگیدـکی  هب  نیرفن  زا  نایحیـسم  هرخـالاب  دوش . یم  باجتـسم  ادـخ  دزن  شیاـعد 
تظافح رد   ) ددرگ تظفاـحم  مالـسا  تلود  فرط  زا  هناـگیب  نیمجاـهم  ربارب  رد  اـهنآ  لاـم  ناـج و  زا  ضوع  رد  دوش و  تخادرپ  هنارس )

، یلع ربمغیپ و  ود ، ره  ادخ  هک  دنا  هتفرگ  هجیتن  دنا و  هدرک  لقن  ار  رکذـلا  قوف  تیاور  ( 1) یمالسا نادنمشناد  زا  يرایسب  دنشاب .) مالسا 
ربمغیپ و هک  دنتسه  هدیقع  نیا  رب  هعیش  نیرّـسفم  مامت  ّالا  دنتـسه و  بهذم  یّنـس  گرزب  نیرّـسفم  اهنیا  . ) تسا هدیرفآ  تعیبط  کی  زا  ار 

باتک رد  هلهاـبم ، هیآ ي  لـیذ  رد  يزار  رخف  ماـما  فلا - . ***** 59 ، 58 ، 57 هحفص 56 ، هحفـص 59 ) .( ) دندحاو سفن  کی  زا  یلع 
، يرشخمز هللا  راج  د - روصنملا ، رد  باتک  رد  یطویس ، نیدلا  لالج  ج - نایبلا ، فشک  باتک  رد  یبلعث ، قاحسا  وبا  ماما  ب - شریـسفت ،

يرایـسب و  همهملا ، لوصف  باتک  رد  یکلام ، نیدـلارون  و - ءاـیلوالا ، ۀـیلح  باـتک  رد  یناهفـصا ، میعن  وبا  ظـفاح  ه - فشاـک ، باـتک  رد 
. نارگید

( عادولاۀجح  ) هّکم هب  (ص ) یمارگ ربمغیپ  رفس  نیرخآ 
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( عادولاۀجح  ) هّکم هب  (ص ) یمارگ ربمغیپ  رفس  نیرخآ 

یمالسا هرگنک  نیا  دریگ و  یم  ماجنا  اهناملسم  طسوت  تدحو  داجیا  روظنم  هب  هک  تسا  یعمج  هتسد  یبهذم و  نییآ  کی  جح  مالسا  رد 
یـسایس طباور  هدـیدرگ ، بلاغ  تالکـشم  رب  رگیدـکی  هب  کمک  يراکمه و  اـب  اـت  تسا  رثؤم  اهناملـسم  طـباور  تابـسانم و  تیوقت  رد 

هب نآ  دنروآ و  یمن  تسد  هب  هتشاد  رظن  رد  سّدقم  عراش  هک  ار  يا  هجیتن  اهناملسم  هزورما  هنافسأتم  اما  دنـشخب ، دوبهب  ار  دوخ  يداصتقا 
هچنانچ دش  هداد  عالطا  برع  لئابق  مامت  هب  ربمغیپ  نامرف  قبط  لاح  ره  هب  تسا . یمالـسا  ياهروشک  ياسؤر  زا  یـضعب  تلفغ  هطـساو ي 

هن یماظن و  هن  دوب  یـشزومآ  ترفاسم  کـی  نآ  دـنوشب . عمج  هنیدـم  رد  یتسیاـب  دـننک  تکرـش  جـح  نییآ  رد  ربمغیپ  روضح  رد  دـنلیام 
رظن رد  بناجنیا  دومرف . داریا  ار  دوخ  هجوت  لباق  قطن  هکم ) رد  تسا  یسّدقم  ناکم   ) دش دراو  تافرع  هب  یتقو  ربمغیپ  يداصتقا . یـسایس 

هب تبسن  مدرم  تازایتما  قوقح و  يرادقم  رب  دراد  تراشا  نآ  اریز  مهد  هئارا  ناگدنناوخ  يارب  ار  ینارنخـس  نآ  زا  دنچ  يزارف  ات  متفرگ 
هحفـص  ) هرابود زگره  امـش  دیهد . ارف  شوگ  نم  هب  مدرم  يا  : » دومرف ربمغیپ  تسا . هزات  ون و  نرق  هدراهچ  زا  دـعب  مه  زونه  هک  رگیدـکی 

یتسیابن امـش  دـییامنب . ار  مدرم  لام  ناج و  تیاعر  یتسیاب  امـش  دـینک ، زواجت  نارگید  قوقح  هب  ادابم  دـید ، دـیهاوخن  اـجنیا  رد  ارم  ( 60
شومارف هشیمه  يارب  یتسیاب  داتفا  یم  قافتا  اهاج  بلغا  مالسا  زا  لبق  هک  تراغ  راتشک و  دییامن ، بیقعت  ینمشد  ماقتنا و  يارب  ار  یـسک 

یتسیاب هدمآ  تسد  هب  هار  نیا  زا  هک  ییاهتورث  تسا و  ینوناقریغ  دوس  کی  مالـسا  رد  يراوخابر  دـینادب  هک  تسا  مهم  امـش  يارب  دوش .
هک دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  : » درک هفاضا  وا  سپـس  دش ». دهاوخ  هیبنت  تخـس  زیخاتـسر  زور  رد  راوخابر  هتبلا  دوش ، هداد  سپ  شنابحاص  هب 

ینابرهم هب  ناشنانز  اب  یتسیاب  نارهوش  دریگ و  رارق  هظحـالم  دروم  ناوناـب  طـسوت  یتسیاـب  هک  ناـشنانز  رب  تسا  يا  هژیو  قح  ار  نارهوش 
امش دیشاب ، لوق  شوخ  ناتنانز  هب  تبسن  دوش و  راتفر  تلادع  اب  ناشیا  اب  یتسیاب  دنـشاب و  یم  نارهوش  دزن  یهلا  تاناما  نانز  دننک . راتفر 

یتسیابن نارهوش  بایغ  رد  نانز  دننک و  ییاریذپ  هناخ  رد  ار  یـسک  امـش  هزاجا  نودـب  یتسیابن  اهنآ  دـیراد . یقوقح  ناتنانز  رب  زین  نادرم 
اـطخ و هار  زا  هچناـنچ  ار ) ناـتنانز   ) ار اـهنآ  شیاـسآ  تمالـس و  لـیاسو  یتسیاـب  نارهوش )  ) نادرم امـش  دـندرگ . یهاـنگ  چـیه  بکترم 

نامز  ) تیلهاج نامز  دیاقع  کحـضم و  بیجع و  ياهتداع  مامت  هک  مناسر  یم  عالطا  هب  هلیـسو  نیدب  دـینک . مهارف  دنتـشگزاب  یهارمگ 
ناناملـسم تفای و  نایاپ  جـح  نییآ  هرخالاب  مناسر ». یم  یهاگآ  هب  ار  اهنآ  ندوب  ینوناـقریغ  یتسرداـن و  نونکا  وغل و  ار  مالـسا ) زا  لـبق 

.61 هحفص 60 ، هحفـص 61 ) . ) دـنیامن تعجارم  هنیدـم  هب  اـت  دـندش  نآ  رب  دـنتفرگ و  داـی  ربـمغیپ  روضح  رد  زج  هبزج  ار  نآ  تافیرـشت 
*****

مخ ریدغ  ناتساد 

دندش یم  ادج  مه  زا  برع  لیابق  هک  ییاج  نامه  دیسر . دش  یم  هدیمان  مخریدغ  هک  ییاج  هب  هنیدم  هب  تشگرب  هار  رد  ربمغیپ  ترـضح 
لزان وت  هب  تراگدرورپ  زا  هک  هچنآ  ربمغیپ ، يا  : » تشگ لزان  نامـسآ  زا  نآرق  هیآ ي  کی  اجنیا  رد  دـندرگ . راپـسهر  دوخ  لزانم  هب  اـت 
یمن تیاده  ار  نارفاک  هورگ  ادخ  هک  دنک  یم  ظفح  مدرم ، ّرـش  زا  ار  وت  ادخ  يا ، هدـناسرن  ار  وا  ماغیپ  ینکن  رگا  ناسرب ، قلخ ) هب   ) هدـش

هنتف و زا  نکلو  هدوب  ربـمغیپ  هدـهع  رب  یمهم  تیرومأـم  ًـالبق  هک  دوش  یم  هدافتـسا  نینچ  هیآ  ياـنعم  زا  هـیآ ي 66 ) هروس ي 5 ، .« ) دـنک
ياه هلفاق  رظتنم  هتـشگرب  دـندوب  ریزگان  دـندوب  هتفر  ولج  هک  اهنآ  ربمغیپ  نامرف  قبط  دزاـس . راکـشآ  ار  نآ  اـت  هدیـسرت  یم  مدرم  ترارش 

دندوب هتخاس  رتش  زاهج  زا  هک  يربنم  يالاب  یمارگ  ربمغیپ  دندش ، عمج  مه  رود  راّوز  مامت  هک  یتقو  دنـسرب . ناکم  نآ  هب  ات  دنـشاب  یبقع 
( رایتخا  ) قح دوخ  رب  امش  هک  هچنآ  زا  نم  ایآ  : » دندومرف سپـس  یلاعتیراب و  ترـضح  شیاتـس  دمح و  هب  دندرک  عورـش  لوا  دنتفر و  الاب 

دراد مات  رایتخا  ربمغیپ  : » دـیوگ یم  هک  میرک  نآرق  زا  يا  هیآ  رب  دراد  تلالد  شیاـمرف  نیا  هحفـص 62 ) ( »؟ مرادن رایتخا  رتشیب  نم  دیراد 
يوزاب ربمغیپ  سپـس  تسا ». حیحـص  : » دنتفگ نارـضاح  مامت  هـیآ ي 5 ) هروس ي 33 ، .« ) دـنراد دوـخ  رب  اـهنآ  هچنآ  زا  شیب  نیملـسم  رب 

هب وا  سپس  تسا ». وا  رادرایتخا  مه  ع )  ) یلع متسه  رایتخا  بحاص  نم  ار  هک  ره  یلع ، ترضح  کنیا  : » دومرف تفرگ و  ار  یلع  ترضح 
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ینمـشد وا  اب  هک  یـسک  اب  نک  ینمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  یـسک  اب  شاب  تسود  اراگدرورپ  : » دومرف نینچ  درک و  اعد  ادـخ  هاگرد 
زا یلع  نم و  : » دومرف هفاضا  سپـس  درامـش ». ریقح  ار  وا  هک  ره  نک  لیلذ  راوخ و  دنک و  يرای  ار  وا  هک  یـسک  هب  هد  يرای  تسد  دـنک و 

نیشناج ناونع  هب  یلع  ترـضح  هلیـسو  نیدب  دنا ». هدش  قلخ  فلتخم  ياه  تعیبط  زا  مدرم  ریاس  میا و  هدمآ  دوجو  هب  هشیر  لصا و  کی 
نارگید زا  شیب  باّطخ  نبرمع  ًاصوصخم  دندرک . تعیب  وا  اب  دندوب  رفن  رازه  دـص  کی  زا  شیب  هک  نارـضاح  مامت  دـش و  یفرعم  ربمغیپ 

زا شیب  یتـسه ». درم  نز و  زا  نمؤم  ره  نم و  راـیتخا  بحاـص  وـت  یلع ، اـی  وـت  رب  نیرفآ  هب ، هب  : » تفگ یم  ًاـبترم  درک و  یم  یلاحـشوخ 
يا هناگادج  ياهباتک  اهنآ  زا  یـضعب  دـنا و  هدرک  لقن  ار  هحفص 63 )  ) تیاور نیا  یّنـس ) ( ) 1) گرزب نادنمـشناد  زا  رفن  هاجنپ  دصیس و 
رفاک هک  یناسک  نآ  : » دش لزان  نینچ  نیا  نآرق  زا  رگید  هیآ ي  دیـسر  نایاپ  هب  تافیرـشت  هک  یتقو  دنا . هتـشون  عوضوم ) نیا  هرابرد ي  )

لیمکت  ) مدروآ لامک  هب  امش  يارب  ار  نید  دینک . يرود  ناهانگ  زا  دیسرتب و  نم  زا  دیـسرتن و  اهنآ  زا  دنتـشگ ، دیمون  امـش  نید  زا  دندش 
تسا نیا  رب  هدیقع  ار  نادنمشناد  زا  يدادعت  ( 3-5 .« ) مدرک باختنا  امش  نید  ار  یناملسم  مدومن و  مامت  امش  رب  شیوخ  تمعن  و  مدرک )

هک دنراد  هدیقع  رگید  ( 2) ياملع زا  يدادـعت  اما  دـیدرگ  لزان  ربمغیپ ) روضح  رد   ) دـش مامت  هکم  رد  جـح  نییآ  هک  یعقوم  هیآ  نیا  هک 
ناوـنع هب  یلع  ماـما  بصن  نـییعت و  رب  ینبم  ار  ادـخ  هدارا ي  تساوـخ و  اـت  دـیدرگ  یحو  یمارگ  ربـمغیپ  رب  مخریدـغ  زور  رد  هـیآ  نـیا 
تـسا یماقم  ربمغیپ ) زا  دعب  تفالخ   ) تماما نایعیـش ، هدـیقع ي  هب  دـنامهفب . مدرم  هب  ربمغیپ  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  ناناملـسم  ياوشیپ 

نیمه هب  مه  ماما  دـنوش ، یم  باختنا  مدرم  نیرتاناد  نیرتهب و  نیب  زا  ادـخ  طسوت  ناربمغیپ  هک  روط  نامه  و  دـنک ) یم  نییعت  ادـخ   ) یهلا
ثحب يارب  هک  ار  یملع  تالاؤس  نشور و  ار  مهبم  لیاسم  ات  دشاب  رداق  دیاب  وا  دـنوش . باختنا  موصعم  كاپ و  نادرم  نایم  یتسیاب  قیرط 

رتهب ادخ  نیاربانب  تسا . توبن  هدننک  لماک  زج  تماما  اریز  هحفص 64 ) ، ) دیوگ خساپ  دتفا  هابتشا  رد  هکنیا  نودب  دوش  یم  هدیـشک  شیپ 
زا دـعب  یلع  ماما  لصفالب  تفالخ  تابثا  رد  لیذ  هاتوک  ناتـساد  دـش و  هتفگ  الاب  رد  هک  یتیاور  تسا . راـک  نیا  درم  یـسک  هچ  دـناد  یم 

دوخ تساوخرد  وا  درک . کمک  ياضاقت  دش و  ربمغیپ  دجـسم  دراو  ییادگ  يزور  دشاب . یم  يا  هدـننک  عناق  لیالد  نایعیـش  يارب  ربمغیپ 
هب ات  دومرف  يا  هراشا  شتـسد  تشگنا  اب  دوب  زامن  عوکر  رد  یتقو  یلع  ماما  درکن . وا  قح  رد  یتافتلا  یـسک  اما  دومن  رارکت  هعفد  دنچ  ار 
ادخ امش  رایتخا  بحاص  تسرپرس و  : » دش لزان  نآرق  زا  هیآ  کی  تقو  نامه  تسرد  دشک . نوریب  شتشگنا  زا  ار  يرتشگنا  دیوگب  ادگ 
نیا رد  هتبلا  (. 3 .«) دنهد یم  تاکز  دـنرازگ  یم  عوکر  هک  لاح  نآ  رد  دـننک و  یم  زامن  هب  تموادـم  هک  ینینمؤم  تسا و  ادـخ  ربمغیپ  و 

یباـتک نآ  تسین و  باـتک  نیا  هزوح ي  رد  عوضوم  نیا  اـما  دراد  دوجو  یعطق  لـیالد  ربـتعم ، كرادـم  ریاـس  رد  نآرق و  رـساترس  هنیمز 
ماما ب - بیغلا ، حـیتافم  باتک  رد  يزار ، رخف  ماـما  فلا - . ***** 65 ، 64 ، 63 هحفص 62 ، هحفـص 65 ) . ) دراد مزال  دوخ  صوصخم 
ۀیلح باتک  رد  یناهفـصا ، میعنوبا  ظفاح  د - روصنملا ، رد  باتک  رد  یطویـس ، نیدـلا  لالج  ج - ناـیبلا ، فشک  باـتک  رد  یبلعث ، دـمحا 

دمحم نبا  دـمحا  ح - هیالولا ، باتک  رد  يربط ، ز - بقانم ، باتک  رد  یلزاغم ، نبا  و - دنـسم ، باتک  رد  لـبنح ، دـمحا  ماـما  ه - ءاـیلوالا ،
مـساقلا وبا  ظفاح  فلا - رگید . يرایـسب  و  هیالولا ، باتک  رد  یناکـسح ، ظـحاج  دادـح  نبا  ط - هیـالولا ، باـتک  رد  هدـقع ،) نبا   ) یفوک

- فلا هیالولا . باتک  رد  یناتسجس ، دیعـس  وبا  ج - همالا ، صاوخ  باتک  رد  يزوج ، نبا  طبـس  ب - لیزنتلا ، دهاوش  باتک  رد  یناکـسح ،
باتک رد  يرشخمز ، هللا  راج  ج - نایبلا ، فشک  باتک  رد  یبلعث ، قاحسا  وبا  ب - هحفص ي 431 ، موس ، دلج  ریسفت ، رد  يزار ، رخف  ماما 

ماما و - ریسفت ، رد  یفوک ، هبی ؟ یبا ؟ نبا  ظفاح  ه - هحفص ي 186 ، مشش ، دلج  ریسفت ، رد  يربط ، د - هحفص ي 422 ، لوا ، دلج  فاشک ،
رد یکلام ، غابـص  نبا  ح - بلاطلا ، تیافک  باتک  رد  یعفاش ، یجنگ  فسوی  نب  دـمحم  ز - حیحـص ، باتک  رد  یئاسن ، نمحرلا  دـبع  وبا 

. رگید يرایسب  و  هفحص ي 123 ، همهملا ، لوصف  باتک 

داتفا يرامیب  رتسب  هب  (ص ) ربمغیپ

هدامآ وا  نیاربانب  دوب . اهنآ  اب  گنج  ددـصرد  درک و  یم  رطخ  ساسحا  مُر  روطارپما  فرط  زا  هشیمه  كوبت  گـنج  زا  سپ  ص )  ) ربمغیپ
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هباحـص رابک  زا  یخرب  دننزب . ودرا  هنیدم  زا  جراخ  رد  دیز  نْبماسا  یهدنامرف  هب  راصنا ، رجاهم و  اهناملـسم ، داد  روتـسد  دـش و  گنج  ي 
ربمغیپ ناهگان  هک  دنوش  قحلم  ودرا  هب  ات  دـنتفای  روتـسد  حارج  هدـیبعوبا  رکبوبا و  باطخ و  نبرمع  ًاصوصخم  مهم ) گرزب و  باحـصا  )
گرزب هباحـص  زا  یـضعب  يارب  دوب  هلاس  تسیب  یناوج  هک  هماسا  یهدـنامرف  دوش . يرتسب  اـت  دـش  روبجم  دـیدرگ و  يدـیدش  بت  راـچد 

یعامتجا تاماقم  زارحا  مالـسا  رد  هکنیا  زا  لـفاغ  تشاد ، رارق  ربمغیپ  دـییأت  دروم  وا  یـشیدنارود  ینادراـک و  اـما  دوب . لّـمحت  لـباقریغ 
، هیروس يوس  هب  هاپس  مازعا  رب  ربمغیپ  رارـصا  دوجو  اب  تیدشرا . دایز و  نس  هب  هن  تسا  یـصخش  غوبن  ینادراک و  يدنمدرخ و  هب  طوبرم 
هب مامت  تسا ، يرتسب  ربمغیپ  دندیمهف  اهنآ  هکنیا  درجم  هب  اریز  دزاس ، فقوتم  ار  هاپس  ات  تسا  راک  رد  يزومرم  ياهتسد  دیسر  یم  رظن  هب 
هب ار  ع )  ) یلع ماـما  یفرعم  ربـمغیپ  دـش  هتفگ  رتولج  هک  يروط  هب  دـندومن . كرت  ار  ودرا  ربـمغیپ  تداـیع  هحفـص 66 )  ) تاقالم و هناهب 

. دومن لفکت  ار  وا  ینمیا  ادخ  دش و  لزان  يا  هیآ  هکنیا  ات  تخادنا  یم  ریخأت  هب  مدرم  یسنج  دب  تنطیـش و  سرت و  زا  شماقم  مئاق  ناونع 
ات دومن  رداص  دـیکا  روتـسد  ور  نیا  زا  دـنیامن ، مهارف  یلع  ماما  هار  رد  یعناوم  تسا  نکمم  شباحـصا  یـضعب  هک  درک  یم  ینیب  شیپ  وا 
یم شـشوک  یتح  دـندرک و  یمن  تعاطا  وا  زا  فلتخم  نیوانع  تحت  رادمتـسایس  رفن  دـنچ  اـما  دـنهد . تکرح  هیروس  يوس  هب  ار  هاـپس 
زور کی  درک . دهاوخ  تابثا  ار  عوضوم  نیا  یتسرد  هدنیآ  ياهارجام  دنهد . رییغت  ع )  ) یلع ترـضح  هرابرد ي  ار  ربمغیپ  رکف  ات  دـندرک 
کی تاود و  : » دومرف يرتشیب  رکف  لّمأت و  زا  سپ  ربمغیپ  دـندش ، عمج  ربمغیپ  رتسب  فارطا  ناگدـنورگ  زا  يدایز  ًاتبـسن  دادـعت  هک  یتقو 

هک یـسک   ) رمع دش ». دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  دعب  امـش  دیرادهاگن  مکحم  ار  نآ  رگا  منک و  تیـصو  امـش  هب  ًابتک  ات  دـیروایب  ذـغاک  هکت 
ادا یـشوهیب  يور  زا  لطاب  هدوهیب و  نانخـس   ) دیوگ یم  نایذه  تسا و  هدرک  هبلغ  وا  رب  ضرم  رـضاح  لاح  رد  تفگ  دـش ) هفیلخ  اهدـعب 
هکت تسا  مزال  هحفص 67 )  ) دنتفگ یم  یضعب  دش و  عورش  وگتفگ  اوعد و  باحصا  نیب  سپس  (. 1 .) تسا یفاک  ام  يارب  نآرق  دنک ) یم 
نیب هک  یتاملک  ات  تسا  روآ  مرـش  رایـسب  دندومنن . تقفاوم  اهنآ  اب  رمع  زا  يرادفرط  رد  يرگید  هدـع ي  اما  مینک  مهارف  تاود  ذـغاک و 

. دنادرگرب اهنآ  زا  ار  شیور  ربمغیپ  هک  دش  هدینـش  تشز  حـیبق و  تاملک  یخرب  دوش  هتفگ  تسا  یفاک  دوش . هتفگ  دـش ، لدـب  در و  اهنآ 
تیصو ًابتک  تساوخ  یم  هک  هچنآ  مدرم  هب  هدرب و  فیرشت  دجسم  هب  تفرگ  میمصت  دهد  همتاخ  لاق  لیق و  نیا  هب  هکنیا  روظنم  هب  ربمغیپ 

دوب و هدرک  هیکت  سابع  نب  لضف  و  ع )  ) یلع ماما  ياه  هناش  رب  هک  یلاح  رد  فعض  یناوتان و  اب  دجسم  هب  وا  دیامرف . راهظا  ًاهافـش  دیامن 
دمح و زا  سپ  وا  دندوب . ربمغیپ  تاملک  نیرخآ  ندینش  رظتنم  هناربص  یب  مدرم  دیدرگ . دجسم  دراو  دش  یم  هدیشک  نیمز  يور  شیاهاپ 
ره امش  هاگره  ما . هداوناخ  دارفا  نآرق و  مراذگ ، یم  یقاب  امـش  نایم  ار  زیزع  گرزب و  زیچ  ود  نم  هنیآ  ره  : » دومرف لاعتم  يادخ  شیاتس 
راو هریاد  شناوریپ  هک  یماـگنه  ربـمغیپ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ینالقـسع  زا  (. 2 .«) دش دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـیرادهاگن  مکحم  ار  ود 

ار ردقنارگ  زیچ  ود  نونکا  مه  نم  تسا . کیدزن  نم  گرم  : » دومرف دـنادرگرب و  اهنآ  هب  ار  شکرابم  يور  دـندوب ، عمج  شرتسب  فارطا 
نآرق تسا و  نآرق  مزالم  یلع  : » دومرف درک و  دنلب  ار  یلع  تسد  وا  سپـس  ما ». هداوناخ  ترتع و  مود  نآرق و  لوا  مراذگ ، یم  امـش  نیب 

رد ار  مدرم  دوب ، يرامیب  رتسب  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  یتقو  دـنرگیدکی ».) موزلم  مزـال و  اـهنآ   ) دـش هحفـص 68 )  ) دهاوخن ادج  وا  زا  زگره 
وا زا  دـعب  یتسیابن  وا  هقیرط  شور و  درک ، هفاضا  سپـس  دومرف و  هیـصوت  اهنآ  هقح  قوقح  نامالغ و  هرابرد ي  شرافـس و  زاـمن  عوضوم 

هداوناخ ي  ) اهنآ تعاطا  هک  روط  نامه  دـنوش ، لّسوتم  وا  هداوناخ  هب  تالکـشم  یتخـس و  ماگنه  رد  یتسیاـب  ناناملـسم  دوش و  شومارف 
دای اهنآ  هب  يزیچ  امـش  ادابم  دنرت و  اناد  امـش  همه  زا  وا ) هداوناخ ي   ) اهنآ : » داد همادا  نینچ  وا  سپـس  تسا . بجاو  ناناملـسم  رب  ربمغیپ )

یشوگ رد   ) درک اوجن  وا  اب  یتدم  تفرگ و  یلع  ترضح  غارـس  وا  هرخالاب  (. 3 .«) دوب دهاوخ  نیـشناج  نم  زا  دعب  یلع  هک  دینادب  دیهد و 
یلع ماما  اهدعب  (. 4 .) دـیدرگ جراخ  ندـب  زا  دوب  یلع  نماد  رب  شکرابم  رـس  هک  یماگنه  شکاپ  سّدـقم و  ناج  تبقاع  و  درک ) تبحص 

لـصف رازه  لماش  دوخ  يارب  باب  ره  هک  تخومآ  نم  هب  یـشوگ  خـیب  ار  شناد  باب  رازه  یگدـنز ، تاظحل  نیرخآ  رد  ربمغیپ ، : » دومرف
هدمع ي تمـسق  تسا . هدوب  تفالخ  هفیظو  اب  بسانم  يدرم  ع )  ) یلع ماما  ترـضح  هکنیا  رب  دـنک  یم  تلالد  رکذـلا  قوف  بلاطم  دوب ».
هب ار  نانآ  دنناوت  یمن  یلومعم  مدرم  دـشاب و  یم  یلک  تروص  هب  و  هحفص 69 )  ) تیعماج اب  ینید  نیناوق  روتـسد و  مکُح و  لماش  نآرق 
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رت و هنادنمدرخ  تاّضق  همه  زا  وا  تسامش و  مامت  زا  رتاناد  رترب و  ع )  ) یلع : » دیامرف یم  هک  دش  هدینش  ربمغیپ  زا  دنروآرد . هداس  ترابع 
رد يراخب ، ماـما  فلا - . ***** 70 ، 69 ، 68 ، 67 هحفص 66 ، هحفص 70 ) (. ) 5 .«) دـنک یم  تواضق  رتهب  حیحـص و  صیخـشت  يور  زا 

لوا دـلج  دنـسم ، باتک  رد  لبنح ، دـمحا  ماما  ج - تیـصو ، باتک  رد  جاجح ، نب  ملـسم  ب - هحفـص ي 178 . دلج 12 ، حیحـص ، باتک 
نیا نادنمـشناد  زا  رگید  يرایـسب  و  قعاوص ، باـتک  رد  رجح ، نبا  ه - نیملاـعلا ، رـس  باـتک  رد  یلازغ ، دـمحا  ماـما  د - هـحفص ي 122 ،

، مود لصف  ننس ، باتک  رد  يذمرت ، ب - هحفص ي 122 ، متفه ، دلج  حیحـص ، باتک  رد  جاجح ، ملـسم  فلا - دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور 
، مجنپ مراـهچ و  موس و  لوا و  دـلج  دنـسم ، باـتک  رد  لـبنح ، دـمحا  ماـما  د - صئاـصخ ، باـتک  رد  یئاـسن ، ماـما  ج - هـحفص ي 307 ،

باتک رد  یمزراوخ ، بیطخ  ب - بقانم ، باتک  رد  یقهیب ، فلا - ینس . نادنمشناد  زا  رگید  يرایـسب  و  59 و26 و14 و 182 . تاحفص :
، لبنح دمحا  ماما  ب - هحفـص ي 139 ، موس ، دلج  دنـسم ، باتک  ر  يروباشین ، میکح  فلا - بقانم .، باتک  رد  یلزاغم ، نبا  ج - بقانم ،

قفوم ب - دنـسم ، باتک  رد  لبنح ، دمحا  ماما  فلا - ءایلوالا . ۀیلح  باتک  رد  یناهفـصا ، میعن  وبا  ظفاح  ج - موس ، دلج  دنـسم ، باتک  رد 
. یبرقلا ةدوم  باتک  رد  ینادمه ، یلع  دیس  ج - بقانم ، باتک  رد  یمزراوخ ، دمحا  نبا 

هدعاس ینب  هفیقس  رد  هرجاشم  هزیتس و 

اب یمومع  لیاسم  رد  ات  دندش  یم  عمج  دـندرک ، يرای  ار  ص »  » ربمغیپ هک  هنیدـم  یموب  مدرم  راصنا ، هک  ییاج  دوب  یفقـسم  ناکم  هفیقس 
يا هسلج  راصنا  ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  دعب  دندومن . یم  بوصنم  نییعت و  ار  یلحم  فئاوط  ياسؤر  اهنآ  یهاگهاگ  دننک و  تروشم  مه 
نیع رد  ربمغیپ و  گرزب  هباحـص ي  زا  هک  هدابع  نبا  دعـس  دنیامن . هرکاذم  ثحب و  ترـضح  نآ  ینیـشناج  عوضوم  رد  ات  دـنداد  لیکـشت 
نیب میدق  نامز  زا  هک  دوب  هنیدم  رد  ْسَوا  مان  هب  يرگید  هلیبق ي  دـش . ماقم ) نآ   ) دزمان جرزخ  هفیاط ي  فرط  زا  دوب  يذوفن  اب  درم  لاح 

ْسَوا هلیبق ي  دارفا  دـندوب . رگیدـکی  فلاخم  بیقر و  ناـمز ) نآ  اـت   ) مه زونه  تشاد و  دوجو  گـنج  تجاـجل و  جرزخ ) ْسَوا و   ) اـهنآ
، دـندوب هرکاذـم  ثحب و  مرگرـس  اهنآ  هک  یتقو  دـندومن . ّتیدـض  جرزخ  هفیاط ي  اب  دـندادن و  ناشن  یـشوخ  يور  دزماـن  نیا  هب  ًاـتعیبط 
رمع و رکبوبا ، یماسا  هب  ( دـندومن ترجاـهم  هکم  زا  هنیدـم  هب  ربمغیپ  ترـضح  ترجاـهم  زا  دـعب  هک  اـهنآ   ) نیرجاـهم زا  رفن  هس  ناـهگان 
درک و هحفـص 71 )  ) يریگولج وا  زا  رکبوبا  نکلو  دـنزب  فرح  اـت  داتـسیا  رمع  لوا  هلهو ي  رد  دـندش . ناـکم  نآ  دراو  حارج  هدـیبعوبا 

نیا نیاربانب ، میتسه . وا  ناشیوخ  ناتـسود و  ام  میا ، هدرک  تداـبع  ار  ادـخ  هدروآ و  ناـمیا  دـمحم  هب  امـش  زا  لـبق  نیرجاـهم  اـم  : » تفگ
شا هلیبق  دارفا  فرط  هب  ار  شتروص  باـبح  ماـن  هب  راـصنا  زا  يدرم  سپـس  میریگ ». تسد  هب  ار  روما  ماـمز  اـم  هک  تسا  یفاـک  تازاـیتما 
فرش تورث و  بحاص  یمدرم  ام  میراد ، يرگید  يایازم  اهنآ  رب  مه  راصنا  ام  دیوشن ، میلـست  اهنآ  هب  راصنا ، هورگ  يا  :» تفگ دناخرچ و 

ناتدوخ قح  هب  تخس  یتسیاب  امش  درک و  تفرشیپ  ام  ریشمش  هلیسو ي  هب  مالسا  میداد . هانپ  دوخ  هناخ ي  رد  اهنآ  هب  میتسه و  هداوناخ  و 
ود : » تفگ داتسیا و  اپ  هب  رمع  ددرگ ». باختنا  یتسیاب  سیئر  کی  زین  اهنآ  فرط  زا  سیئر و  کی  ام  فرط  زا  دیـشاب .) دنب  ياپ   ) دیبسچب

، دش دهاوخن  یضار  رادمامز  ناونع  هب  امـش  زا  یکی  اب  زگره  برع  ّتلم  مسق  ادخ  هب  دننک . ینارمکح  نامز  کی  رد  دنناوت  یمن  هدنامرف 
هتفر و اطخ  هب  دـنک  تفلاـخم  سک  ره  دـشاب ، وا  هداوناـخ ي  زا  یتسیاـب  مه  هفیلخ  نیارباـنب  تسین . امـش  نادـناخ  هلیبق و  زا  ربمغیپ  نوچ 

دومن رارکت  دوب ، هدرک  ادا  ًالبق  هک  ار  تاملک  نامه  تساوخ و  اپ  هب  هرابود  بابح  دزادـنا ». یم  تکاله  هب  ار  دوخ  هک  تسا  يراکهانگ 
قرط رد  ار  ام  راصنا  امش  : » تفگ نخس  نینچ  داتسیا و  حارج  هدیبعوبا  سپس  تفرگ . رارق  شنزرس  دروم  تخس  رمع  فرط  زا  وا  نکیلو 

شزاس اهنآ  اب  راصنا  اـما  دـیهدن ». رییغت  ار  ناـت  راـتفر  میراد  راـظتنا  اـم  مه  رـضاح  لاـح  رد  دـیا و  هدرک  تیاـمح  هداد و  يراـی  فلتخم 
ام هچرگا  : » تفگ نینچ  دـش و  دـنلب  جرزخ  هفیاط ي  زا  یمان  ریـشب  ناهگان  هک  دوش  ماـمت  راـصنا  عفن  هب  اـت  تفر  یم  تیعـضو  دـندرکن .

یمن باجیا  نآ  دوب . شلوسر  ادـخ و  تعاطا  يارب  اهنت  نآ  میدرک ، تیامح  ار  نیرجاهم  امـش  هدومن ، تیوقت  دوخ  کـمک  اـب  ار  مالـسا 
ماـقم نیا  هتـسیاش ي  دـنراد و  قح  شیرق  نادـناخ  دوـب و  شیرق  زا  ص ) ( ) هحفـص 72  ) دـمحم میهد . رارق  تفالخ  هار  ولج  یعنام  دـنک 
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هدافتـسا وهایه  نیا  زا  نیرجاهم  اما  دیـسر ، دوخ  دح  نیرتالاب  هب  راصنا  نیب  هعزانم  دیناسر ، نایاپ  هب  ار  شنخـس  ریـشب  هک  یتقو  دنتـسه ».
يراصنا و ریشب  تقو  نامه  رد  تسرد  دندرک . تعیب  وا  اب  دندیود و  رکبوبا  فرط  هب  هدیبعوبا  رمع و  هدرمش  تمینغ  ار  تصرف  دندرک و 
مالـسا و رد  تقبـس  لیلد  هب  نیرجاهم  تسا ! بیجع  دـش . ربمغیپ  نیـشناج  رکبوبا  قیرط  نیا  هب  دـندومن ، رکبوبا  میلـست  ار  دوخ  شا  هلیبق 

دح رد  تایـصوصخ  نیا  رد  هک  یلع  ترـضح  زا  یلو  دندرک . تیحالـص  بلـس  راصنا  زا  ادخ  شتـسرپ  ربمغیپ و  هب  یکیدزن  یـشیوخ و 
فالخرب وا  دراذـگ و  زاـمن  وا  رـس  تشپ  رد  دروآ و  ناـمیا  ربمغیپ  هب  هک  دوب  يدرم  نیلوا  یلع ) ترـضح   ) وا دـندزن . یفرح  دوب ، لاـمک 

ربمغیپ اب  یکیدزن  یـشیوخ و  تلع  هب  هرظانم  ثحب و  رد  راصنا  هک  یعقوم  هکنیا  رت  بجع  (. 1 .) دیتسرپن تب  زگره  ربمغیپ  رگید  باحصا 
رارق ربمغیپ  يالعا  ّدج  مهن  لسن  رد  رمع  متفه و  لسن  رد  رکبوبا  هک  یتروص  رد  دـندومن ، نیرجاهم  میلـست  ار  دوخ  دـندروخ و  تسکش 

.73 ، 72 هحفص 71 ، هحفـص 73 ) . ) دـندومن تلفغ  دوب ، وا  يومعرـسپ  تشاد و  رارق  مود  لسن  رد  هک  ع )  ) یلع ماما  زا  اهنآ  اما  دنتـشاد ،
یخلب نامیلس  د - بقانم ، باتک  رد  یمزراوخ ، بیطخ  ج - دنسم ، باتک  رد  لبنح ، ماما  ب - یناکـسح ، مساقلاوبا  میکح  فلا - ***** 

تاحفص 388 و377 و376 و375. هغالبلا ، جهن  حرش  باتک  رد  یلزتعم ، دیدحلا  یبا  نبا  ه - لصف 12 ، هدوملا ، عیبانی  باتک  رد  یفینح ،
رد بهذـم  ینـس  نادنمـشناد  زا  رگید  يرایـسب  و  یلزاـغم ، نـبا  ط - یبـلعث ، ماـما  ح - یناهفــصا ، مـیعن  وـبا  ظـفاح  ز - یئاـسن ، ماـما  و -

. ناشیاهباتک

دوش یم  نیشن  هناخ  (ع ) یلع ماما 

ریـشمش اب  ردـب  گنج  رد  دـندرک ، یم  تجاجل  ربمغیپ  اب  هناتخـسرس  هک  ییاهنآ  ًاصوصخم  هکم  ناـگرزب  زا  يرایـسب  هک  دـش  هتفگ  ًـالبق 
ع)  ) یلع ترـضح  زا  اهنآ  ور  نیا  زا  دشاب . هدادن  تسد  زا  رفن  کی  هک  دوب  يا  هناخ  رتمک  هکم ) رد   ) اجنآ دندش و  هتـشک  یلع  ترـضح 

هنیک اب  هدیزرو ، تداسح  وا  اب  مالسا  رد  شناشخرد  هقباس ي  تلع  هب  گرزب  باحـصا  زا  يرایـسب  رگید  فرط  زا  دندوبن . یـضار  یلیخ 
لبق نایفسوبا  دندومن . ینیشن  هناخ  هب  روبجم  ار  ترضح  نآ  دنداد و  مه  تسد  هب  تسد  اهتلع  نیا  دندرک . یم  دروخرب  ینمـشد  يزوت و 

اه یـشکرکشل  مامت  رد  ردب  گنج  زا  سپ  درک و  یم  دمآ  تفر و  هیروس  هکم و  نیب  هک  دوب  شیرق  هلیبق ي  رالاس  هلفاق  مالـسا  روهظ  زا 
ربکتم و رایـسب  وا  دروآ . نامیا  ادـخ  هب  ناج  سرت  زا  هکم  گرزب  حـتف  رد  هرخالاب  وا  دوب و  هاپـس  هدـنامرف  مالـسا  هیلع  رب  هنیدـم  يوس  هب 

هکنیا درجم  هب  دوب و  هنیدـم  زا  جراـخ  وا  دومرف ، تلحر  ص )  ) ربمغیپ هک  یتقو  درمـش . یم  ریقح  ار  سک  همه  دوب و  جوجل  تخـسرس و 
. دنک تاقالم  يداهنشیپ  اب  ار  ربمغیپ  يومع  سابع  ات  تفر  دش و  كانمـشخ  رایـسب  دنا  هدرک  تعیب  رکبوبا  اب  ناناملـسم  زا  يا  هدع  دیمهف 
و دوب ) یمیت  هفیاط  زا  رکبوبا   ) دـندرک راذـگاو  یمیت  هلیبق ي  هب  يربخ  یب  زا  ًاتلفغ و  ار  تفـالخ  مدرم  : » تفگ ساـبع  هب  وا  هحفص 74 ) )
ام رـس  رب  يدوا  هلیبـق ي  زا  جازم  دـنت  نـیا  رمع ، سپـس  دـنا و  هدوـمن  مورحم  دوـخ  قـح  زا  ار  ع »)  » یلع ترـضح  هفیاـط ي   ) مشاـه ینب 
هب اـهنآ  دریگب ». ار  دوخ  ملـسم  قح  هدـمآ  نوریب  هناـخ  زا  مینک  شهاوخ  وا  زا  بلاـطیبا و  نب  یلع  دزن  میورب  اـیب  درک . دـهاوخ  تموکح 

ياه هچوک  مامت  نم  درکن  تقفاوم  ام  اب  یسک  هاگره  منک . تعیب  وت  اب  ات  هدب  نم  هب  ار  تتسد  : » تفگ نایفسوبا  دندمآ و  یلع  ماما  غارس 
دیزرو یم  صرح  تموـکح  هـب  هاـگره  دوـب ، تـصرف  نیرتـهب  ع )  ) یلع ترـضح  يارب  نـیا  درک ». مهاوـخ  ماـظن  هراوـس  زا  رپ  ار  هنیدـم 

هک یتـقو  ددرگ . شیوخ  سوه  يوه و  میلـست  تساوـخ  یم  وا  هاـگره  اـی  و  دراد ) تفـالخ  عـمط  ع )  ) یلع هک  رمع  هتفگ ي  فـالخرب  )
ع)  ) یلع ماما  اما  دش . یم  تفالخ  ماقم  راد  هدهع  درک ، یم  تقفاوم  وا  اب  شتیعمج  رپ  رابت  لیا و  اب  تردـق ، بحاص  درم  کی  نایفـسوبا 

مدآ ًـالوصا  وا  هدوبن و  ینید  تاـساسحا  رب  ینتبم  وا  داهنـشیپ  ساـسا  .1 دادـن : تیاضر  نایفـسوبا  تساوخرد  هب  ریز  هحورـشم ي  لـلع  هب 
هرجاشم ياج  هدش و  یلخاد  ياهگنج  زکرم  هنیدم  هک  یلعف  تیعـضو  رد  .2 تخانش . یم  بوخ  ار  وا  ع )  ) یلع ترـضح  هک  دوب  يرورش 

رد مالـسا  مان  تروص  نیا  رد  دنوش  هدیـشک  نید ) زا  جورخ   ) دادترا هب  ًالامتحا  مدرم  رتشیب  هدـیدرگ و  تفالخ  ماقم  زارحا  يارب  هزیتس  و 
دیدپ راصنا  رجاهم و  نیب  تفالخ  لیاسم  هرابرد ي  نونکا  مه  هک  رظن  فالتخا  ییادج و  .3 دش . دهاوخ  شومارف  هشیمه  يارب  اج و  همه 
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دنداد حیجرت  ع )  ) یلع ماما  نیاربانب  هحفص 75 ) . ) دنرادرب نایم  زا  ار  مالسا  ینیچ  نخس  تنطیـش و  اب  نیقفانم  ات  دوب  یبسانم  نامز  هدمآ 
نایفسوبا دندرکن و  دنلب  تعیب  يارب  ار  ناشتـسد  ناشیا  لیلد  نیا  هب  دنیامن ، ربص  دوش  شخب  تیاضر  لاوحا  عاضوا و  هک  یتصرف  يارب  ات 

زا ات  تسا  وا  یلاع  رایـسب  شور )  ) یـشم طخ  زا  یکاح  تفالخ ) زا   ) یلع ماـما  یـشوپ  مشچ  توکـس و  دـش . تقفاوم  هب  راداو  لـیلد  اـب 
نودب هک  دنا  هدرک  هدیقع  راهظا  يرـصم  ( 1) ناگدنـسیون زا  يرفن  دنچ  ًاریخا  دنک . يریگولج  مدرم  نتـشگرب  نید  زا  هدـیقع و  فالتخا 

روما مامز  هلـصافالب  یلع  ماما  رگا  هک  دـنا  هدرک  هفاضا  تشاد و  يرترب  ربمغیپ  باحـصا  ریاس  رب  تاهج  يرایـسب  زا  ع )  ) یلع ماما  کـش 
باـتک رد  داـقعلا  دومحم  دوـب . یم  تسا  زورما  هک  هچنآ  زا  ریغ  ناناملـسم  تشونرـس  دوـب ، هتفرگ  تسد  هب  ربـمغیپ  زا  دـعب  ار  تموـکح 
ناونع هب  ار  وا  ربمغیپ  ترضح  اما  دوب  باحصا  ریاس  زا  رت  یلاع  یلع  ماما  یگتسیاش  صولخ و  يوقت و  هچرگا  : » دسیون یم  مامالا  هیرقبع 

رمع هکنیا  زا  لفاغ  اما  دـننک ». باختنا  ار  دوخ  هفیلخ ي  ات  تسا  هداد  راـیتخا  ناناملـسم  هب  تسا و  هدرکن  یفرعم  ًاتحارـص  دوخ  نیـشناج 
نونکا مه  بناجنیا  درک . راذگاو  يرفن  شش  ياروش  کی  هب  ار  رایتخا  نیا  مه  وا  تفرگ و  تسد  هب  رکبوبا  تیصو  نیرخآ  اب  ار  تفالخ 

هب ریدغلا  مراهچ  دـلج  همدـقم ي  رد  همان  نآ  هتـشون و  ریدـغلا  باتک  فلؤم  ینیما  ياقآ  هب  باطخ  یلایک  نمحّرلادـبع  رتکد  هک  يا  همان 
مالـسا و خیرات  زج  تسین  يزیچ  برع  خـیرات  (. » مراگن یم  ار  نآ  یـسراف  همجرت ي  کنیا   ) منک یم  همجرت  یـسیلگنا  هب  هدیـسر  پاچ 

ماـن تحت  هک  هچنآ  اریز  دـنهد ، شزومآ  ار  دوخ  خـیرات  هدومن و  حالـصا  ار  نآ  اـت  دـندرک  تلفغ  هفیظو  هحفـص 76 )  ) ماجنا رد  بارعا 
داقتنا  ) داقن نیرّخأتم  ور  نیا  زا  یـصخش . ضارغا  بّصعت و  زا  یلاـخ  هن  تسا و  یلمع  هن  دـننک ،) یم  سیردـت  هک   ) تسا مالـسا  خـیرات 

. دنیامن فشک  ار  اهنآ  نیب  یخیرات  تاطابترا  دنرادرب و  هدرپ  ثداوح  اهتـشذگرس و  یلـصا  للع  تقیقح و  زا  ات  دندوبن  رداق  ناگدـننک )
شزومآ هب  دـنمزاین  هشیمه  مالـسا  يایند  .« » تسا تاطابترا  اـهتلع و  نینچ  نیا  فشک  خـیرات  بولطم  هجیتن ي  فدـه و  هک  یتروص  رد 
تیمها ناناملسم  يارب  دنیامنب . مالسا  لوا  ردص  رد  گرزب  نینچ  یتاحوتف  دش  ببـس  یتاقافتا  هچ  دننادب  ناناملـسم  ات  هدوب  خیرات  یملع 

مالسا ندمت  هب  یمالسا  ياهتلود  هک  دننادب  دیاب  اهناملسم  تسا . هدوب  هچ  اهنآ  یلصا  لماع  دنداد و  خر  اهدادیور  هنوگچ  دننادب  ات  دراد 
هک دش  ببس  یعیاقو  هچ  مینادب  دیاب  ام  همه  زا  رتمهم  دنا و  هدرک  دراو  نآ  یلصا  رکیپ  رب  ییاه  هبرـض  هچ  ای  دنا و  هدرک  تمدخ  هنوگچ 

ینب هک  دش  هچ  دندوب . قح  رب  هتـسد  مادک  قفاوت  مدـع  فالتخا و  نیا  رد  دـننک و  ادـیپ  هدـیقع  فالتخا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  اهناملـسم 
شزومآ رد  ع »)  » یلع ترـضح   ) وا يریگ  هرانک  اوزنا و  ریثأت  دـندش و  مورحم  ناشقح  زا  یلع ) ماما  ربمغیپ و  هفیاط ي  هداوناخ و   ) مشاه
یـسایس یملع و  تضهن  داحتا و  ات  دوش  ماجنا  دـیاب  يراک  هچ  ـالاح  دـش  نشور  تـالاؤس  نیا  هک  یتقو  « »؟ دوب هچ  اهناملـسم  شرورپ  و 

دناوتب دیدج  لسن  هجیتن  رد  .« » دنریگ رارق  هدافتـسا  دروم  هدـش  مهارف  اهراک  نآ  ًادـعب  دریذـپ و  ققحت  یمالـسا  ياهروشک  نیب  يداصتقا 
لثم هحفـص 77 )  ) نآ یلع  ماما  راتفر  یـشم و  طخ  سپـس  دزاس و  نشور  تسا ، مهبم  کـیرات و  خـیرات  بتک  تاحفـص  ناـیم  هک  هچنآ 

ماجنا یمالـسا  نادنمـشناد  ار  هفیظو  نیا  هک  تسا  مزال  نم  هدیقع ي  هب  .« » دیامن يوریپ  ار  شناوریپ  یمارگ و  نادنزرف  تیناسنا و  يالعا 
. تسا هدرک  نشور  ار  قباس  هجوت  یب  ناگدنـسیون  مهبم  کیرات و  ماکحا  ًاقیمع  هک  تسا  ییاهباتک  نآ  زا  ریدـغلا  امـش ، باـتک  دـنهد و 
رد ار  رـصاعم  ناناوج  اهنآ  هلیـسو  نیدب  هدرک و  نوگژاو  ار  یخیرات  قیاقح  میدق  ناسیون  خیرات  زا  يدادعت  هک  تسا  رایـسب  فّسأت  ياج 

ناونع هب  ار  ع )  ) یلع ترـضح  مالـسا ، یمارگ  ربمغیپ  هک  دـننادب  یتسیاب  دـیدج  لسن  .« » دـنا هدـناشک  یهارمگ  هب  قیاقح  نیا  اـب  طاـبترا 
تیاعر ار  ربمغیپ  تارظن  هدرک و  شومارف  ار  نآ  باحصا  اما  تسا  هدرک  یفرعم  حضاو  روط  هب  دوخ  همان  تیـصو  هدننک  ارجا  نیـشناج و 

زگره ناناملـسم  دش و  یم  هدز  مقر  تسا  الاح  هک  هچنآ  زا  ریغ  ناناملـسم  تشونرـس  دـندوب . هداد  رد  نت  شنامرف  هب  هنیآ  ره  دـندومنن و 
.« درک یم  ظفح  تالکـشم  بئاصم و  لباقم  رد  ار  اهنآ  رپس ، کی  نوچ  اهنآ  رظن  تدحو  یگناگی و  دندش ، یمن  هدیقع  فالتخا  راتفرگ 

ششوک نیرتشیب  هک  یسک  درک و  یگدنز  ادخ  نید  نتشاد  اپرب  يارب  ادخ و  يارب  هک  يدرم  یگدنز  حرش  زا  رت  ریذپلد  یناتـساد  مادک  »
ّیبرم نآ  دّـمحم  .« » دومرفن غـیرد  هناـصلخم  اـفلخ )  ) روـما ياـیلوا  ییاـمنهار  يارب  دروآ و  لـمع  هب  تسار  هار  هب  مدرم  ییاـمنهار  تهج 

هک ینادرم  نانچ  دنـشاب ، ینادراک  تأرج و  بحاص  كاردا و  تردـق  تیاـفک و  ياراد  هک  تساوخ  یم  ینانیـشناج  ناـنچ  رـشب  گرزب 
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اهنآ تشاد ، ص )  ) ربمغیپ هک  یئوخ  شوخ  نامه  اب  دننک و  ادیپ  ار  يرادـنید  يراد و  ایند  نیب  طسو  دـح  ناشدوخ ) حور  اب   ) دنـشاب رداق 
دشاب يدرم  دیاب  ربمغیپ  یصو  دشاب . حلصم  کی  نوچ  یتسیاب  ناشراتفر  دننک و  تیاده  تسار  هار  هب  نآرق  نوچمه  ار  مدرم  یتسیاب  مه 

رد هناگیب و  شیوخ و  ربارب  رد  تسار  هار  زا  شیاهمدـق  دـنکن و  شومارف  ار  تواضق  ماقم  رد  ّتیناقح  یتسرد و  هحفص 78 )  ) ادخ و هک 
زا دریگب و  میمصت  ایاعر  هب  تبسن  تقادص  یتسرد و  درخ و  لقع و  قباطم  ات  دشاب  رداق  هک  یسک  ددرگن و  تسس  هبلغ  ای  تسکش  نامز 
هک دندرک  يراک  دنداد و  تسد  زا  ار  یخیرات  تصرف  اهنت  بارعا  هک  دوش  هتفگ  یتسیاب  هنافـسأتم  اما  .« » دنک يرود  وزرآ  سفن و  ياوه 

زاغآ رد  مالسا  .« » دش گرزب  درک  فصو  ناوتب  هک  هچنآ  زا  شیب  مالـسا  تاعیاض  تافلت و  هلیـسو  نیدب  دوب و  ربمغیپ  تساوخ  فالخرب 
ار ناهج  مامت  دندرک  یمن  شکمشک  هعزانم و  مه  اب  اهنآ  هنیآ  ره  داد و  تسد  زا  ار  شا  هقالخ  يورین  مامت  اوعد  هعزانم و  اب  ومن  دشر و 

حرـش ار  عیاقو  للع  دنرادرب و  هدرپ  یخیرات  قیاقح  زا  یمالـسا  نادنمـشناد  تسا  مزال  رـضاح  لاح  رد  دندرک . یم  حـتف  لوا  نرق  مین  رد 
تیناسنا هنومن  نیرتهب  نآ  ع )  ) یلع ماما  راتفگ  راتفر و  رادرک ، ربخ  یب  ناناملسم  هب  دندیـسر ، لوقعم  هجیتن  کی  هب  هکنیا  زا  دعب  دنهد و 

یناسنا و تافـص  .« » دـنزاس رـشتنم  ار  ربمغیپ  يومع  رـسپ  نیـشناج و  تموکح  یگدـنز و  حیحـص  روط  هب  یتسیاب  اـهنآ  دـنهد ، ناـشن  ار 
تغـالب تحاـصف و  ینید و  نیناوق  ریـسفت  ملع و  وا  هب  دـنوادخ  دوب . مالـسا  نید  يـالعا  هنوـمن  وا  اریز  دوـش  رـشتنم  یتسیاـب  وا  یقـالخا 

اب زگره  وا  يرادـیاپ  تاـبث و  هک  دوب  هدارا  مزع و  اـب  يدرم  وا  شنانمـشد  هیلع  رب  دوب  ص )  ) ربمغیپ ریـشمش  تقیقح  رد  هدومن و  ضیوفت 
زا نم  وگب  ربمغیپ ) هب  باطخ  : ") دیوگ یم  نآرق  هکنانچ  تسا ، ضرف  ام  رب  وا  یتسود  هک  یماما  .« » تشگ یمن  لزلزتم  دـیدهت  صرح و 

هحفـص 79)  ) نادـنزرف وا و  دـنوادخ  مناکیدزن و  هب  تبـسن  تبحم  یتسود و  زج  منک  یمن  تساوخرد  دوخ  تلاـسر  يارب  یـشاداپ  اـمش 
هصخشم تافص  نتسناد  هب  تسا  جاتحم  تخس  مالسا  يایند  هزورما  (. " « » دنتسه موصعم  اهنآ   ) هتشاد هاگن  كاپ  یهانگ  ره  زا  ار  شزیزع 

ماما يونعم  تایصوصخ  ریظن و  یب  تافص  هک  دننادب  یتسیاب  ناناملسم  دوش و  هتفرگ  قشمرس  ییامنهار  نوچ  ات  هتسجرب  صخـش  نیا  ي 
زا هک  تسا  یمالـسا  نادنمـشناد  هفیظو ي  .« » دـننک يریگولج  اـهداسف  اهیتخـس و  زا  اـت  ناـناوج  يارب  تسا  يا  هزیگنا  نیرتـهب  ع )  ) یلع

ربمغیپ ییارگ  نیشناج  هوکش  اب  یگدنز  دنیامن و  ناربج  ار  نیشیپ  ناسیون  خیرات  ِدب  ِلمع  دنزیخ و  اپ  هب  هدرک  يوریپ  ریدغلا  هدنـسیون ي 
تافـص يرادـقم  نایب  نمـض  ار  ترـضح  نآ  تکربرپ  یگدـنز  زا  يا  هشوگ  ات  ما  هدرک  شـشوک  هدنـسیون  بناجنیا  دـنزاس ». للدـم  ار 

حرـش دراد  ییازـسب  ریثأت  هعماج  رد  تقادص  یتسرد و  لدـع و  شرتسگ  رد  هک  خـیرات  هبوجعا ي  نآ  راتفگ  راتفر و  یقالخا و  یناسنا و 
حاتفلادبع . ***** 80 ، 79 ، 78 ، 77 ، 76 ، 75 هحفص 74 ، هحفص 80 ) . ) دشاب هنومن  قشمرـس و  ناناملـسم  يارب  ییامنهار  نوچ  ات  مهد 

. دنا هدرک  رشتنم  مارهالا  همانزور ي  دعس و  هلجم ي  رد  هرهاق  رهزالا  هاگشناد  ناداتسا  هفورخ  نیدلا  ءالع  دوصقم و 

رکبوبا تفالخ 

دوخ تسد  رد  ار  راک  دش ، هتفگ  رتولج  هک  یقیرط  هب  وا  دوب . وا  زار  ِمرحم  راغ  رد  ترجاهم  بش  رد  ربمغیپ و  گرزب  باحصا  زا  رکبوبا 
رفن هدزون  دعب  زور  (. 1 .) درکن یهجوت  اهنآ  هب  وا  اما  دندرک  ضّرعت  وا  راک  هب  رفن  هن  دودح  رد  ربمغیپ  مهم  باحصا  زا  يدادعت  اما  تفرگ 

فیقوت مکح  رکبوبا  نامز  رد  هک  تسناد  دـیاب  ( 2 .) دنک هیکت  نآ  هب  ات  تشادن  یکردم  ربمغیپ  زا  وا  دـندرک و  ضارتعا  وا  هب  دجـسم  رد 
هیآ هک  یعقوم  دندرک . مورحم  كدف )  ) تیکلام زا  ار  وا  دش و  رداص  ربمغیپ ، هزنم  كاپ و  رتخد  وا ،) رب  ادخ  مالـس   ) همطاف ترـضح  لام 

رب يرتش  یبسا و  هحفـص 81 )  ) هک ییاه  هدکهد   ) اه هدکهد  نیا  مدرم  زا  ادخ  هچره  : » دیوگ یم  نارق  دـش . لزان  نینچ  نیا  نآرق  زا  يا 
ربـمغیپ و ادـخ و  صاـخ  هدرک ، شیوخ  ربـمغیپ  دـیاع  هیآ ) نیا  زا  لـبق  هیآ  عوـضوم  هدـشن ، فّرـصت  گـنج  اـب  ینعی  هدـشن  هتخاـت  اـهنآ 

غارـس ص )  ) ربمغیپ سپـس  ددرگن ... تسد  هب  تسد  امـش  نارگناوت  نایم  ات  تسا  ناگدـنام  هار  هب  نیکاسم و  ناـمیتی و  وا ، نادـنواشیوخ 
هب هیروس  وا  راگزور  رد  دیـشک و  لوط  هام  راهچ  لاـس و  ود  رکبوبا  تفـالخ  (. 3 .«) دیـشخب وا  هب  ار  هعرزم  نآ  تفرگ و  همطاف  ترـضح 

نیدـلا لـالج  ب - شریـسفت ، باـتک  رد  يزار  رخف  ماـما  فـلا - . ***** 82 هحفـص 81 ، هحفـص 82 ) . ) دـش هدوشگ  ناناملـسم  تسد 
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دنواخ دمحم  ه - مالـسا ، خیرات  باتک  رد  يربط ، د - هغالبلا ، جهن  حرـش  باتک  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  ج - افلخ ، خیرات  باتک  رد  یطویس ،
تیاور نیا  ناشیاهباتک  رد  يرذالب  ینالقسع و  يراخب و  ملسم و  ز - باعیتسا ، باتک  رد  ربلا ، دبع  نبا  و - افـصلا ، ۀضور  باتک  رد  هاش ،

رد دیدحلا ، یبا  نبا  ج - افلخ ، خیرات  باتک  رد  یطویس ، نیدلا  لالج  ب - شریـسفت ، باتک  رد  يزار  رخف  ماما  فلا - دنا . هدرک  لقن  ار 
باتک رد  ربلا ، دبع  نبا  و - افصلا ، ۀضور  باتک  رد  هاش ، دنواخ  دمحم  ه - مالـسا ، خیرات  باتک  رد  يربط ، د - هغالبلا ، جهن  حرـش  باتک 
فشک باتک  رد  یبلعث ، دمحا  فلا - دنا . هدرک  لقن  ار  تیاور  نیا  ناشیاهباتک  رد  يرذالب  ینالقـسع و  يراخب و  ملـسم و  ز - باعیتسا ،
نامیلس خیش  د - خیرات ، باتک  رد  لیعامسا ، نیدلا  دامع  ریثک  نبا  ج - مراهچ ، دلج  ریسفت ، باتک  رد  یطویـس ، نیدلا  لالج  ب - نایبلا ،

الوم ز - شریـسفت ، باتک  رد  هیودرم ، نبا  ظفاح  و - خـیرات ، باتک  رد  یناکـسح ، مساقلا  وبا  مکاح  ه - هدوملا ، عیباـنی  باـتک  رد  یخلب ،
. لماعلا زنک  باتک  رد  یقتم ، یلع 

باطخ نب  رمع  تفالخ 

درک یم  ارجا  ار  ینید  تاهیبنت  تقد  هب  دوب و  ریگ  تخس  يدرم  وا  درک . نت  رب  تفالخ  سابل  رکبوبا  تیصو  نیرخآ  قبط  باطخ  نبرمع 
دوخ راک  رـس  رد  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تأرج  تلود  نانکراک  زا  مادک  چیه  تشاد . تراظن  یـصاخ  تقد  اب  ًاصخـش  وا  تکلمم  روما  رب  و 

رد دوب . ریگ  تخـس  قیقد و  رایـسب  یلم  هنازخ ي  ندرک  هنیزه  رد  وا  اریز  دـننزب  دربتـسد  یمومع  لاوما  رد  ای  هدومن و  هدافتـسا  ینوناقریغ 
باحـصا هفیلخ  دش و  ریزارـس  هنیدـم  هب  يرایـسب  ياهتورث  یگنج و  میانغ  هجیتن  رد  تفای و  هعـسوت  وس  ره  زا  یمالـسا  تاحوتف  وا  نامز 

هدیـشک تشز  تاداع  هب  قالخا ، فالخرب  یگنج  میانغ  زا  هدافتـسا  اـب  اـت  داد  یمن  هزاـجا  اـهنآ  هب  تشاد و  یم  هگن  هنیدـم  رد  ار  ربمغیپ 
رب دیاز  اهباتک  نآ  : » تفگ یم  دوب و  فلاخم  دندش  یم  هدروآ  هنیدم  هب  هدـش  حـتف  ياهروشک  زا  هک  یبتک  هدافتـسا  زا  هشیمه  وا  دـنوش .

ماما اما  دندنازوس . یم  شتآ  اب  ار  اهنآ  وا  روتـسد  قبط  و  دنک ». یم  تیافک  ار  ام  دشاب  یم  ام  دزن  نآرق  هک  تقو  نآ  ات  تسام  تاجایتحا 
یم هغالبلا  جهن  رد  وا  هحفـص 83 ) .« ) دشاب تسدرود  ياهناکم  زا  هکنیا  ولو  دیروایب  هناخ  هب  ار  شناد  : » دومرف یم  شناوریپ  هب  ع )  ) یلع

.« دـشاب شناد  يوجتـسج  رد  هکنیا  زج  دزرو  تداسح  نارگید  هب  ای  دـنک و  یـسولپاچ  هک  تسا  هدازآ  درم  کی  قالخا  زا  رود  : » دـیامرف
نکیلو دندش  هتـشاد  هگن  رود  ع )  ) یلع ماما  تالامک  لئاضف و  شزومآ و  زا  مدرم  هچرگا  دنراد . قرف  مه  اب  ایند  کی  هیرظن  ود  نیا  هتبلا 

رظن تعیرـش  نیناوق  هرابرد ي  ناـشیاه  تواـضق  حیحـصت  تکلمم و  روما  میظنت  روظنم  هب  اـت  دـندرک  یم  تساوخرد  وا  زا  اـفلخ  هشیمه 
مئانغ ناونع  هب  ؤلؤلوبا  شمالغ  نازمره و  رادنامرف  دـش ، هدوشگ  بارعا  هلیـسو ي  هب  ناتـسزوخ  هک  یعقوم  (. 1 .) دهدب ار  دوخ  یتروشم 

تـشاد یکیدزن  مه  تفالخ  ماقم  هب  دوب و  یتسد  ربز  رادمتـسایس  بارعا  نیب  هک  هریغم  هب  ار  ؤلؤلوبا  رمع ، دندش . هدروآ  هنیدم  هب  یگنج 
هفیلخ دزن  ار  شتیاکش  وا  دش و  یمن  تخادرپ  هریغم  طسوت  شراک  دزم  ترجا و  هداوناخ  راد  هفیظو  وضع  کی  ناونع  هب  ؤلؤلوبا  دیشخب .

نیا تفرگ . یمن  يدـج  ار  نآ  هفیلخ  اما  دـش  رارکت  هعفد  دـنچ  تلادـع  يارجا  يارب  یهاوخداد  درکن . وا  هب  یهجوت  هفیلخ  اـما  ، درب رمع 
دوش کشخ  اهنآ  قرع  هکنیا  زا  لبق  ار  نارگراک  قح  دـیاب  امـش  : » دومرف یم  شناوریپ  هب  هک  دروآ  یم  دای  هب  ار  یلع  ماـما  راـتفگ  هیـضق 

اب اهنآ  اب  دـیهد ، ناشن  تفطالم  یمرن و  اهنآ  هب  دـیریذپب ، ینتورف  اب  ار  مدرم  : » تسا هدومرف  نانچمه  وا  و  هحفص 84 ) .« ) دییامن تخادرپ 
ماقتنا هک  دـش  نآ  رب  دومنن و  تفایرد  يا  هدـننک  عناق  باوج  ؤلؤلوبا  لاح  ره  هب  دیـشاب ». اهنآ  رازگ  تمرح  دـیریگب و  سامت  ییورـشوخ 

هفیلخ ندش  هتـشک  ثعاب  يراک  مخز  نآ  تشادرب و  مخز  دجـسم  رد  وا  هنـشد  هلیـسو ي  هب  رمع  هرخالاب  دریگب و  رمع  هفیلخ  زا  ار  دوخ 
نبا نامحرلادـبع  بلاـطیبا ، نبا  یلع  یماـسا  هب  رفن  شـش  داد و  لیکـشت  ییاروـش  تسا  کـیدزن  شلجا  تسناد  هک  یتـقو  رمع  دـیدرگ .

لدبلا یلع  وضع  نوچ  رمع  هللادبع  مان  هب  شدوخ  رسپ  یلـصا و  ياضعا  ناونع  هب  نافع  نب  نامثع  ماوع و  نبریبز  هللادبع ، نبۀحلط  فوع ،
رد دـنیامن . باختنا  هفیلخ  ناونع  هب  زور  هس  تدـم  فرظ  رد  ار  رفن  کی  ات  دـندوب  روبجم  اهنآ  رمع  هفیلخ  ناـمرف  هب  اـنب  دـندش . بوصنم 

تفالخ عمط  یلع  هچرگا  : » تفگ نینچ  ع )  ) یلع ترـضح  هرابرد ي  دومن و  هدـیقع  راهظا  اروش  ياضعا  زا  کی  ره  هراـبرد ي  وا  نمض 
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دوخ يأر  اروش  ياضعا  فارتعا  نیا  دوجو  اب  دنک ». هرادا  یحیحص  قیرط  رد  ار  تفالخ  دناوت  یم  ییاهنت  هب  وا  هک  مناد  یم  نم  اما  دراد 
یلع ماما  هک  دنزب  سدح  دناوت  یم  یلومعم  مدآ  ره  دندوب . نامثع  ناشیوخ  ماوقا و  ریبز  زج  اهنآ  همه ي  اریز  دندادن  یلع  ترضح  هب  ار 

ار هفیلخ  ات  دنداد  يأر  نامحّرلادبع  هب  اروش  ياضعا  رثکا  هکنآ  هاتوک  نخس  دیدرگ . رمع  نیـشناج  نامثع  ماجنارـس  دوب و  تیلقا  رد  (ع )
قبط هکنیا  طرـش  هب  منک  یم  تعیب  وت  اب  نم  : » تفگ یلع  هب  نامحرلادـبع  دـنک . باختنا  ار  یکی  نامثع  و  ع )  ) یلع ترـضح  رفن  ود  نیب 

باوج ع )  ) یلع ماما  هحفـص 85 ) .« ) ینک تعباتم  یلبق  يافلخ  رمع  رکبوبا و  هقیرط  شور و  و  ص )  ) ربمغیپ ّتنـس  و  نآرق )  ) ادخ باتک 
دش رارکت  هعفد  هس  داهنشیپ  درک ». مهاوخ  هدافتسا  مدوخ  داهتجا  تواضق و  زا  اما  میامن ، یم  يوریپ  ربمغیپ  ّتنـس  نآرق و  زا  نم  : » دومرف

لوبق نامثع  دریذپب . ار  طیارـش  نآ  وا  هچنانچ  دومن ، لاؤس  درک و  نامثع  فرط  هب  ار  دوخ  يور  نامحرلادبع  سپـس  دوب . نامه  باوج  و 
ارچ مینادب  هک  تسا  مهم  ام  يارب  الاح  دندرک . تعیب  وا  اب  اروش  ياضعا  نآ  زا  سپ  دومن . دهاوخ  تیاعر  ار  تاداهنـشیپ  دودـح  هک  درک 

صخـش نیرتاناد  یلع  : » دومرف ربمغیپ  هکنیا  هلمج  زا  دندرک : تلفغ  ع )  ) یلع ترـضح  هرابرد ي  ص )  ) ربمغیپ تاراهظا  زا  اروش  ياضعا 
: دومرف دش ، لامیاپ  شقح  هنوگ  نیا  دـید  ع )  ) یلع ماما  هک  یتقو  (. 2 .«) دنک یم  تواضق  رتهب  نارواد  مامت  زا  تسامـش و  مامت  زا  رترب  و 

قح ص )  ) ربمغیپ تلحر  زا  سپ  مه  هعفد  لوا  امـش  هک  دیامرفب  دهاوخ  یم   ) دـینک یم  راتفر  نم  هیلع  رب  امـش  هک  تسین  هعفد  نیلوا  نیا  »
هب ًادعب  ار  تفالخ  دیدرک  باسح  هک  نیا  رگم  دیدرکن  تعیب  وا  اب  امـش  مسق  ادخ  هب  تسا . ربص  نم  هراچ ي  نکیلو  دـیدومن ) لامیاپ  ارم 

رجح نبا  ب - لطابلا ، لاطبا  باتک  رد  ناهبزور ، هللا  لضف  فلا - . ***** 86 ، 85 ، 84 هحفص 83 ، هحفص 86 ) .« ) داد دهاوخ  سپ  امش 
باتک رد  یطویـس ، نیدـلا  لالج  د - هحفـص ي 78 ، قعاوص ، باـتک  رد  یکم ، رجح  نبا  ج - بیذـهتلا ، بیذـهت  باـتک  رد  ینالقـسع ،

ياهباتک رد  لبنح ، دـمحا  ماـما  و - هحفـص ي 18 ، همهملا ، لوصف  باتک  رد  یکلام ، غابـص  نیدـلارون  ه - هحفـص ي 66 ، افلخلا ، خیرات 
رد لبنح ، دمحا  ماما  فلا - دـنا . هدرک  لقن  ار  رکذـلا  قوف  تیاور  تعامج  تنـس و  لها  نادنمـشناد  زا  رگید  یعمج  و  لئاضف ، دنـسم و 

رکب وبا  ظفاح  د - یبرقلا ، ةدوم  باتک  رد  ینادـمه ، یلع  دیـس  ریم  ج - بقانم ، باتک  رد  یمزراوخ ، دـمحا  نبا  قفوم  ب - دنـسم ، باتک 
. ننس باتک  رد  یقهیب ،

افلخ نامز  رد  ناناملسم  يداصتقا  یعامتجا و  تیعقوم 

هدـش يدازآ  يراتخم و  لعاف  سح  هب  مهلم  یتسرپداژن ، یگداوناخ و  یهورگ و  بصعت  ندـش  وغل  اـب  ناناملـسم  ص )  ) ربمغیپ ناـمز  رد 
يادخ امـش  يادخ  هک  دوش  یم  یحو  نم  هب  طقف  امـش ، لثم  متـسه  يرـشب  مه  نم  وگب  : » دـیوگ یم  ربمغیپ  هب  باطخ  نآرق  اریز  دـندوب 

مه نم   ) تسا نم  ياه  هناش  رب  يرت  نیگنس  تیلوؤسم  لمحت  طقف  امش  رب  نم  ندرک  ییاورنامرف  : » دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  و  تساتکی ».
هک درک  یناسنا  يوخ  بحاص  يروط  قوقح  يواست  تدحو و  نیقلت  اب  ار  ناتـسبرع  نارچ  رتش  مالـسا  ربمغیپ  متـسه ».) يرـشب  امـش  لثم 

راوس ار  یتفاسم  شدوخ  هک  یمسق  هب  دومیپ ، شرتش  اهنت  اب  ار  مالّـسلاراد  ات  تفاسم  رخآ  ات  لّوا  زا  باطخ  نبرمع  اهنآ  هدنامرف ي  اهدعب 
یتسرپاتکی زا  هک  یقالخا  ياهمارم  هنوگ  نیا  زا  يرایسب  تفر . یم  هدایپ  دوخ  درک و  یم  راوس  ار  شمالغ  يدعب  تفاسم  تبون ، هب  دوب و 

دندرک یم  يوریپ  هتـشاد و  ظوفحم  ار  تاداع  نیا  اهنآ  دـنوش . یم  هدـید  رمع  رکبوبا و  نامز  رد  دریگ ، یم  همـشچرس  قوقح  يواـست  و 
. دوب یگرزب  يرترب و  یلـصا  تلع  زونه  ینمادـکاپ  يوقت و  دـش و  یم  لقتنم  ناهد  هب  ناـهد  مدرم  طـسوت  ص )  ) ربمغیپ تاشرافـس  اریز 

هیاپ رمع  تفالخ  رخاوا  رد  مالـسا  روانهپ  تلود  هرخالاب  دومن و  هعـسوت  هب  عورـش  یمالـسا  تاـحوتف  ناـمز  نیا  اـب  نراـقم  هحفص 87 ) )
داد یمن  هزاجا  ربمغیپ  باحصا  هب  رمع  دش . یم  دراو  هنیدم  هب  وس  ره  زا  یتفگنه  ياهتورث  رایسب و  یگنج  مئانغ  هجیتن  رد  دش و  يراذگ 

ترارـش يدب و  فرط  هب  هلیـسو  نیدب  دننک و  يزودنا  تورث  ات  تشاد  ناکما  اهنآ  يارب  هک  نیا  سرت  زا  دنوش ، رود  تفالخ  زکرم  زا  ات 
دندرگن دنم  هقالع  ماقم  لوپ و  هب  ات  شاب  ربمغیپ  باحصا  بظاوم  : » دهد یم  روتسد  شا  همانتیصو  رد  رکبوبا  لوا  هفیلخ ي  دنوش . هدیشک 

زا کی  ره  يرادفرط  یهورگ و  بصعت  هطـساو ي  هب  مه  یلومعم  مدرم  هجیتن  رد  دوش و  دـهاوخ  عقاو  اهنآ  نیب  هرجاشم  هعزانم و  هنرگو 
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درک یم  راداو  ار  باحصا  هشیمه  وا  ددرگ ». یم  فیعض  یمومع  تردق  تروص  نیا  رد  دش و  دنهاوخ  میسقت  يددعتم  تاجتسد  هب  اهنآ 
هزادنا نآ  ات  وت  : » تفگ یم  دوب  دوفن  اب  دنمتورث و  يدرم  هک  فوع  نب  نمحّرلادـبع  هب  رکبوبا  دـنیامن . بانتجا  يویند  ياهیگتـسباو  زا  ات 

اما دیوش ». یمن  یضار  یمشپ  ياهزیچ  يور  رب  ندیباوخ  هب  امش  زا  یضعب  یشوپ و  یم  یمشیربا  ياهسابل  هک  يا  هدروآ  تسد  هب  تورث 
باحـصا زا  يرایـسب  شا  هدارا  یتسـس  فعـض و  هطـساو ي  هب  دش و  لفاغ  تاررقم  نیا  زا  دیـسر ، دوخ  فدـه  هب  نامثع  هکنیا  درجم  هب 

ریاس رب  هوالع  مهرد  نویلیم  کی  راـنید و  رازه  هاـجنپ  دـصکی و  دـش  هتـشک  هک  یعقوم  شدوخ  وا  هک  يروط  هب  دـندش  دـنمتورث  ربمغیپ 
فالخرب شیاهراک  تشاذـگ و  اـپ  ریز  اروش  يداهنـشیپ  طیارـش  هب  تبـسن  ار  شدـهعت  یتح  وا  . دوب دوجوم  شراد  قودنـص  دزن  شلاوما 

هحفـص  ) ود دوب و  هدش  دیعبت  هنیدم  زا  جراخ  هب  ربمغیپ  طسوت  هک  صاع  نب  مکح  اریز  دوب  قباس  هفیلخ ي  ود  ربمغیپ و  هقیرط ي  ّتنس و 
نارـسپ ثراح  ناورم و  اـب  شنارتخد  دـنادرگرب . هنیدـم  هب  ار  وا  ناـمثع  دـندوب ، هدادـن  وا  هب  تشگرب  هزاـجا ي  رمع  رکبوبا و  هفیلخ  ( 88

درم نآ  هبقع  نبدـیلو  دومن . تخادرپ  اـهنآ  هب  یلم  هنازخ ي  زا  یتفگنه  غلاـبم  ناـمثع  دـندرک و  جاودزا  يدـیعبت ) صخـش  نیمه   ) مکح
هب وا  ياوسر  تشز و  ياهراک  دش و  هداتـسرف  هفوک  هب  رادـنامرف  ناونع  هب  دوب ، هدـش  نیرفن  تنعل و  نآرق  طسوت  هک  نز  تمهت  ماندـب و 

ياهرهش ریاس  نینچمه  دوب و  روعـش  یب  تسم و  نوچ  درک ، تماما  تعکر  ود  ياج  هب  تعکر  راهچ  ار  حبـص  زامن  هک  دیـسر  هجرد  نآ 
، دـندوب دونـشخان  نامثع  یتلود  نانکراک  زا  مدرم  (. 1 .) دش یم  هرادا  دنتـشادن  یقالخا  کلـسم  چیه  هک  شناشیوخ  هلیـسو ي  هب  گرزب 

هقبط هجیتن  رد  دندروآ . یمرد  ارجا  هب  زکرم  زا  سرت  نودب  دوب  ناشسوه  يوه و  قباطم  هک  هچنآ  توافت و  یب  ینید  لئاسم  رد  اهنآ  اریز 
زواجت دننک . متس  افعض  ارقف و  هب  ات  درک  یم  باجیا  ًاتعیبط  هک  دوب  تورث  لوپ و  نتـشابنا  ناشفده  هک  دندرک  روهظ  مدرم  زا  يدیدج  ي 

داقتنا ناـیکاش و  لـباقم  رد  دـیدش  تخـس و  لـمعلا  سکع  اـهوزرآ و  عماـطم و  بسحرب  نارادـنامرف  بصن  لزع و  نارگید و  قوقح  هب 
باحصا زا  یضعب  هرابرد ي  نامثع  هنامـصخ  راتفر  رگید  فرط  زا  دوب . هدش  نارادنامرف  تداع  هاوخریخ  وج و  حلـص  مدرم  زا  ناگدننک 

هحفـص 89) . ) دوب هدرک  اپرب  ناناملـسم  نایم  مشخ  بصعت و  زا  یجوم  دوعـسم  نب  هللادـبع  رـسای و  نبرامع  يراـفغ و  رذوبا  لـثم  ربمغیپ 
لیمحت وا  رب  ار  رازآ  هجنکش و  عاونا  شیرق  ناتسرپ  تب  سپـس  درک و  لوبق  ار  مالـسا  هک  دوب  صخـش  نیمراهچ  ای  نیموس  يرافغ  رذوبا 

اب تفلاخم  رد  میرم ، رـسپ  حیـسم  لثم  رذوبا  مدرم ، مامت  نایم  : » تسا هدومرف  مرکا  ربمغیپ  دنام . یقاب  ادخ  هب  نامیا  رد  وا  نکیلو  دـندومن 
دوجو رذوبا  زا  رتوگتـسار  نامـسآ  ریز  سک  چـیه  : » دومرف یم  هک  هدینـش  ربـمغیپ  زا  نینچمه  و  دـشاب ». یم  ینمادـکاپ  سوه و  يوـه و 
هیواعم درک . یم  ییاورنامرف  رمع  مود  هفیلخ ي  نامز  زا  نایفـسوبا  رـسپ  هیواعم  هک  ییاج  دومن ، كرت  ماش  دـصق  هب  ار  هنیدـم  وا  درادـن ».

ار تفالخ  ياه  هیاپ  ات  دیـشوک  یم  نامثع  تموکح  يانثا  رد  دوب و  هدش  تردق  بحاص  ینارمکح ، لاس  تسیب  تدم  رد  هک  دوب  يدرم 
دوب و دادادخ  شوه  ياراد  وا  درک . یمن  مه  نآ  رکف  رمع  نامز  رد  زگره  وا  هک  یتروص  رد  دزاس . راوتـسا  شدوخ  رب  هدـش  هک  روط  ره 

درک یم  لش  ار  هسیک  رس  تسود  ایند  مدرم  يارب  نانچمه  وا  دزاس . شوماخ  دنتسه  وا  روظنم  فلاخم  هک  اهنآ  هنوگچ  تسناد  یم  بوخ 
ربمغیپ نادناخ  یگرزب  لئاضف و  اب  ار  مدرم  دوب و  ع )  ) یلع ماما  تفالخ  رادفرط  رذوبا  دیامن . بلج  یعاسم  کیرـشت  يارب  ار  اهنآ  رظن  ات 

ریاس لوپ و  يروآ  عمج  داقتنا و  اراکـشآ  نامثع  هیواعم و  زا  وا  درک . یم  تیاده  تسار  هار  هب  هلیـسو  نیدـب  ار  اهنآ  تخاس و  یم  انـشآ 
، یتلادع یب  تهج و  یب  تاضیعبت  هیلع  رب  شزیمآ  داقتنا  تاملک  دـنزن و  فرح  تسناوت  یمن  وا  دـش . یم  رکذـتم  ار  اهنآ  طلغ  ياهتیلاعف 

ساـسا دـهد  تصرف  رذوـبا  هب  رگا  هک  تسناد  یم  هیواـعم  دـنیامن . تساوـخرد  ار  دوـخ  هـتفر ي  تـسد  زا  قوـقح  اـت  داد  تأرج  ار  ارقف 
هحفـص 90) . ) درادرب نایم  زا  الط  هکـس ي  زا  رپ  هسیک  کی  لاسرا  اـب  ار  لکـشم  نیا  اـت  دـش  نآ  رب  وا  دیـشاپ . دـهاوخ  مه  زا  شتموکح 
هب . ) دوب دـنمزاین  رایـسب  شدوخ  وا  هک  یتروص  رد  دومن . میـسقت  ارقف  ناـجاتحم و  نیب  ًـالک  ار  اـه  هکـس  هدنـشخب  هدازآ و  درم  نیا  رذوبا 

درک و یم  میـسقت  ارقف  نیب  هنیدـم  دجـسم  رد  ار  نآ  لوـپ  تخورف و  یم  ار  دوـخ  تسد  هب  داـبآ  عرازم  هک  یلع  ماـما  ترـضح  زا  تیعبت 
هرخالاب دـندوب ). هدرک  ربص  یفاک  كاروخ  نودـب  هک  هدوب  زور  دـنچ  شا  هداوناخ  تفر  یم  هناـخ  هب  هک  یتقو  داـتفا ، یم  قاـفتا  یهاـگ 

قلخ و جـک  مالغ  کی  اب  زاهج  نودـب  رتش  کی  هلیـسو ي  هب  ار  رذوبا  ات  تفرگ  هزاجا  داد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  رذوبا  ياهاطخ  هیواـعم 
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رذوبا مه  هنیدم  رد  دوب . هدید  همدـص  هتـشادرب و  مخز  ًاقیمع  شیاپ  نار  دیـسر  هنیدـم  هب  وا  یتقو  دزاس . هناور  هنیدـم  يوس  هب  جازم  دـنت 
هدروخلاس درم  نیا  دـنک  لمحت  ار  داقتنا  تسناوت  یمن  هک  نامثع  درک . یم  تبحـص  یتشرد  يدـنت و  هب  نامثع  راتفر  هب  تبـسن  ناـنچمه 

لمحت زا  دعب  ماجنارس  وا  درک . دیعبت  دوب ، شدوخ  سأرلا  طقـسم  هک  اجنآ  هذبر ، مان  هب  یفلع  بآ و  یب  کشخ و  نیمزرـس  هب  ار  یمارگ 
هب نامثع  نامالغ  طسوت  ص )  ) ربمغیپ هیاپدنلب  باحصا  زا  رگید  رفن  ود  ًانمض  درک . تافو  يدابآ  زا  رود  نیمزرـس  نآ  رد  رایـسب  ياهجنر 
ات دندش  عمج  هنیدم  رد  رصم  هرصب و  هفوک و  گرزب  ياهرهش  مدرم  دندید . تبرـض  یتخـس  هب  وا  دب  راتفر  زرط  زا  اهنآ  تاضارتعا  تلع 

يزیرنوخ راتـشک و  هب  نآ  هجیتن ي  هنافـسأتم  اما  دوب ، روما  يزاس  دوبهب  حالـصا و  طقف  اهنآ  فده  دـننک . یهاوخداد  نیفّلختم  تسد  زا 
هدرک تساوخرد  يا  همان  یط  نامثع  زا  اهنآ  داتفا . یمن  قافتا  هرظتنم  ریغ  ثداوح  نینچ  دش ، یم  هدینـش  اهنآ  تیاکـش  هنیآ  ره  دیماجنا .

عالّطا هب  ار  رما  تقیقح  ات  دنداد  ربمغیپ  هبترمدنلب ي  باحصا  زا  رسای  رامع  هب  همان  دنک و  ضوع  ار  نابصنم  بحاص  زا  یضعب  هک  دندوب 
تفایرد و يدنت  باوج  ادـتبا  رد  وا  درک . میلـست  وا  هب  ار  همان  دـید ، شا  هناخ  لخدـم  رد  ار  نامثع  یتقو  وا  دـناسرب . هفیلخ  هحفص 91 ) )
،88 هحفص 87 ، هحفـص 92 ) . ) دیدرگ قتف  راچد  هک  يروط  هب  تفرگ  رارق  نامثع  نامالغ  برـض  متـش و  دروم  مامت  یمحر  یب  اب  سپس 

دییأت دروم  دنمشناد  نیا  هحفص ي 435 . لوا ، دلج  بهذلا ، جورم  باتک  رد  مالسا ، گرزب  خروم  يدوعسم ، . ***** 92 ، 91 ، 90 ، 89
. دشاب یم  ینس  هعیش و  هقرف ي  ود  ره 

نامثع تفالخ 

مارتحا چیه  مدرم  نایم  هک  ناورم  شرواشم  دوب و  روابدوز  يأر و  تسس  يدرم  نامثع  دوش ، یم  طابنتسا  مالـسا  خیرات  زا  هک  روط  نامه 
مدرم هب  بترم  روما  حالصا  تهج  وا  ور  نیا  زا  درک . یم  لیمحت  نامثع  رب  ار  شعورشم  ان  ذوفن  دوب ، تسپ  رایـسب  اهنآ  رظن  رد  تشادن و 

دــندومن و ماـحدزا  داـیز  شا  هناـخ  وـلج  مدرم  هجیتـن  رد  تشاذــگ . یم  اـپ  ریز  هـعفد  نیمدــنچ  يارب  ار  دوـخ  لوـق  زاـب  داد و  یم  لوـق 
ار مدرم  ات  درک  شهاوخ  یلع  ماما  زا  هنازجاـع  دـید ، يدـج  نینچ  ار  عاـضوا  ناـمثع  هک  یتقو  دـندرک . یم  رارکت  ار  دوخ  ياهتـساوخرد 
هب اهیرـصم  دـسرب . یّلک  مهافت  کی  هب  اهنآ  اب  ات  داد  رایتخا  یلع  ماما  هب  سپـس  دـیامن . ادـیپ  وا  یـصالخ  تهج  یبسانم  هار  دـنک و  مارآ 

ینوناق تساوخرد  یلع  ماما  دیامن . ضوع  رـصم  رادنامرف  حرـس  یبا  نبا  اب  ینیـشناج  هب  ار  رکبوبا  نبدمحم  ات  دـندرک  یم  رارـصا  نامثع 
تقو رود ، ياهرهـش  يارب  دـهدب و  ار  اـهنآ  بیترت  اـت  تساوخ  تلهم  زور  هس  اـما  درک ، لوبق  وا  هچرگا  تشاذـگ . ناـمثع  وـلج  ار  اـهنآ 

هک نیا  طرـش  هب  دـندرک  لوبق  اهنآ  دـنک . وگتفگ  اهیرـصم  اب  ات  تشگرب  ع )  ) یلع ماما  دـسرب . اهاجنآ  هب  هفیلخ  مایپ  ات  دوب  مزـال  يرتشیب 
یلع ماما  يرگیجنایم  اب  ار  نیا  نامثع  دوش . رادنامرف  حرس  یبا  یبا  لزع  اب  رکب  یبا  نبدمحم  دریگ و  ماجنا  اهنآ  تساوخرد  هحفص 93 ) )

قافتا هب  اهنآ  زا  يدادـعت  سپـس  دـندش . هدـنکارپ  تفرگ  هدـهع  هب  دوخ  ار  اهتیلوؤسم  مامت  یلع  ماما  هک  یتقو  اهیرـصم  درک و  لوبق  (ع )
هب ناورم  دعب  زور  دننکب . یتحایـس  ًاتقوم  ات  دنتفر  هنیدم  کیدزن  يا  هرد  کی  هب  مه  یـضعب  دـندیدرگ و  رـصم  یهار  رکب  یبا  نبدـمحم 

امـش مینک ، يریگولج  رگید  ياهرهـش  زا  مدرم  ندمآ  زا  هک  نیا  يارب  دندرک و  كرت  ار  اجنیا  اهیرـصم  الاح  دـش ، بوخ  : » تفگ نامثع 
هدینش هک  ار  هچنآ  دنتـسناد  اهنآ  هک  یتقو  تشاد ، دوجو  اهیرـصم  اب  یتامهافت  ءوس  اجنیا  هکنیا  رب  ینبم  دینک  رداص  يا  همانـشخب  یتسیاب 

ریاس مدرم  قیرط  نیا  هب  دندرک ، كرت  رـصم  يوس  هب  ار  اج  نیا  هدـش و  یـضار  اهنآ  تفای ، همتاخ  لئاسم  هیلک ي  هدوبن ، حیحـص  دـندوب 
ار غورد  نآ  وا  هک  درک  رارـصا  نانچ  نآ  ناورم  اما  دـیوگب  یغورد  نینچ  تساوخ  یمن  نامثع  دننیـشن ». یم  مارآ  ناشیاهاج  رـس  اهرهش 

یلاح رد  ندیشک و  دایرف  هب  دندرک  عورـش  مدرم  دروآ  نابز  هب  ار  دوخ  دوصقم  هک  نیا  درجم  هب  تفر و  ربمغیپ  دجـسم  هب  سپـس  تفگ .
روبجم نامثع  ماجنارـس  نک ». هبوت  ییوگ ، یم  وت  هک  تسا  یغورد  هچ  نیا  سرتب  ادخ  زا   » دـنداد همادا  دـندز ، یم  داد  نامثع  رـس  رب  هک 

نیا هکنیا  يارب  ع )  ) یلع ماما  دومن . تعجارم  شا  هناخ  هب  سپس  دومن و  هبوت  نانک  هلان  درک و  هبعک  هجوتم  ار  شتروص  وا  دنک . هبوت  دش 
هب هرابود  وا  هنرگو  دنک  هبوت  مدرم  ولج  دجـسم  رد  شا  هتـشذگ  دب  درکلمع  هرابرد ي  ات  داد  تروشم  نامثع  هب  دنک  شوماخ  ار  شروش 
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هدنیآ رد  هک  دومن  دای  مسق  درک و  هبوت  دجـسم  رد  نامثع  نیاربانب  هحفـص 94 ) . ) دهد تاجن  اهنآ  تسد  زا  ار  وا  ات  دبـسچ  یم  وا  ندرگ 
ياهتـساوخرد هدومن ، اهنآ  تالکـشم  عفر  دـننک ، یم  تاقالم  ار  وا  مدرم  ناگدـنیامن  هک  یعقوم  داد  لوق  وا  درک . دـهاوخ  يرتشیب  تقد 

تلاخد هلئان )  ) نامثع نز  دـیوگب . يزیچ  تساوخ  یم  ناورم  تشگرب  هناخ  هب  هک  یتقو  داد . دـهاوخ  ماجنا  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  اهنآ 
وت : » تفگ يدنت  اب  ناورم  دوش . هتشک  وا  ات  يوش  یم  ببس  ییاه  راتفگ  نینچ  اب  وت  شاب ، تکاس  ادخ  رطاخ  يارب  تفگ  ناورم  هب  هدومن 

نامثع نز  دریگب ». وضو  هنوگچ  تسناد  یمن  شرمع  رخآ  ات  هک  یتسه  یـسک  رتخد  وت  ینک . تلاخد  بلاـطم  هنوگ  نیا  رد  يرادـن  قح 
یتساوخ یم  هچ  : » تفگ ناورم  هب  شوماخ و  ار  اهنآ  نامثع  هک  دوب  هدـش  يّدـج  اوعد  هعزاـنم و  نونکا  ینک و .»... یم  طـلغ  وت  : » تفگ
بکترم نم  هدیقع ي  هب  دیدرک ؟ هک  دوب  يا  هبوت  هچ  نآ  دیتشاد و  راهظا  دجسم  رد  امش  هک  دوب  یبلطم  هچ  نآ  : » تفگ ناورم  ییوگب »؟

ولج و دیورب  الاح  دنا . هدـش  عمج  هناخ  ولج  هرابود  هک  تسا  یتیعمج  هبوت  نیا  هجیتن ي  تسا . يرابجا  هبوت ي  زا  رتهب  یلیخ  ندـش  هانگ 
ناورم هدـب ». ماجنا  ار  اهنآ  تساوخرد  ورب و  وت  منک  ثحب  مدرم  نیا  اب  مناوت  یمن  نم  : » تفگ ناـمثع  دـیهدب ». ماـجنا  ار  ناـشیاه  اـضاقت 

؟ دینزب تراغ  هب  تسد  دینک و  هلمح  ام  هب  دیهاوخ  یم  ایآ  دیا ؟ هدش  عمج  مه  رود  اج  نیا  امـش  ارچ  : » تفگ دنلب  يادص  اب  دمآ و  نوریب 
مگ اج  نیا  زا  ار  ناتهایـس  يور  دنک . هبلغ  ام  رب  دناوت  یمن  یـسک  دیریگب و  ام  تسد  زا  ار  یهاشداپ )  ) تردق دیناوت  یمن  هک  دینادب  امش 

ار ع )  ) یلع ترـضح  ات  دـنتفر  هدـمآ  مشخ  هب  دـندرک  هدـهاشم  ار  ریوزت  ییورود و  نیا  مدرم  هک  یتقو  داـب ». امـش  رب  ادـخ  تنعل  دـینک ،
هحفص 95)  ) مشخ اب  دش و  نامثع  هناخ ي  هجوتم ي  ًامیقتـسم  ع )  ) یلع ماما  دنداد . حرـش  دندوب  هدید  هک  هچنآ  مامت  اهنآ  دننک . تاقالم 
اپ ریز  ار  دوخ  ياهلوق  مامت  ناورم )  ) نامیا یب  درم  کی  رطاخ  هب  وت  ینک ، یم  يراتفردـب  ناناملـسم  اب  هنوگچ  داد ! يا  : » دومرف نامثع  هب 
وت ناورم  هک  نادـب  يراذـگ ، مارتحا  تدوخ  لوق  فرح و  هب  لقاال  یتسیاب  وت  رخآ  يا . هداد  تسد  زا  ار  تساوح  شوه و  يا و  هتـشاذگ 

، دشک یم  ار  وت  دـهاوخ  اجک  ره  تسا و  راوس  وت  رب  وا  ییآ . نوریب  نآ  زا  دوب  یهاوخن  رداق  زگره  هک  دـنکفا  دـهاوخ  یلاچ  هایـس  رد  ار 
درک و دـییأت  ار  ماما  تاملک  نامثع  نز  هلئان  تفگ ». مهاوخن  يزیچ  مه  مدرم  هب  درک و  مهاوخن  تلاخد  وت  راـک  رد  هدـنیآ  رد  زگره  نم 

دیناوتب هک  تسا  جراخ  ناورم  ترواشم  وت و  تردق  زا  نآ  : » داد همادا  سپس  دنک . یشیدنا  حالـص  ع )  ) یلع ماما  اب  ات  تفگ  شرهوش  هب 
ییاج هب  شدوخ  نامثع  درک . در  ار  وا  اب  تاقالم  ترـضح  اما  تفرگ ، ع )  ) یلع ماما  غارـس  نامثع  ًاددجم  دـیهد ». تروص  رـس و  ار  روما 

دنچ : » دومرف ع )  ) یلع ماما  درک . کمک  تساوخرد  هرابود  تشاد و  هضرع  ار  شا  یگراچیب  ییاهنت و  تفر و  دنتـشاد  فیرـشت  ماما  هک 
مدرم یتقو  ینکـش . یم  ار  دوخ  لوق  وت  یلو  ینک  یم  یگدیـسر  ار  ناـشیاضاقت  هک  یهد  یم  لوق  مدرم  هب  دجـسم  رد  وت  هک  تسا  هعفد 

دامتعا هدـنیآ  رد  وت  ياهفرح  هب  نم  هنوگچ  دـننک . یم  مه  نیهوت  اـهنآ  هب  وت  ناـیفارطا  یتح  دوش  یمن  یهجوت  اـهنآ  هب  دـنیآ  یم  وت  دزن 
روط نامه  مدرم  اب  ات  نک  باـختنا  يراد  تسود  هک  یهار  تسا ، نشور  هار  وت ، ولج  شاـب . هتـشادن  يراـظتنا  چـیه  نم  زا  نیارباـنب  منک .
خرـس يایرد  لحاس  هب  رـصم  ناوراک  هک  یتقو  مینک . یـسررب  ار  هیـضق  فرط  نآ  دیهد  هزاجا  دوب . نامثع )  ) هبوت هجیتن  نیا  ینک ». راتفر 

ار وا  نیاربانب  دندش . كوکشم  هحفص 96 )  ) وا هرابرد ي  هک  يروط  هب  درک  یم  روبع  تعرس  ياهتنم  اب  هک  دندید  ار  يراوس  رتش  دیسر ،
. رـصم هب  تفگ : وا  تسا ؟ هتـشاد  اجک  نتفر  دصق  دندرک  لاؤس  اهنآ  تسا . نامثع  مالغ  تفگ  وا  تسا ؟ یـسک  هچ  دندیـسرپ  هدرک  ادص 

روظنم  ) تسام اب  رصم  رادنامرف  دنتفگ : اهنآ  دور . یم  رصم  رادنامرف  تاقالم  يارب  تفگ : وا  تسیچ ؟ رفس  نیا  زا  وا  فده  دندیسرپ  اهنآ 
اما دننک  وجتسج  ار  شیاهسابل  ات  دنتفرگ  میمـصت  اهنآ  دش . رکنم  وا  دراد . دوخ  اب  يا  همان  ایآ  دندیـسرپ  اهنآ  دوب .) رکبوبا  نبدمحم  اهنآ 

وجتـسج ار  رتـش  بقع  رد  عقاو  بآ  فرظ  نآ  : » تفگ یکی  ناـهگان  هک  دـنراذگاو  شدوـخ  هب  ار  وا  دنتـساوخ  یم  اـهنآ  دـنتفاین . يزیچ 
روتـسد رـصم  رادنامرف  هب  نینچ  نیا  نامثع  دندرک . ادـیپ  بآ  لخاد  دوب  هدـش  يزاساج  نآ  رد  يا  همان  هک  یبرـس  هلول  کی  اهنآ  دـینک ».

نک فیقوت  ار  نآ  نیا و  ناسر و  لتق  هب  ار  نآ  نیا و  اهنآ  همه ي  نایم  دنسر ، یم  وت  هب  ناهارمه  اب  رکبوبا  نبدمحم  هک  یتقو  : » دوب هداد 
یم هاگن  رگیدمه  هب  هناریحتم  دش و  اهنآ  بجعت  هیام ي  نیا  .« يوش یم  ءاقبا  تراک  رـس  رب  وت  نکفا . نادنز  هب  ار  سک  نیا  سک و  نآ  و 

ار تشذگرـس  نیا  هک  سک  ره  دنتـشاذگ . نایم  رد  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  اب  ار  همان  دافم  هدومن و  تعجارم  هنیدـم  هب  ًاروف  اهنآ  دـندرک .
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زا یعمج  نآ  زا  سپ  تخاس . رفنتم  وا  هب  تبسن  ار  همه  نامثع  لمع  نیا  دوب و  اهنآ  راظتنا  فالخرب  نآ  اریز  دش  بجعتم  اپ  ات  رـس  دینش ،
رهم داد  باوج  وا  تسا ؟ هدرک  رهم  ار  همان  نآ  یـسک  هچ  دـننک  لاؤس  تاقالم و  ار  نامثع  اـت  دـنتفر  مدرم  نیا  اـب  هارمه  ربمغیپ  باحـصا 

یـسک هچ  هب  قلعتم  مالغ  دش  هدیـسرپ  تسا . شدوخ  یـشنم  طخ  نآ  داد  باوج  هتـشون . ار  همان  نیا  یـسک  هچ  دـش  لاؤس  هدوب . شدوخ 
هب قلعتم  داد : باوج  تسیک ؟ لاـم  يراوـس  ِرتـش  نآ  هحفـص 97 ) : ) دندیـسرپ اهنآ  تسا . شدوخ  لام  مه  مـالغ  نآ  تفگ  ناـمثع  تسا .

یناد یمن  روطچ  تسوت  لام  زیچ  همه  دنتفگ  اهنآ  مناد . یمن  داد : باوج  نامثع  هداتسرف ؟ ار  همان  یـسک  هچ  دندرک : لاؤس  تسا . تلود 
نم : » داد باوج  نامثع  دنک ». هرادا  ار  نآ  هدمآ  يرگید  ینک و  راذگاو  ار  تفالخ  وت  تسا  رتهب  یلیخ  . » تسا هداتسرف  ار  همان  یسک  هچ 
نآ نکن ، تبحـص  هبوت  زا  دنداد  باوج  اهنآ  منک ». یم  هبوت  هرابود  مَنَک و  یمن  نت  زا  تسا  هدناشوپ  نم  رب  ادخ  هک  تفالخ  سابل  زگره 

اهندز فال  نیا  اب  تسین  رارق  ام  تسا و  چـیه  ام  دزن  وت  هبوت  درک ، تبحـص  ام  دزن  وت  هناخ ي  لخدـم  رد  وت و  فرط  زا  ناورم  هک  يزور 
ام دـندرگ  گنج  يایهم  اهنآ  هنیآ  ره  مینز . یم  بقع  ار  اهنآ  ام  دنتـسیاب  ام  هار  ولج  وت  نایفارطا  رگا  نک و  تفالخ  كرت  میروخب . لوگ 

میسرپب ات  هد  لیوحت  ام  هب  ار  ناورم  ییامنب  يواسم  روط  هب  ناناملـسم  مامت  قح  تیاعر  تسا  رارق  وت  رگا  درک . میهاوخ  گنج  اهنآ  اب  زین 
دیزرو فاکنتسا  ناورم  لیوحت  زا  وا ، دهد . نتشک  هب  همان  نیا  اب  ار  ناناملسم  زا  يا  هدع  تسا  هتساوخ  یم  یسک  هچ  تیامح  تردق و  اب 

دـنتخیر و هنیدـم  ياـه  هچوک  رد  لیـس  لـثم  دـندید  ار  هبوت  هجیتن  مدرم  یتقو  دوب . لوا  لـثم  زیچ  همه  دوب و  هدـش  ماـمت  هزور  هس  تلهم 
ار وا  تفر و  نامثع  هناخ  فرط  هب  ربمغیپ  هباحـص  کی  هرـصاحم  ياهزور  رد  دندومن . هرـصاحم  ار  نامثع  هناخ  رود  فرط  ره  زا  هرخالاب 
زا یکی  ناهگان  يامن ». يریگولج  ناناملـسم  نوخ  نتخیر  زا  ادخ  ياضر  يارب  نک و  راذـگاو  ار  تفالخ  نامثع  يا  : » تفگ هدرک  ادـص 
هب لتاق  هک  دندیـشک  دایرف  تخیگنارب و  بضغ  مشخ و  اب  ار  مدرم  لمع  نیا  دـیناسر . لـتق  هب  تفرگ و  فدـه  ریت  اـب  ار  وا  ناـمثع  نادرم 

نایغط مشخ و  جوا  رد  مدرم ، سپـس  مهد ». لیوحت  هدومن  تیامح  نم  زا  هک  یـسک  تسین  نکمم  : » تفگ نامثع  دوش . هداد  لیوحت  اهنآ 
سپ هناخ  رد  زا  ار  اهنآ  هدش و  هجاوم  اهنآ  اب  نامثع  نایفارطا  اما  دـنوش  هناخ  لخاد  دـندرک  هحفص 98 )  ) یعـس دندز و  شتآ  ار  هناخ  رد 

هنافسأتم دندش . نامثع  هناخ ي  دراو  رواجم  هناخ  هار  زا  هدیشک  ياهریـشمش  اب  هتخادنا  رطخ  هب  ار  نامثع  ناج  ناناملـسم  ماجنارـس  دندز .
هچوک ریزارس  دندرک ، یم  ینابهگن  هناخ  زا  هک  اهنآ  درک . دوخ  نیرومأم  دنسپان  ياهراک  شا و  هداوناخ  یبلط  هاج  ینابرق  ار  دوخ  نامثع 

زا نامثع  هرـصاحم  ياهزور  رد  هک  دنامن  هتفگان  دندش . هتـشک  نامثع  دوخ  اب  دندرک  یم  عافد  نامثع  زا  هک  اهنآ  دندیدرگ و  هنیدم  ياه 
هلخادـم دنتـسه  ریگرد  ربـمغیپ  باحـصا  هک  يروما  رد  وا  هکنیا  هناـهب ي  هب  هیواـعم  اـما  دوب ، هدرک  کـمک  بلط  ماـش  رادـنامرف  هیواـعم 

مدوب ریزگان  هدنـسیون  بناجنیا  دریگب . تسد  رد  دوخ  ار  تفالخ  مامز  هک  تشاد  رظن  رد  وا  اریز  تفریذپن  ار  نامثع  نامرف  درک . دهاوخن 
هب هیواعم  ًاصوصخم  هرفن و  شـش  ياروش  وضع  ود  ریبز  هحلط و  اهدـعب  اریز  مهد  حرـش  لیـصفت  هب  ار  نامثع  رمع  ناـیاپ  تشذگرـس  هک 
هار هب  یلخاد  ياهگنج  دندرک و  اپرب  ییاهشروش  اهنآ  هجیتن  رد  دنتخادنا و  ع )  ) یلع ماما  ندرگ  هب  ار  نامثع  نوخ  ریـصقت  اهنآ  زا  تیعبت 

هنوگنیا زا  ماما  هک  دـش  مولعم  هاتوک  حرـش  نیا  اب  تسا . یقاب  ناناملـسم  نیب  زونه  اهنآ  راـب  فّسأـت  دـب و  جـیاتن  هک  يروط  هب  دـنتخادنا ،
. دش هتشک  ربمغیپ  اب  یشیوخ  مالـسا و  رد  وا  مّدقت  یت و  رـسک  شیپ  نامثع و  لاس  نس و  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هنافـسأتم  تساّربم . اهتمهت 

اما دش . یمن  هتـشک  زگره  دوب ، هداد  لیوحت  مدرم  هب  ار  ناورم  لقاال  ای  دوب و  هتفریذـپ  ار  یلع  ماما  یـشیدنا  حالـص  تروشم و  وا  رگا  اما 
. ***** 99 ، 98 ، 97 ، 96 ، 95 ، 94 هحفص 93 ، هحفص 99 ) . ) دوب رگید  زیچ  تشونرس 

ع)  ) یلع ماما  تفالخ 

هتفر تسد  زا  قوقح  دنک و  تیاده  تسار  هار  هب  ار  تفالخ  دناوتب  هک  يا  هتسیاش  درم  ات  دندرک  روش  مه  اب  ناناملسم  نامثع  لتق  زا  سپ 
شراتفر ربمغیپ ، تافو  خـیرات  زا  ینالوط  تدـم  نیا  فرظ  رد  هک  دـندنکفا  رظن  ع )  ) یلع ماما  هب  اهنآ  دـننک . باختنا  دریگب  سپ  ار  اـهنآ 

فرط هب  سپـس  تسین . راک  نآ  درم  يرگید  سک  بلاطیبا  نب  یلع  زج  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  اهنآ  ناـیاپ  رد  تسا . هدوب  هنادـنمدرخ 
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دنتفرگ زیخ  نم  يوس  هب  اهنآ  : » هدومرف شیاهینارنخـس  زا  یکی  رد  شدوخ  هک  روط  نامه  دننک . تعیب  وا  اب  ات  دـندرب  موجه  ماما  هناخ ي 
نم ولج  ار  يرگید  ای  ارم  اهنآ  مدرک  رکف  نم  هک  يروط  هب  دـنوش ... یم  دراو  دوخ  روخـشبآ  هب  زیخ  تسج و  اب  هک  يا  هنـشت  نارتش  لثم 

دینادـب هک  تسا  مهم  امـش  يارب  دـیریگب . يرگید  غارـس  دـیراذگاو و  مدوخ  هب  ارم  : » دومرف تحارـص  اب  ع )  ) یلع ماما  تشک ». دـنهاوخ 
هار زا  یسک  ییایند  ياه  هتساوخ  نیمأت  ای  مدرم ، زا  یهورگ  عفن  هب  زگره  نم  دننک و  یم  ییامنهار  میاهراک  رد  ارم  ربمغیپ  ّتنس  نآرق و 
امش رواشم  ریزو و  نم  رگا  دوب و  دهاوخ  لمحت  لباقریغ  امش  يارب  نم  هنافصنم ي  تواضق  نیاربانب  تشاذگ . مهاوخن  رتارف  ار  اپ  تسار 

دایرف هب  دندرک  عورـش  مدرم  دینکن ». رارـصا  نم  هب  تفالخ  يّدـصت  تهج  امـش  و  هحفـص 100 )  ) مشاب سیئر  هکنیا  ات  تسا  رتهب  مشاـب 
ورف لاح  رد  مالـسا  دنا و  هدش  تالکـشم  راچد  اهناملـسم  هنوگچ  هک  ینیب  یمن  ، اهناملـسم ياوشیپ  يا  : » دنتفگ دنلب  يادص  اب  ندیـشک و 

یهلا تموکح  یمالـسا و  تفالخ  اب  مدرم  هک  تسناد  یم  وا  اریز  دـیزرو  عانتما  اهنآ  داهنـشیپ  لوبق  اب  زاب  ع )  ) یلع ماـما  تسا ». ندیـشاپ 
نآ هب  ار  یلعف  عاضوا  ات  دوب  لکـشم  دنـسرب و  دوخ  ییایند  ياهوزرآ  هب  ات  تفرگ  دنهاوخ  راک  هب  يا  هلیـسو  ار  نآ  درک و  دنهاوخ  يزاب 

دومرف و داریا  یقطن  يا  هناهب  ره  عفر  روظنم  هب  یلع  ماما  دندرک  رارصا  تجامـس  اب  مدرم  نوچ  داد . رییغت  ربمغیپ  نامز  یگداس  تقیقح و 
ار امـش  يوزرآ  تسا  نکمم  هـک  يرگید  دـیراذگاو و  ارم  ، دـیهاوخ یم  دوـخ  ییاـیند  ياـه  هتـساوخ  نیمأـت  يارب  ارم  امـش  رگا  : » تـفگ

يارب ار  تیناسنا ) ناـسنا و  هب  تمرح  مدرم ، قوقح  هب  مارتحا  قوقح ، يواـست   ) مالـسا یلـصا  لوصا  نم  .« » دـینک باـختنا  دـنک  هدروآرب 
نم هدـش  ررقم  یـسک  ره  يارب  هک  ییاـیازم  قوقح و  عوضوم  رد  درک و  مهاوخن  كرت  نارگید  عفن  هب  اـی  مدوخ  تردـق  رارمتـسا  رطاـخ 

تعیب زا  سپ  دیهد و  رارق  ّتقد  لّمأت و  دروم  ار  هلأسم  دییامن . تعیب  نم  اب  هک  دیا  هتفرگ  میمصت  امش  منک . یمن  یتیـصخش  چیه  هظحالم 
ار طیارش  نیا  دیدرگرب . تسار  هار  هب  ات  منک  یم  روبجم  ار  امش  نم  دیهد ، رارق  مهار  رـس  یعنام  ای  دینزب  نم  هیلع  رب  یفرح  امـش  هچنانچ 

دنمتورث دارفا  یلبق و  نایاورنامرف  ًاملسم  دینک ».) تعیب  دیناوت  یم   ) دیسرب دوخ  لد  يوزرآ  هب  دیناوت  یم  امش  نونکا  دیشاب . هتشاد  رظن  رد 
زج هک  دنتخانش  یم  هحفـص 101 )  ) بوخ ار  وا  نوچ   ) دـندش یمن  یـضار  ع )  ) یلع ماما  تفالخ  اـب  زگره  ریبز  هحلط و  نوچ  ذوفن  اـب  و 
هک نامز  نآ  زا  هچرگا  درک . توکـس  هب  راداو  ار  اهنآ  بالقنا  تمظع  هوکـش و  اـّما  دور ) یمن  شجرخ  هب  يرگید  زیچ  یباـسح ، فرح 

لیم فالخرب  دندش  روبجم  تبقاع  نکیلو  دنداد  یم  رارق  یلع  ماما  هبتر ي  مه  فیدر و  رد  ار  دوخ  دندش  هرفن  شـش  ياروش  وضع  اهنآ 
عالطا هب  هلیـسو  نیدـب  : » دومرف دومن  یم  مالعا  ار  تلود  همانرب ي  هک  یقطن  رد  یلع  ماما  دـعب  زور  دـننک . تعیب  ترـضح  اب  دوخ  ینطاب 

اهنآ درک و  مهاوخ  رداص  دـنا  هدروآ  تسد  هب  ینوناقریغ  قیرط  زا  ار  تورث  لوپ و  هک  یناسک  لاوما  فیقوت  مکح  هک  مناـسر  یم  مومع 
، دندوب هدرک  سالتخا  یّلم  هنازخ ي  زا  ار  یمولعم  ياهزیچ  هک  اهنآ  داد ». مهاوخ  رارق  بیقعت  دروم  ار  ناراک  اطخ  هدنکفا و  نادـنز  هب  ار 
ای برع  هچ  مدرم  تاقبط  مامت  هک  تشاد  هدیقع  وا  دندش . هدرسفا  نیگمغ و  ناشیا  اب  تعیب  عوضوم  رد  هدش و  نیگمشخ  ماما  نانخـس  زا 

دهاوخ یم  شلد  هچره  یتیلقا  کی  تساوخ  یمن  تقو  چـیه  وا  دنتـسه . يواسم  نوناق  ربارب  رد  تسوپ  هایـس  اـی  تسوپ  دیفـس  برعریغ ،
هراچیب و یمدرم  زا  ّتیرثکا  رب  یتیلقا  کی  تموکح  هب  زگره  وا  دـنک . راـبنا  دریگ ، یم  روز  اـب  یتیرثکا  کـی  زا  هک  هچنآ  دـهد و  ماـجنا 

نیب ار  تاواـسم  : » تسا هدومرف  یلع  ماـما  داد . یمن  تیاـضر  دـهد  تاـجن  ار  اـهنآ  هک  تسین  یـسک  دـنلان و  یم  یتلادـع  یب  زا  هک  اونیب 
هدومرف نانچمه  یلع  ماما  دنتـسه ». فالتخا  ینیبود و  هدامآ ي  اهبلق  اریز  دیوشن  لئاق  ضیعبت  رگیدکی  نیب  دینک و  يراذگ  هیاپ  ناتدوخ 

لیابق یگدرکرس  هحفـص 102 )  ) یگداز و فارـشا  رطاخ  يارب  مدرم  زا  یهورگ  هک  مورب  یتلادـع  یب  نیا  راب  ریز  مناوت  یمن  نم  : » تسا
، تفای نایاپ  تعیب  تافیرشت  هک  یعقوم  دننک ». رظن  تراقح  مشچ  اب  اهنآ  هب  سپـس  دنریگب و  ار  یلومعم  مدرم  دمآرد  زا  لصاح  جنرتسد 

ماما تاقالم  هب  ات  دنتفرگ  میمصت  اهنآ  دندشن . تلود  روما  رد  يراکمه  هب  توعد  ع )  ) یلع ماما  طسوت  ناشراظتنا  فالخرب  ریبز  هحلط و 
ماما دنتفای . راب  ترـضح  روضح  هب  دندیـسر ، هفالخلاراد  هب  اهنآ  هکنیا  دّرجم  هب  دنیامن . تساوخرد  ار  هرـصب  هفوک و  ییاورنامرف  دنورب و 
اهنآ هک  یتقو  دومن . نشور  ار  يرگید  عمـش  ًاروف  درک و  شوماـخ  ار  عمـش  ناـهگان  دوب . تفـالخ  هب  طوبرم  ياـهراک  لوغـشم  ع )  ) یلع
نوچ مدوب ، یتلود  روما  لوغـشم  مه  نم  دوب و  یلم  هنازخ ي  لاـملا و  تیب  هب  قلعتم  یلوا  عمـش  : » دومرف باوج  وا  دـندش ، اـیوج  ار  تلع 
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هناسویأم ار  اجنآ  هتخود و  مه  هب  ار  ناشیاهاگن  اهنآ  مدرک ». نشور  ار  مدوخ  لام  عمـش  نم  دیا  هدـمآ  اجنیا  یـصخش  ياهراک  يارب  امش 
باحصا شراتفگ  اب  وا  دوبن  حالـص  ایآ  هک  دنا  هتفرگ  داریا  یلع  ماما  ترـضح  رب  میدق  نامز  زا  نارادمتـسایس  زا  يرایـسب  دندرک . كرت 

دادن ناشن  دعاسم  يور  قباس  نارادنامرف  هب  تبسن  وا  ارچ  یهگناو  دنکن . کیرحت  دوخ  هیلع  رب  دندوب  ذوفن  اب  یلیخ  هک  ار  ربمغیپ  گرزب 
قبط ار  تیعـضو  دـعب  ّطلـسم و  یتکلمم  روما  رب  وا  ات  دـنک  ربص  دوبن  حالـص  ایآ  دـننک ؟ مهارف  یتالکـشم  وا  يارب  اهنآ  هک  دـش  ثعاب  و 

ربمغیپ ادـخ و  رهظم  هدـنیامن و  ع )  ) یلع ماما  هک  تسا  نآ  رب  هدـیقع  ار  هعیـش  اریز  تسین ، دراو  تاضارتعا  نآ  دـهد ؟ رییغت  دوخ  هاوخلد 
زرط تقیقح  رد  شدوـخ ، تردـق  ظـفح  يارب  هداد ، بیرف  ار  مدرم  اـی  دـیوگب و  غورد  هـک  دوـبن  ینادرم  نآ  زا  وا  نـیمز و  يور  رب  دوـب 
ریاس تلادـع و  قوقح ، يواـست  تیناـسنا ، يور  رب  مالـسا  هحفـص 103 ) . ) تسین هسیاقم  لباق  اـهتموکح  ریاـس  اـب  یهلا  ناـیدا  تموکح 
هانگ زا  نوصم  تماما  ماقم  يراد و  نید  یتسرپاتکی و  يوس  هب  تسا  مدرم  ییاـمنهار  یلـصا ، روظنم  تسا و  هدـش  اـنب  هدیدنـسپ  تاـفص 
ینید هفیظو ي  یعیبط و  قالخا  دـندرک . یم  زواجت  نوناق  هب  شا  یتلود  نیرومأم  هاگره  دوب . لوؤسم  ادـخ  دزن  یلع  ماما  نیارباـنب  تسا ،

یم نایب  دوب  یقیقح  تسرد و  هک  هچنآ  هجهل  تحارـص  اب  هشیمه  وا  نیاربانب  دروآرد ، ارجا  هب  ار  تعیرـش  نوناق  هک  درک  یم  باـجیا  وا 
هدرک هدافتـسا  ءوس  نامثع  نامز  رد  یلومعم  ياهزیچ  زا  هک  اهنآ  دوش . رّدکم  هدیجنر و  ای  دیایب و  شـشوخ  یـسک  تشادن  راک  دومرف و 
رارق دوخ  تروشم  فرط  ار  اهنآ  یلک  تامیمصت  رد  لقا  ای ال  دراذگ  زاب  یتکلمم  روما  رد  ار  اهنآ  تسد  یلع  ماما  دنتـشاد  راظتنا  دندوب ،

مارتحا وا  هب  تبسن  مدرم  دوب و  روهشم  داد ، یمن  زیمآ  هطسفس  نانخـس  ای  تاساسحا و  هب  نت  یلمع و  درم  کی  نوچ  ع )  ) یلع ماما  دهد .
هک اهنآ  : » تسا هدومرف  شدوخ  وا  هک  يروط  هب  دندوب ، رازیب  وا  یتسار  تقیقح و  زا  اهنآ  زا  يرفن  دنچ  فصو  نیا  اب  دندوب . لئاق  يدایز 

نینمؤملا ما  و  ع )  ) یلع ترضح  نیب  هطبار ي  رگید  فرط  زا  دننک ». یم  لمحت  ار  یتلادع  یب  هنوگچ  دهد ، یم  رازآ  ار  اهنآ  نم  تلادع 
هیلع رب  ار  مدرم  ًـالبق  وا  درک . یم  تجاـجل  یلع  ترـضح  اـب  هشیمه  دوب و  هدـش  عطق  یتاـمهافت  ءوس  تلع  هب  ص )  ) ربمغیپ هجوز  هشیاـع 
نیا زا  دش . دنهاوخ  نامثع  نیشناج  شا  هدازومع  هحلط  ای  ریبز  شرهاوخ  رهوش  دوب  نئمطم  وا  اریز  دومن ، یم  شروش  هب  کیرحت  نامثع 

هتشگرب نید  زا  ( ) 1) تسا هحفص 104 )  ) هدش دترم  تقیقح  رد  نامثع  دشکب ، ار  وا  ادخ  دیشکب ، ار  ریپ  راتفک  نیا  : » تفگ یم  هشیمه  ور 
، دوخ تین  ماجنا  يارب  دـنک . تفلاخم  هدومن و  تمواقم  هک  تفرگ  میمـصت  دـنا ، هدرک  تعیب  یلع  ماما  اـب  مدرم  دـیمهف  هک  یتقو  تسا .)

هنامولظم نامثع  : » تفگ یم  يزوسلد  يور  زا  وا  ناـمز  نیا  دـیامن . ینکـشراک  یلع  ماـما  هیلع  رب  اـت  تفگ  كرت  هّکم  يوس  هب  ار  هنیدـم 
هب ریبز  هحلط و  عوضوم ، نیا  ندینـش  اب  دـینک ». يراـی  ارم  دـیزیخ و  اـپ  هب  تفرگ ، مهاوخ  شناگدنـشک  زا  ار  وا  ماـقتنا  نم  دـش و  هتـشک 
امش هک  متـسه  نئمطم  : » دومرف یلع  ماما  دنورب . هّکم  هب  هبعک  هناخ ي  ترایز  ناونع  هب  هتفرگ  یـصخرم  هزاجا  ات  دنتفر  یلع  ماما  تاقالم 
یم تقیقح  رد  اهنآ  مرادـن ،» امـش  راک  اب  يراک  نم  دـیا ، هدزن  مه  هب  ار  یمومع  حلـص  هک  نامز  نآ  ات  اما  دـیراد  نم  هیلع  رب  ییاه  هشقن 

ع)  ) یلع ماما  هک  تقیقح  نیا  دوجو  اب  دنیامن . تکرش  دوب ، لیمکت  فرش  رد  هکم  رد  هشیاع  هلیسو ي  هب  هک  يا  هئطوت  نآ  رد  دنتـساوخ 
لمع هب  ار  نآ  زونه  دراد و  هنتف  لایخ  طقف  هک  یـسک  فیقوت  وا  هدیقع ي  هب  اریز  درکن ، ینادـنز  ار  اهنآ  دوب ، هدرب  یپ  اهنآ  ياه  هشقن  هب 
رطاخ يارب  یهدنامرف  هک  دـیا  هدینـش  نونکات  ایآ  دـهدن . ماجنا  یلمع  هدـش و  نامیـشپ  وا  دراد  ناکما  اریز  تسین ، زیاج  تسا  هدرواینرد 
عنام دیامنب ، يرطخ  ساسحا  هدنامرف  کی  هک  يدرجم  هب  دراد  دای  خیرات  هک  اج  نآ  ات  دـنک ؟ تلفغ  یلامتحا  رطخ  کی  زا  نوناق  تیاعر 
دازآ امش  : » دومرف ریبز  هحلط و  هب  ع )  ) یلع ماما  اما  دراد . یم  رب  دوخ  هحفص 105 )  ) هار رس  زا  فیقوت ، نتشک و  اب  یصاخ  لیلد  نودب  ار 

هب تسین ، نید  رد  هارکا  : » دیوگ یم  نآرق  دـینزن ». مه  رب  ار  یمومع  حلـص  هکنیا  طرـش  هب  دـیورب ، دـیهاوخ  یم  هک  اجک  ره  هب  دـیتسه و 
هک هدز  گنچ  یمکحم  زیوآ  تسد  هب  دروآ  نامیا  ادخ  هب  دوش و  رفاک  نارگنایغط  هب  هک  ره  هدـش ، راکـشآ  لالـض  زا  لامک  هک  یتسرد 

همطل نارگید  يدازآ  هب  هک  نامز  نآ  ات  ناناملسم  هب  ار  يدازآ  رثکادح  یلع  ماما  ور  نیا  زا  هیآ ي 255 ) هروس ي 2 ، .« ) تسین ینتسسگ 
نارکفنشور ناگدنسیون و  بلغا  ریسفت  ثحب و  دروم  يدازآ  هملک ي  هزورما  . ) دومرف اطع  دنا ) هدزن  مه  رب  ار  یمومع  شمارآ   ) دنا هدزن 

يدازآ هملک ، نیا  هدرتسگ ي  یناعم  زا  رظن  فرـص  دنهد ، یم  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  ار  نآ  مه  راد  تیحالـص  تاماقم  هتفرگ و  رارق 
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کلام هب  ترـضح  نآ  یخیرات  همان ي  نمـض  رد  ًاصوصخم  دش ، دهاوخ  هداد  حرـش  هدنیآ  ياهلـصف  رد  هکنانچ  ع )  ) یلع ماما  رظن  دروم 
ره دنراذگن و  رتارف  دوخ  فیاظو  هدودحم ي  زا  ار  اپ  زین  ایاعر  دـننادب و  ار  روما  ءایلوا  فیاظو  مدرم  هک  تسا  نآ  رـصم ، رادـنامرف  رتشا 

شرازگ الاب  تاماقم  هب  ار  بتارم  دـناوتب  دـشاب و  دازآ  یـسک  ره  دومن ، سالتخا  هدافتـسا و  ءوس  یمومع  لاوما  رد  یبصنم  بحاـص  هنیآ 
مامت دننک ). هبلاطم  ار  دوخ  هتفر ي  تسد  زا  قح  ات  دـیامرف  یم  کیرحت  ار  مدرم  هغالبلا  جـهن  زا  تمـسق  دـنچ  رد  ع )  ) یلع ماما  دـیامن .

یبا نب  دعـس  رمع و  مود  هفیلخ ي  دنزرف  هللادبع  هیروس ، يامرفنامرف  هیواعم  رفن : هس  زج  دـندرک ، تعیب  ع )  ) یلع ماما  اب  ربمغیپ  باحـصا 
هب هدوبن و  یقالخا  لوصا  هب  دـنب  ياپ  هجو  چـیه  هب  هک  دوب  یکریز  تسارف و  اب  صخـش  هیواعم  اـما  دـندوبن ، مهم  يرخآ  رفن  ود  صاـقو ،

هحفـص . ) دوب تفالخ  ماقم  لوصح  شیوزرآ  ياهتنم  دـیزرو و  یم  ینمـشد  ع )  ) یلع ماـما  اـب  هشیمه  وا  درک . یمن  یهجوت  ینید  نیناوق 
ار امـش  ینید  لیاسم  ات  ما  هدـماین  اجنیا  نم  : » تفگ مدرم  هب  باطخ  تفای  طلـست  هفوک  رب  وا  ع )  ) نسح ماما  ناـمز  رد  هک  یماـگنه  ( 106

تّدـم فرظ  رد  هک  دوب  يدرم  وا  مدـمآرب ». نآ  هدـهع ي  وا  ماجنارـس  دوب و  امـش  رب  ّطلـست  متـساوخ  یم  هک  يزیچ  اـنامه  منک ، تسرد 
. دنک لزع  ار  هیواعم  تفرگ  میمـصت  ینید  هفیظو ي  قبط  ع )  ) یلع ماما  دوب . هتفای  تردـق  نامثع  تفالخ  نامز  رد  ًاصوصخم  لاس  تسیب 

نک ربص  یمک  کی  دراد ، مزال  يدایز  تقو  راک  نآ  ییامن ، لصفنم  تموکح  زا  ار  وا  يدوز  نیا  هب  هک  تسین  حالص  : » تفگ یسک  اما 
نم هدیقع  اب  نآ  : » دومرف باوج  رد  ع )  ) یلع ماما  هدب ». ماجنا  يراد  لیم  هک  يراک  ره  درک ، ادیپ  یتروص  رس و  امـش  تموکح  هک  یتقو 

تمایق زور  رد  نم  دـنک ، زواجت  مدرم  قوقح  نوناق و  هب  نم  تموکح  رد  وا  هچناـنچ  ملوؤسم ، ادـخ  ربارب  رد  نم  اریز  دـیآ  یمن  رد  روج 
نیا هب  اهنآ  دندش . هدیقع  مه  وا  اب  قباس  یتلود  نیرومأم  نادنمتورث و  زا  رفن  دـنچ  هشیاع  تاغیلبت  رثا  رب  نونکا  دـش ». مهاوخ  تساوخزاب 
ياه هلیبق  مه  اجنآ ، رد  اریز  دنیامن  کیرحت  نایغط  شروش و  هب  ع )  ) یلع ماما  ّدض  رب  ار  هرصب  مدرم  ًاصوصخم  قارع  هک  دندیـسر  هجیتن 

هرصب يوس  هب  قباس  نارادنامرف  هنیزه ي  هب  يرفن  رازه  هس  هاپس  کی  ماجنارـس  دوب . يدیما  هچیرد ي  اهنآ  يارب  نآ  هک  دندوب  میقم  اهنآ 
رفـس نیا  رد  ار  وا  هک  دـشاب  تفر ، ربـمغیپ  رگید  هجوز  هملـس  ما  تاـقالم  هب  دوـب ، هکم  كرت  فُرُـش  رد  هشیاـع  هک  یتـقو  درک . تکرح 
یلع ماما  هرابرد ي  ار  ص )  ) ربمغیپ ترضح  نانخس  زا  یضعب  ات  دمآرب  ددصرد  دوب ، هاوخریخ  نابرهم و  ینز  هک  هملس  ما  دنک . یهارمه 
نامه میدش و  وت  قاتا  دراو  ربمغیپ  قافتا  هب  نم  زور  کی  یـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  رگا  : » تفگ وا  دنک . هحفص 107 )  ) يروآدای هشیاع  هب 

ینک و ضارتعا  وا  هب  یتساوخ  وت  درک . تبحص  یشوگ  رد  ینالوط  ًاتبـسن  تدم  کی  يارب  ربمغیپ  اب  دش و  دراو  ع )  ) یلع ترـضح  تقو 
زا ار  شرظن  ات  يا  هدمآ  الاح  وت  منک ، ییاریذپ  ربمغیپ  زا  زور  هن  زا  سپ  هک  تسا  نم  تبون  زورما  : » يدیشک نایم  هب  فرح  نینچ  یلع  اب 
ره هشیاع ، شاب  مارآ  : » دومرف دش و  خرس  بضغ  زا  ربمغیپ  ترضح  هرهچ ي  هک  مدرک  هدهاشم  نم  يزاس ». هجوتم  رگید  ياهزیچ  هب  نم 

رطاـخ هب  يرآ  تفگ : هشیاـع  یتشگرب . يدوب  راد  هصغ  هک  یلاـح  رد  وت  و  تسا ». نینمؤم  هورگ  زا  جراـخ  دـیامن  رّدـکم  ار  وا  هک  سک 
دوب سیه  نتخپ  لوغـشم  نم  يداد و  یم  وشتـسش  ار  ربمغیپ  كرابم  رـس  هک  یتقو  زور  کی  يراد  دای  هب  ایآ  درک : هفاـضا  هملـس  ما  مراد .

بآوه هقطنم ي  ياهگـس  امـش  زا  کی  مادک  هب  متـسناد  یم  شاک  يا  : » دومرف درک و  دـنلب  ار  رـس  ربمغیپ  ناهگان  یبرع ) شآ  عون  کی  )
شربمغیپ ادخ و  هب  متفگ : نم  سپس  تسا ». هدش  تنعل  تمایق  رد  ًاملسم  وا  دیشک ، دنهاوخ  سراپ  هرصب ) ياهیکیدزن  رد  تسا  يا  هبصق  )

هملس ما  مراد . دای  یلب  تفگ : هشیاع  یشابن ». نز  نآ  وت  شاب  بظاوم  : » دومرف درک و  هراشا  وت  هب  ربمغیپ  سپس  مشاب . نم  رگا  مرب  یم  هانپ 
ات دـندش  قحلم  ام  هب  رمع  رکبوبا و  هک  میدوب  یهاتوک  رفـس  رد  ربمغیپ  هارمه  وت  نم و  زور  کی  مزاس ، یم  ناشنرطاخ  ار  وت  زاـب  : » تفگ
یم هزاـجا  دـنتفگ " : ربمغیپ  هب  اـهنآ  دوب . ربمغیپ  شفک  ندز  هلـصو  لوغـشم  ع )  ) یلع ترـضح  دـننک و  تحارتسا  یتـخرد  هیاـس ي  ریز 
یم ار  وا  نم   " دومرف : باوج  رد  ربمغیپ  میرب "؟ هانپ  وا  هب  امش  زا  سپ  ات  دش  دهاوخ  امش  نیشناج  یـسک  هچ  تبقاع  مینک  لاؤس  میهاوخ 

دیریگ یم  هلـصاف  وا  زا  امـش  منک  یفّرعم  امـش  هب  ار  وا  نـم  رگا  مـهد ، یم  هحفـص 108 )  ) یهاوگ وا  ینادراک  یگتـسیاش و  هب  مساـنش و 
وا دوب ؟ دهاوخ  ام  ياوشیپ  ماما و  یسک  هچ  مدیسرپ : ص )  ) ربمغیپ زا  نم  سپس   " دنتفرگ . ییادج  نوراه  زا  لیئارسا  نارـسپ  هک  نانچمه 
یم ریمعت  ار  ربمغیپ  ياهشفک  یلع  ترـضح  هک  میدید  نامدوخ  وت  نم و  سپـس   " دنز . یم  هلـصو  نم  ياهـشفک  هب  هک  یـسک  دومرف " :
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یم کـیرحت  ار  مدرم  ناـمثع  یهاوـخنوخ  هناـهب ي  هب  ارچ  تسا  نینچ  رگا  : » تفگ هملـس  ما  تسه . مرظن  رد  يرآ  تفگ : هشیاـع  درک ».
هدومرف ربمغیپ  هک  روط  نامه  (. 2 .) منک حالصا  ار  اهناملـسم  روما  مراد  دصق  نم  تفگ : وا  دننک »؟ شروش  یلع  ترـضح  هیلع  رب  ات  ینک 

هب ار  ربمغیپ  راطخا  عوضوم  نیا  دندیشک و  سراپ  وا  رب  دنچ  ییاهگس  هک  دیسر  یناکم  هب  هرـصب  فرط  هب  شهار  ریـسم  رد  هشیاع  دندوب 
یسک نامه  وا  تسا و  باوه  نیمزرس  نآ  مان  دیمهف  یتقو  دیـسرپ . ار  اجنآ  مان  دیـشک ، یم  ار  شرتش  راسفا  هک  یـسک  زا  وا  دروآ . وا  دای 
باوه ناکم  نآ  هک  دـنداد  تداهـش  غورد  هب  ریبز  هحلط و  درک . يراددوخ  دورب  ولج  رتشیب  هک  نیا  زا  هتـشاد ، رطاخ  رد  ربمغیپ  هک  تسا 

. دهد همادا  دوخ  هار  هب  تفرگ  میمصت  هرخالاب  وا  هک  نیا  ات  دنداد  تداهـش  هنوگ  نامه  اهنآ  زا  تیعبت  هب  رگید  رفن  هاجنپ  سپـس  تسین و 
ربمغیپ نانز  هب  باطخ  نآرق  دور . یم  گنج  نادـیم  يوس  هب  رتش  رب  راوس  هشیاع  دـندرک  هدـهاشم  هک  یتقو  دوب  مدرم  بجعت  هیام ي  نآ 

هحفص 109) (. ) هیآ ي 33 بازحا ، هروس ي  ...« ) دیریگم شیپ  ار  تیلهاج  نامز  يرگ  هولج  دـیریگ و  مارآ  ناتیاه  هناخ  رد  : » دـیوگ یم 
اب فینح  نب  نامثع  رادنامرف ، دندیـسر  هرـصب  رهـش  هزاورد ي  هب  اهنآ  هک  یتقو  دوب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  راقو  هوکـش و  قیرط  نیدـب  وا 
رد گـنج  ماجنارـس  دـنتفرگ . رارق  گـنج  تلاـح  رد  فرط  ود  هک  يروط  هب  دنداتـسیا  اـهنآ  هار  ولج  دـندمآ و  نوریب  هرـصب  زا  شنادرم 

تلاح نامه  هب  هک  دندیـسر  قفاوت  نیا  هب  اهنآ  دـیدرگ و  فقوتم  گنج  هشیاع  هلخادـم  اب  دـندش . هتـشک  فرط  ود  زا  يدادـعت  تفرگ و 
هدز و نوخیبش  هرـصب  رادـنامرف  دارفا  هب  اهنآ  تعاس  تشهو  لهچ  زا  رتمک  زا  سپ  اما  دـنوش . هرـصب  دراو  ع )  ) یلع ماما  اـت  دـننامب  یقاـب 
رد دندومن . شتروص  ياهوم  ندنک  هب  عورش  هدز و  کتک  تدش  هب  ار  هرصب  مکاح  نامثع  سپـس  دندناسر ، لتق  هب  ار  هانگ  یب  رفن  لهچ 

میکح مان  هب  هرـصب  هداز  فارـشا  کی  دنتـشک . ار  نانابهگن  زا  رگید  رفن  تسیب  ًاددجم  تراغ و  ار  تابوبح  رابنا  لاملا و  تیب  اهنآ  نمض 
داتفه اب  میکح  ماجنارـس  تفرگ و  رد  اهنآ  نیب  گنج  اما  دـنزاس  فقوتم  ار  گنج  هلمح و  ات  درک  تاقالم  ار  نیمجاهم  ياسؤر  هلبج  نب 
نارای زا  رفن  دصناپ  قافتا  هب  تشگ  علطم  هرـصب  فرط  هب  هاپـس  تکرح  زا  ع )  ) یلع ماما  ترـضح  هک  یتقو  دندش . هتـشک  شنارای  زا  رفن 

شا یمارگ  دنزرف  وا  دندیـسر ، هفوک ) هرـصب و  نیب  تسا  یناکم   ) راقیذ هب  هک  تقو  نآ  رد  دومرف . كرت  هرـصب  دصق  هب  ار  هنیدـم  ربمغیپ 
توعد گنج  يارب  ار  مدرم  ات  تشاد  مازعا  هفوک  هب  دوب ، ص )  ) ربمغیپ گرزب  باحـصا  زا  هک  رـسای ، نبرامع  اب  ار  نسح  ماـما  ترـضح 

هب یگنج  درم  رازه  تفه  دادـعت  اما  دروآ  یم  دوجو  هب  یتالکـشم  درک و  یم  تفلاخم  هفوک  رادـنامرف  يرعـشا  یـسوموبا  هچرگا  دـننک .
اب فلتخم  ياهمچرپ  تحت  يرگید  نازابرس  دنـسرب ، هرـصب  ياهیکیدزن  هب  ترـضح  هکنیا  زا  لبق  هحفص 110 ) . ) دنتـسویپ یلع  ماما  هاپس 

ماما نسح و  ماما  شزیزع  نادنزرف  و  یلع ) ماما  ناشیوخ   ) مشاه ینب  ناناوج  ربمغیپ و  گرزب  باحصا  زا  يرایسب  دندش . دّحتم  ماما  هاپس 
سپس دروآ و  ياج  هب  زامن  تعکر  راهچ  هدش و  هدایپ  بسا  زا  ع )  ) یلع ماما  دندش . یم  هدید  ترـضح  هاپـس  رد  هیفنح  دمحم  نیـسح و 
یبوخ ریخ و  نیمز  هدنرادهگن ي  يادخ  يا  : » تفگ یم  وا  درک . یم  اعد  شنانمشد  يارب  ماما  هک  دش  هدینش  داتفا . هدجس  هب  نیمز  يور 

سک چیه  هکنیا  رب  ینبم  دیناسر  شنایهاپس  عالطا  هب  ار  یلک  هدعاق ي  کی  وا  ادتبا  نک ». ظفح  ار  ام  ناشّرش  زا  امرف و  ام  بیـصن  ار  اهنآ 
تداهـش هب  ار  ریبز  هحلط و  دمآ و  ولج  هحلـسا  نودب  وا  سپـس  دوش . رو  هلمح  اهنآ  هب  دـنک ، هلمح  وا  هب  نمـشد  هکنیا  زا  لبق  درادـن  قح 

نم یهاتوک  هطـساو ي  هب  وا  ندـش  هتـشک   ) متـسه فاعم  نامثع  نوخ  هاـنگ  زا  نم  هک  دـیناد  یم  هشیاـع  امـش و  ود  ره  : » دومرف دـیبلط و 
امش ای  مدرک  مدوخ  تعیب  اب  روبجم  ار  امش  نم  ایآ  درک . مهاوخن  راکـشآ  دیتفگ  یم  وا  هرابرد ي  امـش  هک  اهزیچ  نیا  زگره  نم  تسین .)

ار اجنآ  درک ، یم  دنل  رغ و  هک  یتلاح  رد  دمآ و  مشخ  هب  هحلط  اما  دـش  مرن  يا  هزادـنا  ات  ریبز  راتفگ  نیا  اب  دـیدومن ». تعیب  لیم  يور  زا 
هتشک ریت  اب  اما  دومن  توعد  حلـص  هب  ار  اهنآ  هدمآ  نمـشد  ولج  تشاد ، تسد  رد  نآرق  هک  یلاح  رد  هزاجا  بسک  اب  یناوج  دومن . كرت 

اما دزاس  ربخ  اب  گنج  میخو  جیاتن  زا  ار  اهنآ  ات  تفر  ربمغیپ  هبترمدنلب  یباحص  نآ  رسای  رامع  دنداد . گنج  مالعا  اهنآ  هلیسو  نیدب  دش .
هب وا  دوب . هدادن  هلمح  هزاجا ي  شدارفا  هب  مه  زونه  ع )  ) یلع اما  دـش . هداد  باوج  وس  ره  زا  ییاهریت  اب  درکن و  رثا  اهنآ  رد  مه  وا  لیالد 

گنج هزاجا ي  مه  زونه  نیاربانب  تسا . فالتخا  لح  هار  گنج  عورش  زا  لبق  فرط  ود  نیب  يوگتفگ  هک  دوب  هدیقع  هحفص 111 )  ) نیا
نیا هظحالم ي  اب  دندش . هتشک  ماما  هاپس  زا  یگنج  درم  دنچ  هک  يروط  هب  دندومن  ریت  رابگر  هب  عورش  لباقم  هاپس  هک  دوب  هدومرفن  رداص 
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هحلـسا نودـب  ار  ماما  ریبز  یتقو  ریبز »؟ تسا  اجک  : » دومرف دـنلب  يادـص  اب  نمـشد  لباقم  دـشوپب  هحلـسا  هکنیا  نودـب  یلع  ماـما  ناـیرج ،
هک دومرف  وت  هب  ص )  ) ربمغیپ يزور  يراد  دای  هب  ایآ  ریبز  يا  : » دومرف ع )  ) یلع ماما  داتسیا . ماما  ولج  دمآ و  نوریب  فص  زا  درک  هدهاشم 
اب ارچ  سپ  : » دومرف لاؤس  ع )  ) یلع ماـما  تفگ . نینچ  وا  يرآ  داد : باوج  ریبز  تسوت »؟ فرط  زا  اـطخ  درک و  یهاوخ  گـنج  نم  اـب  وت 
دای هب  ار  نآ  هچنانچ  مدـمآ  یمن  گنج  نادـیم  هب  نم  متـشادن و  رطاـخ  هب  نم  داد : باوج  ریبز  يا »؟ هدـمآ  گـنج  نادـیم  هب  فصو  نیا 

زا دـعب  تفر و  هشیاـع  شیپ  هرـسکی  هملک  نیا  نتفگ  اـب  يرآ و  تفگ : وا  يدروآ . داـی  هب  هـک  ـالاح  بوـخ  رایـسب  دوـمرف : ماـما  متـشاد .
نمشد هک  دش  هجوتم  تشگرب  دوخ  هاپـس  هب  ماما  هک  یعقوم  دومن . كرت  ار  گنج  نادیم  دنادرگرب و  ار  شبـسا  مامز  یهاتوک  يوگتفگ 

ادص ار  هیفنح  دمحم  شدنزرف  سپـس  و  تسا ». مامت  هناهب  رذـع و  نونکا  : » دومرف وا  تسا . هدرک  هلمح  شرکـشل  پچ  تسار و  فرط  هب 
، يراد رطخ  میب  هکنیا  اب  : » دندیشک دایرف  ع )  ) یلع ماما  تخاس . فقوتم  ار  وا  نمـشد  ریت  ناراب  اما  نک ». هلمح  نمـشد  هب  : » دومرف درک و 

ناج ردـپ  تفگ : وا  يور »؟ یمن  ولج  ارچ  : » دومرف ماما  دوب . ددرم  ریت  نافوط  تلع  هب  وا  اما  ورب ». ولج  اـه  هزین  اـهریت و  ناـیم  نک و  هلمح 
مچرپ ریـشمش و  دمحم ، فرط  زا  یلدود  نیا  هدهاشم ي  اب  یلع  ماما  هحفـص 112 ) . ) مورب ولج  هک  منک  یمن  ادیپ  یهار  ریت  ناراب  نیا  رد 

، درک یم  هلمح  هک  فرط  ره  هب  تفرگ و  ارف  ار  نمـشد  هاپـس  رخآ  اـت  لوا  زا  سرت  بارطـضا و  هک  درک  یگنج  ناـنچ  تـفرگ و  وا  زا  ار 
روط نیا  : » دومرف شدنزرف  هب  تشگرب و  سپس  دندش . یم  هدید  اهبسا  ياهاپ  ریز  يدایز  ياهرس  اهندب و  دش و  یم  دازآ  نمـشد  زا  ههبج 

ياهندب اهرس و  هک  يروط  هب  دندرک ، هلمح  نمشد  هب  راصنا  زا  هورگ  کی  اب  تفرگ و  ار  ریـشمش  دّمحم  نامز  نیا  رد  درک ». گنج  دیاب 
: دومرف روتسد  یلع  ماما  دندرک . یم  عافد  هشیاع  رتش  زا  يراکادف  اب  نمـشد  گنج ، نادیم  فرط  نآ  دیتلغ . یم  نوخ  رد  نیمز  رب  يدایز 

زاورپ هب  شریـشمش  ولج  هاک  گرب  نوچ  ییوگ  اهنآ  هک  دومن  زاغآ  يدیدش  هلمح ي  و  تسا ». ناطیـش  نآ  دـینک  عطق  ار  رتش  ياپ  قاس  »
رارف نابایب  فرط  هب  نمـشد  داتفا ، نیمز  هب  هنیـس  ولهپ و  زا  رتش  هکنیا  درجم  هب  دش . هدینـش  وس  ره  زا  حلـص »  » دایرف هرخالاب  دنیآ و  یمرد 

تعیاشم اب  هشیاع  دندوب . هدـش  هتـشک  رتش  نتـشاد  هاگن  اپرـس  يارب  رفن  نارازه  اما  تشاذـگ ، اهنت  گنج  هحوبحب ي  رد  ار  هشیاع  درک و 
هناور هنیدم  يوس  هب  مارتحا  اب  ار  وا  ع )  ) یلع ماما  سپس  دش و  هداتـسرف  هرـصب  رد  ثراح  رتخد  هیفـص  لزنم  هب  رکبوبا  نبدمحم  شردارب 

رازه و کی  یلع  ماما  يرفن  رازهود  تسیب و  رکـشل  زا  تفای و  همتاخ  مه  رهظزادعب  نامه  عورـش و  رهظزادـعب  کی  رد  گنج  نیا  درک .
هـشیاع رب  ع )  ) یلع ماما  هک  یتقو  دنداتفا . تکاله  كاخ  هب  رفن  رازه  هدفه  نمـشد  يرفن  رازه  یـس  رکـشل  زا  دـندش و  هتـشک  رفن  داتفه 

هنیک رب  نانچمه  وا  هحفـص 113 ) . ) دومن ینابرهم  وا  اب  یفاک  دح  هب  دیامن ، شنزرـس  هدرک  هک  ییاطخ  زا  ار  وا  هکنیا  ياج  هب  دش ، بلاغ 
ششخب وفع و  دروم  اهنآ  اما  دیدرگ ، زوریپ  گنج  نیا  رد  نارگید  ریبز و  نب  هللادبع  ناورم ، لثم  شنانمشد  نیرت  تخـسرس  نیرت و  زوت 

دازآ هدیدرگ و  وفع  ص )  ) ربمغیپ تسد  هب  هکم  حتف  زا  سپ  ناتسرپ  تب  هک  یقیرط  نامه  هب   ) دنورب دنهاوخ  یم  اجک  ره  ات  دنتفرگ  رارق 
يرارقرب يارب  ای  هتسناد و  ان  اهنیا  رگا  اراگدرورپ  : » دیامرف یم  هک  دش  هدینش  درک ، یم  اعد  گنج  رد  ناگدش  هتـشک  يارب  یتقو  دندش .)

چیه دراد  رطاـخ  هب  خـیرات  هک  اـجنآ  اـت  دـنریگ ».) رارق  شزرمآ  دروم  مراودـیما   ) دـندوب هاـنگ  یب  اـهنآ  دـندیگنج  نم  اـب  تلادـع  قح و 
هک تسا  نآ  زا  شیب  ع )  ) یلع ماما  تشذگ  وفع و  تسا . هدرکن  راتفر  تواخـس  اب  تشذگ و  اب  نینچ  يزوریپ  زا  سپ  نونکات  یهدنامرف 

دنتسه یناوتان  فعض و  ضرعم  رد  ًالومعم  مدرم  : » تشون رـصم  رادنامرف  رتشا  کلام  هب  شروهـشم  همان ي  رد  وا  دروآ . باسح  هب  ناوتب 
، دیامن وفع  ار  وت  ادخ  یهاوخ  یم  رگا  ییامن . وفع  ار  اهنآ  یتسیاب  وت  دنوش . بکترم  یتاهابتـشا  دمع  ریغ  ای  دـمع  هب  تسا  نکمم  اهنآ  و 
،101 هحفص 100 ، هحفـص 114 ) .« ) نکم یلاحـشوخ  يدومن  هیبنت  ار  یـسک  هاگره  وشم و  نامیـشپ  يا  هدومن  هک  یـششخب  وفع و  يارب 

جهن حرـش  باتک  رد  دـیدحلا ، یبا  نبا  فلا - . ***** 114 ، 113 ، 112 ، 111 ، 110 ، 109 ، 108 ، 107 ، 106 ، 105 ، 104 ، 103 ، 102
يدادـعت و  همالا ، صاوخ  باتک  رد  يزوج ، نبا  طبـس  ج - نامزلا ، راـبخا  باـتک  رد  يدوعـسم ، ب - هحفـص ي 77 ، مود ، دـلج  هغالبلا ،

. تسا هدرک  لقن  يدضع  ییحی  نب  طول  فنخم  وبا  زا  وا  هغالبلا و  جهن  حرش  رد  دیدحلا ، یبا  نبا  ینس . نادنمشناد  زا  رگید 

هیواعم لزع 
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هیواعم لزع 

ور هبور  نآ  اب  شتفالخ  زاغآ  رد  وا  هک  دوب  یلئاسم  هلمج  زا  هیواعم  تموکح  ع ،)  ) یلع ماما  ياهیراتفرگ  تالکـشم و  ریاـس  زا  رظن  عطق 
ياورنامرف لوا ، هفیلخ ي  رکبوبا  طسوت  هیواعم  رتگرزب  ردارب  نایفـسوبا ) رـسپ   ) دیزی دش ، حتف  ناناملـسم  تسد  هب  هیروس  هک  یعقوم  دش .

الوـم تفـالخ  زا  لـبق  هیما  ینب  نادـناخ  نیارباـنب  دـیدرگ . وا  نیـشناج  مود  هـفیلخ ي  رمع  ناـمز  رد  هیواـعم  سپـس  دـیدرگ و  هیحاـن  نآ 
نوچ یکریز  رایـشوه و  صخـش  هک  دوب  یفاک  ینالوط  نامز  نیا  دـندرک . یم  تموکح  هیروس  رب  لاس  جـنپو  تسیب  تدـم  نینمؤملاریما 

وا دهد . ماجنا  ار  نآ  ات  دش  قفوم  ماجنارـس  وا  دروآ و  اج  هب  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  دوخ  تموکح  طسب  يارب  ار  هیلوا  تامادـقا  هیواعم 
زا هیروس  رگید  فرط  زا  تسناد . یم  ار  اـهنآ  ياـه  هتـساوخ  اـهاعدا و  دوـب و  داتـسا  رایـسب  ناـفلاخم  يادـص  ندرک  شوماـخ  رد  ًاـتعیبط 
رب تسناوت  یم  یناسآ  هب  دوب ، هجوت  یب  لاملا  تیب  ندرک  هنیزه  هب  تبسن  هک  هیواعم  دوب و  یمالسا  تاکلمتسم  ياهروشک  نیرتدنمتورث 

شـشوک ياهتنم  دـندش و  یم  عمج  مه  رود  هیروس  رد  دـنیامن ، لـیمحت  مدرم  رب  ار  دوخ  دنتـساوخ  یم  هک  اـهنآ  دـنک و  هبلغ  تالکـشم 
هدیقع نیا  هب  دنریگ و  یم  داریا  یلع  ماما  رب  اه  ریگ  هدرخ  زا  یضعب  دنتـسب . یم  راک  هب  وا  تموکح  ماکحتـسا  رد  ار  دوخ  هحفص 115 ) )
ماسقا ریاس  هکنیا  زا  لفاغ  اما  دـیآرب ، شا  هفیظو  هدـهع ي  زا  هنوگچ  تسناد  یمن  دـنک و  هرادا  ار  یتکلمم  روما  دوبن  رداـق  وا  هک  دنتـسه 
غورد بیرف و  بلقت ، هجو  چـیه  هب  تعیرـش  نوناق  رد  هک  تسا  نیا  رد  فـالتخا  دنتـسین . هسیاـقم  لـباق  یمالـسا  تموکح  اـب  اـهتموکح 

رب هوالع  دیایب . رانک  دوب  توافت  یب  ینید  لیاسم  رد  هک  هیواعم  اب  تسناوت  یمن  ع )  ) یلع ماما  ظاحل  نیا  زا  درادن ، دوجو  زیمآ  تحلـصم 
وا میلست  ار  دوخ  ًابلق  ربمغیپ ، گرزب  باحـصا  اهناملـسم و  مامت  هک  تقیقح  نیا  دوجو  اب  دوب . هدیزرو  عانتما  ترـضح  اب  تعیب  زا  وا  اهنیا 
ات دندش  رکذتم  هیواعم  هب  يا  همان  رد  ماما  دوخ  ار  يرخآ  ترابع  نیا  هتبلا  . ) دندوب هدرک  تعیب  قباس  يافلخ  اب  هک  یمـسق  نامه  هب  هدرک 

تشادن يریثأت  هیواعم  رد  ماما  ياهتحیصن  دید و  حالص  هنافسأتم  دش . لدب  در و  اهنآ  نیب  همان  دنچ  لاح  ره  هب  دندنبب ). وا  رب  ار  هناهب  هار 
. ***** 116 هحفص 115 ، هحفص 116 ) . ) داتفا قافتا  نیفص  گنج  تبقاع  و 

نیفص گنج 

هیروس نیب  يزرم  يا  هقطنم  هب  اهنآ  دش . یلع  ماما  ییاورنامرف  هزوح ي  راپسهر  زابرس  رازه  لهچ  اب  دید و  گنج  كرادت  هیواعم  تبقاع 
ار روخشبآ  فرط  هب  بآ  هار  هدومن ، لاغشا  ار  هناخدور  رـساترس  دش و  اجنآ  دراو  ماما  زا  رتدوز  هیواعم  دندیـسر . نیفـص  مان  هب  قارع ، و 
دندوب و هنشت  رایسب  دندیـسر و  ع )  ) یلع ماما  هاپـس  دماشایب . بآ  تسناوت  یمن  رگید  سک  چیه  ناشدوخ  زج  هک  يروط  هب  دومن  دودسم 

نتفرگ هک  يروط  هب  تشاد  تراظن  بآ  يور  رب  ّتقد  هب  نمـشد  دننک . هدافتـسا  بآ  زا  ات  تسین  اهنآ  يارب  ییاج  اجنآ  هک  دندش  هجوتم 
شدارفا هب  راچان  یلع  ماما  دیزرو . عانتما  بآ  هار  ندرک  زاب  زا  وا  یلو  دنداتـسرف  یمایپ  هیواعم  يارب  ترـضح  دوبن . رـسیم  یناسآ  هب  بآ 

ار اهنآ  دندش و  رو  هلمح  روخشبآ  نانابهگن  هب  هنشت  نازابرـس  نیا  دیریگ ». رایتخا  رد  ار  بآ  ریـشمش  هلیـسو ي  هب  دیزیخ و  اپ  هب  : » دومرف
بآ نمـشد  هک  دـنوش  عنام   ) دـنیامن لـثم  هب  هلماـعم ي  دنتـساوخ  یم  اـهیقارع  نونکا  دـنتفرگ . دوخ  راـیتخا  رد  ار  اـجنآ  هدومن ، هدـنکارپ 
سک همه  نیاربانب  دیوشن .» بآ  زا  عنام  ار  سک  چیه  : » دومرف دنک و  ناربج  يدب  اب  ار  يدـب  هک  تساوخ  یمن  ماما  ترـضح  اما  درادرب ،)

راطخا وا  هب  ار  گنج  جیاتن  ات  داتسرف  هیواعم  يوس  هب  ار  يرفن  دنچ  ع )  ) یلع ماما  سپس  درادرب . بآ  هنادازآ  هحفص 117 )  ) تسناوت یم 
اما دوش  يریگولج  يزیرنوخ  زا  ات  دـندرک  یجناـیم  يرگید  ياـههورگ  نینچمه  دـنیامن . تعیب  هب  راداو  ار  وا  لـیلد  اـب  هک  دـشاب  دـیامن ،

ار نامثع  دولآ  نوخ  نهاریپ  وا  دوش . لامیاپ  نامثع  نوخ  دـهد  یمن  هزاجا  هک  داد  یم  باوج  تفرگ و  یم  گنج  هناهب ي  ًاـبترم  هیواـعم 
دندرک یم  يراز  هیرگ و  نامثع  یهانگ  یب  يارب  نآ  فارطا  رد  هیروس  مدرم  زا  رفن  نارازه  هک  دوب  هدرک  نازیوآ  ماش  دجـسم  ربنم  يور 

رب هیواعم  يرادفرط  هب  نایماش  دوب ، هتخادنا  ماما  ندرگ  هب  ار  ریـصقت  هیواعم  نوچ  دـنریگ ، یم  ار  شنوخ  ماقتنا  هک  دـندوب  هدروخ  مسق  و 
ماما میلـست  زگره  دوب و  يدبتـسم  مکاح  کی  هیروس  رد  رمع  مود  هفیلخ ي  نامز  زا  هیواعم  دندز . یم  نماد  ار  گنج  ع )  ) یلع ماما  هیلع 
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. تسا یقاـب  زوـنه  زورما  اـت  نآ  دـب  رثا  هک  درک  یگنج  راـتفرگ  ار  اهناملـسم  وا  ور  نیا  زا  دـهدب . تسد  زا  ار  شماـقم  اـت  دـش  یمن  یلع 
لوا هتفه ي  رد  دنتفرگ . رارق  مه  يور  هبور  هیروس  يرفن  رازه  دصکی  هاپس  اب  یلع  ماما  يرفن  رازه  دون  هاپس  تفرگرد و  گنج  ماجنارس 
گنج قـیرط  نیا  هب  دـندش و  یم  هتـشک  يداـیز  تارفن  هدرک و  هلمح  رگیدـکی  هـب  دـندمآ و  یم  وـلج  فرط  ود  زا  زراـبم  دـنچ  زور  ره 
تأرج اب  درم  ود  رتشا ، کلام  اب  ربمغیپ  يومعرـسپ  سابع  نبا  متـشه  زور  رد  دوب . ناور  يوج  نوچ  نوخ  یمدق  ره  رد  اریز  دش  هدرتسگ 

دوخ مهن  زور  رد  درک . ینیـشن  بقع  هعفد  دنچ  هیروس  رکـشل  هک  يروط  هب  دـندرک  هلمح  نمـشد  پچ  تسار و  ياهحانج  هب  تماهـش  و 
رد نمـشد  ياهفیدر  دروخ و  ناکت  گنج  نادیم  همه ي  هک  دـندرک  نمـشد  هب  يا  هلمح  نانچ  دـندمآ و  ولج  ناشنادرم  اب  ع )  ) یلع ماما 

هزرابم هب  ار  وا  ماما  هحفص 118 ) . ) دش یم  هدید  هیواعم  هک  ییاج  رد  داتسیا  هدمآ و  ولج  یلع  ماما  تخیسگ . مه  زا  اه  هزین  اهریت و  نایم 
ار وا  هیواعم  رواشم  صاـع  نبورمع  هچرگا  دـشاب ». اورناـمرف  يرگید  میدـش  هتـشک  هک  اـم  زا  کـی  ره  نم  يوس  هب  اـیب  : » دومرف دـیبلط و 
تعاجـش و ناـنچ  یلع  ماـما  دـنراگن ، یم  ناـسیون  خـیرات  هک  يروـط  هب  دوـمن  نتفر  بقع  هب  عورـش  وا  نکیلو  درک  کـیرحت  قـیوشت و 

مه زا  نمـشد  ياهفیدر  دش  یم  رهاظ  هک  فرط  ره  دوش . یم  هدید  خیرات  رد  تردن  هب  شریظن  هک  داد  ناشن  دوخ  زا  نیفـص  رد  یتداشر 
نیلوا رد  هنرگو  تشادن  وا  اب  ندش  ور  هبور  تأرج  سک  چیه  دـندش . یم  هدـنکارپ  شریـشمش  ولج  خـلم  روم و  نوچ  اهنآ  دیـشاپ و  یم 

ماما هب  ولج و  دیرپ  يدرم  گنج  رادوریگ  رد  ناهگان  درک . یم  ضوع  ار  سابل  بسا و  ماما  یهاگ  ببـس  نیمه  هب  دش . یم  هتـشک  هلمح 
يروط هب  دش ، مین  ود  هب  هک  دروآ  دورف  شتشپ  هب  ریشمش  اب  يا  هبرض  نانچ  سپس  دیـشک و  رانک  ار  دوخ  رطخ  زا  وا  اما  درک . هلمح  یلع 

وا هک  دندیمهف  مدرم  ًادعب  داتفا . نیمز  يور  شندب  دمآرد  تکرح  هب  شبسا  یتقو  اما  تسا  هدیسرن  فده  هب  هبرض  دندرک  رکف  مدرم  هک 
رمک تالمح  تلع  هب  هیروس ، رکـشل  زا  ربارب  دنچ  قارع  هاپـس  تشذگ و  قیرط  نیا  هب  يزور  دـنچ  تسا . هدوب  لدـبم  سابل  رد  یلع  ماما 

نونکا دیسر . هجرد  ياهتنم  هب  حبص  ات  یلع  ماما  رکشل  یلاوتم  ياهـشروی  بش  نآ  تشاد و  زایتما  ( 1) ریرحلا بش  رد  یپرد  یپ  نکش و 
دـندرب و هلمح  نمـشد  رب  تخـس  هرابود  سابع  هللادـبع  رتشا و  کلام  مهد  زور  رد  دوب . هدیـسر  رفن  رازه  یـس  هب  ناگدـش  هتـشک  دادـعت 
. دـیدرگ رهاظ  اهیقارع  يزوریپ  ياه  هناـشن  تسکـش و  مه  رد  نمـشد  تأرج  هک  دـنداد  ناـشن  دوخ  زا  يراکادـف  حور  ناـنچ  ناـشنادرم 
هک صاع  نبورمع  تسین ، ریذـپ  ناکما  ریـشمش  اب  يزوریپ  هک  تفاـیرد  نمـشد  تشاد و  تدـش  زونه  گـنج  هک  هحفص 119 )  ) یعقوم
رس رب  ار  نآرق  ياه  هراپ  : » تفگ درک و  داهنـشیپ  هیواعم  هب  وا  دنزب . يا  هقح  ات  دیـشک  هشقن  دوب  یـسنج  دب  یکریز و  هب  روهـشم  قفانم و 

یگتـسد ود  اهنآ  نیب  لمع  نیا  دـنیامن ، راتفر  نآ  قبط  هداد  رارق  مَکَح  ار  نآرق  ات  مینک  توعد  ار  فرط  ود  نازابرـس  هدرب و  الاب  اـه  هزین 
نایاپ رد  دنک . ادیپ  همادا  هک  دنلیام  رگید  يا  هتـسد  درک و  دنهاوخ  فقوتم  ار  گنج  نازابرـس  زا  يرایـسب  هجیتن  رد  درک ، دـهاوخ  داجیا 

صالخ یلعف  یگراچیب  یتخبدب و  نیا  زا  میزادنا و  یم  بقع  هب  یتدـم  يارب  ار  گنج  قیرط  نیا  هب  اریز  دوب  دـهاوخ  ام  هاوخلد  هب  هجیتن 
بابـسا نآرق  دـندش  هجوتم  ع )  ) یلع ماما  هک  یتقو  داد . رییغت  ار  گنج  تروص  تفر و  ـالاب  اـه  هزین  رـس  رب  نآرق  ياـه  هراـپ  میوش . یم 

هقالع و اهنآ  هن  دنوش ، صالخ  هدوسآ و  تسکـش  زا  ات  دننک  یم  يرگ  هلیح  اهنآ  دیروخب . لوگ  ادابم  : » دومرف هدش  اهنآ  بیرف  گنرین و 
ِنمشد نیا  رب  ات  دیهد  همادا  ار  گنج  مینک . یم  گنج  نآرق  زا  يوریپ  تهج  اهنآ  اب  ام  يراک ، رس و  نید  اب  هن  دنراد  نآرق  هب  یگتـسبلد 
ياوتف يأر و  ام  : » دنتفگ هدمآ  ولج  دنتـشاذگ ، دایرف  داد و  يانب  ماما  نایرکـشل  مظعا  تمـسق  هنافـسأتم  اما  .« دـیوش زوریپ  گرم  لاح  رد 

. مینک یم  راتفر  مه  امـش  اب  میدرک  نامثع  اب  هک  يا  هلماعم  نامه  ام  دیهدن  خـساپ  نآرق  توعد  هب  امـش  رگا  میهد و  یم  حـیجرت  ار  نآرق 
یمن ناشجرخ  هب  وا  لیالد  نکیلو  دنامهفب ، اهنآ  هب  ات  داد  ماجنا  ار  ششوک  ياهتنم  یلع  ماما  دیزاس ». فقوتم  ار  گنج  ًاروف  یتسیاب  امش 

. تسوا اب  هتـسویپ  مه  نآرق  تسا و  نآرق  مزالم  هارمه و  هشیمه  ع )  ) یلع : » دـندوب هدرک  شومارف  ار  ربمغیپ  ترـضح  نانخـس  اهنآ  تفر .
گنج تشهب ».) رد  سّدقم  كاپ و  تسا  یضوح  رثوک  ( ) 2) دنسرب رثوک  ضوح  هب  نم  دزن  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  هحفص 120 )  ) زا اهنآ 

کلاـم هک  یتقو  ( 3 .) ددرگرب گنج  نادـیم  زا  ات  دنتـسرفب  رتشا  کلام  يارب  یماـغیپ  هک  دـندرک  راداو  ار  ماـما  اـهنآ  تشاد و  همادا  زونه 
هقیقد دـنچ  وگب  یلع  ماما  هب  مراذـگاو . ار  گنج  نم  هک  تسین  نآ  تقو  الاح  : » تفگ دـش و  وا  بجعت  هیام ي  درک ، تفایرد  ار  روتـسد 
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هک دنتشاد  رارصا  هدیـشک و  دایرف  نازابرـس  زا  يرایـسب  اما  دش ، هداد  ماما  هب  کلام  مایپ  مدرگرب ». يزوریپ  هدژم ي  اب  نم  ات  دنک  ربص  يا 
تسا زیزع  وت  دزن  ماما  ناج  هاگره  دنا ، هدرک  شروش  همه  اهنآ  : » تفگ تشگرب و  کلام  يوس  هب  درم  نآ  ددرگرب . رتدوز  هچره  کلام 

هک یتعیب  قبط  : » تفگ دومن  شنزرس  ار  نایـشروش  هکنیا  زا  سپ  دسرب و  ماما  تمدخ  هکنیا  زج  دیدن  يا  هراچ  رتشا  کلام  درگرب ». ًاروف 
هک دندرک  تقفاوم  فرط  ود  نآ  زا  سپ  دندرکن . یهّجوت  وا  لیالد  هب  اهنآ  هنافـسأتم  اما  تسا ». بجاو  ام  رب  وا  تعاطا  میا  هدومن  ماما  اب 

هیروس و یلاها  فرط  زا  صاع  نبورمع  دـنیامن . حالـصا  نآرق  مکُح  قباـطم  ار  تفـالخ  عوضوم  اـهنآ  اـت  دـنک  یفرعم  یمَکَح  کـی  ره 
ناونع هب  ار  رتشا  کلام  ای  سابع  نبا  هک  دنتشاد  رظن  رد  یلع  ماما  دندش . یفرعم  ماما  هب  اهیقارع  هحفص 121 )  ) فرط زا  يرعشا  یسوموبا 

زا يدادعت  اب  هیواعم  ناسوساج  زا  یـضعب  دندیبسچ . يرعـشا  یـسوموبا  هب  دندادن و  شوگ  وا  هب  اهنآ  اما  دـیامرف  یفرعم  دوخ  هدـنیامن ي 
یم ناراگن  خیرات  دننک . رتدب  ار  طیارش  هک  دندرک  یم  یعس  دندوب و  سامت  رد  يدنک  سیق  نبا  ثعشا  نوچ  ماما  نایرکشل  ناگدرکرس 

گنج رد  ماما  هاپـس  هب  مدرم  هک  دـش  یم  عنام  یتح  وا  دوب . هدادـن  ناشن  ماما  هب  ینانیمطا  دامتعا و  دوب و  یقمحا  درم  یـسوموبا  دنـسیون :
نم زردنا  هب  هک  الاح  : » دومرف ماما  دندرک ، یم  رارصا  مَکَح  ناونع  هب  یسوموبا  یفّرعم  هرابرد ي  نایشروش  هک  یتقو  دنوش . قحلم  هرـصب 
زاگ نادند  اب  ار  دوخ  ياهتـسد  ناتفالخ  ياهراک  تلع  هب  امـش  هک  تسین  رود  نامز  نآ  دینک . باختنا  ار  ناتدوخ  هار  دـیهد  یمن  شوگ 

دنتفرگ میمصت  هدومن ، تروشم  مه  اب  دندش و  باختنا  رواد  ود  ناونع  هب  يرعشا  یـسوموبا  صاع و  نبورمع  ماجنارـس  تفرگ ». دیهاوخ 
زا دعب  دـنیامن . باختنا  روظنم  نیا  يارب  ار  يراد  تیحالـص  قیال و  درم  مدرم  ات  دـننک  لزع  تفالخ  زا  ار  یلع ، ماما  هیواعم و  ود ، ره  هک 

لوا نیاربانب  يرت ، دنملاس  نم  زا  وت  مریگب ، یشیپ  وت  زا  نم  هک  تسا  بدا  فالخ  نآ  : » تفگ یسوموبا  هب  ورمع  يرهاظ  تافیرشت  ماجنا 
نآ رب  ار  انب  رفن  ود  ام  : » تفگ دمآ و  تیعمج  ولج  دیلاب ، یم  دوخ  هب  ورمع  یـسولپاچ  زا  هک  یلاح  رد  یـسوموبا  .« يامن علطم  ار  مدرم  وت 

باـختنا دندنـسپ  یم  هک  ار  يا  هـفیلخ  اـت  مـیهد  یم  قـح  ناناملـسم  هـب  نآ  بقاـعتم  مییاـمن و  لزع  ار  یلع  ماـما  هیواـعم و  اـت  میتشاذـگ 
هحفـص 122)  ) زا نآ  لوزعم و  دوخ  ماـقم  زا  ار  یلع  یـسوموبا  هک  دیدینـش  نونکا  مدرم  يا  : » تفگ دـش و  ورمع  تبوـن  سپـس  .« دـنیامن

هکنیا ضحم  هب  منک ». یم  بوصنم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  نم  میاـمن ، لزع  ار  هیواـعم  نم  هک  درادـن  یلیلد  اـما  دوـش  یم  دـییأت  نم  فرط 
يادص اب  یسوموبا  دشن . اهنآ  ضارتعا  هب  یهجوت  اما  دندرک  ضارتعا  تخـس  نیمکح  يأر  هب  تبـسن  مدرم  داد ، نایاپ  ار  شتاملک  ورمع 

دشک و یم  سراپ  دننک  راب  يزیچ  وا  رب  رگا  هک  یـشاب  یم  یگـس  دـننام  يدز و  هقح  نم  هب  وت  : » تفگ دیـشک و  داد  ورمع  رـس  رب  هتفرگ 
ره هب  دنـشاب ». هدرک  راب  نآ  رب  ییاهباتک  هک  تسا  يرخ  نوچ  وت  لَثَم  : » داد باوج  ورمع  دـشک ». یم  سراـپ  زاـب  دـننک  لو  ار  وا  مه  رگا 

تبـسن دریذپب  ار  تیمکح  ات  دندرک  روبجم  ار  ماما  هک  یحول  هداس  نامدرم  دومن . لبق  زا  رتشیب  ار  هیواعم  تردق  ورمع  هقح  بیرف و  لاح 
هجوت نآرق  هب  هجو  چیه  هب  اهنآ  اما  دومن  دنهاوخ  يرواد  نآرق  قبط  رفن  ود  نآ  دندرک  یم  روصت  هک  ارچ  دـندوب  نیب  شوخ  مَکَح  ود  هب 

یم نآرق  دنیامن . يوریپ  نآ  زا  دیاب  ناناملـسم  دننک و  یم  هراشا  ار  یلع  ماما  تماما  هب  نآرق  تایآ  زا  يدادـعت  هک  یتروص  رد  دـندرکن ،
هتشون تعامج  ّتنس و  لها  نیرسفم  زا  يرایسب  هیآ ي 119 ».) هبوت ، هروس ي  . ) دشاب نایوگتسار  نیرق  دیا  هدروآ  نامیا  هک  امش  : » دیوگ

ار ربمغیپ  شیامرف  نیمکح  (. 4 .) دننک يوریپ  اهنآ  زا  یتسیاب  نیملسم  ینعی  دیشاب » اهنآ  اب   » دنتسه و یلع  و  ص )  ) دّمحم نایوگتـسار  دنا ،
اب تفلاخم  تسا . امش  همه  زا  نیرترب  ناگدننک و  تواضق  نیرتهب  نیرتاناد و  یلع  ( » هحفص 123 : ) دوب هدومرف  هک  دندوب  هدرک  شومارف 

هاتوک حرش  نیا  هک  دوش  یم  ایآ  تسا ». کیدزن  رفک  هب  نآ  تسادخ و  راکنا  نم  اب  تفلاخم  تسا و  نم  اب  تفلاخم  شا  يرواد  راتفگ و 
نیمأت يارب  يا  هلیـسو  ربمغیپ  شور  ّتنـس و  نآرق و  ای  دـنتفین  ماد  هب  نمـشد  گنرین  بیرف و  اب  اـت  دـشاب  اـمنهار  ناناملـسم  يارب  يرواد 

زا یـضعب  تسا  فّسأت  ثعاب  رایـسب  دوشن . هدرب  راک  هب  مدرم  زا  ییاه  هورگ  ماقم ) لوپ و   ) ِيویند ياه  هتـساوخ  ندرک  مهارف  ای  تردق و 
دقتعم ع )  ) یلع ماما  دننک . رامثتـسا  تیناسنا »  » ناونع تحت  ار  ریقف  مدرم  اهتلم و  ات  دـنریگ  یم  راک  هب  ار  بیرف  گنرین و  بابـسا  اهتردـق 
بجاو  ) تسا هدرکن  روبجم  ار  نادان  مدرم  ادخ  : » دنیامرف یم  نینچ  دریگ و  رارق  ناسنا  تمدخ  رد  یتسیاب  ود  ره  نید  شناد و  هک  دندوب 

هک یسک  : » دیامرف یم  زاب  (. 5 .«) دـنهد شزومآ  ار ) مدرم   ) هک تسا  هدرک  مزلم  ار  نادنمـشناد  اما  دـننک  شناد  بسک  هک  تسین ) یعرش 
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،118 هحفص 117 ، هحفص 124 ) (. ) 6 .«) دـتفا یم  يراوخابر  هب  دـشاب  نادان  نید  ماکحا  هب  تبـسن  دـهد و  رارق  دوخ  هشیپ ي  ار  تراـجت 
درد زا  گس  هک  تسا  ندرک  يراز  هلان و  درد  زا  ینعم  هب  تسا و  یبرع  تغل  کـی  ریرحلا  . ***** 124 ، 123 ، 122 ، 121 ، 120 ، 119

. دنا هدیمان  ریرحلا  ار  بش  نآ  دنداد ، یم  رـس  يراز  هیرگ و  دندیلان و  یم  درد  زا  بش  نآ  رد  گنج  نادیم  رد  ناگداتفا  دشک . یم  هزوز 
رد يروباشین ، میکح  ج - هحفص ي 236 ، متفه ، دلج  هعمجم ، باتک  رد  یمثیه ، ظفاح  ب - بقانم ، باتک  رد  هیودرم ، نبا  ظفاح  فلا -

تلع هب  رتشا  کـلام  هحفـص ي 111 . لوا ، دـلج  ریـسفت ، باتک  رد  يزار ، رخف  ماـما  د - هحفـص ي 134 ، موس ، دلج  كردتـسم ، باتک 
رد وا  تشاد . دامتعا  الماک  وا  هب  ربمغیپ  دوب و  ربمغیپ  هیاپ ي  دـنلب  لوا و  هجرد ي  باحـصا  زا  نید  رد  يراوتـسا  مدـق و  تابث  صولخ و 

یتلود ياهراک  هرادا ي  یهدنامزاس و  رد  يدایز  تردـق  شتعاجـش  رب  هوالع  دوب و  یلع  ماما  تسار  يوزاب  تالکـشم  مامت  رد  تقیقح 
باتک رد  یبلعث ، ماما  فلا - مدوب .» ادـخ  ربمغیپ  اب  نم  هک  دوب  نانچ  نآ  نم  اـب  وا  : » دومرف ماـما  دوخ  هک  تسا  یفاـک  ردـق  نیمه  تشاد .

نامیلـس خیـش  د - ءایلوالا ، ۀیلح  باتک  رد  یناهفـصا  میعن  وبا  ظفاح  ج - روثنملارد ، باتک  رد  یطویـس ، نیدـلا  لالج  ب - نایبلا ، فشک 
ياه هرامـش  ترـضح ، نآ  هاتوک  نانخـس  هغالبلا ، جهن  بلاطلا . ۀیافک  رد  یجنگ ، فسوی  نب  دـمحم  ه - هدوملا ، عیبانی  باتک  رد  یفنح ،

ياه 439 و 470. هرامش  ترضح ، نآ  هاتوک  نانخس  هغالبلا ، جهن  439 و 470 .

ناورهن گنج 

یـسک بصن  هک  دندرک  هدیقع  راهظا  نینچ  دـنک ، لوبق  ار  ّتیمکح  ات  دـندرک  یم  رارـصا  یلع  ماما  هب  هک  یمدرم  نیمکح  بصن  زا  سپ 
(« هیآ ي 57 ماعنا ، هروس ي  . ) تسادـخ اب  طقف  نتفرگ  میمـصت  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  روط  ناـمه  . تسا تعدـب  مَکَح  ناونع  هب  ادـخ  زج 

هلیـسو نیدـب  هدومن و  فرحنم  دوخ  ياـج  زا  ار  هیآ  ینعم  اـهنآ  هتبلا  تسا . هتـشگرب  نید  زا  هدرک  لوبق  ار  تیمکح  یلع  ترـضح  نوچ 
، تفای یهاگآ  اه  هئطوت  نیا  هب  ماما  یتقو  دـنوش . ادـج  یلع  ماما  هاپـس  زا  نآرق ، یناعم  زا  عالّطا  یب  حول و  هداس  مدرم  هک  دـندش  بجوم 

يا هدـننک  عناق  لیالد  زا  سپ  هّدـع  نآ  تفر و  اهنآ  هاگودرا  هب  ماما  دوخ  سپـس  داتـسرف و  اهنآ  يوس  هب  ار  ربمغیپ  باحـصا  زا  رفن  دـنچ 
هتـشاذگ و اپ  ریز  ار  ّتیمکح  دادرارق  یلع  ماما  هک  دندومن  ینکارپ  هعیاش  هب  عورـش  ًاددجم  دـندش ، هفوک  دراو  اهنآ  یتقو  دـندش . قرفتم 
رد دـندرک و  شروش  وا  هیلع  رب  مدرم  نیا  درک . بیذـکت  لیلد  اب  ار  اهنآ  ياعّدا  ع )  ) یلع ماما  دـنک . گـنج  هیروس  اـب  هراـبود  تسا  رارق 

اهنآ هب  دینـش  ار  نیمکح  يأر  یلع  ماما  هک  یتقو  دنیوگ . جراوخ »  » ار مدرم  زا  هورگ  نیا  دندز . ودرا  دادـغب  کیدزن  ناورهن  مان  هب  ییاج 
وا نیاربانب  تسین . لوبق  لباق  وا  يارب  درادـن و  تقباطم  نآرق  اـب  هدوب و  ناـشدوخ  هحفـص 125 )  ) هاوخلد قباطم  نارواد  مکُح  هک  تشون 
هک نامز  نآ  زا  : » دنتشون باوج  رد  اهنآ  اما  دننک . تکرـش  سّدقم  داهج  نیا  رد  یتسیاب  جراوخ  دگنجب و  هیروس  اب  تسا  هتفرگ  میمـصت 
یم رکف  صوصخ  نیا  رد  ام  دینک  هبوت  هدومن  فارتعا  دوخ  هابتشا  هب  امـش  هچنانچ  دیا . هتـشگرب  نید  زا  دیا ، هدرک  لوبق  ار  تیمکح  امش 

نایغط شروش و  لاح  رد  اهنآ  هک  دـش  یم  مولعم  هماـن  نیا  داـفم  زا  درک ». میهاوخ  یمادـقا  هچ  هک  میناـسر  یم  عـالطا  هب  سپـس  مینک و 
جراوخ اب  ادتبا  دنتشاد  رارصا  شنازابرس  اما  دهد ، تکرح  هیروس  يوس  هب  ات  دوب  هدرک  زهجم  رضاح و  یهاپس  ًالبق  ع )  ) یلع ماما  دنتسه .

ار رگید  هانگ  یب  يوناب  هس  نوخ  نینچمه  دـندوب و  هتـشک  هدوب  هلماح  هک  زینک ش  اب  ار  ناورهن  رادـنامرف  اهنآ  اریز  مینک  باـسح  هیوست 
يارب یماغیپ  تشگرب و  جراوخ  يوس  هب  ع )  ) یلع ماـما  دیـسر . لـتق  هب  دوب  هدـش  هداتـسرف  قیقحت  يارب  هک  مه  يرگید  درم  هتخیر و  مه 

«. میا هتشک  ار  اهنآ  مه  اب  همه  ام   » هک دنداد  باوج  اهنآ  اما  دنهد  لیوحت  هیبنت  يارب  ار  اهنز  ناگدنشک  رادنامرف و  نیلتاق  هک  داتـسرف  اهنآ 
هجیتن رد  داتـسرف ، اهنآ  يوس  هب  حلـص  مایپ  اب  ار  يدرم  نیاربانب  دـنک ، عورـش  لّوا  ار  گنج  هک  تساوخ  یمن  لومعم  قبط  ع )  ) یلع ماـما 

تیمها هک  دندوب  رفن  رازهراهچ  دودح  دـندنام  یقاب  هک  اهنآ  دـندیدرگ . قحلم  یلع  ماما  هاپـس  هب  هدـش و  ادـج  جراوخ  زا  مدرم  يرایـسب 
اهنآ اما  دنک ، هلمح  نمـشد  هب  ات  دوب  هدرک  يریگولج  شنازابرـس  زا  وا  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  يروط  هب  دنوش . هتـشک  ای  دنـشکب  دنداد  یمن 

هک درک  راطخا  اهنآ  هب  یلع  ماـما  ینارحب ، تیعـضو  نیا  رد  دـندوب . هدیـشک  هحفـص 126 )  ) فالغ زا  ار  اهریـشمش  نامک و  رد  ار  اـهریت 
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دندیدرگ نینوخ  گنج  کی  ثعاب  هدرک  هلمح  ماما  هاپـس  هب  ناهگان  هک  دندوب  غاد  نانچ  اهنآ  اما  دش  دـهاوخ  مامت  اهنآ  ررـض  هب  گنج 
دندرک رارف  نادیم  زا  ناشناج  تاجن  يارب  رفن  هن  نآ  هک  دندش  هتـشک  رفن  هن  زج  اهنآ  مامت  دندوب  هدرک  ینیب  شیپ  ًالبق  ماما  هک  يروط  هب 
هدیـشک باذع   ) تسا هدید  روج  نارگمتـس  زا  یلع  ماما  زا  رتشیب  یـسک  هچ  ابجع ! دندیـسر . تداهـش  هب  رفن  تشه  طقف  ماما  رکـشل  زا  و 

هناهب هب  دنتشاذگ و  وا  ندرگ  هب  ار  ریصقت  دندرک ، یم  زیوجت  ار  وا  نتشک  تاعفد  هب  کیرحت و  نامثع  نتشک  رب  ار  مدرم  هک  اهنآ  تسا .)
دنتـسکش و ار  دوخ  دهع  دننک ، تعیب  ات  دیاشگب  ار  شتـسد  دنتـشاد  رارـصا  هک  اهنآ  دـندرک . مایق  وا  دـض  رب  نامثع  نوخ  یهاوخنوخ  ي 

گنج نادـیم  رد  رتش  رب  راوس  ربمغیپ  هجوز  هشیاع  نوچ  دـنیوگ  لمج  گنج  ار  گنج  نیا  تسا و  رتش  ینعم  هب  لمج   ) لـمج ياـهگنج 
درک لوبق  ار  نآ  یتقو  دش و  یم  دیدهت  گرم  هب  درک  یمن  لوبق  ار  ّتیمکح  هنیآ  ره  دندروآ ، دوجو  هب  ار  ناورهن  گنج  و  دش ) رـضاح 

ياهتخاپ تخاـس و  اـب  هک  مالـسا  رد  دوب  يدرم  نیلوا  وا  همه ، زا  رتمهم  دـنک و  هبوت  دنتـساوخ  یم  وا  زا  دـیدرگ و  هدـیقع  داـسف  هب  مهتم 
هزوح فلتخم  ياهرهش  هب  ار  شنایهاپس  تفرگ و  شیوخ  تافرصتم  هعسوت  هب  میمصت  هیواعم  نامز  نیمه  رد  دش . بصغ  وا  قح  یسایس 

. دزادرپب ناناملـسم  روما  ریاس  هب  اـت  دـشاب  رطاـخ  هدوسآ  تسناوت  یمن  ماـما  هک  يروط  هب  درک  یم  ینمااـن  داـجیا  وا  درک . جیـسب  ماـما  ي 
ًارابجا نمض ، رد  ات  تخادنا  یم  هار  هب  دنتفای  یم  فلاخم  ار  هک  ره  نتشک  اهرهش و  تراغ  يارب  ار  يرایـسب  ياههورگ  وا  هحفص 127 ) )
تعیب ناگدـننک  ضقن  اب  نم  زا  دـعب  وت  : » دوب هدومرف  یلع  ماـما  هب  ًـالبق  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  دـنک . مهارف  ار  شدوخ  اـب  تعیب  هنیمز ي 

نآ ربمغیپ ، درک ». یهاوخ  گنج  جراوخ )  ) دندرگرب نید  زا  هک  اهنآ  و  ماش ) مدرم   ) نارگمتس و  دنتفرگ ) ار  هشیاع  رتش  فارطا  هک  اهنآ  )
میلـست هب  راداو  نرق  مین  تدـم  فرظ  رد  ار  زور  نآ  ندـمتم  ياـیند  دنتـسناوت  هک  درک  تیبرت  يروط  ار  دوـخ  ناـمز  مدرم  گرزب ، یبرم 

مدرم نآ  وا ، یعامتجا  یقالخا و  تیبرت  میلعت و  هجیتن ي  رد  دنوش . هریچ  دوخ  سوه  يوه و  رب  دنتـسناوت  یم  یناسآ  هب  اهنآ  اریز  دنیامن 
ناناملسم یپ  رد  یپ  ياهیزوریپ  تقیقح  رد  دنداد .) یمن  تیمها   ) دندرمش یم  چیه  هب  ناشفده  هب  ندیـسر  يارب  ار  ندرم  ندش و  هتـشک 

دـش یم  تیاعر  زونه  یقالخا  لوصا  نیا  رمع  رکبوبا و  نامز  رد  دوب . اهنآ  کلـسم  قالخا و  هب  طوبرم  ثیح  ره  زا  مالـسا  لوا  ردص  رد 
الاک و يدایز  رادـقم  هک  دـش  حـتف  يرایـسب  ياهروشک  رگید  فرط  زا  دـندرک . لزنت  یقالخا  ظاحل  زا  مدرم  نامثع  تفالخ  نامز  رد  اما 
ار یفارـشا  هنیزهرپ و  یگدنز  اهنآ  دندنارذگ . یم  یلبنت  هب  تامعنت  رد  ار  یگدنز  اهنآ  هجیتن  رد  دمآرد و  اهنآ  فرـصت  هب  یگنج  مئانغ 

تغارف یگدوـسآ و  رد  دـناوت  یمن  تورث  نودـب  سک  چـیه  هک  دـندرک  میهفت  هنوـگنیا  دـیدج  لـسن  هب  دـندرک و  هبرجت  مُر  ناریا و  رد 
يارب دوب  دعاسم  ًالماک  ّوج  نیا  تفای و  رییغت  دادبتسا  تنطلـس و  زا  یهاوخاوه  هب  مه  یمالـسا  تفالخ  تسایـس  ور  نیا  زا  دنک . یگدنز 
مدرم نیاربانب  دزاس . راوتسا  یمالـسا  تفالخ  ياج  هب  ار  یثوروم  تنطلـس  ياه  هیاپ  تساوخ  یم  دوب و  بلط  هاج  هک  هیواعم  نوچ  يدرم 
ّتنـس تساوخ  یم  ع )  ) یلع ماما  اما  دـندش . زکرمتم  ماش  رد  وا  تموکح  رارقتـسا  هحفـص 128 )  ) هیواعم و هب  کمک  يارب  تسود  اـیند 

ار وا  تبقاع  ات  دومن  يراشفاپ  ردقنآ  روظنم  نیا  يارب  دوش و  هدنز  هرابود  ار  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش نامز  رد  یگدنز  یگداس  ربمغیپ و 
داد و گنج  مالعا  هیواعم  هب  دوب  نید  رصان  عفادم و  هک  یلع  ماما  گرزب  رسپ  ع )  ) نسح ماما  دنسیون : یم  ناخروم  دندناسر . تداهش  هب 

اهنت نمشد  ربارب  رد  عافد  یب  ار  وا  دنتفرگ و  هیواعم  زا  يا  هظحالم  لباق  لوپ  شرکشل  نارس  زا  یـضعب  گنج  هلحرم ي  نیرت  تخـس  رد 
ار دـیزی  شدـنزرف  دادرارق  فالخرب  هیواعم  و  درک ) ءاضما  حلـص  دادرارق   ) دـمآ رانک  هیواعم  اب  دوجوم  تالکـشم  لـیلد  هب  وا  دنتـشاذگ .
وا ترارش  یماندب و  دوب و  بیع  اپ  ات  رس  دیزی  اریز  تشاد  مزال  يدایز  تقد  راک  نیا  هب  ندز  تسد  درک . یفرعم  دوخ  نیشناج  دهعیلو و 

لوپ و تخادرپ  ای  رابجا  اب  تخاس و  مومسم  ار  نسح  ماما  ترـضح  دنک ، زاب  روظنم  نیا  يارب  ار  هار  هکنیا  يارب  هیواعم  دوب . مدرم  دزنابز 
، تشاد يراب  فّسأت  نایاپ  هک  یلع  ماما  رگید  دنزرف  ع )  ) نیسح ماما  هناعاجـش ي  مایق  تخاس . دوخ  نیـشناج  ار  دیزی  نافلاخم ، هب  ایاده 
هک داد  یم  ناشن  نآ  دوب . یهلا  تفالخ  يارب  دـعاسم  ّوج  دوجو  مدـع  هدیدنـسپ و  بوخ و  قالخا  اب  مدرم  يراـگزاسان  هجیتن ي  رد  زاـب 
ّدـض رب  راکادـف  زرابم و  نیرتگرزب  نیـسح  ماـما  نوچ  هحفـص 129 ) (. ) 1 .) دـنداد یم  حـیجرت  قالخا  رب  ار  يداـم  ياـه  یگتـسباو  مدرم 

ناگدنناوخ عالطا  هب  متس ، یتلادع و  یب  هیلع  رب  ار  وا  يراکادف  حرـش  ًارـصتخم  بناج  نیا  هک  تسا  فاصنا  زا  رود  دوب ، ملظ  دادبتـسا و 
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سپ دوب . اهنآ  زا  یکی  ع )  ) نیسح ماما  هک  رفن  راهچ  زج  دندرک  تعیب  دیزی  اب  هاوخان  هاوخ و  ناناملسم  مامت  هیواعم  گرم  زا  دعب  مناسرن .
لاسرا اب  و  دشاب ) اهنآ  ماما   ) دیامرف تیاده  تسار  هار  هب  ار  اهنآ  ات  دـندرک  توعد  ار  نیـسح  ماما  ترـضح  هفوک  مدرم  هیواعم ، گرم  زا 

رارق هنیدم  رادـنامرف  راشف  تحت  تخـس  ع )  ) نیـسح ماما  نمـض  رد  ددرگ . مزاع  هفوک  هب  ات  دـندومن  توعد  ار  وا  همان  رازه  جـنپو  تسیب 
دوخ هشقن  اهنآ  دومن . كرت  هکم  يوس  هب  شا  هداوناخ  اب  بش  ماگنه  رد  ار  هنیدم  ماما  اما  دـنک . تعیب  دـیزی  اب  شلیم  فالخرب  ات  تشاد 

هکنیا يارب  وا  نکلو  دوش . مامت  وا  نتـشک  اب  رگا  یتح  دننک  عفر  ناشهار  رـس  رب  ار  عنام  نیا  دنتـشاد  دـصق  دـندرک و  يریگیپ  هکم  رد  ار 
هدنامرف ي هک  دیدرگ  وربور  حلسم  زابرس  رازه  کی  اب  وا  هفوک  هار  رد  تفرگ . شیپ  هفوک  يوس  هب  ار  دوخ  هار  دراد  هگن  ار  هبعک  مارتحا 

نیسح ماما  دوش . دراو  هفوک  هب  هک  تشادن  هزاجا  ترضح  نآ  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن . تعیب  دیزی  اب  ات  درک  داهنشیپ  ترـضح  هب  اهنآ 
رد هفوک  رادـنامرف  دـننک . اپرب  ار  اهرداچ  البرک  مان  هب  ینازوس  مرگ و  ناـبایب  رد  ناـهارمه  اـب  وا  دـش  روبجم  درکن و  لوبق  ار  وا  داهنـشیپ 
وا هکنیا  روظنم  هب  دنیامن و  هرصاحم  ار  شا  هداوناخ  وا و  ات  تشاد  مازعا  البرک  هب  ار  يرفن  رازه  یـس  رکـشل  کی  زور  راهچ  تدم  فرظ 

تسناوت یمن  ناشدوخ  زج  یسک  هک  يروط  هب  دندنبب ، شا  هداوناخ  وا و  رب  ار  بآ  هار  ات  داد  روتسد  دنیامن ، میلست  هب  راداو  یگنشت  زا  ار 
نیسح ماما  هک  یتقو  دش . یم  هدینش  رود  هحفص 130 )  ) زا ناکدوک  یگنشت  دایرف  هک  دنتفرگ  تخـس  وا  رب  نانچ  نآ  اهنآ  دماشایب ، بآ 

رفـس نیا  رد  ماما  اریز  دننک ، كرت  ار  اجنآ  ای  دننامب  ناشیا  اب  هک  دنداد  رایتخا  اهنآ  هب  ماما  دندوب و  ناشیا  اب  رفن  رازه  دندیـسر ، البرک  هب 
شناگداز ردارب  ناردارب و  نادنزرف و  لماش  هک  رفن  ود  داتفه و  طقف  دندرک و  كرت  ار  وا  هدـع  نآ  دندیـسر . یم  لتق  هب  فّسأت  لامک  اب 

هب دوب . اهنآ  ّتیمیمـص  صولخ و  رب  ّلاد  هک  دنتـشاد  راهظا  یتاملک  اهنآ  زا  کی  ره  دندنام . یقاب  وا  يرای  تیامح و  تهج  دـش ، یم  مه 
اهرداچ رد  بآ  دوب  زور  هس  درک . یمن  مّحرت  مه  نادنملاس  ناکدوک و  هب  تبـسن  نمـشد  هکنیا  رتدب  دندوب و  هنـشت  رایـسب  اهنآ  لاح  ره 
تشاذگ نامک  يور  ار  اهریت  نمشد  حبص  لوا  رد  دعب  زور  دندوب . یگنشت  راشف  تحت  تخـس  اه  هچب  ًاصوصخم  مامت ، دش و  یمن  تفای 

هب نیسح  ماما  نارای  زا  يرفن  دنچ  هلمح  نیا  رد  دندومن . گنج  مالعا  هلیـسو  نیدب  اهنآ  تفر و  هناشن  نیـسح  ماما  ياه  همیخ  فرط  هب  و 
تکاله كاخ  هب  ار  اـهنآ  زا  يداـیز  دادـعت  ًاتبـسن  کـی  ره  هدـمآ و  نمـشد  ولج  يرگید  زا  سپ  یکی  اـهنآ  سپـس  دندیـسر و  تداـهش 

هک دـیریگب  رظن  رد  ار  يدرم  دراداو . نیـسحت  هب  ار  ایند  ات  دـش  ببـس  هک  يروط  هب  دیـسر ، ماما  دوخ  هب  يزابناج  تبون  سپـس  دـندنکفا .
نوخ هب  هقرغ  كاپ و  ياهندب  ات  هدش  هدایپ  راوس و  بسا  زا  اهراب  هدوب و  يدایز  تالکشم  راتفرگ  رهظ  ات  حبص  زا  هنشت و  هتـسخ و  رایـسب 
دیزی اب  ای  دوش  هتـشک  دیاب  ای  تسین  يا  هراچ  هک  دنک  یم  داهنـشیپ  نمـشد  ینارحب ، تاظحل  نیا  رد  دـیامن . لقتنم  هاگ  همیخ  هب  ار  ادـهش 
هدرک راداو  هحفص 131 )  ) ارم هفوک ) رادنامرف  دایز  نبا   ) هدازمارح نآ  : » دومرف ع )  ) نیـسح ماما  درب . نوریب  تمالـس  هب  ناج  هدومن  تعیب 

هار رد  تداهـش  رب  ار ، ناگیامورف  رارـشا و  نیا  اب  یگدنز  زگره  ام  میلـست ، ِيراوخ  ّتلذ و  ای  گرم  میامن : باختنا  ار  زیچ  ود  زا  یکی  ات 
مه فیدر  رد  نامسآ  ریز  ار  ادهش  نوخ  هب  هقرغ  ياهندب  وا  سپـس  تسا ». راختفا  کی  تداهـش  ام  هداوناخ  رد  میهد و  یمن  حیجرت  ادخ 

نانز و ياه  رداچ  فرط  هب  یظفاحادخ  نیرخآ  يارب  سپـس  دراداو . دیجمت  نیـسحت و  هب  ار  ملاع ) ود  ناگدـیرفآ   ) نایتوکلم ات  داد  رارق 
داد و یلـست  ار  اهنآ  ینابرهم  یمرن و  اب  وا  دندومن . ییارـس  هحون  وا  ییاهنت  یبیرغ و  يارب  دندرک و  هطاحا  ار  وا  رود  اهنآ  تفر . ناکدوک 
هب نت  گنج  يارب  وا  هنیرید  موسر  قبط  دیدرگ . گنج  نادیم  مزاع  سپس  تسین و  ربص  زج  يا  هراچ  اهتبیصم  ربارب  رد  هک  دومرف : اهنآ  هب 
هب ور  وا  اب  ییاهنت  هب  درکن  تأرج  یسک  دعب  هب  نآ  زا  درک . تسین  هب  رـس  ار  نمـشد  ناعاجـش  زا  يدادعت  قیرط  نیا  هب  دیبلط و  زرابم  نت 

دنتـسناوتن اهنآ  هک  یتقو  دز . یم  سپ  ار  اهنآ  تالمح  ًابترم  وا  دومن و  ماما  هب  یعمج  هتـسد  هلمح ي  کی  نمـشد  مامت  نیاربانب  دوش . ور 
، درک اه  همیخ  يوس  هب  ندیود  هب  عورش  نمشد  هظحل  نیا  رد  دنداد . رارق  فده  هزین  ریت و  ناراب  اب  ار  شندب  دنریگب ، هجیتن  قیرط  نیا  هب 

هدازآ ایند  رد  لقاال  دنک  یم  باجیا  امش  یموق  نییآ  مسر و  هک  روط  نامه  دیرادن ، نید  قالخا و  امش  رگا  : » دومرف دنلب  يادص  اب  وا  اما 
هدزون نرق  فراعملا  ْریاد  رد  یـسیلگنا  دنمـشناد  يوناب  کی  دـنتخاس . ار  شراک  فّسأت  لاـمک  اـب  دنتـشگرب و  اـهنآ  دیـشاب ». درمناوج  و 

ردـقیلاع درم  هس  دراد  دای  هب  خـیرات  هک  اج  نآ  ات  : » دـسیون یم  وا  هصالخ  روط  هب  تسا . هتـشون  دیهـش ، هس  ناونع  تحت  يا  هلاقم  هسنارف 
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نازابناج ریاـس  زا  ار  تقبـس  يوگ  هتخادـنا و  رطخ  هب  يدازآ  تلادـع و  طـسب  قح و  هملک  ندرب  ـالاب  يارب  ار  ناـشدوخ  ناـج  هک  دـندوب 
نیسح ماما  اهنآ  نیرخآ  حیسم و  یـسیع  ترـضح  یمود  دوب و  میدق  نانوی  رادمان  فوسلیف  طارقـس  درم  نیلوا  هحفص 132 " ) : ) دندوبر
هجرد ثیح  زا  نیـسح  ماما  يراکادف  هک  تسناد  دـیاب  هتبلا   " دوب . مالـسا  ربمغیپ  يرتخد  هون ي  و  ع )  ) یلع ترـضح  یمارگ  دـنزرف  (ع )

هک يروط  هب  دـش ، يرایـسب  تالکـشم  راـتفرگ  درک و  چوک  تبرغ  هب  كرت و  ار  دوـخ  راـید  هناـخ و  وا  اریز  تسا  یلوا  رفن  ود  زا  رتـالاب 
لوتقم يزیگنا  مغ  روط  هب  زین  شدوخ  دـندش و  هتـشک  شنامـشچ  ربارب  رد  دـندوب  هنـشت  رایـسب  هک  یلاـح  رد  شا  هداوناـخ  دارفا  ناراـی و 

زا يرـصتخم  نیا  دـش ». دـنهاوخ  هفوک  هناور ي  هدـش ، ریـسا  شیاـه  هچب  نز و  کـیدزن  يا  هدـنیآ  رد  تسناد  یم  هک  یلاـح  رد  تشگ ،
یمن درک و  مارح  دوخ  رب  ار  اه  یـشوخ  ماـمت  هک  دوب  متـس  ملظ و  دادبتـسا و  دـض  رب  زاـبناج  راکادـف و  نیرتگرزب  راـب  تبیـصم  ناتـساد 

دعب میدرگرب . نامدوخ  یلـصا  بلطم  هب  دییامرف  هزاجا  دیامن . يراکـشزاس  ناراکبان  اب  دنک و  میلـست  ّتلذ  يراوخ و  هب  ار  دوخ  تساوخ 
فارطا همه ي  رد  تراغ  راتـشک و  قیرط  نیدب  هدش و  رو  هلمح  یلع  ماما  تموکح  هزوح ي  ياهرهـش  هب  هیواعم  تیمکح ، تانایرج  زا 
بیقعت گنج و  هب  توعد  ار  مدرم  ع )  ) یلع ماـما  دـش . یم  هفوک  فارطا  ناـنکاس  تشحو  سرت و  بجوم  هلیـسو  نیدـب  داد و  یم  طـسب 

هرابود ار  اـهنآ  وا  دـنراد . تهارک  گـنج  رد  تکرـش  زا  مدرم  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  دـش و  یمن  هداد  یتبثم  باوج  اـما  درک  یم  نمـشد 
يرفن رازهراهچ  يورین  کی  ماجنارس  هکنیا  ات  دننک . تکرش  گنج  رد  هدش  مه  ناشدوخ  نیمزرس  ظفح  تهج  لقاال  ات  دومرف  تحیـصن 

تداهش هب  ترضح  هکنیا  زا  لبق  يزور  دنچ  هحفص 133 ) . ) دومن رارف  اهنآ  ولج  نمشد  هجیتن  رد  هک  دیامن  بیقعت  ار  نمشد  ات  درک  مایق 
راـهظا نینچ  دـندومن ، شنزرـس  گـنج  هب  یلیم  یب  یلبنت و  تلع  هب  ار  اـهنآ  هکنیا  زا  سپ  دـندرک و  توـعد  ار  هاپـس  ناهدـنامرف  دـسرب ،

يوس هب  اهنت  ما  هداوناخ  قافتا  هب  نم  دـیاین  نم  کمک  هب  یـسک  هاگره  مزیخرب ، هزرابم  هب  نایماش  اـب  هک  ما  هتفرگ  میمـصت  نم  : » دنتـشاد
رسک نآ  : » دنتفگ هتخادرپ و  هاپـس  يروآ  عمج  هب  اهنآ  ورنیا  زا  دنک ، یم  لمع  دیوگب  هچ  ره  وا  هک  دنتـسناد  یم  اهنآ  تفر ». مهاوخ  اهنآ 

میمـصت اهنآ  دـندش . گنج  هدامآ ي  حلـسم  زابرـس  رازه  لهچ  گنن ، نیا  زا  بانتجا  يارب  دوش ». هتـشک  اهنت  کت و  وا  رگا  تسام  نأـش 
. داد همتاخ  ار  نینمؤم  ياوشیپ  گرزب  یگدنز  مجلم  نبا  راکتیانج  تسد  هنافـسأتم  هک  دـنیامن ، گنج  هیواعم  اب  سفن  نیرخآ  ات  دـنتفرگ 
: دومرف دش ، نیگنر  شرس  نوخ  زا  شفیرـش  نساحم  هک  یعقوم  دسرب و  شفده  هب  ات  درکن  افو  شرمع  هک  تسا  فّسأت  ثعاب  رایـسب  نآ 

تـسناوت یمن  يراک  ندروخ  هصغ  زج  هک  دوب  هدش  ثداوح  هتـشر  کی  راچد  وا  يرآ  مدش ». صالخ  جنر ) هصغ و  زا   ) هبعک يادخ  هب  »
دندوب و هدرک  عمج  يدایز  تورث  نامثع  نامز  رد  هک  اهنآ  یلو  دندوب ، هدـش  وا  یلاع  تافـص  هتفیـش ي  مدرم  زا  يرایـسب  هچرگا  دـنکب .

ربارب رد  تسناوت  یمن  ماما  رگید  فرط  زا  دـنزاس . نوگنرـس  ار  شتموکح  ات  دـندرک  یم  اپ  هب  هنتف  بلغا  دنتـشادن ، ار  وا  تلادـع  لـمحت 
یب درـسنوخ و  یـسایس  ياه  روظنم  یـصخش و  ضارغا  هار  رد  لاملا  تیب  فرـص  نینچمه  شنیرومأم و  يرادرک  دـب  هیواـعم و  دادبتـسا 
نید ماقم  نأش و  هکنیا  ات  دنک  تمواقم  زین  ناشیوخ  ماوقا و  ینوناقریغ  ياه  هتساوخ  ربارب  رد  تسیاب  یم  وا  همه  زا  رتمهم  دشاب و  توافت 

ار تیلوؤسم  وا  هک  دوبن  رتهب  ایآ  هحفص 134 )  ) دنیوگ یم  دنزادنا و  یم  وا  ندرگ  هب  ار  ریـصقت  اهریگ  هدرخ  زا  يدادعت  ددرگن . هتـساک 
داد و یم  افعتسا  شماقم  زا  یتسیاب  یم  وا  ماجنارـس  ای  ددرگن و  دایز  تالکـشم  راتفرگ  نینچ  نیا  ات  درک  یمن  لوبق  نامثع  گرم  زا  دعب 
هب اطخ  تبسن  ات  دندرک  یم  هار  دب  ار  مدرم  هیواعم  ناسوساج  نیفص  نادیم  رد  هک  یتقو  ًاصوصخم  درک  یم  راذگاو  ناشدوخ  هب  ار  مدرم 

یتروص رد  دنک ، زارد  تعیب  يارب  ار  شیاهتسد  ات  دندرک  شهاوخ  هنارـصم  دندرب و  موجه  وا  يوس  هب  مدرم  هکنیا  زا  لفاغ  اما  دنهدب . وا 
نوناق قبط  هتشذگ  اهنیا  زا  دنک و  یمن  تلفغ  نآ  نیا و  تحلـصم  رطاخ  هب  ناناملـسم  عفانم  هب  زگره  هک  تسا  يدرم  وا  دنتـسناد  یم  هک 

هتفر تسد  زا  قح  دـننک و  ماـیق  هک  دـنراد  هفیظو  یناـّبر  ياـملع  دـننک  عاـفد  قح  زا  هک  دنتـسه  يدارفا  یفاـک  دادـعت  هک  یتـقو  تعیرش 
ار تاقولخم  مامت  هک  ییادخ  نآ  دنک و  ومن  ات  دفاکـش  یم  ار  هناد  هک  ییادخ  هب  : » دـیوگ یم  وا  دـنریگب . سپ  نارگمتـس  زا  ار  نیمولظم 

مارآ اهنآ  ات  دوبن ، یلاعت  كرابت و  يادخ  املع و  نیب  يدـهعت  رگا  دـندوب و  هدرکن  تقفاوم  هب  راداو  ارم  لیلد  اب  مدرم  رگا  تسا ، هدـیرفآ 
نامسیر نم  هدیسر ، ناوختسا  هب  ناش  دراک  نارگمتس  تسد  زا  دنا و  هدناماو  هدش و  هتـسخ  متـس  زا  نیمولظم  دننیب  یم  هک  یتقو  دننیـشنن 
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زا يرگید  تمـسق  رد  مداد ». ماجنا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  لوا  زور  رد  هک  مدرک  یم  يراک  نامه  متخادـنا و  یم  شندرگ  هب  ار  تفـالخ 
يوس هب  زیخ  تسج و  اب  هنـشت  نارتش  هک  روط  نامه  دـنتفرگ ، یم  یـشیپ  رگیدـمه  زا  نم  اـب  تعیب  يارب  مدرم  : » دـیامرف یم  هبطخ  ناـمه 

لامدگل اپ  ریز  نیسح  نسح و  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دندرک  هطاحا  فرط  ره  زا  ارم  فارطا  مدرم  دنوش . یم  رو  هلمح  دوخ  روخـشبآ 
یم يدایز  تامحز  راتفرگ  مه  وا  دنک ، ییاورنامرف  هحفص 135 )  ) اهیقارع نوچ  یهاپـس  رب  هیواعم  دوب  انب  هنیآ  ره  رگید  فرط  زا  دنوش ».
یم تعاطا  نم  زا  هناروکروک  اهنآ  هک  منار  یم  مکح  یقمحا  مدرم  رب  نم  : » تسا هتفگ  شناتـسود  هب  شدوخ  هیواـعم  هک  يروط  هب  دـش 
اهنآ هب  عجار  یهاگ  دننک و  یم  لابند  ار  یعرـش  بلاطم  ّتیدج  اب  دنراد و  تباقر  مه  اب  ینید  لیاسم  رد  همه  یلع  ماما  ناوریپ  اما  دننک ،
زاب مدرم  ولج  ار  نآ  وا  هک  تسین  یتکلمم  روما  هراـبرد ي  یناـهنپ  بلطم  چـیه  هجیتن  رد  دـنیامن . یم  هعزاـنم  ثحب و  یلع  ماـما  دوخ  اـب 

رت رایـشوه  نم  زا  هیواـعم  : » تسا هدومرف  یلع  ماـما  تسا ». نم  تیقفوم  ّرـس  نآ  مراد و  یم  ظوفحم  ناـهنپ و  ار  میاـهراک  نم  اـما  دـنکن 
،135 ، 134 ، 133 ، 132 ، 131 ، 130 ، 129 ، 128 ، 127 ، 126 هحفص 125 ، هحفص 136 ) .« ) دنز یم  هقح  مدرم  هب  تسا و  قلمتم  وا  تسین 
یگراوآ و همه  نیا  ثعاب  هک  تهج  یب  ضیعبت  یتسرپ و  داژن  اریز  تسا ، لومعم  ایند  رد  عضو  تلاح و  نامه  مه  هزورما  . ***** 136
يوه و ینابرق  کچوک  ياهروشک  بلغا  هجیتن  رد  دـنرادن و  یقـالخا  ياـنبم  هک  تسا  ییاـهراتفر  زا  یـشان  هدـش ، مدرم  ناـیم  یتخبدـب 

. دندرگ یم  گرزب  ياهتلود  سوه 

ع)  ) یلع ماما  یناسنا  تافص 

هداوناخ ود  نیا  دندوب . اهنآ  زا  مشاه  هیما و  يا  هداوناخ  هک  دش  یم  میسقت  دنچ  ییاه  هخاش  هب  دوب و  ناتسبرع  لیابق  نیرت  يوق  زا  شیرق 
اوقت و تلع  هب  اهنیا  رب  هوالع  مشاه  هداوناخ  اما  دـندوب ، فورعم  یناـیب  شوخ  تحاـصف و  تعاجـش ، تواخـس ، تأرج ، نتـشاد  تلع  هب 
تاذ و رد  روکذم  تافـص  مامت  دش . هدیزگرب  هداوناخ  نیا  زا  مالـسا  گرزب  ربمغیپ  ص )  ) دّـمحم اریز  دـش ، یم  هداد  حـیجرت  ینمادـکاپ 

یکدوک زا  یلع  ماما  دنـسیون : یم  نیخروم  دـندوب . مشاه  هداوناـخ  زا  ود  ره  شرداـم  ردـپ و  اریز  دوب  هدـش  عمج  ع )  ) یلع ماـما  تعیبط 
ینالقع و ياوق  دومن . ومن  دشر و  ص )  ) ربمغیپ تیبرت  شزومآ و  اب  دوب و  يدادعتـسا  اب  كدوک  وا  تفرگ . رارق  ربمغیپ  یتسرپرـس  تحت 

هچنآ زا  رتشیب  یلیخ  هک  ینامیا  نآ  دروآ ، ناـمیا  دّـمحم  هب  یگلاـس  هن  نس  رد  هک  دوب  عیرـس  دـنت و  ناـنچنآ  وا ، كاردا  هوق ي  ینهذ و 
هب بسانم  تصرف  نینچ  نیا  ع )  ) یلع ترـضح  لثم  سک  چـیه  يارب  ناـمز  نآ  رد  دـهد و  صیخـشت  لاـس  نس و  نآ  رد  دـناوتب  صخش 

نیب یقرف  و  تسا ، نایاپ  یب  ياـهتمحر  هحفص 137 )  ) همشچرس ي هک  اتکی  يادخ  شتـسرپ  ربمغیپ ، تامیلعت  یلـصا  روظنم  دماین . تسد 
كاخ زا  مدرم  همه ي  اریز  دیفـس ، هچ  هایـس و  هچ  دـنا  يواـسم  ادـخ  ربارب  رد  مدرم  ماـمت  و  شناد ، يراـکزیهرپ و  هب  رگم  تسین  رفن  ود 

دنک یم  شتسرپ  ار  ادخ  طقف  درب و  یم  یپ  دوخ  شزرا  هب  ناسنا  تیبرت ، نیا  هجیتن  رد  دندرگ ، یمرب  كاخ  هب  تبقاع  دنا و  هدش  هدیرفآ 
بـسن بسح و  یگداز و  فارـشا  هطـساو ي  هب  درادن  قح  سک  چیه  نیاربانب  تسا ، هجیتن  یب  رثا و  یب  روما  رد  اهزیچ  ریاس  هب  هدـیقع  و 
بتکم رد  تامیلعت  هنوگ  نیا  اب  ع )  ) یلع ماما  دیامن . میظعت  وا  هب  يرگید  ییاراد  تورث و  رطاخ  هب  یتسیابن  سک  چیه  دنک و  ییوگروز 

ایوگ دوب . سفن  هب  دامتعا  وا  هدیدنسپ  بوخ و  تافـص  زا  تشاد و  رارق  اهـشزومآ  لیبق  نیا  رب  وا  ياهراک  ساسا  تفای و  شرورپ  ربمغیپ 
هفیظو ي نیا  تسناوت  یم  هک  یـسک  دیوگ  یم  خیرات  اما  دهد  همادا  ار  تّوبن  هجیتن ي  مایپ و  ات  ددرگ  ربمغیپ  نیـشناج  وا  دوب  هدش  رّدقم 

لباق تافـص  هیلک ي  لماش  سفن  هب  دامتعا  هتبلا  دندش . هتـشاد  هگن  رود  وا  تامیلعت  زا  مدرم  دـش و  نیـشن  هناخ  دـنک ، يریگ  یپ  ار  یهلا 
زا مروآ و  یم  نامیا  وت  هب  نم  : » تفگ ربمغیپ  باوج  رد  یگلاس  هد  رد  وا  هریغ . ششخب و  وفع و  تأرج و  تعاجش و  لثم  تسا  نیـسحت 

تفگ هچ  ره  هک  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  دـندوب ». بضغ  رد  دـیدج  نید  هطـساو ي  هب  شیرق  ناگرزب  هک  ییاج  رد  منک  یم  تیاـمح  وت 
بـش رد  وا  راتفگ . رد  هچ  لمع و  رد  هچ  دـنا ، هدـش  رهاظ  شا  یگدـنز  رـساترس  تعاجـش  تأرج و  زا  يرایـسب  ياه  هناـشن  درک . یلمع 
دوجو اـب  دـهد . تاـجن  نمـشد  ّرـش  زا  ار  وا  اـت  دـیباوخ  ربمغیپ  رتسب  رد  مدرم ) رازآ  تلع  هب  هنیدـم  هب  هکم  زا  ربـمغیپ  ترجاـهم   ) ترجه
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نامز نآ  زا  هحفص 138 ) . ) داد ماجنا  ار  راک  نآ  هتخادنا  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  درک ، یم  دیدهت  راک  نآ  يارب  ار  وا  هک  یگرزب  ياهرطخ 
دوشن هتشک  دیایب و  وا  ولج  هک  دوبن  يروآ  گنج  ناورهن ، جراوخ  اب  وا  گنج  نیرخآ  ات  تفرگ ، رد  هکم  ناتسرپ  تب  اب  گنج  نیلوا  هک 

یم رارف  وا  تبیه  زا  گرم  ای  دور  یم  گرم  لابقتسا  هب  ایوگ  هک  درک  یم  هلمح  نمـشد  هب  هناکاب  یب  نانچ  وا  دنکن . رارف  ناج  سرت  زا  و 
باسح هب  زابرس  رازه  هزادنا ي  هب  هک  دودبع  نبورمع  نوچ  وجگنج  هبرجت و  اب  نامرهق  کی  اب  یناوج  زاغآ  رد  وا  نت  هب  نت  گنج  دنک .

هنیـس يور  رب  وا  هک  یتقو  درک . ادج  نت  زا  ار  شرـس  سپـس  تخادـنا و  نیمز  هب  ار  وا  ع )  ) یلع ماما  تسین . یگتخاس  ناتـساد  دـمآ ، یم 
مدق هب  عورش  نادیم  فارطا  دش و  دنلب  وا  دنکفا . ماما  تروص  هب  ناهد  بآ  هدرک ، تراسج  ورمع  دریگرب  ار  شرـس  ات  تفرگ  رارق  ورمع 
مدمآ مشخ  هب  وا  زیمآ  تراسج  لمع  زا  نم  : » دومرف باوج  هدومن ، ندز  مدق  هب  عورش  ببـس  هچ  هب  دش  لاؤس  وا  زا  هک  یتقو  دومن . ندز 
يارب مراک  ات  شوماخ  ار  دوخ  مشخ  ندز  مدـق  اب  نم  اما  مدوب ، هتفرگ  ماـقتنا  مدوخ  زا  نم  مدوب  هدرک  ادـج  هظحل  نآ  رد  ار  وا  رـس  رگا  و 

حلص داهنشیپ  گنج  عورش  زا  لبق  هشیمه  وا  دوب . ادخ  هب  تبسن  وا  شیالآ  یب  تاساسحا  زا  یکاح  لمع  نیا  دشاب ». صلاخ  ادخ  ياضر 
ملاظ تقیقح  رد  دنک  عورـش  گنج  هک  یـسک  وا  هدیقع ي  هب  اریز  دومن  یم  گنج  هب  تردابم  دـش ، یم  دـیماان  حلـص  زا  نوچ  داد ، یم 

نادند نب  ات  هک  ریبز  هحلط و  اب  ات  دمآ  ولج  لمج  گنج  رد  هحلـسا  نودـب  روظنم  نیا  يارب  تسا . یعرـش  ملاظ  اب  ندـش  ور  هبور  تسا و 
یم هک  اجک  ره  هب  داد  هزاجا  هدیشخب ، ار  اهنآ  سپس  دمآ ، بلاغ  شنانمشد  نیرت  تخسرس  رب  وا  گنج  نیا  رد  دنک . یتشآ  دندوب  حلسم 

هب ات  تفر  گنج  نایاپ  رد  ماما  هک  یتقو  دندوب . هداد  هجنکـش  ار  وا  هدز و  نوخیبش  هرـصب  رادنامرف  هب  اهنآ  هک  یلاح  رد  دـنورب  دـنهاوخ 
زا هطساو ي  هحفـص 139 )  ) هب وا  اریز  درک  يراج  نابز  رب  یتشز  تاملک  دـمآ و  ولج  هیفـص  مان  هب  هناخ  يوناـب  دـیوگب ، تیلـست  هشیاـع 
نم اب  وا  : » دومرف دـش و  عنام  ماما  اما  دـننک  هیبنت  ار  وا  دنتـساوخ  ماما  نایفارطا  زا  یـضعب  دوب . هدـید  غاد  گـنج  رد  شرهوش  نداد  تسد 
نآ يارب  ار  وا  هکنیا  ياج  هب  دیدرگ و  هشیاع  قاتا  دراو  سپس  میامن ». وفع  ای  منک  تازاجم  ار  وا  هک  تسا  طوبرم  نم  هب  درک و  ینابزدب 

ماما هاپس  يور  رب  ار  بآ  نیفص  رد  هیواعم  هک  یتقو  داتسرف . هنیدم  هب  هنامرتحم  ار  وا  دنک ، هذخاؤم  ماما ) هیلع  رب  هاپس  جیسب   ) تشز لمع 
لحم فرطرب و  ار  عنام  ریـشمش  اب  هک  یتقو  اهیقارع  دـیزرو ، عانتما  بآ  ندرک  زاب  زا  دـیامن و  میلـست  هب  راداو  یگنـشت  اب  ار  اهنآ  ات  تسب 

اب ار  يدب  : » دومرف ماما  نکیلو  دنوش  نمشد  نتشادرب  بآ  عنام  دنریگب و  اهنآ  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دنتساوخ  یم  دندرک  فّرـصت  ار  روخـشبآ 
اب دـنیامن  دـمآ  تفر و  هدـمآ  هفوک  هب  هک  دنتـشاد  هزاـجا  ناورهن ) جراوخ   ) شنانمـشد تسا .» ّتیناـسنا  زا  رود  نآ  دـینکم ، ناربج  يدـب 

هچوک رد  يزور  دوب  هفیلخ  هک  ینامز  رد  دومرفن . عطق  لاملا  تیب  زا  ار  اهنآ  قوقح  دـندرک ، یم  مهارف  يداـیز  ياهرـسدرد  هک  يدوجو 
کمک ایآ  دیـسرپ : وا  دز . یم  سفن  بترم  درک و  یم  لمح  شود  رب  یبآ  هزوک ي  هک  دومن  دروخرب  ینز  اـب  درک ، یم  روبع  هفوک  ياـه 

نآ هب  کمک  يارب  ماما  تسا ، هتـشاذگ  اهنت  كدوک  راهچ  اب  ار  وا  هداد و  تسد  زا  گنج  رد  ار  شرهوش  دیمهف  هک  یتقو  دـیهاوخ ؟ یم 
يراب هک  دـید  ار  يریپ  یحیـسم  درم  کی  وا  يزور  هک  تسا  عیاش  روط  نیا  دـنک . کـمک  هناـخ  ِراـک  رد  وا  اـب  اـت  دـمآ  شا  هناـخ  هب  نز 

نارذـگ يارب  لاس  نس و  نآ  رد  تسا  روبجم  وا  هک  دیـسر  یم  رظن  هب  دـنک . یم  لـمح  ار  نآ  داـیز  تمحز  اـب  هتفرگ و  تشپ  رب  نیگنس 
تخادرپ ار  وا  یگدـنز  هنیزه ي  هحفـص 140 )  ) ههام همه  هک  دومرف  روتـسد  راد  هنازخ  هب  نیاربانب  دنک ، راک  تخـس  نینچ  نیا  یگدـنز 

فارطا یهاتوک  ترفاسم  کی  هب  هک  یتقو  درک . يراذـگ  هیاپ  ار  زورما  یعاـمتجا  ياـه  همیب  ساـسا  قیرط  نیا  هب  ع )  ) یلع ماـما  دـیامن .
یعقوم دندرک . وگتفگ  ثحب و  هب  عورـش  فلتخم  تاعوضوم  رد  اهنآ  دـش ، رفـسمه  یمیلک  رفن  کی  اب  تشگزاب  هار  رد  دوب ، هتفر  هفوک 

ماـما دیـسرپ . ار  نآ  تـلع  یمیلک  درم  نآ  دـندرک . یهارمه  وا  اـب  یتفاـسم  کـی  ماـما  دوـش ، ادـج  ماـما  زا  تساوـخ  یمیلک  درم  نآ  هـک 
رد منک ». تعیاشم  وت  زا  هار  يرادقم  هک  دنک  یم  باجیا  ام  یتسود  میدرب ، تّذل  ود  ره  رگیدـکی  اب  یتسود  تمزالم و  زا  ام  : » دـندومرف

شناگدنامزاب هب  یسک  دیا  هدینش  نونکات  ایآ  دومن . میلـست  مالـسا  هب  ار  دوخ  بدا  عضاوت و  همه  نیا  ندید  زا  دعب  یمیلک  درم  نآ  هجیتن 
هنوگچ نک  هاگن  وا  هب  : » دومرف ع )  ) نسح ماما  شدنزرف  هب  وا  دوبن . یلع  زج  سک  چیه  دوش ؟ راتفر  ینابرهم  هب  شلتاق  اب  ات  دـنک  شرافس 

لیم ناتدوخ  هک  یکاروخ  نامه  دیناشونب و  زین  وا  هب  منک  یم  فرص  نم  هک  يریش  نامه  دنک ، یم  هاگن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  هنابرطـضم 
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تقاط رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  منک ، راتفر  هنوگچ  وا  اب  مناد  یم  رتهب  مدوخ  نم  مدومن  لصاح  يدوبهب  رگا  دیناروخب . زین  وا  هب  دینک  یم 
اریز دینک ،) عطق  ادج  ادج  ار  شندب  ياضعا   ) دینک هلثم  ار  وا  ادابم  دیناسر . لتق  هب  هبرـض  کی  اب  ار  وا  ّالا  دینک و  وفع  دیراد  ار  وا  ندـید 

سپـس هاتوک  ثکم  کی  زا  سپ  وا   " دشاب . راه  گس  اب  هچرگا  ندرک  هلثم  زا  دـینک  رذـح   " دومرف : یم  هک  مدینـش  ص )  ) ربمغیپ زا  نم 
هب دـینک ». يزیرنوخ  قحان  هب  هفیلخ  لتق  مان  هب  ای  دـینکفا  نادـنز  هب  نم  نتـشک  رد  نتـشاد  تسد  ماهتا  هب  ار  يرگید  ناـسک  اداـبم  دومرف :

. دش هدوشگ  ناناملـسم  تسد  هب  باطخ ، نبرمع  مود ، هحفـص 141 )  ) هفیلخ ي نامز  رد  ناریا ، یبونج  تمـسق  دش  هتفگ  ًالبق  هک  يروط 
اب يدرم  هک  هریغم  هب  ناوج  مالغ  نیا  دـندش . هداتـسرف  هنیدـم  هب  یگنج  میانغ  ناونع  هب  ؤلؤلوبا  شناوج  مالغ  اب  ناتـسزوخ  یلاو  نازمره 
هب رمع  نکلو  درک  حرط  رمع  دزن  شبحاص  هیلع  رب  یتیاکش  ؤلؤلوبا  دش . هدیشخب  دوب ، فورعم  يرادمتسایس  هب  ناتسبرع  مامت  رد  ذوفن و 

ردپ لتق  رد  نتـشاد  تسد  ماهتا  هب  ار  نازمره  رمع ، دـنزرف  هللادـیبع  دـش . هتـشک  وا  تسد  هب  هفیلخ  تبقاع  درکن و  یهجوت  وا  یهاوخداد 
لتاق ماقتنا  ات  دومرف  رارـصا  نامثع  هب  دمآ و  مشخ  هب  لمع  نیا  زا  ع )  ) یلع ماما  دـیناسر . لتق  هب  دـنک  شوگ  ار  وا  تایعافد  هکنیا  نودـب 
تسا لّمحت  لباقریغ  اهنآ  يارب  دنتـسه و  رادغاد  ردپ  گرم  زا  رمع  هداوناخ  هکنیا  هناهب  هب  نامثع  یلو  دریگب  شناگدنـشک  زا  ار  نازمره 

یمن نم  : » دومرف یم  داد و  یم  زورب  رمع  دنزرف  هیلع  رب  ار  دوخ  دصق  ع )  ) یلع ماما  اما  درواین . لمع  هب  یمادقا  دـنوش ، رادـغاد  هرابود  ات 
رکف نامثع  درک ». مهاوخ  هیبنت  ار  وا  مزال  ردق  هب  تعیرش و  نوناق  قبط  مدش  طلسم  رمع  دنزرف  رب  رگا  مورب ، یتلادع  یب  نیا  راب  ریز  مناوت 

لآ هدیا  رشب  مامت  يارب  لماک و  نید  مالسا   » هک دنتشاد ، هدیقع  ع )  ) یلع ماما  سکعرب  اما  برعریغ  رب  برع  يرترب  ینعی  مالسا  درک  یم 
هب دـنوش و  یمن  عمج  مه  اب  رگیدـکی  دـض  ياهزیچ  یلک  هدـعاق  قبط  دـشاب ». یم  اهناسنا  قوقح  يواست  یفرط و  یب  يداـنم  نآ  تسا و 

یمن لوبق  یتعیبط  همه  اریز  دوش  روهشم  يرگید  یصاصتخا  تافص  اب  هدیدنسپ  تلصخ  ود  ای  کی  اب  یصخش  هک  دتفا  یم  قافتا  تردن 
ره نینچمه  دراد و  دوخ  هب  صوصخم  هحفص 142 )  ) دشر نازیم  کی  یتفـص  ره  دهد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  یناسنا  تفـص  دنچ  ات  دنک 

نیب فلتخم  تافـص  روهظ  دـشر و  يارب  یقفاوت  هنوگ  چـیه  نیاربانب  دراد ، دوخ  هژیو  تافـص  روهظ  يارب  يا  هژیو  هنیمز  یناـسنا  تعیبط 
محر یب  بلغا  عاجـش  كاب و  یب  ناهدنامرف  ًالوصا  دنیامن . ومن  دـشر و  يرگید  تافـص  دـهد  یمن  هزاجا  يراگزاسان  نیا  تسین و  اهنآ 

نادنملاس و لاح  تیاعر  نودب  هدیشک  شتآ  هب  ار  نآ  دوش ، یم  هدش  حتف  رهش  دراو  یهدنامرف  یتقو  مینیب  یم  دوخ  مشچ  اب  ام  دنتـسه و 
اب ندش  ور  هبور  تأرج  ییوجگنج  هک  دوب  هزادنا  نآ  ات  شتعاجش  یکاب و  یب  هک  ع )  ) یلع ماما  اما  دنک ، یم  ناسکی  كاخ  اب  ناکدوک 

ساسحا دنک  شاعم  رارما  ات  دشک  یم  باذع  هک  يریپ  درم  رب  ای  هتفرگ  شود  رب  ار  ینیگنس  زیچ  هک  ینز  يارب  لاح  نامه  رد  تشادن ، وا 
هک درک  یم  روبع  هفوک  ياـه  هچوـک  زا  شناراـی  زا  یعمج  قاـفتا  هب  نسح  ماـما  ترـضح  دباتـش . یم  اـهنآ  کـمک  هب  دـنک و  یم  ّتقر 

کی تفگ  وا  دومن . هدهاشم  دوب  هنسرگ  تخس  هک  يریگ  نیمز  درمریپ  دیدرگ . هبارخ  دراو  ترضح  دینـش ، يا  هبارخ  زا  يا  هلان  ناهگان 
ماما تسا . هتفرگن  ارم  غارـس  وا  هک  تسا  زور  هس  زورما  داد . یم  اذغ  ارم  ییوخ  شوخ  اب  دـمآ و  یم  زور  ره  ینابرهم  قلُخ و  شوخ  درم 

یب سرتن و  مه  وا  يرآ ، تسا . هدیـسر  لتق  هب  هک  تسا  زور  هس  زورما  دوب و  یلع  ماـما  ترـضح  نم  ردـپ  ناـبرهم  درم  نآ  دومرف : نسح 
اب تأرج  ینتورف ، عضاوت و  اب  یگرزب  لثم  تشاد ، مه  اب  ار  داضتم  تافـص  هیلک ي  ع )  ) یلع ماما  ناـبرهم . ارقف  هب  تبـسن  مه  دوب ، كاـب 

و ییاناوت . تردـق و  اب  شـشخب  وفع و  يور و  هنایم  اب  یگدنـشخب  تواخـس و  ضامغا ، تشذـگ و  اب  تعاجـش  طاـیتحا ، یـشیدنارود و 
ماجنا میوگ  یم  امش  هب  نم  هک  هچنآ  : » تسا هدومرف  هحفـص 143 )  ) شدوخ وا  هک  يروط  هب  داد  یم  قفو  راتفگ  اب  ار  رادرک  هکنآ  رتمهم 

.« میامن یم  نغدق  مدوخ  يارب  ار  نآ  لوا  نم  منک  یم  یهن  امـش  زا  نم  هک  ار  هچنآ  مهد و  یم  ماجنا  امـش  زا  شیپ  لوا  مدوخ  نم  دـیهد 
دینک یمن  هچنآ  هک  تسا  بضغ  دروم  تخـس  ادـخ  دزن  دـینک و  یمن  هک  دـییوگ  اـهزیچ  ارچ  دـیراد  ناـمیا  هک  امـش  : » دـیوگ یم  نآرق 

: دـیامرف یم  شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  وا  درک . یم  یلمع  تفگ  یم  هچنآ  ع )  ) یلع ماـما  يرآ  تایآ 2 و 3 .») فص ، هروس ي  . ) دـییوگب
هنیمز رد  مدینارتسگ ». امش  يارب  ار  اوقت  تلیـضف و  شرف  مراد  رک  راتفگ و  اب  مدناشوپ و  نانیمطا  ینمیا و  سابل  هب  متلادع  اب  ار  امـش  نم  »

تیلوفط رد  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ترـضح  تسا : هدش  لقن  يربتعم  ثیدح  دش ، عقاو  ادخ  نیـسحت  دروم  هک  وا  هدیدنـسپ  تفـص  ي 
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هک دندرک  رذن  هِّضف  مان  هب  هناخ  ِراک  کمک  نینچمه  و  س )  ) همطاف ترـضح  و  ع )  ) یلع ماما  اهنآ  نیدلاو  دندیدرگ . يدیدش  بت  راچد 
درم دـنیامن ، راطفا  عقوم  هب  ار  هزور  دنتـساوخ  اهنآ  هک  یماگنه  بش  رد  دـشخب . افـش  ار  اـهنآ  ادـخ  هکنیا  دـیما  هب  دـنریگب  هزور  زور  هس 

هب دـنداد . ریقف  هب  دـندوب  نآ  جاتحم  ناشدوخ  هک  ار  يرـصتخم  كاروخ  نآ  اهنآ  دومن ، کمک  ياضاقت  دـیبوک و  ار  هناـخ  برد  يریقف 
نینچ نیا  نآرق  زا  هیآ  دـنچ  نیاربانب  دندیـشخب . ریـسا  رفن  کی  میتی و  رفن  کی  هب  ار  ناشدوخ  يراطفا  ياذـغ  دـعب  بش  ود  قیرط ، نیمه 
هکنآ اب  ار  اذـغ  دـنراد ، میب  تمایق ) زور   ) تسا ریذـپ  راکنا  نآ  ّرـش  هک  يزور  زا  دـننک و  افو  رذـن  هب  ناراکوکین )  ) اـهنآ : » دـیدرگ لزاـن 

درآ و ناشـشیپ  ینامداش  یناسآ و  دراد و  ناشهاگن  زور  نیا  ّرـش  زا  ناشراگدرورپ  سپ  دنهد ... ریـسا  میتی و  دنمتـسم و  هب  دنراد  جایتحا 
مامت و 12 ».) تایآ 11 و8 و7  رهد ، هروس ي  . ) دـهد ناشـشاداپ  یمـشیربا  ياهـسابل  هحفـص 144 )  ) تشهب و دـندرک  ربـص  هکنآ  يارب 

يرارف هن  دومرف : یم  شنازابرس  هب  هشیمه  وا  دنا . هدرک  لقن  روکذم  ياه  هیآ  ریز  ار  ثیدح  نیا  هعیش  هچ  یّنـس و  هچ  یمالـسا  نیرّـسفم 
يارب مدرم  بیغرت  تهج  لماک  تحاصف  ترارح و  اب  نانچ  دجسم  رد  زور  کی  دیشکب . گنج  نادیم  رد  ار  یمخز  هن  دینک و  بیقعت  ار 

دنمـشناد ردـقچ  نید  یب  نیا  هک  اغیرد  : » تفگ رایـسب  بجعت  اب  جراوخ  زا  شنانمـشد  زا  یکی  هک  درک  یم  تبحـص  ادـخ  هار  رد  ِداـهج 
یتسیاب ًاصخـش  نم  تفگ ، ازـسان  نم  هب  طقف  وا  : » دومرف دـش و  عنام  ماـما  دـننک ، تازاـجم  ار  وا  دنتـساوخ  ماـما  ناوریپ  زا  یـضعب  تسا ».

. ***** 145 ، 144 ، 143 ، 142 ، 141 ، 140 ، 139 ، 138 هحفص 137 ، هحفص 145 ) .« ) مشخبب ار  وا  ای  منک  تازاجم 

ع)  ) یلع ماما  يرادنید  يراکزیهرپ و 

مامت تسا ». هدماین  دوجو  هب  زگره  یلع  ترضح  نوچ  ییاسراپ  رادنید و  صخش  ایند  رد  : » تسا هتفگ  يوما  هفیلخ ي  زیزعلادبع  نبارمع 
هب نم  دوب ، هفیلخ  ماما  هک  نامز  نآ  رد  دیوگ  یم  شناتسود  زا  یکی  دننک ، یم  فارتعا  وا  سابل  كاروخ و  یگداس  هب  یمالسا  نیقّقحم 

روخب و توق  نیا  اب  هنوگچ  نینمؤملاریما  يا  متفگ : نم  دوب . ریـش  يرادقم  اب  کشخ  نان  هعطق  کی  ندروخ  لاح  رد  هک  متفر  وا  تاقالم 
نآ دوب . نم  لام  زا  رت  نشخ  مه  شـسابل  دروخ و  یم  نیا  زا  رت  هنهک  ِنان  ص )  ) ربمغیپ ترـضح  دومرف : باوج  دینک ؟ یم  یگدـنز  ریمن 

تیاضر هداس  كاروخ  کی  اب  هدرک و  مورحم  اه  یـشوخ  زا  ار  دوخ  نکلو  دنک  یگدنز  تحار  دناوتب  یـسک  هک  تسا  تعاجـش  قوفام 
هب دندوب  شخب  تذل  تحار و  یگدنز  يوجتـسج  رد  دنورب و  وا  تلادـع  راب  ریز  دنتـسناوت  یمن  دـندوبن و  قفاوم  وا  اب  هک  اهنآ  اما  دـهد .
یم هرـصب  رادـنامرف  هب  وا  دـنربب . تذـل  ناشدوخ  هاتوک  یگدـنز  رد  ات  دـندرک  یم  مورحم  ناـشدوخ  قح  زا  ار  اـهنآ  هدروآ ، راـشف  مدرم 

اب وت  هحفص 146 )  ) ماما هک  نادب  دریگ ، یم  قشمرس  وا  زا  تسا و  شدوخ  ياوشیپ  هار  ور  هلابند  یسک  ره  شاب ، هتـشاد  رطاخ  هب  : » دسیون
يراکزیهرپ رد  ارم  لقاال  اما  یـشاب ، هنوگنیا  یناوت  یمن  وت  ًاملـسم  تسا . عناق  سابل  يارب  سردنم  هنهک و  هماج  ود  کشخ و  نان  هکت  ود 

یم بلغا  وا  ما ». هدومن  يروآ  عمج  یلوپ  هن  ما و  هدرک  هریخذ  ییـالط  هن  اـیند  نیا  زا  نم  مسق  ادـخ  هب  نک  کـمک  تلادـع  یتـسرد و  و 
اهنآ ریظن  تالکـشم  رد  منکن و  تکرـش  مدرم  ياـهیراتفرگ  اهیتخـس و  رد  دـنناوخب و  نینمؤملاریما  ارم  هک  مشاـب  یـضار  هنوگچ  : » تفگ

ات مرب  رـس  هب  یگدنز  هجرد  نیرت  نییاپ  رد  یتسیاب  نم  دنـشاب ؟ هنـسرگ  ياهمکـش  نم  فارطا  منک و  تحارتسا  ریـس  مکـش  اب  ایآ  مشابن .
هک یتقو  تفر . وا  لزنم  هب  دایز  نب  ءالع  مان  هب  شباحـصا  زا  یکی  اب  تاقالم  يارب  وا  دـننک ». لمحت  ار  رقف  دـنناوتب  یناـسآ  هب  ارقف  هکنیا 

یتسیاب وت  یهاوخ  یم  روط  نیا  رگا  يراد ، جایتحا  نیا  زا  رتگرزب  هناخ ي  هب  ترخآ  رد  وت  : » دومرف دـید  ار  وا  هوکـشاب  عیـسو و  هناخ ي 
قیرط نیا  هب  ار  تاقدـص ) تاکز و   ) ادـخ قوقح  ییاـمنب و  دوخ  ناـشیوخ  ماوقا و  لاـح  تیاـعر  ینک و  ییاریذـپ  ار  مدرم  هناـخ  نیا  رد 

زا تداـبع  يارب  هدرک و  كرت  ار  شا  هداوناـخ  هک  مراد  تیاکـش  مصاـع  مردارب  زا  نم  نینمؤملاریما  يا  : » تفگ ءـالع  سپـس  يزادرپـب ».
، یتسه تدوخ  نمـشد  هک  یـسک  يا  : » دندومرف دـش  رـضاح  هک  یتقو  داتـسرف . وا  غارـس  ار  یـسک  ع )  ) یلع ماما  دـنک ». یم  يرود  هناخ 

لالح وت  يارب  ادـخ  ار  هچنآ  رگا  هک  ینک  یم  رکف  ایآ  ینک ؟ یمن  محر  تیاه  هچب  نز و  هب  ایآ  تسا . هدرک  هارمگ  ار  وت  ناطیـش  ًانئمطم 
ساپـسان ادخ  هب  تبـسن  ینک ، كرت  ار  هداوناخ  هناخ و  وت  رگا  تشاد . دـهاوخن  تسود  ار  وت  ادـخ  یهد ، رارق  هدافتـسا  دروم  تسا  هدرک 
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وت وت ، رب  تنعل  : » دومرف ماما  يروخ ». یم  هداس  كاروخ  یشوپ و  یم  نشخ  ربز و  سابل  مه  وت  نینمؤملاریما  يا  : » تفگ وا  دوب ». یهاوخ 
هک يروط  هب  دنهد ، رارق  نییاپ  هحفـص 147 )  ) مدرم حطـس  رد  ار  دوخ  هک  تسا  هدرک  بجاو  لداع  نایاوشیپ  يارب  ادـخ  یتسین . نم  لثم 
هک دننک  یم  تیاکح  دز . یم  هلـصو  ار  دوخ  سابل  ریمعت و  ار  شیاهـشفک  دوخ  تسد  اب  وا  ور  نیا  زا  دـننکن ». هلان  يرادـن  رقف و  زا  ارقف 

يارقف هک  نیمه  دـیامن . تاریخ  فرـص  ار  شلوپ  ات  تشاذـگ  شورف  ضرعم  هب  دوب ، شدوخ  شـشوک  لـصاح  هک  یناتـسلخن  یلع  ماـما 
یم هناخ  هب  یلاخ  تسد  بلغا  درک و  یم  میـسقت  اهنآ  نایم  ار  لوپ  مامت  وا  هرـصاحم و  ار  وا  فارطا  دجـسم ، رد  دندش ، یم  هاگآ  هنیدـم 

هک ترضح  نآ  یشم  طخ  هیور و  و  ع )  ) یلع ماما  هتـسجرب ي  تافـص  نیا  دندوب . جاتحم  رایـسب  شدوخ  هداوناخ ي  هک  یلاح  رد  تفر ،
هحفص 148) . ) دشاب یم  ثحب  دروم  هک  تسا  ورـشیپ )  ) نّدمتم مالـسا  نامه  ّتیهام  زا  يا  هشوگ  دش  هراشا  اهنآ  هب  شراتفگ  راتفر و  رد 

. ***** 148 ، 147 هحفص 146 ،

ع)  ) یلع ماما  شناد  تعسو 

اهنآ تهج  یحو  هلیـسو ي  هب  ار  نآ  ادخ  تسا و  هدیـشوپ  يّرـس و  ناربمغیپ  یبهذم و  نایاوشیپ  شناد  هک  دنتـسه  هدـیقع  نیا  رب  نایعیش 
ربمغیپ : » دیامرف یم  شدوخ  ع )  ) یلع ماما  دنک . یم  راذگاو  دوخ  نیشناج  هب  ار  مولع  نآ  شگرم  مد  رد  يربمغیپ  ره  دزاس و  یم  راکشآ 

ياه هیرظن  هتبلا  دوب ». شدوخ  عون  زا  رگید  باب  رازه  لماش  باب  ره  هک  تخومآ  نم  هب  یشوگ  رد  ملع  باب  رازه  نیـسپاو  مد  رد  مالـسا 
هفسلف ي نامسآ ، قرب  دعر و  اهربا ، اهدیشروخ ، ناگراتـس ، نیمز ، هرک ي  اهنامـسآ ، ناسنا ، تقلخ  و  یتسرپاتکی )  ) دیحوت هرابرد ي  وا 

تسوا هتفگ ي  دیؤم  نآرق  ریسفت  حرـش و  اهنیا  رب  هوالع  شافخ و  سواط ، تقلخ  ناهایگ ، ومن  دشر و  یگنوگچ  يداژن ، لماکت  خیرات ،
يروآ عمج  هغالبلا ) جـهن   ) مان هب  یباتک  رد  نارادـنامرف  یتلود و  نیرومأم  هب  باطخ  شیاه  همان  ینارنخـس و  مامت  دـش . رکذ  الاب  رد  هک 

تمـسق تسادخ و  مالک  نآرق  داد ) رارق  نآرق  زا  دـعب  تسار  هار  هب  مدرم  تیادـه  ظاحل  زا   ) تسا نآرق  یمود  تقیقح  رد  هک  هدـیدرگ 
(. تسا هریغ  داصتقا و  هعماج ، دشر  شیادیپ و  ملع   ) عامتجالا ملع  تایهلا ، هحفص 149 )  ) لثم تسا  مولع  زا  ییاه  هخاش  لماش  نآ  مظعا 
هک تسا  یلع  ماما  گرزب  راک  هغالبلا  جهن  ددرگ و  ریبعت  ریسفت و  دنمـشناد  رادنید و  يدرم  طسوت  تسا  مزال  نآرق )  ) سّدقم باتک  نیا 

دوب و نافرع  ردـپ  ع )  ) یلع ماما  تسا . رـشب  راک  قوفام  ادـخ و  مالک  زا  رت  نییاپ  نآ  دـنک . یم  ناـیب  ار  نآرق  گرزب  میهاـفم  زا  یتمـسق 
وا زا  هرداص  ینید  ماکحا  اه و  تواضق  دنا . هتخاس  راوتسا  ع )  ) یلع ماما  شناد  رب  ار  دوخ  یقالخا  ياهمارم  یمالسا  نیفوصتم  زا  يرایسب 

هدـش هارمگ  نم  دوـبن  یلع  هنیآ  ره  : » تـفگ یم  بـلغا  رمع  مود  هـفیلخ ي  هـک  يروـط  هـب  دوـب ، قباـس  ياـفلخ  تعاـطا  يوریپ و  دروـم 
لاس ياهزور  دادعت  داد : باوج  ًاروف  وا  تسا ، میسقت  لباق  هد  کی و  نیب  دادعا  رب  ددع  مادک  هک  دش  هدیسرپ  وا  زا  هک  ینامز  (. 1 .«) مدوب

دادعت دنتفگ  دـندمآ و  رفن  هس  رگید  هعفد ي  . 360×7=2520 تسا : بولطم  هرامش ي  برض  لصاح  دینک ، برـض  هتفه  ياهزور  رد  ار 
مهن کی  يرگید و  هب  موس ) کی   ) نآ ثلث  یکی و  هب  نآ  فصن  هک  ددرگ  میـسقت  رفن  هس  اـم  ناـیم  قیرط  نیا  هب  یتسیاـب  رتش  رفن  هدـفه 
اهنآ رتش  هب  ار  شدوخ  ياهرتش  زا  یکی  یلع  ماما  مینک ؟ میـسقت  نامدوخ  نایم  هدـنز  ار  اهرتش  هنوگچ  دوش . میـسقت  یموس  رفن  هب  اـهرتش 
رفن ود  هک  اهرتش  مهن  کی  تسا و  هحفص 150 )  ) رفن شش  هک  اهنآ  موس  کی  تسا و  رفن  هن  هک  اهرتش  فصن  الاح  دومرف : درک و  هفاضا 

شناد اما  دوب  یملع  راکهاش  کـی  تقیقح  رد  نآ  هتبلا  تفرگ . سپ  ار  شدوخ  رتش  سپـس  (. 9+6+2=17  ) دییامن میسقت  دوخ  نیب  تسا 
رثأتم نادجو  يادن  هب  تسا و  هتـسویپ  مه  هب  يراکزیهرپ  قالخا و  اب  دیحوت ، رب  ینبم  شناد  اریز  تسا ، هداد  يرتشیب  تیمها  وا  هب  تایهلا 

تایدام يور  رب  نآ  ساسا  اریز  زادنارب  هناخ  هن  تسا و  بّرخم  هن  ملع  نآ  دهد  یم  شمارآ  حلـص و  يراودیما  هدعو و  هجیتن  رد  هدـش و 
ار يدام ) دصاقم  يارب  هن  دشاب  رکف  ندرک  نشور  يارب  هک  یـشرورپ  شزومآ و   ) شرورپ شزومآ و  هنوگنیا  مالـسا  هتبلا  تسا . هدشن  انب 

رـشب عون  هب  ات  هدـش  هتخومآ  تمکح  ملع و  وا  هب  سپـس  دوش و  یم  كاپ  تشز  تافـص  زا  ناسنا  لوا  هلهو ي  رد  دـیامن و  یم  داهنـشیپ 
رب يو  ياه  هیآ  لوا  هک  داتـسرف  ناشدوخ  زا  يربمغیپ  یماع ) داوس و  یب  مدرم   ) نایودـب نایم  هک  تسوا  : » دـیوگ یم  نآرق  دـنک . یبوخ 
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، هعمج هروس ي   ) دنا هدوب  راکشآ  یهارمگ  رد  شیپ  زا  هچرگا  دزومآ و  اهنآ  هب  تمکح  باتک و  سپـس  دنک و  ناشکاپ  دناوخب و  ناشیا 
سالک رد  دوخ  ياهیدرگاش  مه  هب  گنفت  اـب  هلاـس  نازومآ 14 و 15  شناد  زا  نت  دـنچ  هک  دـسر  یم  ربخ  اـکیرمآ  زا  ًاریخا  ي 2 ».) هیآ 

دشیدنایب يا  هراچ  دوجوم  عضو  حالصا  يارب  ات  تسا  هتساوخ  لحم  شیشک  زا  ناتـسداد  دنا و  هتـشک  ار  يدادعت  هدش و  رو  هلمح  سرد 
نایم راب  دنب و  یب  ِيدازآ  یگ و  راوخ  یم  اشحف و  ّدح  زا  شیب  عویش  تلع  هب  هچرگا  دنریگب . ار  نآ  ولج  دنناوت  یمن  یتلود  تاماقم  اریز 
نایم زیمآ  ترارـش  لامعا  نینچ  نتفای  فیفخت  روظنم  هب  دشابن . چـیه  هک  نیا  زا  هب  دـشاب  رید  اما  تسا  هدـش  رید  عضو  نیا  حالـصا  ، مدرم

تافـص یقالخا و  دویق  ظاحل  زا  ار  یهلا  نایدا  گنهرف  اه و  هشیدـنا  تسا  مزال  شرورپ  شزومآ و  نایبرم  ًـالوا  هحفص 151 )  ) ناناوجون
نتـشون توهـش و  ِجـّیهم  ياهملیف  نتخاس  رد  یتسیاب  اه  همانزور  ناریدـم  نازاس و  ملیف  ًایناث  دـننک و  لخاد  سرادـم  همانرب ي  رد  یناسنا 
شرورپ شزومآ و  رد  یمهم  شقن  دنتـسه و  هعماج  نایبرم  تقیقح  رد  تالجم  نویزیولت و  اریز  دنیامن . رظن  دیدجت  یفارحنا  ياهناتـساد 

هراچ رضاح  لاح  رد  برغ  يایند  درب ، یفاک  هرهب  مالـسا  ندمت  زا  یبیلـص  ياهگنج  يانثا  رد  اپورا  هک  روط  نامه  دننک . یم  يزاب  مدرم 
، تساهندـمت نیب  رظن  لدابت  راک  زاغآ  رـضاح  لاح  رد  دوش . ایوج  ار  نآ  هراچ ي  هدوب و  سامت  رد  ناهج  یناحور  زکارم  اب  ات  درادـن  يا 

بناجنیا دشاب . یم  ناهج  رد  شمارآ  تلادع و  شرتسگ  يارب  امنهار  نیرتهب  ع )  ) یلع ماما  رادرک  راتفگ و  هک  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب 
-1 دنیامن . تبغر  ترـضح  نآ  زا  يوریپ  هب  هتخانـش و  رتهب  ار  وا  همه  ات  منک  یم  میدـقت  ار  یلع  ماما  زجوم  یملع و  تاملک  زا  يدادـعت 
، مدرم نیرتدب  - » 2 درک ». دهاوخ  عیاض  ار  وا  دـنوادخ  دراذـگ ، عیاض  ار  نآ  دـشاب و  مدرم  روما  يدـصتم  هک  سک  ره  : » دومرف یلع  ماما 

هنایم داـصتقا و  یگدـنز  زا  یمین  تسا . شیاـسآ  دـالوا  یمک  رتگرزب و  تسا  یگرم  رقف  - » 3 تسا ». ّبلقتم  نئاـخ و  رو  هشیپ  بساـک و 
یم یشوخان  ضارما و  بجوم  اریز  دیزیهرپب  يروخ  رپ  زا  - 4 دش ». دهاوخن  رقف  راچد  دنک ، تراظن  شداصتقا  رب  هک  یسک  تسا و  يور 

تالکـشم هیلع  رب  ندرک و  ربـص  هحفـص 152 )  ) جـنر درد و  ربارب  رد  تسا و  تبیـصم  تلم  يارب  یناوتاـن  راـهظا  یتسـس و  - » 5 ددرگ ».
-7 دیـسرب ». یلاع  تاـجرد  هب  ادـخ  دزن  اـت  دـینک  كاـپ  ار  دوخ  تشز  تسپ و  تاوهـش  زا  - » 6 تسا ». تماهـش  تأرج و  ندرک  هزراـبم 
-8 دننک ». فالتخا  ات  دـنراد  یگدامآ  هشیمه  اهبلق  اریز  دـینزن  نماد  رگیدـکی  اب  ار  فالتخا  شتآ  دـینک و  ظفح  ار  رگیدـکی  اب  يواست  »

شـش اب  ینادان  - » 9 دیـشاب ». عضاوتم  اهنآ  هب  تبـسن  دـینک و  دروخرب  نانآ  اب  ناـنیمطا  ییورـشوخ و  اـب  دـیریذپب ، لـیم  يور  زا  ار  مدرم  »
(2 دروخ ) یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  راکزیهرپ  ناسنا   ) يراـکزیهرپ يوقت و  نودـب  مشخ  ( 1 ددرگ :) یم  راکشآ   ) دوش یم  هتخانش  تلـصخ 

سک همه  هب  ندرک 6 ) شاف  ار  رارـسا  ( 5 دنک . تبحـص  نمـشد  زا  تسود  اب  دناوتن  ندومن 4 ) شـشخب  اج  یب  نتفگ 3 ) هدوـهیب  نخس 
نیرتالاب - » 12 تسا ». يّدعت  ملظ و  هانگ ، نیرتگرزب  - » 11 دیزادرپب ». دکـشخب  شقرع  هکنیا  زا  لبق  ار  رگراک  دزم  - » نتشاد 10 نانیمطا 

ازج زور  هب  هک  یسک  - » 13 هحفـص 153 ) .« ) تسا ندرک  راتفر  ینابرهم  هب  اهنآ  اب  مدرم و  تیذا  رازآ و  زا  ندرک  يرود  ناـسنا  تلیـضف 
قوقح دـنک  یلبنت  هک  یـسک  - » 15 تداـع ». زج  دوـش  ضوـع  دـناوت  یم  يزیچ  ره  - » 14 دزرو ». یمن  صرح  اـیند  لاـم  هب  دراد ، ناـمیا 

درخ لقع و  رب  ّطلسم  نمـشد  یـسوه  لوب  تسین و  قفاوم  یـسوه  لوب  اب  نید  - » 16 داد ». دـهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  یعامتجا  یـصخش و 
-18 تسا ». ملع  يدایز  هکلب  تسین ، دالوا  لام و  ترثک  ییوکین  دومرف : وا  تسیچ ؟ رد  ییوکین  دـش ، هدیـسرپ  یلع  ماما  زا  - » 17 تسا ».

تورث طیارـش و  اـب  ندوب  ربارب  يزوـسلد  تقفـش و  نیرتـالاب  - » 19 تسا ». راـتفر  نیرت  نـیگنن  اـههاگداد ) نارواد   ) تاـضق یتلادـع  یب  »
یسک - 22 تسا ». ناهانگ  همه ي  همـشچرس ي  تورث  لام و  - » 21 اهروتاتکید »؟ نادنزرف  اهروتاتکید و  دنیاجک  - » 20 تسا ». ناردارب 

ار شدوخ  یتسیاب  ددرگ  یم  مدرم  ياوشیپ  هک  یسک  - » 23 دهد ». یم  دیون  وت  هب  هک  تسا  یسک  لثم  دراد ، یم  رذحرب  هانگ  زا  ار  وت  هک 
شدوخ هب  دـهد و  یم  شزومآ  هک  یـسک  نابز ، اب  هن  دـشاب  لمع  اب  یتسیاب  وا  سیردـت  میلعت و  ار ، نیریاـس  دـعب  دـهد  شزومآ  میلعت و 

.« دنیامن یم  رما  ار  مدرم  دنهد و  یم  هحفص 154 )  ) شزومآ هک  يرگید  ناسک  زا  تسا  مارتحا  يارب  سک  نیرت  هتسیاش  دهد  یم  روتسد 
مهف و چیه  - » 26 تسین ». یـشورف  هاج  ربکت و  زا  رت  زیگنا  مغ  ییاهنت  چـیه  - » 25 تسین ». درخ  لقع و  زا  رت  دـنمدوس  یتورث  چـیه  - » 24

تیاور قباـطم  اـی  تسین ». هاـنگ  زا  يرود  يراـکزیهرپ و  نوچ  یـشنم  گرزب  چـیه  - » 27 تسین ». هقیلـس  ینادراـک و  یبوـخ  هب  یکاردا 
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بدا نوچ  یثرا  چیه  - » 29 تسین ». یقلخ  شوخ  لثم  ینابرهم  چیه  - » 28 تسین ». هانگ  زا  يرود  نوچ  یتماهش  تأرج و  چیه  : » يرگید
-32 تسین ». يراکوکین  لثم  یتراجت  چیه  - » 31 تسین ». يریخ  هب  تبقاع  نوچ  يا  هرهب  ادخ و  فطل  زج  ییامنهار  چـیه  - » 30 تسین ».
رکفت و لثم  یـشناد  چیه  - » 34 تسین ». كوکـشم  ياهزیچ  زا  تهارک  لثم  ییاوقت  چـیه  - » 33 تسین ». یهلا  شاداپ  نوچ  يدوس  چـیه  »

ییاقآ چیه  - » 37 تسین ». ییابیکش  ایح و  لثم  يا  هدیقع  چیه  - » 36 تسین ». ینید  ماکحا  ماجنا  نوچ  یتدابع  چیه  - » 35 تسین ». هشیدنا 
اناد ناتـسود  اب  تروشم  لثم  يراکددم  چـیه  تسین و  شناد  نوچ  يراختفا  چـیه  - » 38 هحفـص 155 ) .« ) تسین ینتورف  نوچ  یگرزب  و 

باـسح زیچ  ره  - » 41 دـیریگ ». ارف  تسا  نـکمم  هـک  اـجک  ره  زا  ار  شناد  - » 40 تسوا ». یبوـخ  ردـق  هـب  درم  ره  شزرا  - » 39 تسین ».
نیریـش و وا  شین  اما  تسا ، برقع  نوچ  نز  - » 42 دسر ». یم  ماجنارـس  یـشَک  یم  راظتنا  ار  هچ  ره  دور و  یم  نایم  زا  تایدام )  ) یندرک
اب یتسود  تسا و  کیدزن  گرم  نامز  - » 44 دوش ». دازآ  دنب  زا  هاگره  تسا ، یشحو  يوخ و  هدنرد  ناویح  نوچ  نابز  - 43 تسا ». زیزع 

دنک و یم  راکنا  ار  زیچ  همه  تسا ، تورث  یپ  رد  هک  سک  ره  - » 46 تسا ». ندرک  هبوت  ًادعب  زا  رتناسآ  هانگ  زا  زیهرپ  - » 45 هاتوک ». اقفر 
رد دنک ، یم  تروشم  نارگید  اب  وا  هک  یتقو  دزادـنا . یم  تکاله  هب  ار  دوخ  دـنک ، یم  لمع  دوخ  هدـیقع ي  رکف و  هب  طقف  هک  سک  ره 

رهام تسدربز و  ناوج  کی  زا  رت  زیگنا  رب  نیـسحت  هبرجت  اب  درم  کی  رکف  هدیقع و  نم  دزن  - » 47 تسا ». هدش  میهس  اهنآ  كاردا  مهف و 
یعیبطریغ تردق  کی   ) متخانش دوخ  يدوخ  هب  تالکـشم  ندش  لح  اه و  هدارا  نتـسکش  تامیمـصت و  رییغت  اب  ار  ادخ  نم  - » 48 تسا ».

هدیدان امـش  هک  زیچ  ره  اریز  دیـسانشن ) ردـق   ) دـینک اهر  ار  ادـخ  ياهتمعن  ادابم  - » 49 هحفـص 156 ) (.« ) دراد تراظن  اـم  روما  رب  ـالاب  رد 
یم يرود  رقف  زا  هک  یلاح  رد  دباتش  یم  رقف  يوس  هب  لیخب  هنوگچ  هک  تسا  نم  بجعت  هیام ي  نآ  - » 50 ددرگ ». یمنرب  هرابود  دیریگب 
نیا رد  ارقف  لثم  وا  دهد . یم  تسد  زا  تسا  نآ  يایوج  هک  یتورث  و  درب ) یم  رسب  ارقف  لثم  نکیلو  دنک  یم  رارف  رقف  زا  كاسما ، اب   ) دنک

زورید هک  يأر  دوخ  دنـسپدوخ و  درم  زا  مریحتم  نینچمه  دش و  دهاوخ  تساوخزاب  تمایق  رد  نادـنمتورث  لثم  دـنک و  یم  یگدـنز  ایند 
رد ادـخ ، دوجو  رد  دـنک  یم  کش  هک  يدرم  زا  مریحتم  زاب  دـش و  دـهاوخ  نفعتم  يا  هشـال  ادرف  دوب و  ینم  بآ  هدـیدنگ  هرطق ي  نوچ 
یم همه  هک  دور  یم  یهار  هب  یـسک  ره  دـنیب  یم  ناسنا  هک  تسا  نم  بجعت  هیام ي  زاب  دـنک و  یم  هراظن  شتاـقولخم  رب  وا  هک  یتروص 

هک یتروص  رد  دنک ، یم  راکنا  ار  دـعب  يایند  هک  یـسک  زا  منک  یم  بجعت  دـنک و  یم  شومارف  ار  شدوخ  گرم  اما  دـنریم ) یم   ) دـنور
يایند زا  لفاغ  تسا و  تورث  ندرک  دایز  مرگرـس  رذـگدوز  يایند  نیا  رد  هک  تسا  یـسک  زا  نم  بجعت  زاب  تسا و  هدـید  ار  لوا  يایند 
نامه اریز  دینک  لابقتسا  بوخ  امرس  زا  ناتسمز  رخآ  رد  دینک و  ظفح  امرـس  زا  ار  دوخ  زییاپ  تدم  لوط  رد  - » 51 تسا ». هدنیآ  نادواج 
ناسنا ندب  يور  رب   ) دشخب یم  یباداش  ناتخرد  هب  راهب )  ) امرـس نایاپ  رد  دراذـگ  یم  رثا  ناتخرد  هنت ي  يور  رب  امرـس  لّوا ، رد  هک  روط 

نامه مالـسا  دشاب . هدادـن  حیـضوت  ًالبق  يرگید  سک  هک  مهد  یم  حیـضوت  ار  مالـسا  يروط  نم  - » 52 دراذـگ ».) یم  رثا  هنوگناـمه  مه 
هب راـهظا  تسا و  ندرک  راکـشآ  ار  دوـخ  هدـیقع  نید  رد  تاـبث  هحفـص 157 )  ) تسا و نید  رد  يراوتـسا  تاـبث و  میلـست  تسا و  میلـست 
.« تسا هودنا  مغ و  ببـس  تصرف  نداد  تسد  زا  - » 53 تسا ». لمع "  نامه "  دهعت  ماجنا  تسادخ و  اب  نامیپ  دـهعت و  ماجنا  يرادـنید ،
زا ار  وا  دنک ، لیلذ  راوخ و  ار  یکی  دریگب  رظن  رد  ادخ  هک  یتقو  - » 55 دوش ». یمن  ریقف  زگره  دنک  يور  هنایم  یگدنز  رد  سک  ره  - » 54
زیچ همه  دنتسه  نادان  نوچ   ) دنتسه دوخ  ینادان  نمشد  مدرم  - » 56 دـهد ».) یمن  وا  هب  شناد  بسک  قیفوت   ) دراد یم  غیرد  ملع  شناد و 

كرد ار  بلقت  بیرف و  ياهاج  نارگید ) اب  تروشم  رثا  رب   ) دریگ یم  ارف  ار  هیرظن  هدـیقع و  دـنچ  هک  یـسک  - » 57 دننک ».) یم  راکنا  ار 
تجاجل - » 59 دـینک ». هیبنت  راکوکین  هب  ِندرک  یکین  اب  ار  ریرـش  راـک و  دـب  - » 58 دسانـش ».) یم  ار  طلغ  یتسردان و  ياـهلحم   ) دـنک یم 

.« تسا ینمیا  تمالـس و  طایتحا  یـشیدنارود و  هجیتن ي  تسا و  فسأت  يراـگنا  لهـس  هجیتن ي  - » 60 دـنک ». یم  لطاب  ار  يأر  ریبدـت و 
نآ هرابرد ي  نم  دـش ، یفرعم  نم  هب  قح  هک  یتقو  - » 62 تسا ». یهارمگ  اهنآ  زا  یکی  دـیآ  لـمع  هب  فلتخم  توعد  ود  هنییآ  ره  - » 61

یـسک هب  ییابیکـش  ربص و  رگا  - » 64 هحفـص 158 ) .« ) دـتفا یم  تکـاله  هب  تشاذـگ  رتارف  ار  اـپ  قح  زا  سک  ره  - » 63 مدرکن ». کـش 
يارب طقف  وت  يروآ ، تسد  هب  موزل  زا  شیب  وت  هک  هچنآ  مدآ ، دنزرف  يا  - » 65 تشک ». دهاوخ  ار  وا  يربص  یب  دهدن ، شمارآ  نیکست و 
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-67 دریگ ». یم  تعسو  هک  شناد  فرظ  زج  دوش ، یم  رپ  یهد  یم  رارق  نآ  رد  هک  هچنآ  اب  یفرظ  ره  - » 66 ینک ». یم  يراد  هگن  ثراو 
-69 تسوا ». تقیقح  مدـع  زا  یکاح  تسود  کی  تداـسح  - » 68 دراد ». یمیخز  ياـه  هخاـش  تسا ، فاـص  نآ  هنت ي  هک  یتخرد  ره  »
-71 تـسا ». يرواد  زور  هشوـت  داز و  نیرتدــب  مدرم  رب  مـلظ  - » 70 دوـش ». هداد  مکح  تـالامتحا  هطـساو ي  هب  هک  تـسین  تلادـع  نآ  »

ِتوکس هجیتن ي  - » 72 دراد ».) ناهنپ  ار  مدرم  صقن  بیع و   ) دریگب هدـیدان  دـناد  یم  هچ  ره  هک  تسا  نآ  میرک  درف  کی  لـمع  نیرتهب  »
اب تمعن ، روفو  درب ، یم  الاب  ار  مارتحا  تلزنم و  ششخب  تواخس و  دنک ، یم  دایز  ار  تاطابترا  اه و  یگتـسویپ  تلادع  تسا ، تبیه  دایز 

کی رب  لمحت  ربص و  دـتفا و  یم  تردـق  زا  بوخ  راتفر  اب  ِفلاخم  دوش ، یم  لصاح  یگرزب  تدایـس و  اهیتخـس ، اب  تمواقم  اب  ینتورف و 
يزور دـیوگ " : یم  وا  دوـب . ع )  ) یلع ماـما  ترـضح  صاـخ  باحـصا  زا  داـیز  نب  لـیمک  - » 73 دـنوش ». یم  داـیز  ناتـسود  قمحا ، درم 

دنتـسه و شناد  فرظ  اهبلق  لیمک ، يا  دومرف : دیـشک  یقیمع  هحفـص 159 )  ) هآ هکنیا  زا  سپ  درب و  رهـش  زا  جراخ  هب  ارم  ماما  ترـضح 
: دنتسه هتـسد  هس  رب  مدرم  نک : تقد  میوگ  یم  نم  هچنآ  هب  نیاربانب  دننک . ظفح  ار  دوخ  ياوتحم  بوخ  هک  دنتـسه  ییاهبلق  اهنآ  نیرتهب 
زا سپ  دنتسه و  تایدام  تیناوهش و  زا  دازآ  هک  دنک ) یم  ماهلا  وا  رب  ار  ملع  گرزب  يادخ  هک  يدنمشناد   ) تسا ینابر  ملاع  هکنآ  یکی 

هدننک توعد  ره  لابند  هک  دنتسه  یلومعم  مدرم  سپس  دننز . یم  مدق  تاجن  يراگتسر و  هار  رد  هک  دنتـسه  ملع  ناگدننک  وجتـسج  نآ 
. دننک یمن  بسک  ار  يدامتعا  لباق  تیامح  چیه  دنتـسین و  ایوج  ار  شناد  رون  اهنآ  دنریگ . یم  رارق  ییادص  ره  ریـسم  رد  دنود و  یم  يا 
لام و زا  روبجم ي  وت  هک  یتروص  رد  يوش ، یم  يرادهگن  ملع  هلیسو ي  هب  وت  دراد ، حیجرت  تورث  رب  ًاملسم  شناد  هک  نادب  لیمک ! يا 

دشر دنمتورث  هداوناخ ي  رد  هک  یسک  دوش و  یم  دایز  ندرک  فرص  اب  ملع  دوش و  یم  مک  ندرک  جرخ  اب  تورث  ینک ، يرادساپ  تورث 
نید تسا و  نید  ياه  هیاپ  زا  یکی  شناد  لیـصحت  لیمک ! يا  دنک . لمحت  ار  اهیتخـس  دناوت  یمن  وا  دوش  مامت  تورث  هک  یتقو  دنک ، یم 

بسک زین  شگرم  زا  دعب  رمع و  مامت  رد  نآ  اب  دراذگ و  یم  مدق  نید  هار  رد  یهاگآ  اب  دنمشناد ، ناسنا  کی  دخرچ . یم  شناد  رادم  رب 
دننک رمع  يزارد  راگزور  هچ  رگا  نادنمتورث  لیمک ! يا  دوش . یم  هداد  نامرف  تورث  هب  دنک و  یم  ییامرفمکح  شناد  دنک ، یم  ترهش 

هشیمه يارب  اهنآ  تیصخش  نکیلو  دوش  یم  كاخ  اهنآ  ياهندب  دننام . یم  یقاب  تسا  اپرب  ایند  هک  ینامز  ات  نادنمشناد  یلو  درم  دنهاوخ 
یم شاک  يا  تسا و  شناد  زا  هحفص 160 )  ) ّولمم اج  نیا   " دومرف : درک و  هراشا  شا  هنیس  هب  ترضح  سپـس   " دریگ . یم  رارق  اهلد  رد 
نم یلو  مدروآ ، تسد  هب  ار  سک  نآ  نم  يرآ  دـشاب .) هتـشاد  ار  نآ  نتفرگارف  لمحت   ) دـنک لمح  ار  نآ  هک  منک  ادـیپ  یـسک  متـسناوت 

ار ادخ  ششخب  فطل و  وا  دنک و  هدافتـسا  ءوس  ییایند  ياه  هتـساوخ  هار  رد  نید  زا  هک  تسا  نکمم  وا  اریز  منک  دامتعا  وا  هب  مناوت  یمن 
دشابن شبلق  رد  یتریصب  چیه  اما  دشاب  تقیقح  وریپ  تسا  نکمم  ای  دوش و  طلسم  مدرم  رب  هلیـسو  نیدب  دریگ و  راک  هب  شناگدنب  هیلع  رب 

نیاربانب دریگ . یم  ار  نآ  بناج  هرخالاب  دنک و  یم  نیقلت  مک  مک  دوخ  زغم  رد  ار  نآ  دوش  رهاظ  يدیدرت  کش و  هک  یعقوم  هجیتن  رد  و 
ود ره  دننک . یم  يزودنا  لام  هدش  تورث  صیرح  دنور و  یم  ورف  تاوهـش  رد  یناسآ  هب  دنتـسین و  بوخ  یفاک  ردـق  هب  نآ ، هن  نیا و  هن 

لیالد و هک  ناسک  نآ  زا  زگره  نیمز  اما  دوش . یم  دیدپان  شا  هدنروآ  ِگرم  اب  شناد  قیرط  نیا  هب  دنتـسین ، نید  وریپ  هجو  چـیه  هب  اهنآ 
ادـخ ياه  هتـساوخ  هکنیا  يارب  ناشیا  اـی  و  ع »  ) نایعیـش اـم  ناـیاوشیپ   ) دـنیامن یم  يرادـساپ  مدرم  رظن  رد  اراکـشآ و  ار  ادـخ  ياـهتجح 

هچرگا دنتسه ؟ اجک  رد  دنرفن و  دنچ  اهنآ  دنراد . یم  ناهنپ  ار  لیالد  نآ  ددرگن  فقوتم  هشیمه  يارب  لطاب و  یعرش ) نیناوق  تابجاو و  )
اهنآ دنک و  یم  ظفح  اهنآ  هلیسو ي  هب  ار  دوخ  لیالد  اه و  هناشن  دنوادخ  دنشاب . یم  دنمجرا  رایـسب  ادخ  رظن  رد  اما  دنتـسه  یمک  تارفن 

، شناد دـننک . ورد  اهنآ  بلق  رد  ار  شناد  مخت  ات  دنراپـس  یم  نارگید  هب  تسا ) هدـش  هدرپس  ناشدوخ  هب  هک  هنوگ  نامه   ) ار اهـشناد  نآ 
مدرم هک  ار  هچنآ  اهنآ  دوب . دـنهاوخ  ادـخ  هب  مکحم  ِنامیا  حور  يامنهار  اهنآ  هجیتن  رد  تسا و  هدـناشک  یقیقح  مهف  كرد و  هب  ار  اهنآ 
انـشآ نآ  اب  اهنآ  درادنپ ، یم  هناگیب  نادان ، هک  ار  هچنآ  دننک و  یم  ضرف  ناسآ  هحفص 161 ) ، ) دنریگ یم  تخـس  راب ) دنب و  یب   ) یلاباال
رهظم اهنآ  دنراد .) طابترا  ادخ  اب   ) دراد یگتسویپ  اهنامسآ  اب  اهنآ  حور  اما  دننک ، یم  یگدنز  ایند  نیا  رد  ناشیاهندب  اب  اهنآ  دندرگ . یم 

هک اجک  ره  الاح  لیمک  يا  متسه . اهنآ  رادید  قاتشم  نم  ردقچ  دنناوخ . یم  ادخ  نید  هب  ار  مدرم  دنتسه و  نیمز  يور  رب  ادخ  نیشناج  و 
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يدرم هاگره  تسا . هداد  تسد  زا  ار  شنامیا  ثلث  دـنک ، میظعت  شتورث  رطاخ  يارب  ار  يدـنمتورث  هک  یـسک  - » 74 " ورب ». یهاوـخ  یم 
بلق هاـگره  دـنریگ و  یم  هرخـسم  هب  ار  نآرق  تاـیآ  هک  تسا  یناـسک  نآ  زا  دور  منهج  هب  گرم  زا  سپ  دـنک و  یم  توـالت  نآرق  هـک 

لیم نایاپ و  یب  صرح  درک ، دهاوخن  كرت  ار  وا  زگره  هک  یپرد  یپ  مغ  ددرگ : یم  زیچ  هس  هب  يالتبم  وا  ددرگ ، دنمقالع  ایند  هب  يدرم 
هدیدنسپ هداد ، ادخ  تمعن  هک  روط  نامه  تسا و  هدنزرا  مه  تعانق  تسا  دیفم  تورث  هک  روط  نامه  - » 75 لوصح ». لباقریغ  يوزرآ  و 

یم دیجمت  راکوکین  نز  ای  درم  زا  ادخ  هکنیا  زا  دـعب  دندیـسرپ ، ار  ادـخ  راتفگ  ینعم  وا  زا  - 76 تسا ». هدیدنـسپ  مه  یقلخ  شوخ  تسا ،
اب - » 77 دـشاب ». راگزاس  عناق و  هک  یـسک  : » دومرف ماما  مینک ». یم  اطع  یتحار  شوخ و  یگدـنز  کی  وا  هب  ًاملـسم  اـم  : » دـیوگ یم  دـنک 

دیما تسا و  رت  تخبـشوخ  تورث  شاعم و  ندروآ  تسدب  رد  وا  اریز  وش  کیرـش  دراد  روفو  دح  هب  شاعم  یگدـنز و  لیاسو  هک  یـسک 
تلادع و هب  ادخ  : » دیوگ یم  هک  دندیسرپ  ار  ادخ  راتفگ  ینعم  وا  زا  - 78 هحفص 162 ) .« ) دنک دایز  مه  ار  وت  مهس  ثیح  نیا  زا  دور  یم 
-79 دیشاب ».) نابرهم  مدرم  هب  تبسن   ) دیدرگ طلسم  اهنآ  رب  ات  دینکن  دراو  راشف  نارگید  هب  : » دومرف یلع  ماما  دنک ». یم  شرافـس  ناسحا 
هک یـسک  نوچ  هدب  تبثم  خساپ  يدش  توعد  گنج  هب  رگا  اما  نکم  گنج  هب  توعد  وت  ادتبا  : » دومرف نسح  ماما  شدنزرف  هب  یلع  ماما 

: دومرف ع )  ) یلع ماـما  دـش . هدیـسرپ  دـنمدرخ  ینعم  وا  زا  - 80 ددرگ ». كاله  یتسیاـب  یغاـی  تسا و  یغاـی  دـنک  یم  توعد  گـنج  هب 
نونکا مه  : » دومرف وا  دنک . فیرعت  ار  نادان  هک  دندیـسرپ  سپـس  دهد ». رارق  دوخ  حیحـص  ياج  رد  ار  زیچ  ره  هک  تسا  یـسک  دنمدرخ  »

يارب امش  هک  ییایند  نیا  دنگوس  ادخ  هب  : » دومرف ماما  - 81 دهدن .) رارق  دوخ  بسانم  ياج  رد  ار  اهزیچ  هک  یسک  « ) مدرک فیرعت  ار  نآ 
کی تسد  رد  هک  كوخ  ناوختسا  هکت  کی  زا  نم  رظن  رد  دینکش ، یم  تسد  رس و  اهروخشال  ناگس و  لثم  مه  اب  نآ  ندروآ  تسد  هب 

وا زا  رارف  هار  دناوت  یمن  درم  هک  رتروآ  فّسأت  دنتسه و  وج  هنتف  رورش و  نانز  مامت  یّلک  روط  هب  - » 82 تسا ». رت  تسپ  دشاب  یماذج  رفن 
دوخ هقح ي  قوقح  دـشاب ، یتقد  یب  يور  زا  شیاهراک  هک  يدرم  : » دومرف یلع  ماـما  - 83 دراد ».) جایتحا  وا  دوجو  هب  درم   ) دنک ادـیپ  ار 

هب عورشمان  هار  زا  هک  گنس  هکت  کی  - » 84 دنک ». یم  مگ  ار  شناتسود  دنک  رواب  ار  نیچ  نخس  ِنخس  هک  یسک  دهد و  یم  تسد  زا  ار 
تـسد زا  ملاـظ  هک  يزور  - » 85 تـسا ». هناـخ )  ) نآ یبارخ  ناـگورگ  دریگ ، رارق  يا  هناـخ  هحفـص 163 )  ) نامتخاس رد  هدـمآ و  تسد 

زا رتناسآ  ایند  نیا  رد  ندیـشک  باذـع  اریز   ) دـشک یم  ملاظ  زا  مولظم  هک  تسا  يزور  زا  رت  تخـس  بتارم  هب  دـشک ، یم  باذـع  مولظم 
یم نشور  ار  تقیقح  خـساپ  مادـک  تسین  مولعم   ) دـنام یم  هتخانـشان  تقیقح  دنـشاب ، ددـعتم  اهخـساپ  هک  یتـقو  - » 86 تـسا ».) ترخآ 

وا هدیقع ي  دراد ، بوخ  هدیقع  وت  هب  تبسن  هک  یسک  - » 88 دنوش ». یم  مک  اهوزرآ  دنوش ، یم  دایز  تاناکما  هک  ینامز  - » 87 دزاس »).
ار ادـخ  تابجاو   ) یتسه نآ  ماجنا  هب  روبجم  وت  هک  تسا  نآ  راـک  نیرتهب  - » 89 دنامب ».) تباث  وا  هدیقع ي  هک  نک  یعـس   ) راد قّقحم  ار 
.« تسا ترخآ  ترارم  ثعاب  ایند  نیا  یـشوخ  تسا و  دعب  يایند  یـشوخ  هیام ي  ایند  نیا  یماک  خلت  تنحم و  - » 90 تسا ».) نداد  ماجنا 

هدرک بضغ  هک  دوش  یم  نامیـشپ  دنیـشن ) یم  ورف  مشخ   ) ددرگ یمرب  دوخ  ساوح  هب  درم  یتقو  اریز  تسا ، نونج  عون  کی  مشخ  - » 91
درم نخـس  رگا  - » 93 دوش ». یم  لصاح  نتـشادن  تداـسح  زا  یتمالـس  - » 92 تسوا ». یگناوـید  رب  یهاوـگ  دوـشن  نامیـشپ  رگا  تسا و 

همادا تقد  هب  رگا  کچوک  ياـهراک  - » 94 هحفـص 164 ) .« ) تسا ضرم  دوب  اطخ  رگا  تسا و  افـش  نآ  تسا ، یلمع  لوقعم و  دـنمدرخ 
یهاوخدوخ ربکت و  زا  يا  هدرپ  تحیصن ، دنپ و  وت و  نیب  - » 95 دنریگ ». ماجنا  باتش  اب  هک  تسا  گرزب  ياهراک  زا  رتدیفم  دنشاب ، هتشاد 

یم ییوج  هناهب  هک  اـهنآ  هار  شناد ، - » 97 دراذگ ». یم  رتارف  اپ  دوخ  دح  زا  نادان  دـیامن ، گنرد  دنمـشناد  هچنانچ  - » 96 دراد ». دوجو 
نآ دـیراذگن و  نآ  رد  مدـق  تسا  یکیرات  هار  نآ  : » دومرف وا  دـش ، هدیـسرپ  ردـق  اضق و  هب  عجار  ع )  ) یلع ماـما  زا  - 98 ددنب ». یم  دننک 

ع)  ) یلع ماما  - 99 دیهدن ». تمحز  دوخ  هب  ّرـس ) نآ  ندوشگ  يارب   ) تسادخ رارـسا  زا  نآ  دینکن ، یـصاّوغ  نآ  رد  تسا  یفرژ  سونایقا 
تسرپ و مکـش  وا  دوب ، راوخ  وا  مشچ  ربارب  رد  اـیند  اریز  دوب ، نم  مارتـحا  دروـم  یلیخ  هک  متـشاد  يزیزع  تسود  میدـق  رد  نم  : » دوـمرف

یمن تساوخرد  درواـیب  تسد  هب  تسناوت  یمن  هک  هچنآ  زا  شیب  وا  درک . یمن  وزرآ  دـبایب  تسناوـت  یمن  هک  ار  هچنآ  دوـبن و  نارچروـس 
یم تکاس  ار  رگید  نایوگ  نخـس  درک  یم  تبحـص  هک  یتقو  دوب ، مارآ  تکاس و  ار  تقو  مامت  تشادـن ،) عقوت  دوخ  قح  زا  شیب   ) درک
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تقو چیه  وا  دوب . لگنج  ریـش  لثم  گنج  عقوم  رد  یلو  دوب  ایح  اب  نتورف و  ًارهاظ  وا  دناشن ، یم  ورف  ار  ناگدننک  لاؤس  یگنـشت  وا  درک .
هناهب رذع و  هک  یتقو  ات  درک  یمن  تمالم  یئزج  تاعوضوم  رد  ار  یـسک  تقو  چیه  وا  یـضاق . روضح  رد  رگم  درک ، یمن  لیلد  هماقا ي 

یم ماجنا  هک  يراک  ره  وا  تمحازم  عفر  زا  دـعب  زج  تفگ ، یمن  نخـس  یتمحز  رـسدرد و  هرابرد ي  هاـگ  چـیه  وا  درک . یم  شوگ  ار  وا 
طلسم نتفگ  نخـس  رد  وا  هچرگا  تفگ . یمن  يزیچ  داد  یمن  ماجنا  هک  يراک  هحفـص 165 )  ) هرابرد ي و  داد ) یم  لوق   ) تفگ یم  داد 
رتشیب تشاد  یم  تسود  وا  دوب .) وا  بناج  هب  قح  مه  توکـس  رد  درک  یمن  ادا  ار  یبلطم  رگا   ) دـش یمن  بولغم  مه  توکـس  رد  اما  دوب 

یم تفلاخم  دوب  سوه  يوه و  هب  کیدزن  هک  زیچ  نآ  اب  دوش  ور  هب  ور  زیچ  ود  اب  دوب  اـنب  وا  رگا  دـنک . تبحـص  هکنیا  اـت  دـشاب  تکاـس 
زا یتمسق  نتفرگارف  هک  دینادب  امش  دیریگب  دای  مامت  ار  اهنآ  دیناوت  یمن  رگا  دیریگ ، ارف  ار  هدیدنسپ  تافـص  نیا  دیاب  امـش  نیاربانب  درک .
نآ : » دومرف باوج  وا  برغم . قرشم و  نیب  تفاسم  هب  عجار  دش  هدیـسرپ  ماما  زا  - 100 دـینک ». كرت  ار  اهنآ  همه  هکنیا  زا  تسا  رتهب  نآ 

دراد تسود  دهد و  یم  هولج  ابیز  ار  شیاهراک  وا  اریز  دـینکن  تقافر  قمحا  اب  : » دومرف وا  - 101 دیشروخ ». رفس  زور  کی  اب  تسا  ربارب 
تـسود تسوت و  تسود  هک  وت  تسود  دـنا : عون  هس  مه  وت  نانمـشد  مِسق و  هس  وت  ناتـسود  : » دومرف ماما  - 102 یـشاب ». وا  دننام  مه  وت 
هدهاشم نینمؤملاریما  الوم  - 103 تنمشد ». تسود  تناتسود و  نمشد  تنانمشد و  زا  دنترابع  وت  نانمشد  تنانمشد و  نمشد  تتسود و 

سک نآ  لثم  وت  : » دومرف نیاربانب  تسا ، روآ  نایز  زین  شدوخ  يارب  لمع  نآ  هک  تسا  شیوخ  نمـشد  اب  ّتیدـض  لوغـشم  یـسک  دومرف 
تربع هیام ي  ردقچ  : » دومرف یلع  ماما  - 104 دَشُِکب ». تسا  هتسشن  بقع  رد  هکنآ  ات  دنک  یم  ورف  شا  هنیس  نایم  رد  ار  هزین  هک  ینام  یم 

هب دنک  یم  يراشفاپ  اوعد  گنج و  يارب  هک  یـسک  - » 105 دنریگ ». یم  قشمرس  اهنآ  هحفـص 166 )  ) زا مک  ردق  هچ  دراد و  دوجو  دنپ  و 
-106 دنک ». زیهرپ  هانگ  زا  هک  تسا  تخس  بلط  گنج  يارب  دریگ و  یم  رارق  هانگ  ریثأت  تحت  داتفا  هانگ  رد  یـسک  رگا  دتفا و  یم  هانگ 
هب دشخبب  يزیچ  وا  هب  هک  یـسک  تسا و  هدرک  در  ار  ادخ  دـنک  در  ار  وا  هک  یـسک  تسادـخ . هدـنیامن ي  روآ و  ماغیپ  تسدـیهت  ریقف و  »

دباوخب تحار  تسا  نکمم  درم  کی  - » 108 دراد ».) تافاکم  نوچ   ) دنک یمن  انز  زگره  دنمتریغ  درم  کی  - » 107 تسا ». هدیشخب  ادخ 
ادخ نانابساپ  ناهاشداپ  دومرف  وا  - » 109 دسرب ». شلاوما  هب  يررـض  هک  ینامز  دباوخب  دناوت  یمن  دهدب و  تسد  زا  ار  شا  هچب  هک  یتقو 

-111 تسا ». هانگ  باکترا  رد  وا  ياهتمعن  نتفرگن  راـک  هب  امـش  رب  ادـخ  قح  نیرتمک  : » دومرف یلع  ماـما  - 110 نیمز ». يور  رد  دنتـسه 
زا تسا  رتهب  دـنکن  یهاوخ  ترذـعم  هکنیا  . ) یقیقح هناهب ي  ندیـشک  شیپ  زا  تسا  رتهب  یهاوخ ، ترذـعم  رد  يزاـین  یب  : » دومرف ماـما  »

-113 دشاب ». هتشادن  ینتـشاد  مشچ  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  تورث  نیرتالاب  - » 112 دنک »). اطخ  لیلد  اب  هکنیا 
اهدجسم راگزور  نیا  رد  شمان ، زج  مالسا  زا  شا و  هتشون  هحفص 167 )  ) زج دنام  دهاوخن  یقاب  نآرق  زا  چیه  هک  دیـسر  دهاوخ  ینامز  »

دجاسم رد  دننک و  تیعمج  دجاسم  رد  هک  یناسک  تسا . بارخ  دب و  مدرم  تیاده  هرابرد ي  دوش و  یم  تیعمج  شنامتخاس  روخارف  هب 
. دخرچ یم  اهنآ  يوس  هب  ناهانگ  مامت  دش و  دـهاوخ  رهاظ  اهنآ  زا  ترارـش  اه و  هنتف  اریز  دنتـسه . اهمدآ  همه ي  نیرتدـب  دـنیامن  فقوت 

ولج نآ  يوس  هب  ار  وا  اهنآ  داتفا  بقع  اجنآ  زا  یـسک  رگا  دننادرگ و  یمرب  اجنآ  هب  ار  وا  اهنآ  دنک  يریگ  هرانک  دجاسم  زا  یـسک  هاگره 
دـنمدرخ و اجنآ  رد  هک  مروآ  یم  یئالب  اهنآ  رـس  رب  هک  منک  یم  دای  دـنگوس  مدوخ  تاذ  هب   " دـیوگ : یم  لالجلا  وذ  يادـخ  دـنرب . یم 

وفع بلط  وا  زا  ام  درک . دـهاوخ  ار  راک  نیا  ادـخ  دـهد " و  تاجن  هکلهم  زا  ار  شدوخ  هنوگچ  هک  دـشاب  نادرگرـس  ّریحتم و  مه  كریز 
هدوهیب و ناسنا  اریز  دـینک ) يرود  هانگ  زا   ) دیـسرتب ادـخ  زا  مدرم  يا  دـیامرف  یم  وا  - » 114 مینک ». هابتـشا  یناداـن ، يور  زا  هک  مینک  یم 

نخس - » 115 دهد ». ماجنا  لذتبم  ياهراک  هک  دراد  يدازآ  نانچنآ  هن  دنک و  لوغشم  اهیمرگرس  اب  ار  شدوخ  ات  تسا  هدشن  هدیرفآ  لطاب 
الط و زا  هکنانچمه  شاب  تنابز  بظاوم  نیاربانب  یتسه ، نآ  رایتخا  رد  وت  يدرک  ادا  ار  نآ  هک  یتقو  هدیرپن  تنهد  زا  ات  تسوت  رایتخا  رد 

هچنآ دومرف : وا  - » 116 دـیامن ». تمحز  داجیا  ددرگ و  بلـس  یتمعن  فرح  اب  تسا  نکمم  تاـقوا  یـضعب  اریز  ینک  یم  تبظاوم  تلوپ 
ییوج هراچ  ریـسا  وا  دوش ، فلتخم  روما  راتفرگ  هک  سک  ره  - » 117 يوگم ». زین  یناد  یم  هک  مه  اـهنآ  همه ي  هکلب  يوگم ، یناد  یمن 

نآ زا  دـیآ  شیپ  ایند  زا  هچ  ره  - » 118 دنک ».) زاب  ار  اه  هرگ  ات  دـشک  یم  لوط  يدایز  نامز   ) تساهنآ زا  یـصالخ  هحفص 168 )  ) يارب
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ار لادـتعا  دـح  وجتـسج ، بلط و  رد  ینک  نینچ  یناوت  یمن  رگا  ریگ . رانک  ار  دوخ  مه  وت  دریگ  یم  هراـنک  وت  زا  هک  هچنآ  ربب و  هدافتـسا 
ّدر و اهداهنشیپ  گنج ، عوقو  زا  شیپ  . ) تسا هلمح  کی  زا  رترثؤم  داهنشیپ )  ) فرح کی  بلغا  : » دومرف ع )  ) یلع ماما  - 119 ریگ ». شیپ 
هب ع )  ) یلع ماما  ترـضح  - 121 دـیآ ». یمرد  اپ  زا  قح  هلیـسو ي  هب  تسا  قح  فلاخم  هک  یـسک  : » تسا هدومرف  وا  - 120 دوش »). لدب 

ار مدرم  زواجت  اریز  شاب  رذحرب  مدرم ) قوقح  هب   ) زواجت یتلادع و  یب  زا  نک و  راتفر  تلادـع  هب  مدرم  اب  : » دومرف هیبا  نب  دایز  رومأم ش 
دنهد و یم  تداع  هداس  یگدـنز  اب  ار  دوخ  هک  اهنآ  هتبلا  دزاس ». یم  حلـسم  وت  دـض  رب  ار  اهنآ  یتلادـع  یب  دـناشک و  یم  ینادرگرـس  هب 

نآ رگا  ًاـصوصخ  دزیر  یم  اـهنآ  بلق  رد  ار  شناد  رون  دـنوادخ  دـننک ، یم  تفلاـخم  سوه  يوه و  اـب  دـنرب و  یم  رـس  هب  يزیچ  نودـب 
هب اهنآ  منک . یم  هراشا  دنهد  یم  تضایر  ار  دوخ  سفن  هک  يدـنه  ناضاترم  هب  هتفگ  نیا  تابثا  رد  دـشاب . هانگ  زا  زیهرپ  اب  مأوت  یگداس 

اهیتخـس لباقم  رد  هدرک و  تفلاخم  لد  شهاوخ  اهوزرآ و  اب  دـنزاس و  یم  مورحم  اهتذـل  اهیـشوخ و  زا  ار  دوخ  یناـمز  هکنیا  هطـساو ي 
زا يرود  ادخ و  زا  تعاطا  اب  هک  ادخ  نادرم  ًاملـسم  سپ  دننک ، یم  ینیب  شیپ  ار  تعیبط  هدنیآ ي  ثداوح  یناسآ  هب  دننک ، یم  تمواقم 

تقلخ رارـسا  بلغا  هب  هجیتن  رد  ددرگ و  یم  ادخ  شناد  رون  هاگدورف  اهنآ  بلق  دنهد ، یم  تضایر  هحفص 169 )  ) ار دوخ  سفن  ناهانگ 
وا اه  هنیمز  نیا  مامت  تسا و  لثملا  برـض  يراکزیهرپ ، يوقت و  یگدنز و  یگداس  تهج  هب  ع )  ) یلع ماما  دـنوش . یم  ربخ  اب  شنیرفآ  و 
هب دـیهد  هزاجا  اما  دوش  هتفگ  هک  تسا  دوجوم  هنیمز  نیا  رد  یفاـک  ردـق  هب  داـیز و  تاراـهظا  تسا . هتخاـس  هغباـن  یهاـگآ  ملع و  رد  ار 

ترـضح مهد : همتاخ  اج  نیمه  رد  ار  عضوم  نیا  میامنب و  هراشا  ع )  ) یلع ماما  یملع  ماقم  هرابرد ي  ص )  ) ربمغیپ ياـه  هتفگ  زا  یـضعب 
زا یتسیاـب  ددرگ  ملع  رهـش  دراو  دراد  تسود  هک  یـسک  ره  نآ ، هزاورد ي  یلع  متـسه و  مـلع  رهـش  نـم  : » تـسا هدوـمرف  ص )  ) ربـمغیپ

ع)  ) یلع نامز  نیا  رد  : » تسا هدومرف  زاب  و  درک .) ادـیپ  یـسرتسد  ربمغیپ  ملع  هب  ناوت  یم  یلع  ماما  قیرط  زا   ) دوش لـخاد  نآ  ( 2) هزاورد
نم زا  دـیهاوخ  یم  هک  هچنآ  : » تسا هدـش  هدینـش  وا  زا  اهراب  هک  ناـنچ  دوب  شناد  رد  يا  هبوجعا  وا  يرآ  (. 3 .«) تسا رتاناد  امش  مامت  زا 

،159 ، 158 ، 157 ، 156 ، 155 ، 154 ، 153 ، 152 ، 151 ، 150 هحفص 149 ، هحفص 170 ) .« ) دیهدب تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  لبق  دینک ، لاؤس 
لاـطبا باـتک  رد  ناـهبزور ، نبا  هللا  لـضف  یـضاق  فلا - . ***** 170 ، 169 ، 168 ، 167 ، 166 ، 165 ، 164 ، 163 ، 162 ، 161 ، 160

، مود دلج  هباسا ، باتک  رد  رجح ، نبا  ج - دابآردیح ، نکد  پاچ  هحفص ي 337 ، بیذهتلا ، باتک  رد  ینالقسع ، رجح  نبا  ب - لطابلا ،
ياهباتک رد  لبنح ، دمحا  ماما  ه - تاحفص 146 و 152 ، باترملا ، تیاده  باتک  رد  يدنفا ، دمحا  جاح  د - رصم ، پاچ  هحفص ي 509 ،
فـسوی نب  دمحم  يریازج ، دمحم  یبلعث ، ماما  يروباشین ، مکاح  ءایلوالا . ۀیلح  باتک  رد  یناهفـصا ، میعن  وبا  ظفاح  و - لئاضف ، دنـسم و 

حرش رد  دیدحلا ، یبا  نبا  فلا - دنا . هدرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا  ینس  گرزب  نادنمشناد  زا  رگید  يرایسب  و  یمزراوخ ، بیطخ  یجنگ ،
. رگید يرایسب  و  یبرقلا ، ةدوم  رد  ینادمه ، یلع  دیس  ریم  ب - هحفص ي 40 ، موس ، دلج  هغالبلا ، جهن 

ع)  ) یلع ماما  تلادع 

یلع مان  یتقو  هک  يروط  هب  تسا  هتـسویپ  مه  اب  شتفالخ  نامز  رد  ًاصوصخم  مالـسا  خیرات  اب  تلادع »  » هملک ي و  ع )  ) یلع ماما  یگدنز 
طـسب يارب  شیرق و  هلیبـق ي  ملظ  یتلادـع و  یب  هیلع  رب  وا  یناوـج  لوا  رد  ددرگ . یم  مـسجم  اـم  رظن  رد  تلادـع  هژاو ي  دوـش  یم  هدرب 

اب هکنیا  تلع  هب  ماجنارـس  تشگ و  هجاوم  يدایز  تالکـشم  اب  تلادـع  رارقتـسا  تهج  زین  يدـنملاس  نامز  رد  درک و  یم  هزرابم  مالـسا 
ات درک  یم  ششوک  درک و  یم  ظفح  ناملسمریغ  ناملسم و  هچ  مدرم  تمرح  وا  دیشون . تداهـش  تبرـش  درک ، یم  راتفر  تلادع  هب  مدرم 

ربارب لاملا  تیب  زا  اهنآ  مهس  هکنیا  تهج  هب  برع  ناگرزب  زا  يدادعت  ددرگ . عیزوت  یتسرد  هب  هنالداع و  اهنآ  نیب  یگنج  مئانغ  تورث و 
، هدیشک هاگداد  هب  دنا  هدرک  زواجت  مدرم  قوقح  هب  هک  ار  اهنآ  نم  : » تشاد راهظا  شتفالخ  لیاوا  رد  دندوب . دنم  هلگ  اراکشآ  دوب  ارقف  اب 

هدـش دـنم  هرهب  قحاـن  هب  لاـملا  تیب  زا  ناـمثع  ناـمز  رد  هک  اـهنآ  ددرگ ». اـهنآ  شجنر  بجوم  رگا  یتح  مهد ، یم  رارق  هذـخاؤم  دروم 
لوا زور  رد  اـما  درک  دـهاوخن  هحفـص 171 )  ) یهاتوک یتلود  روما  رد  اهنآ  نتفرگ  راـک  هب  زا  ع )  ) یلع ماـما  هک  دنتـشاد  راـظتنا  دـندوب ،

( ثداوح یناگدنز و  رب  يرورم   ) ندمتم مالسا  باتفآ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


هرابرد ي وا  دنـشاب ». هدرک  دوخ  نانز  رهم  رگا  یتح  تفرگ ، مهاوخ  سپ  ار  نآ  نیا و  هب  هدـش  هدیـشخب  لاوما  مامت  نم  : » دومرف تفالخ 
قوقح ياـضاقت  هک  یماـگنه  دوب ، هلئاـع  ترثک  راـچد  روک و  ًانمـض  هک  لـیقع  شرتگرزب  ردارب  هک  دوب  قیقد  هزادـنا  نآ  اـت  لاـملا  تیب 

یتقو تفرگ . هیراع  هب  لاملا  تیب  زا  یهاتوک  تدم  يارب  ار  يدنب  ندرگ  شرتخد  هعفد  کی  تخاس . ردـکم  درک ، لاملا  تیب  زا  يرتشیب 
یم هیبـنت  ار  وت  نم  : » دومرف شرتـخد  هب  سپـس  دومن و  هذـخاؤم  هب  دـیدهت  ار  راد  هنازخ  هدـمآ  مشخ  هب  دـیمهف  ار  عوضوم  ع )  ) یلع ماـما 

کیدزن مدرم ، همه  هکنیا  ات  دوب  قیقد  رایـسب  رابراوخ  تورث و  عیزوت  رد  يدوب ». هدرکن  نیمـضت  رطخ  لباقم  رد  ار  دنب  ندرگ  رگا  مدرک 
دـس هک  يروط  هب  یناشیرپ  رقف و  رد  هتـسد  کی  دنوش : یم  میـسقت  هقبط  ود  هب  ایند  مدرم  هزورما  دنیامن . هدافتـسا  ناسکی  روط  هب  رود ، ای 

هب یتحاران  بارطـضا و  رد  دایز  تورث  دوجو  اب  دـنروخ و  یم  هطوغ  تورث  تمعن و  رد  رگید  هتـسد ي  تسین و  نکمم  اهنآ  يارب  یقمر 
هب شفورعم  همان  رد  ع )  ) یلع ماما  ور  نیا  زا  درامـش . یمن  زیاج  ار  یتاقبط  فالتخا  نینچ  ورـشیپ ) مالـسا   ) یمالـسا ندمت  دـنرب . یم  رس 

تخس هچرگا  دننک ، یمن  لاملا  تیب  زا  يرتشیب  مهس  ياضاقت  هک  دنتـسه  مدرم  نایم  ینایاون  یب  : » دسیون یم  رـصم  رادنامرف  رتشا  کلام 
يارب لاملا  تیب  زا  یمهـس  تسوت . اـب  ادـخ  ربارب  رد  نآ  تیلوؤسم  هک  نک  تظفاـحم  ار  اـهنآ  قوقح  ادـخ ، رطاـخ  يارب  دنـشاب . جاـتحم 
هلیسو هب  یتسیاب  اهنآ  مامت  قوقح  هدب و  صیصخت  تسدرود  ای  وت  سرتسد  رد  هچ  دنتسه  اجک  ره  اهنآ  تیبرت  میلعت و  هرمزور و  یگدنز 

شرانک رد  ًاملسم  تسا ، تمعن  روفو  هدیشک و  کلف  هب  رـس  ياهخاک  اجک  ره  : » تفگ یم  هشیمه  وا  هحفص 172 ) .« ) دوش تیامح  وت  ي 
. دـنک یم  توعد  وگتفگ  يارب  ار  اهنّدـمت  ریاـس  هک  تسا  نّدـمتم  مالـسا  ناـمه  تقیقح  رد  نیا  تسا ». دوجوم  يا  هدـش  لاـمیاپ  قوقح 

تلادـع طسب  يارب  ع )  ) یلع ماما  ور  نیا  زا  . تسا هدـش  انب  نارواد )  ) تاضق هنـالداع  يرواد  يور  رب  یعاـمتجا  تلادـع  هک  تسا  حـضاو 
ياج و ندرک و  تبحص  ندرک و  رظن  رد  اوعد  نیفرط  هب  یتسیاب  یضاق  وا  روتسد  قبط  تسا . هداد  تاضق  هب  يرایـسب  یقوقح  ياهتروشم 

هفیلخ هب  وا  ینامز  دنوشن . دیماان  مه  نانمشد  دنـشاب و  هتـشادن  دیما  رظن  وا  هب  یـضاق  ناشیوخ  ماوقا و  ات  دنک  راتفر  تخاونکی  اهنآ  ناکم 
تخاونکی روط  هب  انشآ  هناگیب و  يارب  نید  نوناق  يارجا  - 1 دش : یهاوخ  زاین  یب  يروآرد  لمع  هب  ار  زیچ  هس  هنیآ  ره  : » دومرف رمع  مود 

هایس و نیب  نینچمه  فارـشا و  مدرم و  نییاپ  تاقبط  نیب  هنالداع  میـسقت  تیاضر 3 - بضغ و  تلاح  رد  ادـخ  باتک  قباطم  تواـضق  - 2
ناتسوپ دیفس  هسردم ي  هب  لوخد  هزاجا ي  تسوپ  هایس  رتخد  ای  رسپ  کی  هب  ایند  ندمتم  ياهروشک  زا  یضعب  رد  هزورما  تسوپ ». دیفس 

مزاول دـندرک . یم  هزرابم  يراد  هدرب  هیلع  رب  مدرم  هک  یلامـش  ياهتمـسق  رد  یتح  اـکیرمآ  ياهناتـسرامیب  رد  هنافـسأتم  دوش و  یمن  هداد 
هنیاعم قح  هبرجت  مک  ناوج و  ياهرتکد  دـنراد . یلک  قرف  مه  اـب  دـننک ، یم  هدافتـسا  ناهایـس  ناتـسوپ و  دیفـس  هک  یتازیهجت  یحارج و 

ناتسبرع هب  ام  نونکا  هحفص 173 ) . ) دریگ یم  ماجنا  ناهایـس  شخب  رد  یبط  هیلوا  ياهـشیامزآ  هک  یتروص  رد  دنرادن  ار  ناتـسوپ  دیفس 
مدرم هک  دوب  زیمآ  رفنت  ناـنچنآ  یگداوناـخ  يا و  هلیبق  بصعت  یناداـن و  هک  ییاـج  میدرگ . یمرب  شیپ  نرق  هدراـهچ  رازگیر  کـشخ و 

يواست یگدازآ و  مالعا  ع )  ) یلع ماما  دنـشاب . هتـشاد  دیما  دوب  فارـشا  نایعا و  صوصخم  هک  یبصنم  ماقم و  هب  دنتـسناوت  یمن  یلومعم 
نییاـپ هقبط ي  زا  هچرگا  دـندش ، یتـلود  هبتر ي  یلاـع  نیرومأـم  شتموکح  تدـم  فرظ  رد  دـندوب ، يوقت  ياراد  هک  یناـسک  داد و  رد 
نامزاس روشنم  طسوت  تازایتما  نیا  هچرگا  دنراذگن . قرف  رگیدمه  نایم  دننک و  راتفر  تلادع  هب  ات  درک  توعد  ار  مدرم  دـندوب و  هعماج 

نورق ینادان  یکیرات و  زا  اپورا  ات  دیـشک  لوط  يدایز  نامز  نکلو  دـیدرگ  مالعا  ناسنا  قوقح  يواـست  يدازآ و  ماـن  تحت  رـشب  قوقح 
تلع هک  مینک ، یم  هدهاشم  ار  رگید  ياهتلم  رب  یئوج  يرترب  یتسرپداژن و  سح  هنافسأتم  ام  هیمالعا  نیا  دوجو  اب  دوش . صالخ  ییاطسو 
هتـسد راتـشک  دـشاب . یم  تسا  یناسنا  قالخا  مدـع  ینید و  یب  رب  ینتبم  هک  ایند  رـسارس  نینوخ  ياهگنج  داسف و  هنتف و  اهنآ  مامت  یلـصا 

نیا تسین و  یگتخاس  ناتـساد  اهبرـص  طـسوت  نیبوگوزره  ووزوک و  ناناملـسم  ماـع  لـتق  ـالیتش و  پمک  رد  نیطـسلف  ناناملـسم  یعمج 
بـصعت هب  رهاـظت  زا  ار  مدرم  ع )  ) یلع ماـما  دـش . تبث  خـیرات  رد  رـشب  راـبتعا  وربآ و  رب  یگنن  هکل ي  نوـچ  زیمآ  رفنت  تشز و  ثداوـح 

یم نینچ  هعـصاق  هبطخ ي  مان  هب  شیاـه  هبطخ  زا  یکی  رد  وا  تشاد . یم  هگن  رود  ینیبدوخ  رورغ و  يور  زا  لـمع  یلیماـف و  یهورگ و 
هحفـص 174)  ) يارب ار  نآ  هدرمـش و  زیاج  شدوخ  يارب  ار  اهنآ  طقف  هدیـشوپ و  راقو  لالج و  سابل  هک  ار  ادخ  ساپـس  دمح و  : » دـیامرف
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ناسنا نم  تفگ  ناگتشرف  هب  تراگدرورپ  نوچ  و  : » هیآ دنچ  توالت  زا  سپ  سپـس  تسا ». هداد  رارق  یـسرتسد  لباقریغ  مارح و  نارگید 
هدجـس یگمه  ناگتـشرف  دینک . هدجـس  وا  رب  مدیمد ، نآ  رد  شیوخ  حور  زا  متخادرپب و  ار  نآ  نوچ  تخاس و  مهاوخ  کشخ  لگ  زا  ار 
تـسد هب  هک  ار  یقولخم  هک  دش  تعنام  هچ  سیلبا  يا  تفگ : ادخ ) . ) دـش نارفاک  زا  و  دومن ) ّربکت   ) دومن یگرزب  هک  سیلبا  زج  دـندرک 

هب ار  ّربکت  یتسرپداژن و  سح  هک  دوب  اجنیا   ) مرتهب وا  زا  نم  تفگ  يدوب ؟ نایوج  يرترب  زا  ای  يدرک  یگرزب  ینکن ؟ هدجس  مدیرفآ  دوخ 
هدش هدنار   ) دورطم ي وت  هک  وش  نوریب  نامـسآ  زا  تفگ  ادـخ )  ) يا هدـیرفآ  لگ  زا  ار  وا  يا و  هدـیرفآ  شتآ  زا  ارم  تشاذـگ .) شیامن 

دهد و یم  همادا  ار  نانخس  ع )  ) یلع ماما  سپـس  هیآ ي 74 ».) هرامـش ي 38 ، هروس ي ص ،  ) داب وت  رب  نم  تنعل  زیخاتـسر  زور  ات  و  يا )
هشیر لصا و  هب  انب  دیزرو و  ّربکت  مدآ  رب  شتقلخ  يرترب )  ) تلع هب  اریز  دش ، شهار  عنام  ناطیش )  ) سیلبا ینیبدوخ  رورغ و  : » دیامرف یم 

هطـساو ي هب  هدومن و  رخف  هک  تسا  ییاهنآ  ياوشیپ  ناطیـش )  ) ادخ نمـشد  نیا  هک  دریگ  یم  یبوخ  هجیتن ي  وا  دعب  دـیلاب ». دوخ  هب  شا 
ییامرفمکح هدودـحم ي  رد  دنتـسه . ادـخ  بضغ  نیرفن و  دروم  اهنآ  هجیتن  رد  دـننک و  یم  ّربکت  نارگید  هب  ناـش  داژن  بسن و  بسح و 

زور کی  دوب . نیمأت  تموکح  طسوت  اهنآ  ینوناق  قوقح  هتـشاد و  یگدازآ  یبهذـم  بادآ  رد  هک  دنتـسیز  یم  يرایـسب  نایحیـسم  ماـما ،
ار یحیـسم  يوناـب  ود  شوگ  اـپ و  تـالآرویز  نمـشد  هک  تسا  هدیـسر  ربخ  : » دومرف وا  درک  یم  قیوشت  داـهج  يارب  ار  مدرم  هک  یعقوم 
ار هدـنهد  ناـکت  ربخ  نیا  هک  سک  ره  : » دومرف هحفـص 175 )  ) سپـس دندوب و  مالـسا  تیامح  تحت  ناوناب  نآ  هک  تسا  هدوبر  اراکـشآ 

راتفر یناسناریغ  ناناملسم  اب  ایند  ياهروشک  زا  يرایسب  رد  متـسیب  نرق  رخآ  رد  زورما  هنافـسأتم  اما  تسین ». وا  رب  یتمالم  دریمب ، دونـشب و 
مظن يرارقرب  ندرک و  تلادع   » هناهب ي هب  تاقوا  یضعب  و  یلخاد » ياهنامزاس  حالصا   » مان هب  ًالبق  هک  ییاهاج  رد  رتدب  یلیخ  دوش و  یم 

ياهتلود ینوناقریغ  عفانم  هب  اجک  ره  هریغ ، هنیگ و  یلاموس و  ناتسودنه و  لثم  دنا ، هدوب  يرامعتسا  ياهتسایس  تیامح  تحت  شمارآ » و 
هلیـسو ي هب  ًالبق  هشبح )  ) یپویتا لاـثم  يارب  دـنتفرگ . یم  تخـس  مدرم  رب  دـندرک و  یمن  اـفو  دوخ  لوق  هب  دیـسر ، یم  ررـض  يرامعتـسا 

يارب دندوب . نارگید 65 % یحیـسم و  ناملـسم و  اجنآ  نینکاس  % 35 دوب . ایناتیرب  تیاـمح  تحت  مه  نآ  دـش و  یم  هرادا  رـصم  ياـسیلک 
ياهتایلام عضو  تلع  هب  دـندرک ، یم  اپرب  يا  هسردـم  دوخ  هنیزه ي  هب  اهنآ  هاـگره  تشادـن و  دوجو  یتلود  هسردـم ي  چـیه  ناناملـسم 
تـسناوت یمن  رگید  سک  چـیه  هک  يروط  هب  تشاد ، همادا  تدـش  هب  هناملاظ  راتفر  نیا  دـش و  یم  هتـسب  یتلود  تاـماقم  طـسوت  نیگنس 

هدرب مالغ و  دوخ  هب  دوخ  وا ، دنک  ادا  ار  دوخ  یهدب  تسناوت  یمن  دوب و  یحیسم  رفن  کی  راکهدب  یناملسم  کی  هاگره  دنک . انب  هسردم 
چیه تسا .» رـشب  مه  وا  رخآ   » تفگ یمن  سک  چیه  تفرگ و  یم  رارق  شورف  دیرخ و  ضرعم  رد  مدرم  مشچ  ولج  رد  دـش و  یم  راکبلط 

بحاص رگا  رگید  فرط  زا  دـیامن . تراظن  تکلمم  نینکاس  ثلث  تاـجایتحا  رب  اـت  دـش  یمن  مادختـسا  یتلود  ياـهنامزاس  رد  یناملـسم 
یپویتا تشاد و  تراظن  تکلمم  روما  مامت  رب  اسیلک  اریز  تشادن  ار  نآ  رایتخا  دیامن ، یعاسم  لذـب  ناناملـسم  يارب  تساوخ  یم  یبصنم 
رـساترس رد  ناناملـسم  فرط  زا  يراشف  لاح  هب  ات  نایحیـسم  ایآ  دـیامن . تعاطا  ار  اسیلک  هرداـص  ياهروتـسد  دوب  هحفص 176 )  ) روبجم

کی زا  یکاح  نآ  نیاربانب ، . تسا یفنم  باوج  ًاملـسم  دوش ؟ راتفر  اهنآ  اب  دنا  هدرک  راتفر  هک  هنوگ  نامه  دنرـضاح  ایآ  دنا ؟ هدید  خیرات 
ع)  ) یلع ماما  دنرگن . یم  نآ  هب  لوبق  اضر و  مشچ  اب  يرامعتـسا ) ياهتلود  ناتـسود   ) نایحیـسم هک  تسا  يا  هدـننک  دوبان  یبزح  بصعت 

ماجنا تدوخ   ) ییامن بانتجا  اـهنآ  زا  تدوخ  یناد ، یم  دـب  نارگید  فرط  زا  هک  ییاـهراک  زا  سب  نیمه  وت  بیدأـت  يارب  : » دـیامرف یم 
دنداد و رارق  مارتحا  دروم  ار  یلحم  ياسیلک  لالقتسا  لوصا  دندش ، ّطلسم  ایناپسا  رب  ناناملسم  هک  یتقو  دهد  یم  تداهش  خیرات  یهدن ».)

هدیقع شیتفت  رایـس  ياههاگداد  دنتـشگرب ، روشک  هب  اهییایناپـسا  هک  یتدم  کی  زا  دعب  اما  دـندرک ، یم  ترـشاعم  هناتـسود  ناشیا  اب  اهنآ 
دننک ییوجزاب  ناناملسم  هب  عجار  یبلاطم  هک  دوب  نیا  اههاگداد  نیا  یلصا  روظنم  دنوش . ایوج  ار  مدرم  دیاقع  ات  دندرک  سیسأت  يرایـسب 

خیرات هک  دندرب  یم  راک  هب  ناناملـسم  یبوکرـس  يارب  ار  اه  هجنکـش  نیرت  روآ  گنن  اجنآ  دشاب . يدب  هقباس ي  اهنآ  تیموکحم  يارب  ات 
: دیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  دنوش . یحیسم  ات  دش  یم  لیمحت  اهناملسم  هب  يرایـسب  هقاش  لامعا  هکنآ  هصالخ  دراد . دای  هب  رتمک  ار  شریظن 

ییوکین زا  ادخ  : » دـیوگ یم  نآرق  نک .) وفع  ار  وا   ) رذـگرد وا  زا  وا  رب  طلـست  زا  ادـخ  رکـش  تهج  یتفای ، تسد  تنمـشد  رب  هک  هاگنآ 
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یمن نات  عنم  هحفص 177 ) ، ) دنا هدرکن  نوریب  نات  راید  زا  هدرکن و  گنج  امش  اب  نید  راک  رد  هک  ناسک  نآ  اب  ندیزرو  فاصنا  ندرک و 
نونکا : » دـیوگ یم  زاب  نآرق  هـیآ ي 8 ».) هرامـش ي 60 ، هنحتمم ، هروس ي  .« ) دراد تسود  دـننک  یم  لدـع  هک  ار  اـهنآ  ادـخ  هک  دـنک ،

اهنآ رب  زین  امـش  ماعط  تسا و  لالح  امـش  رب  نایحیـسم ) نایدوهی و   ) دـنراد باتک  هک  یناسک  ماعط  هدـش ، لالح  امـش  رب  هزیکاپ  ياهزیچ 
، ییاسراپ هب  دیهدب  ناشیا  هب  ار  ناش  رهم  رگا  دنا ، هتـشاد  باتک  امـش  زا  شیپ  هک  اهنآ  ياسراپ  نانز  نمؤم و  ياسراپ  نانز  تسا و  لالح 
هب مالـسا  هک  دوش  یم  موـلعم  قوـف  هیآ ي  ود  زا  هرامـش ي 5 ».) هیآ ي  هدـئام ، هروس ي   ) دـنلالح امـش  رب  يریگ ، قیفر  يراک و  اـنز  هن 

ًاـصوصخم مدرم  هب  ع )  ) یلع ماما  تقیقح ، نیا  هظحالم  اب  دـننک . ترـشاعم  هناتـسود  رگید  نایدا  ناوریپ  اب  ات  تسا  هداد  هزاجا  اهناملـسم 
لوق هب  دنتـسه ، يدادرارق  دقع  لوغـشم  ناگناگیب  اب  یتقو  دننک و  راتفر  تلادـع  اب  هناگیب  انـشآ و  اب  هک  هدرک  هیـصوت  ار  یتلود  نیرومأم 
نیا هک  دوب  هدـش  روبجم  هچرگا  دـنک ، وغل  ار  تیمکح  دادرارق  اـت  دـندرک  یم  رارـصا  وا  هب  شناـیفارطا  زا  يرایـسب  دنـشاب . راداـفو  دوـخ 

هک تسا  ینید  اهنت  مالـسا  منکـشب ». ار  ملوق  نم  هک  تسا  تلادع  زا  رود  نآ  : » دومرف درکن و  هجوت  اهنآ  هب  وا  اما  دیامن  دقعنم  ار  دادرارق 
،173 ، 172 هحفص 171 ، هحفص 178 ) . ) دنیامن ترشاعم  لباقتم  قوقح  ظفح  مارتحا و  اب  رگیدکی  اب  ات  هدومن  تملاسم  هب  توعد  ار  رشب 

. ***** 178 ، 177 ، 176 ، 175 ، 174

ع)  ) یلع ماما  رظن  رد  ناسنا  شزرا 

، دوب هتفر  طاطحنا  لاوز و  هب  ور  نامثع  راگزور  رد  دش و  هداد  مدرم  هب  ربمغیپ  نامز  رد  هک  یناسنا  ياهشزرا  مامت  تساوخ  یم  یلع  ماما 
هب ات  دندوب  هدمآ  نوریب  رهش  زا  ( هیروس قارع و  نیب  يرهـش   ) رابنا رهـش  نینکاس  دوب ، هیروس  مزاع  هک  یتقو  هبترم  کی  دنک . هدنز  هرابود 

. دندرک ندیود  هب  عورـش  سپـس  هتخادنا و  نیمز  هب  ار  ناشدوخ  تفرگ ، رارق  اهنآ  سر  مشچ  رد  ماما  هک  یعقوم  دنیوگب . دـمآ  شوخ  وا 
سپس میراذگ . یم  مارتحا  ار  دوخ  ياسؤر  قیرط  نیا  هب  ام  دنداد : باوج  دنهد ، یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  ارچ  دش  هدیسرپ  اهنآ  زا  هک  یتقو 
هدنب همه  ام  دنهدب . ناشن  یهاوخدوخ  ّربکت و  اهنآ  هکنیا  زج  درادن  يدوس  چیه  نارادمامز  يارب  امش  لمع  نیا  مسق  ادخ  هب  : » دومرف ماما 

تسا و امـش  زا  رتشیب  ما  هتـشگ  تفالخ  يدصتم  هک  نامز  نآ  زا  نم  تیلوؤسم  هکنیا  زج  مرادن  یتیزم  چیه  امـش  رب  نم  میتسه و  ادخ  ي 
یعقوم رگید ، هبترم  کی  دش ». دهاوخ  ناتبیـصن  یتخبدب  ترخآ  رد  هتخادنا و  تمحز  هب  ایند  رد  ار  ناتدوخ  لمع  نیا  هطـساو ي  هب  امش 

هحفـص 179) . ) درک تاقالم  دوب ، ذوفن  اب  هیحان  نآ  رد  هک  شناوریپ  زا  یکی  اب  هار  ناـیم  رد  تشگ ، یمرب  هفوک  هب  یترفاـسم  زا  ماـما  هک 
ندوب هداـیپ  درگرب ، : » دومرف وا  هب  ع )  ) یلع ماـما  دومن . ندز  مدـق  هب  عورـش  ماـما  هارمه  هداـیپ  وا  دوب ، راوس  بسا  تشپ  رب  ماـما  هک  یتقو 

هب ناسنا  شزرا  : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  نمؤم ». يارب  نیهوت  تسا و  تبیـصم  یتخبدـب و  دـشاب  رادـمامز  هک  یـسک  اب  وت  لـثم  يدرم 
، دـش هتفگ  ًالبق  هک  يروط  هب  دـشاب »... یم  شـسفن  تفارـش  تعانم و  هب  طوبرم  وا  تمیق  ردـق و  نینچمه  تماهـش و  تأرج و  هزادـنا ي 
تلزنم و ماما  هدیقع ي  هب  یناسنا و  تافـص  هنوگ  نیا  زا  تالکـشم و  ربارب  رد  هلـصوح  ربص و  سفن و  هب  دامتعا  زا  تسا  ترابع  تأرج 
هک دـنک  یم  هراـشا  نیرومأـم  هب  شیاـه  هماـن  رد  ار  بلطم  نیا  وا  تسا . مدرم  اـب  وا  یناـبرهم  تیناـسنا و  هزادـنا ي  هب  درم  کـی  تفارش 

تاـناویح لـثم  نک و  رپ  مدرم  هب  تبـسن  تبحم  رهم و  اـب  ار  تبلق  : » دـسیون یم  وا  رـصم . رادـنامرف  هب  تسوا  هماـن ي  اـهنآ  نیرت  فورعم 
، یهد صاصتخا  دوخ  يارب  تسا  مدرم  هب  قلعتم  هچنآ  ادابم  نکن و  راتفر  اهنآ  اب  دنوش  یم  ریـس  رگیدکی  ندروخ  ندیرد و  اب  هک  هدـنرد 

دروم یهاوخ  یم  وت  رگا  دنتسه . هابتـشا  ضرعم  رد  اهنآ  دشاب . یم  عون  مه  ای  وت  ینید  ردارب  دنا : هتـسد  ود  رب  مدرم  شاب  هتـشاد  رطاخ  هب 
وت قوفام  نم  هک  نانچمه  یتسه ) اهنآ  سیئر   ) يراد رارق  اهنآ  قوف  رد  وت  یـشخبب . ار  اهنآ  دـمع  ریغ  ياـهاطخ  یتسیاـب  يریگ  رارق  وفع 

قیقد ناشتاجایتحا  هرابرد ي  دینک و  راتفر  هنافصنم  مدرم  اب  : » دسیون یم  تایلام  نایدصتم  هب  وا  دراد ». تراظن  ام  ود  ره  رب  ادخ  متـسه و 
. دیتسه ماما  ناریفـس  هعماج و  هدـنیامن ي  مدرم و  راد  هنازخ  امـش  اریز  دـیراد ) فاعم  تایلام  تخادرپ  زا  دنتـسه  جاتحم  هنیآ  ره   ) دیـشاب
ار شیاه  هتـساوخ  و  دـیریگن ) وا  زا  دراد  مزال  شدوخ  هک  هحفـص 180 )  ) یتابوبح رابراوخ و   ) دیوشن عنام  شتاجایتحا  زا  ار  سک  چـیه 
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يروآ عمج  يارب  دننک ، یم  راک  اهنآ  اب  هک  یتاناویح  نینچمه  هناتـسبات و  هناتـسمز و  ياهـسابل  امـش  دیهد .) تلهم  اهنآ  هب   ) دییامن نیمأت 
تسا مالسا  تیامح  تحت  هک  ناملسمریغ  ای  ناملسم  هچ  یسک  لاوما  هب  دینزب . قالش  لوپ  نتفرگ  يارب  ار  یسک  ادابم  دیـشورفن ، تایلام 

یم رکف  وا  اریز  دوب  نوزحم  ًابلق  ارقف  يارب  وا  هناگیب . اـی  انـشآ  هچ  تشاذـگ  یم  مارتحا  مدرم  هب  ع )  ) یلع ماـما  لاـح  ره  هب  دـینزن ». تسد 
يزیچ زا  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  : » تسا هتفگ  وا  دـسرب . مزال  تـالامک  هب  صخـش  هک  دـهد  یمن  تصرف  زگره  تنکـسم  رقف و  هک  درک 
حطـس رد  تالوصحم  ندرب  ـالاب  همه ، زا  لوا  درک . یم  لـمع  قیرط  ود  هب  هصیقن  نیا  ناربج  يارب  وا  تسا ». هدرکن  بدا  رقف  زا  رتدـیدش 

درم کی  درک  یم  رکف  وا  رگید  فرط  زا  سرتسد . زا  رود  ای  کیدزن  هچ  تخاونکی  روط  هب  مدرم  نیب  اهنآ  شخپ  عیزوت و  سپس  عیسو و 
لثم تسا  روبجم  شتیعمج  رپ  هداوناخ  ندرک  ریـس  يارب  تسین و  یفاک  شاـعم  رارما  يارب  شدزم  نوچ  تسا ، ینابـصع  ًـالومعم  هنـسرگ 
هقح قوقح  هک  یتقو  دیامن و  هبلغ  تالکشم  رب  دناوت  یمن  دنک ، یم  مرن  هجنپ  تسد و  رقف  اب  هک  درم  نیا  ًاملـسم  دنکب . ناج  رودزم  کی 

نیاربانب دنـشاب .) ریقف  مدرم  هک  تسا  برغ  يرامعتـسا  ياهتـسایس  زا  تلع  نیمه  هب   ) دهد یمن  ناشن  یلمعلا  سکع  دوش  یم  لامیاپ  شا 
دینک مهارف  ار  ایاعر  يزرواشک  لیاسو  دییامن و  حالصا  دابآ و  ار  عرازم  ات  دیریگب  میمـصت  : » دومرف درک و  رداص  همانـشخب  اج  همه  هب  وا 

هحفـص 181)  ) هب طوبرم  روشک  تابث  يدابآ و  اریز  دینکفین  تکالف  یبارخ و  هب  ار  زرواشک  دینکن و  بارخ  ار  هدکهد  دیـشاب  بظاوم  و 
اما تسا  دازآ  همه  يارب  تیکلام  مالـسا  رد  هچرگا  تسا ». فیاـظو  همه ي  رب  مّدـقم  هفیظو  نیا  دنـشابن . دـنمزاین  هک  تسا  ینازرواـشک 

، راکتحا يراوخابر ، میرحت  اب  مالـسا  دش . دهاوخن  رجنم  يراد  هیامرـس  هب  زگره  هک  دراد  دوجو  تیدودحم  ردـق  نآ  ندـش  کلام  يارب 
يارب رگید  فرط  زا  و  تسا . هتـشگ  يراد  هیامرـس  هیامرـس و  دـشر  روهظ و  عناـم  هرقن  ـالط و  فورظ  لامعتـسا  یـشورفنارگ و  يذاـخا ،

. دنک یم  مادقا  هماع ) دیاوف   ) یمومع ياهراک  رد  فرـص  ارقف و  هب  تخادرپ  نادنمتورث و  زا  تاقدص  ةوکز و  نتفرگ  اب  رقف  زا  يریگولج 
. ***** 182 ، 181 ، 180 هحفص 179 ، هحفص 182 ) )

ع)  ) یلع ماما  رظن  رد  یگدازآ  يدازآ و 

روظنم نیا  يارب  دنراد . او  میلست  هب  دیدهت  ار  اهنآ  ات  دنیامن  یم  ناقفخ  داجیا  مدرم  نایم  ًالومعم  تردق  نابحاص  نارادمتسایس و  هیلک ي 
يرگ و یغای  ماهتا  هب  دنک ، ضارتعا  اهنآ  لمع  رب  یـسک  هاگره  دـنیامن و  ینادـنز  ار  نافلاخم  ات  دـننک  یم  هدامآ  ییاههاگتـشادزاب  اهنآ 

رگید صاخـشا  ای  دوخ  هتفر ي  تسد  زا  قوقح  زا  درادـن  تأرج  یـسک  ظاحل  نیا  زا  دریگ . یم  رارق  هجنکـش  تحت  متـسیس  اب  تفلاـخم 
زا اهنآ  هچنانچ  ات  هداد  تحیصن  دنپ و  ار  ناهدنامرف  ات  تسا  هدرک  رومأم  هفیظو ) کی  نوچ   ) ار مدرم  ص )  ) مالسا ربمغیپ  اما  دیامن . عافد 

تلادع قح و  زا  تیامح  هب  هملک  کی  يادا  : » تسا هدومرف  وا  دنهد . ناشن  اهنآ  هب  ار  تسار  هار  دننک  یم  راتفر  مدرم  اب  یفاصنا  یب  يور 
نینچ شیپ  نرق  هدراـهچ  رد  مالـسا  ربـمغیپ  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  هیاـم ي  دراد ». شاداـپ  ادـخ  هار  رد  داـهج  هزادـنا ي  هب  مکاـح  دزن 

: تفگ یم  تاّرک  هب  مالـسا  هفیلخ ي  نیلوا  رکبوبا  دـنیامن . تقفاوم  هب  راداو  لیلد  اب  ار  نارادـمامز  دـنناوتب  اهنآ  ات  هداد  مدرم  هب  يرایتخا 
.« دینک تعاطا  نم  زا  یتسیابن  هحفص 183 )  ) مه امش  منک و  ییاورنامرف  امش  رب  مرادن  قح  مدش  نامرف  ان  ربمغیپ  ادخ و  هب  تبسن  نم  رگا  »

تیاده تسار  هار  هب  ارم  یتسیاب  امـش  متفرگ  یهابتـشا  جـک و  هار  نم  رگا  : » تفگ نومـضم ، نیا  هب  بیرق  مود ، هفیلخ ي  رمع  زور  کی 
زاب میروآ ». یم  تسار  هار  هب  جک  ریـشمش  نیا  اب  ار  وت  مه  ام  يداتفا  جک  هار  هب  وت  هنیآ  ره  : » تفگ داتـسیا و  یلومعم  برع  کی  دـینک ».
نم زا  دیاب  مالسا  ِفده  هعسوت ي  طسب و  يارب  امش  متسه و  امش  رادرایتخا )  ) رما یلو  ربمغیپ و  هفیلخ ي  نم  : » تفگ رمع  رگید  هعفد ي 

« مینک یم  تعاطا  وت  زا  ام  هتبلا  يا ، هدروآ  تسد  هب  یهار  هچ  زا  ار  تنهاریپ  یتفگ  ام  هب  وت  رگا  تفگ : نارـضاح  زا  یکی  دینک ». تعاطا 
چیه رمع  نامز  رد  اریز  تسا  هدـش  يراذـگ  هیاپ  نامز  نیا  رد  يا »؟ هدروآ  اجک  زا   » تساوخداد ساسا  ًـالامتحا  يدازآ .) نیا  رب  نیرفآ  )

یم یهاگآ  ار  مدرم  ع )  ) یلع ماما  اما  داد . یم  ناشن  لمع  تدش  دایز  رمع  نوچ  دنک  تنایخ  نیملسم  لاملا  تیب  هب  تشادن  تأرج  سک 
يارب نیاربانب  دـنیامن . تلاخد  هنادـنم  هقـالع  یتلود  روما  رد  هدرک و  يراـشفاپ  دوخ  قوقح  يارب  اـت  تخاـس  یم  نشور  اـهنآ  رکف  داد و 
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مدرم ات  دـننک  تئارق  ار  دوخ  ینارمکح  فیاـظو  تیعمج  ولج  دجـسم  رد  اـت  داد  روتـسد  شتیرومأـم  هب  دـهدب ، مدرم  هب  یتازاـیتما  هکنیا 
نوناق زا  ات  دنتشادن  تأرج  نارادناتسا  هجیتن  رد  درامش ، رب  رادمامز  هب  تبسن  ار  مدرم  فیاظو  ًانمض  دنوش ، انـشآ  اهنآ  فیاظو  هب  تبـسن 

شرازگ ماما  هب  ار  راکاطخ  تیاکش  هدیزرو و  عانتما  اهنآ  تعاطا  زا  دنتـسناوت  یم  مدرم  نارادناتـسا ، فلخت  تروص  رد  دنیامن و  فلخت 
تاونق و ندیبور  هچرگا  : » تشون نینچ  ناهدنامرف  هب  دنک ، رامثتسا  روز  هب  ار  یناسک  تشادن  قح  یـسک  ع )  ) یلع ماما  نامز  رد  دنیامن .
.« دینک روبجم  نآ  هب  شلیم  فالخرب  هحفص 184 )  ) ار یـسک  امـش  ادابم  اما  تسا  دابآ  روشک  کی  یعقاو  تلع  اه  هناخدور  ندرک  كاپ 
اب اهنآ  هک  یتروص  رد  ددرگ  قحلم  وا  رکشل  هب  ساسح  ياه  تیعقوم  رد  یتح  اهیشکرکشل  رد  ات  درکن  روبجم  ار  یسک  زگره  شدوخ  وا 
ماش يارب  ار  هنیدم  ناناملـسم ، زا  يدادعت  هکنیا  تهج  زا  هنیدم  رادنامرف  هک  یتقو  دوب . بجاو  اهنآ  رب  وا  تعاطا  دـندوب و  هدرک  تعیب  وا 

یمن یناسک  رگا  شابم ، تحاران  : » دنتـشون وا  باوج  رد  ماما  دوب ، هدرک  ییوج  هراچ  ماما  زا  دـندنویپب ، هیواـعم  هب  اـت  دـندوب  هدرک  كرت 
زا یـضعب  شتفالخ  لوا  ياهزور  رد  دـنورب ». دـنهاوخ  یم  اجک  ره  ات  راذـگاو  ار  اهنآ  دـننامب ، یقاـب  نم  لدـع  تموکح  تحت  دـنهاوخ 

: دومرف وا  دندوب . تحاران  دندرکن ، تعیب  صاقو  یبا  رـسپ  دعـس  رمع و  رـسپ  هللادـبع  ربمغیپ ، هباحـص  ود  هکنیا  تلع  هب  کیدزن  ناتـسود 
لقتـسم دازآ و  میمـصت  رکف و  رد  ناسنا  کی  هک  تشاد  هدیقع  وا  دـنا ». هدرکن  اپرب  مدرم  هیلع  رب  يا  هنتف  هک  یمادام  دنتـسه ، دازآ  اهنآ  »

ءابآ و زا  هک  هچنآ  هرابرد ي  دـیاب  : » تسا هدـنامهف  ار  دوخ  دـصاقم  ع )  ) نسح ماـما  ترـضح  هب  شا  هماـن  تیـصو  رد  وا  نیارباـنب  تسا .
کی مالـسا  رد  یتفین ». دـیدرت  کش و  هب  هک  ییامن  تساوخرد  ادـخ  زا  سپـس  یهد و  رارق  تقد  قیقحت و  دروم  هدیـسر  وت  هب  تدادـجا 

متس هک  یناسک  : » دیوگ یم  نآرق  هک  روط  نامه  دنیامن ، هزرابم  یتلادع  یب  ملظ و  هیلع  رب  یتسیاب  نینمؤم  هک  دراد  دوجو  یلک  هدعاق ي 
یلع ماما  هیآ ي 39 ».) هروس ي 22 ،  ) تساناوت اهنآ  نداد  ترصن  هب  ادخ  دنیامن و  دوخ ) قح  نتفرگ  يارب   ) هزرابم دنراد  هزاجا  دنا  هدید 

هب دـننک . يراشفاپ  دوخ  هقح ي  قوقح  يارب  دـنناوت  یم  هک  اجنآ  ات  هتفرگ و  ار  دوخ  قح  روز  اب  ات  داد  یم  تأرج  مدرم  هب  ناـنچمه  (ع )
ًالوصا دیشاب ». مولظم  نابیتشپ  ملاظ و  هحفص 185 )  ) نمـشد : » تسا هتفگ  وا  نیاربانب  دنک ، لمحت  ار  یتلادع  یب  دیابن  یـسک  وا  هدیقع ي 

زواجت و هنیمز ي  دهاوخ  یم  عورشم  ریغ  اوران و  ذوفن  اب  دنک و  یفرعم  ینوناق  ار  دوخ ) ضرغ   ) شا یصخش  میمـصت  دهاوخ  یم  رگمتس 
یم دراو  یناسناریغ  راشف  هداتفا  بقع  ياهتلم  هب  دوخ  ینوناقریغ  عفانم  نیمأت  يارب  رگرامعتـسا  ياهروشک  هزورما  دیامن . مهارف  ار  يدـعت 

لیکو يدازآ و  نایعدم  ار  دوخ  غورد  هب  اهنآ  هنافـسأتم  دنراد . یم  هگن  ریقف  ادگ و  ار  اهنآ  یملع ، تورث و  عبانم  ندرک  جارات  اب  دننک و 
قوقح هب  زواجت  يارب  دوخ  تردـق  زا  ات  داد  یمن  تصرف  نارادـنامرف  نایلاو و  هب  زگره  یلع  ماما  دـنیامن . یم  یفرعم  رـشب  قوقح  عفادـم 

راز تشک  نایم  زگره  : » داد یم  روتـسد  نینچ  تایلام  نیرومأم  هب  وا  دوب . وا  مارتحا  دروم  تهج  ره  زا  ناـسنا  اریز  دـنیامن  هدافتـسا  مدرم 
هتشاد ررقم  ادخ  هک  هچنآ  زا  رتشیب  دیامن . یم  سویأم  درسلد و  ار  اهنآ  هتخاس ، رمث  یب  ار  اهنآ  شـشوک  تروص  نیا  رد  دیورن . هار  مدرم 

زا لبق  دیورب . اهنآ  هناشاک  لزنم و  ولج  هکنیا  هن  دییآرد  بآ  میـسقت  ناکم  هب  دیوش  یم  يا  هدکهد  دراو  امـش  هک  یتقو  دیریگم . اهنآ  زا 
هداتـسرف امـش  يوس  هب  ار  ام  ادخ  هفیلخ ي  تسود و  ادخ  ناگدنب  يا  دییوگب ، نینچ  اهنآ  هب  ینابرهم  اب  دییوگ و  مالـس  ناشیا  هب  زیچ  ره 

دـیریگب و تخـس  اهنآ  رب  ادابم  دـشاب  یفنم  باوج  هاگره  مینک ، يروآ  عمج  امـش  ییاراد  زا  تاقدـص ) تاکز و   ) ار ادـخ  مهـس  ات  تسا 
هک تمـسق  نآ  دیراذگب  دننک ، میـسقت  ار  تالغ  هک  دنهاوخ  یم  دوب و  دعاسم  باوج  هچنانچ  یلو  دـینکن  رارکت  زین  ار  دوخ  تساوخرد 

چیه ادابم  و  هحفـص 186 )  ) دیوش دراو  اهنآ  نارتش  اه و  هلگ  رب  اهنآ  هزاجا  نودب  ادابم  دنرادرب . ار  نامه  دنا  هتـشاذگ  رانک  ار  دوخ  مهس 
هچ هک  تسا  نم  روتـسد  مکح و  نیا  : » دـسیون یم  تایلام  نـالماع  هب  شرگید  طختـسد  رد  وا  دـییامن ». دـیدهت  هدز و  رـشت  ار  یناملـسم 
نم زاب  دنک . یمن  هراظن  وا  زج  درادن و  روضح  وا  زج  سک  چیه  هک  یئاج  دینک ،) يرود  ناهانگ  زا   ) دیسرتب ادخ  زا  راکـشآ  هچ  ناهنپ و 
رازآ ار  مدرم  یتسیابن  امش  دیهد . ماجنا  یناهنپ  رد  مه  روط  نامه  دینک ، یم  تعاطا  راکشآ  ار  ادخ  هک  روط  ره  منک  یم  شرافس  ار  امش 

ینامیا ناردارب  اهنآ  اریز  دـینادرگب  ور  اهنآ  زا  یتسیابن  ناتماقم  تُسپ و  يرترب  تلع  هب  دیـشاب و  نشخ  اهنآ  هب  تبـسن  یتسیابن  دـیناسر و 
مه اهناوتان  ارقف و  دیراد و  یمهس  تاکز  نیا  رد  امش  هتبلا  دراد . اهنآ  ششوک  کمک و  هب  یگتـسب  اهتایلام  دوبمک  ناربج  دنتـسه و  امش 
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، ثیح ره  زا  ار  مدرم  قوقح  هشیمه  وا  دـینک ». نیمأت  ار  اهنآ  رظن  مه  امـش  درک و  میهاوخ  ادا  ار  امـش  قوقح  ام  دنتـسه . رگید  راد  ماـهس 
: تشون شنیرومأم  زا  یکی  هب  ع )  ) یلع ماما  دوب . يّدج  رایـسب  فاصنا  لدع و  تیاعر  رد  هبلاطم و  راکـشآ  ای  ناهنپ  کچوک ، ای  گرزب 

یم فیعض  نید  رد  ار  تنامیا  بارخ و  ار  وت  بلق  نآ  دننک . يرادربنامرف  وت  زا  یتسیاب  اهنآ  یتسه و  اهنآ  قوفام  اقآ و  وت  وگم  مدرم  هب  »
هب تشاد ، تراـظن  یلک  یئزج و  روشک  روما  رد  شدوخ  وا  دوش ». یم  داـجیا  روشک  رد  شاـشتغا  جرم و  جره و  اـهنیا  رب  هوـالع  دـنک و 

یلم هنازخ ي  زا  يا  هیحاـن  رادـنامرف  کـی  هـک  دـش  شرازگ  وا  هـب  دـنک . زواـجت  مدرم  قوـقح  هـب  تسناوـت  یمن  سک  چـیه  هـک  يروـط 
يوریپ وا  شور  زا  هک  منک  رکف  وت  هرابرد ي  هک  داد  بیرف  ارم  وت  ردـپ  یبوخ  : » دنتـشون وا  هب  ماما  تسا ، هدومن  سـالتخا  هدافتـساءوس و 

هدرک و يوریپ  دوخ  سفن  ياوه  زا  وت  هدش  شرازگ  نم  هب  هحفـص 187 )  ) هک هچنآ  قبط  اما  تشاذگ ، یهاوخ  وا  هار  رد  مدق  ینک و  یم 
ماما تاشیامرف   ) يا هتخاس  ار  دوخ  يایند  ترخآ  ندرک  بارخ  اـب  وت  ینک . یبوخ  تناـشیوخ  ماوقا و  هب  اـت  يا  هدومن  هطبار  عطق  نید  اـب 

هروس ي  ) تسوا هاگیاج  مّنهج  هداد ، حـیجرت  ار  ایند  یگدـنز  هدرک و  ناـیغط  هک  ره   " دـیوگ : یم  هک  نآرق  هیآ ي  نیا  اـب  تسا  قباـطم 
دنک دودسم  ار  ررـض  تراسخ و  ياههار  دناوت  یم  هن  تسین ، بوخ  يراک  چـیه  يارب  وت  لثم  يدرم   " تایآ 38 و37 و 39 ). تاعزانلا ،

دـسرب وت  هب  نم  همان ي  هکنیا  ضحم  هب  دنکن ... سالتخا  هک  تسین  وا  هب  مه  ینانیمطا  دوش و  هداد  ماقم  ءاقترا  وا  هب  هک  دراد  شزرا  هن  و 
رادیب ار  بش  همه  هک  مهد  یم  حیجرت  نم  مسق  ادخ  هب  : » دیامرف یم  شیاه  هبطخ  زا  یکی  رد  زاب  وا  دهاوخب ». ادـخ  رگا  يآ  نم  يوس  هب 

هدرب هدـنهد  باذـع  رگ  هجنکـش  فرط  هب  ریجنز  اب  ای  موش  هدیـشک  روآ ) زوس  هاکناج و  زیت و  رـس  راخ  عون  کی   ) نادعـس راـخ  يور  رب 
رویز رز و  زا  يزیچ  ای  مشاب  یسک  قوقح  هب  زواجتم  رگمتـس و  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  تمایق  زور  رد  ار  ربمغیپ  ادخ و  هکنیا  زا  موش ،

تدوخ و نیب  راتفر  رد  ار  تدوخ  وت  نم  رـسپ  يا  : » تشون ع )  ) نسح ماما  شرـسپ  هب  شا  همان  ّتیـصو  رد  وا  مشاب ». هدرک  بصغ  ار  ایند 
يارب یناد  یم  دـب  تدوـخ  يارب  هک  ار  هچنآ  يراد و  یم  تسود  تدوـخ  هک  راد  تسود  ار  نآ  نارگید  يارب  هدـب ، رارق  یـضاق  نارگید 

وت هب  یهاوخ  یم  هک  روط  نامه  نک  یبوخ  نارگید  هب  يوش و  هدرک  متـس  یهاوخ  یمن  هک  ناـنچمه  نکم  متـس  نادـب ، دـب  مه  نارگید 
ار تدوخ  بیع  ینیبب ، ار  نارگید  بیع  هکنیا  زا  لبق   ) ینک هظحالم  ار  نارگید  يدب  هکنیا  زا  لبق  نک  هّجوت  دوخ  يدب  هب  دـنیامن ، یبوخ 
هب نزن و  فرح  یناد  یمن  بوخ  هک  هلأسم  نآ  هب  عجار  دـننک ، راتفر  وت  اـب  یهاوخ  یم  هک  نک  راـتفر  روط  ناـمه  مدرم  اـب  ریگ .) رظن  رد 

یمالسا ياهروشک  نارس  سالجا  نیمتشه  رـضاح ، لاح  رد  هحفـص 188 ) .« ) يوگم يزیچ  دـنیوگن  وت  هب  یهاوخ  یم  هک  هچنآ  نارگید 
جنرغب هدیچیپ و  روما  لکشم و  لئاسم  لح  هار  ات  ددرگ  لیکـشت  ناریا  روهمج  سیئر  یمتاخ  ياقآ  بانج  تسایر  اب  نارهت  رد  تسا  رارق 

ریاس ناتـسناغفا و  یلخاد  گنج  نینچمه  نیطـسلف و  رب  اهتـسینویهص  يّدعت  ملظ و  همه  زا  رتمهم  دننک . ادیپ  ایند  رـسارس  رد  ار  ناناملـسم 
هنیمز رد  هدومن  هئارا  یتارظن  ناناملسم  هب  ع )  ) یلع ماما  دنیامن . یسررب  تسا  هداد  خر  یمالسا  ياهروشک  نایم  هک  ییاهیتخس  اهتمحز و 

نینچمه ارقف و  هقبط ي  نارو و  هشیپ  ناناگرزاب ، نازرواشک ، نارگتعنـص ، نایهاپـس ، نوچ  هعماج  فلتخم  تاقبط  اب  راتفر  تموکح و  ي 
یتایلام و یتامدخ و  تارادا  اههاگداد و  لثم  درادربرد  ار  یلصا  ياه  هبنج  مامت  ًابیرقت  هک  روشک  روما  هرادا ي  رد  یـساسا  ياهییامنهار 

یم دـنمدوس  فلتخم  ياهتیعقوم  لئاسم و  یگدیـسر  رد  یناسآ  هب  هکلب  دنتـسه  دـیفم  روما  ءایلوا  يارب  اـهنت  هن  اـهنآ  هریغ . يرتفد و  روما 
مامت ناوارف و  ياهییابیز  هدنریگربرد ي  رصم  رادنامرف  رتشا  کلام  هب  وا  همان ي  نیرتروهشم  اما  دش  هراشا  ًالبق  اهنآ  زا  يرادقم  هب  دنشاب .

ادخ هدنب ي  هک  هچنآ  تسا  نیا  نابرهم ، هدنـشخب ي  يادخ  مان  هب  دوش : یم  عورـش  نینچ  نیا  همان  نآ  دشاب . یم  رکذلا  قوف  تاعوضوم 
عمج ار  اـجنآ  تاقدـص  تاـیلام و  اـت  دومن  رـصم  رادـنامرف  ار  وا  تسا و  هداد  روتـسد  رتشا  کـلام  هب  شا  هماندـهع  رد  نینمؤملاریما  یلع 

روتـسد وا  هب  دیامن . دابآ  ار  هزوح  نآ  ياهرهـش  و  دریگ ) ناماس  رـس و   ) دوش بترم  مدرم  روما  ات  دنک  هزرابم  شنانمـشد  اب  هدومن  يروآ 
هب بحتـسم ، هچ  بجاو و  هچ  هداد ، روتـسد  نآرق  رد  ادـخ  هک  هچنآ  اشوک و  تدابع  رد  و  دـنکن ) هانگ   ) دـسرتب ادـخ  زا  ات  دوش  یم  هداد 

تخبدـب و دـهد و  ماجنا  ار  اهنآ  هکنیا  رگم  دـسر  یمن  تداعـس  هب  سک  چـیه  هک  یتابحتـسم  تابجاو و  نآ  دروآ . لـمع  هحفص 189 ) )
دنک لوـبق  ناـبز  تسد و  بلق و  اـب  ار  ادـخ  هک  تسوا  هفیظو ي  نآ  دـیامن . تلفغ  تفلاـخم و  اـهنآ  اـب  هک  یـسک  رگم  دوـش  یمن  یقش 
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تیامح کمک و  ار  وا  مه  ادخ  دنک ، ینابیتشپ  کمک و  ار  وا  هک  یـسک  تسا  هدش  نماض  ادخ  اریز  دـیامن ،) ادـخ  تاقولخم  هب  کمک  )
دننک یم  ناـیغط  اهـشهاوخ  نآ  هک  یعقوم  درادرب و  دوخ  هار  وـلج  ار  یناـسفن  ياهـشهاوخ  دوـش  یم  هداد  روتـسد  وا  هب  ناـنچمه  دـیامن .

هب ار  وت  نم  کلام  يا  . » دـنک ظفح  ادـخ  هکنآ  رگم  دنتـسه  يدـب  ترارـش و  يوس  هب  امنهار  اـهوزرآ  اهـشهاوخ و  اریز  دزاـس  شوماـخ 
یم هراظن  وت  راتفر  رد  يواکجنک  اب  مدرم  تسا . هدرک  هبرجت  ار  ملظ  لدع و  تموکح  ود  ره  هتشذگ  رد  هک  ییاج  متـسرف ، یم  ینیمزرس 

مدرم يا  هدرک  تبحص  اهنآ  هرابرد ي  وت  هک  روط  نامه  ینک و  یم  هراظن  ار  ناگتشذگ  لامعا  يواکجنک  اب  مه  وت  هک  روط  نامه  دننک 
هدرک رشتنم  مدرم  نابز  هلیـسو ي  هب  دنوادخ  هک  ییوربآ  رابتعا و  نآ  اب  یقتم  نادرم  تقیقح  رد  درک . دنهاوخ  تبحـص  وت  هرابرد ي  مه 

هدب رارق  تراظن  تحت  ار  دوخ  يوزرآ  سپ  دشاب . کین  لامعا  هعومجم  یتسیاب  وت  تفایرد  نیرت  ینغ  نیاربانب  دـنوش . یم  هتخانـش  تسا 
تـسا بوخ  هک  هچنآ  نیب  یهد  صیخـشت  یناوت  یم  وت  ییاهنت  هب  هانگ  زا  يرود  زیهرپ و  اب  يامن ، باـنتجا  يا  هدـش  یهن  هک  هچنآ  زا  و 

هراپ اب  هک  یـشحو  تاناویح  نوچ  هد و  تعـسو  اهنآ  اب  تبحم  رهم و  اـیاعر و  اـب  یتسود  زا  ار  تلد  تسا . دـب  هک  هچنآ  اـهوزرآ و  يارب 
هحفـص  ) رد وت  عون  مه  ای  وت  ینید  ردارب  ای  دنتـسه  هتـسد  ود  ایاعر )  ) اهنآ ریگم . رارق  اهنآ  رـس  يالاب  دنوش  یم  یـضار  ندروخ  ندرک و 

دمع ریغ  ای  ًادـمع  ار  یطلغ  راک  تسا  نکمم  نانچمه  دنزرـس و  اـهنآ  زا  یهابتـشا  اـی  دـننکب و  ییاـطخ  تسا  نکمم  اـهنآ  تقلخ ، ( 190
قوفام مه  ماما  یتسه  اـهنآ  قوفاـم  وت  هک  روط  ناـمه  دـیامن . وفع  ار  وت  ادـخ  یهاوخب  هچناـنچ  نک  وفع  ار  اـهنآ  وت  نکلو  دـنهد  ماـجنا 

دنتـسه و وت  تسدریز  هک  ار  اـهنآ  ینک  تبظاوم  وت  هکنیا  يارب  تسا . رتـالاب  تسا  هدرک  نیعم  ار  وت  هک  سک  نآ  وت و  رب  ادـخ  تسوت و 
ادـخ اب  درک . دـهاوخ  يرواد  وت  هرابرد ي  ادـخ  یهد  یم  ماـجنا  هچنآ  يارب  وت  سپـس  دـنک و  یم  ناـحتما  اـهنآ  هلیـسو ي  هب  ار  وت  ادـخ 
ادابم کلام ، يا  .« » یـشاب زاین  یب  شـشخب  فطل و  زا  یناوت  یم  هن  ینک و  تمواقم  شتردق  ربارب  رد  یناوت  یم  هن  وت  اریز  نکم  تفلاخم 

یناوتب رگا  هدم ، ماجنا  بضغ  ماگنه  رد  باتش  يور  زا  ار  يراک  یشاب ، داش  يدومن  هک  يرفیک  ای  يوش و  نامیـشپ  يدومن  هک  يوفع  زا 
مهد یم  نامرف  تقو  ره  یتسیاـب  متـسه و  امـش  ياـقآ  سیئر و  نم  هک  يوگم  مدرم  هب  (.« » هدـب ماـجنا  سپـس   ) يروخ ورف  ار  دوخ  مشخ 

تردـق ماقم  رد  رـضاح  لاح  رد  وت  دـیامن . یم  جرم  جره و  داجیا  روشک  رد  تسـس و  ار  نامیا  کیرات و  ار  بلق  نآ  اریز  دـینک  تعاطا 
نآ همه ي  رب  ار  وا  یهاـشداپ  تمظع  رگنب و  ادـخ  تنطلـس  یگرزب  هب  درواـین ، دوجوب  وت  رد  ینیبدوخ  ربکت و  نآ  شاـب  بظاوم  یتسه ،

ددرگ و یم  وت  یهاوخدوخ  رورغ و  ندـش  دـیدپان  بجوم  نیا  شاب . هتـشاد  رظن  رد  ینیبب  ار  اـهزیچ  نآ  یناوت  یمن  ًاـقلطم  وت  هک  اـهزیچ 
تدوخ وت  هک  شاب  هاگآ  هحفـص 191 ) . ) دهد یم  سپ  وت  هب  يدوب  هداد  تسد  زا  هک  يدرخ  لقع و  نآ  دشک و  یم  ورف  ار  وت  ییوخدنت 

ار هاوخدوخ  دبتـسم و  ره  دراد و  یمرب  نایم  زا  ار  يربکتم  ره  دنوادخ  اریز  يزاسن  وا  هیبش  ار  دوخ  تردق ، رد  ینکن و  هسیاقم  ادـخ  اب  ار 
يامنب و ار  مدرم  قوقح  تیاعر  و  نک ) راتفر  تلادع  هب  مدرم  اب  هک  انعم  نیدب   ) نک راتفر  تلادـع  هب  ادـخ  هرابرد ي  .« » دـیامن یم  تسپ 
روما و اب  راذگب ، رانک  ار  ییانشآ  یشیوخ و   ) نک راتفر  داد  لدع و  هب  دنتسه  وت  ینید  ناردارب  هک  ایاعر  نآ  ناشیوخ و  ماوقا و  اب  تسرد 

نمشد وت  اب  ادخ  ینکن  راک  نیا  رگا  راذگ .) ارجا  تسد  رد  تخاونکی  ناسکی و  اهنآ  نیب  ار  نوناق  نک و  راتفر  تاواسم  اب  مدرم  ياهراک 
متس و زا  هکنیا  ات  دریگ  یم  رارق  ادخ  اب  گنج  تلاح  رد  هتشادرب و  نایم  زا  ار  وا  هناهب ي  دوش  یسک  نمشد  ادخ  هک  یتقو  دش و  دهاوخ 

همادا زا  رترثؤم  زیچ  چیه  ادخ  تافاکم  رفیک و  رد  باتـش  ادخ و  ياهتمعن  ندرک ) نوگرگد   ) ندرک عیاض  يارب  دشکب . تسد  يراتفردـب 
ار دوخ  ششوک  ياهتنم  یتسیاب  وت  دنیشن ، یم  ملاظ  نیمک  رد  دونش و  یم  دوز  ای  رید  ار  مولظم  ياعد  دنوادخ  اریز  تسین  متس  ملظ و  ي 
هب رفن  دـنچ  تیاـضر  مدرم  هدوـت  یتیاـضران  اریز  ییاـمن  راـتفر  تخاوـنکی  روـط  هب  اـهنآ  اـب  يرب و  راـک  هب  مدرم  نـیب  ندرک  تلادـع  رد 

، شاب هتشاد  رطاخ  هب  .« » دوش یم  دیدپان  وحم و  تیرثکا  تیاضر  ربارب  رد  مک  هدع  کی  یتیاضران  اما  دنک  یم  راد  هحیرج  ار  یـصوصخ 
یتخـس تاظحل  رد  ًالومعم  اـهنآ  تسا و  مدرم  هدوت  زا  رتشیب  یلیخ  فارـشا ) ناـیعا و   ) صوصخ هب  ِرفن  دـنچ  نآ  راـظتنا  حلـص  ناـمز  رد 

ندرک تلادـع  زا  دـننک و  یم  هبلاطم  دـنراد  قح  هچره  زا  رتشیب  اهنآ  دنتـسه ، دـنمدوس  رتمک  یتخبدـب  یناشیرپ و  رد  دـنیآ و  یم  هاـتوک 
. دننک یم  ییابیکش  ان  نیگمهس  تاقافتا  ربارب  رد  هدومنن و  یسانشردق  دوش  هدرک  یفطل  تبحم و  اهنآ  هب  هک  یعقوم  رد  دنتسه . یـضاران 
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یم هزرابم  نمشد  دض  رب  دشاب  یضتقم  عقوم  تقو  ره  دنتسه و  مالسا  نابیتشپ  یماح و  نید و  نوتـس  مدرم  هدوت  سکعرب  هحفص 192 ) )
دونـشخ یـضار و  ار  اهنآ  دیاب  وت   ) دوش هدیـشک  اهنآ  فرط  هب  دیاب  وت  تبغر  لیم و  دشاب و  مدرم  هدوت  دـیاب  وت  هاگ  هیکت  نیاربانب  دـننک .

ایاعر نیب  صخش  نیرتدب  لاح  نیع  رد  نیرت و  هناگیب  شاب  هتـشاد  رطاخ  هب  («. » دنتـسه نمـشد  هلمح ي  زا  ینمیا  هلیـسو  اهنآ  اریز  ییامن 
روصق و رد  مدرم  هک  یتروص  رد  دنک .) یم  ییوج  بیع  نارگید  زا   ) دنک یم  هاگن  نارگید  یتسس  یهاتوک و  هب  تقد  هب  هک  تسا  یسک 

وت رب  نآ  دـنکن . راکـشآ  تسا  يرـس  ناهنپ و  هک  هچنآ  دراد و  ناـهنپ  ار  اـهبیع  نآ  هک  تسا  مکاـح  هفیظو  نآ  دنتـسین . نوصم  یهاـتوک 
دنام و یم  ناهنپ  وت  زا  هک  تسا  ییاهزیچ  نآ  همه ي  نابهگن  رادـساپ و  دـنوادخ  یئامن . حالـصا  هدـش  یباتفآ  هک  ییاهبیع  تسا  بجاو 

هرگ .« » دناشوپ یم  دـنامب  ناهنپ  تیعر  زا  یهاوخ  یم  وت  هک  يریـصقت  بیع و  نآ  ادـخ  .« » درک دـهاوخ  ناهنپ  زین  تیعر  دـید  زا  ار  اهنآ 
وت يارب  دـیوگ و  یم  نیچ  نخـس  هک  هچنآ  زا  راد  رذـحرب  یماقتنا  هنوگره  زا  ار  تدوخ  وت  نک و  زاب  تیعر  رد  ار  ینمـشد  هنیک و  ياه 

سیسخ و مدآ  اب  هاگ  چیه  دیآرد ، تسود  سابل  رد  هچرگا  تسا ، راک  بیرف  رفن  کی  نیچ  نخـس  هکنیا  يارب  نک . تلفغ  تسین  نشور 
صخش کی  اب  نینچمه  دناسرت و  یم  يرادان  رقف و  هب  ار  وت  دراد و  یمزاب  یـشاب  تواخـس  اب  هکنیا  زا  ار  وت  وا  اریز  نکم  تروشم  لیخب 

رد ار  عمط  صرح و  تسا  نکمم  وا  هک  عامط  صخـش  اب  هن  دـنک و  یم  تسـس  روشک  روما  ماجنا  رد  ار  وت  وا  اریز  يامنم  تروشم  وسرت 
یم ناشن  وت  هب  ار  لوپ  يروآ  عمج  ینوناقریغ  ياههار  وا   ) دیامن لیدبت  هحفص 193 )  ) ملاظ رگمتس و  مدآ  کی  هب  ار  وت  دنک و  نیقلت  وت 

. دـنزاس یم  جراخ  ادـخ  هب  لکوت  دامتعا و  زا  ار  درم  اهنآ  اما  دنتـسه  ینوگانوگ  تافـص  یلیـالد  هب  عمط  سرت و  لـخب و  هچرگا  دـهد .)
ياهتیانج رد  دنا و  هدرک  تمدخ  وت  زا  لبق  سنج  دـب  رگمتـس و  نامکاح  هب  رواشم  ناونع  هب  هک  دنتـسه  یناسک  وت  يارب  رواشم  نیرتدـب 

یم وت  دنا . هدوب  نارگمتس  ناراکهانگ و  اب  تسدمه  اهنآ  اریز  دنـشاب ، وت  هبتر  یلاع  نیرومأم  یتسیابن  اهنآ  ور  نیا  زا  دنتـسه  میهـس  اهنآ 
هب زگره  هک  اهنآ  ترارـش ، يدـب و  يراکهنگ و  رد  اهنآ  لـثم  هن  ینک ، ادـیپ  اـهنآ  لـثم  روصت  ذوفن و  ناـمه  اـب  مدرم  نیب  یناـسک  یناوت 

نیرتهب رـسدرد و  نیرتمک  وت  هب  اهنآ  دنا  هدوبن  نارگمتـس  مرج  کیرـش   ) اهنآ تنایخ  مرج و  رد  راکتنایخ  هن  دنا و  هدرکن  کمک  رگمتس 
باختنا یهارمه  تمزالم و  يارب  ار  نادرم  هنوگ  نیا  طقف  دوب .) دنهاوخ  هناگیب  وت  نمـشد  اب  تسود و  وت  اب  اهنآ  دـنهد . یم  ار  ینابیتشپ 

قیفر و هک  دنرت  دنمدوس  دنراد ) هجهل  تحارص   ) دننک یم  تبحـص  اراکـشآ  هک  اهنآ  یمومع ، روما  رد  مه  یـصخش و  روما  رد  مه  نک ،
اهراک نآ  هچرگا  دننک  یمن  قیوشت  ار  وت  دـنهد  ماجنا  شناگدـنب  درادـن ، تسود  ادـخ  هک  ییاهراک  رد  ار  وت  هک  اهنآ  دنـشاب . وت  رواشم 

ره يارب  دننکن و  یـسولپاچ  هک  هد  شزومآ  مک  مک  اهنآ  هب  نک و  کیدزن  دوخ  هب  ار  راکوکین  سرت و  ادخ  مدرم  .« » دـشاب وت  لیم  قباطم 
هب ار  درم  دروآ و  یم  راب  هب  ربکت  اج  یب  دـیجمت  نیـسحت و  اریز  دـنیامنن ، نیـسحت  ار  وت  یـشاب  هدادـن  ماـجنا  تسا  نکمم  هک  یکین  راـک 
درم لمع  نیا  ینکن . راتفر  مه  لثم  اهنآ  اب  یهد و  صیخـشت  ریرـش  راک و  دـب  اـب  ار  راـکوکین  یتسیاـب  وت  دـناشک . یم  یهاوخدوخ  يوس 

شلاح روخارف  هب  ار  سکره  دـیاب  وت  هحفـص 194 ) . ) دـنک یم  کیرحت  تشز  راک  هب  ار  راک  دـب  دراد و  یم  زاب  بوخ  راـک  زا  ار  بوخ 
اهنآ هب  ییوکین  ناسحا و  زا  رتهب  زیچ  چـیه  تیعر  مکاح و  نیب  ّتین  نسح  لباقتم و  داـمتعا  داـجیا  يارب  ینادـب  دـیاب  وت  .« » یهد شاداـپ 
نیا هب  اریز  تسین  اـهنآ  نداد  رـسدرد  تمحز و  زا  باـنتجا  اـهنآ و  یگدـنز  هنیزه ي  ندرک  کبـس  زا  رتـهب  زیچ  چـیه  نینچمه  تسین و 

وت اب  اهنآ  تین  نسح   ) دوش یم  هداد  سپ  وت  هب  اهنآ  دامتعا  اب  وت  ناسحا  دهد و  یم  تاجن  اهینارگن  زا  ار  وت  اهنآ  يدونـشخ  يدـنماضر و 
اهیتخس هک  یسک  هدشن و  بوخ  راتفر  وا  هب  هک  تسا  یسک  وت  نظ  نسُح  يارب  صخش  نیرتبسانم  ًاملسم  اهنآ .) هب  تسا  وت  ناسحا  یفالت 

هک نکم  ضقن  ار  میدـق  تاداع  موسر و  دـنوش ».) راودـیما  وت  ینابرهم  ییوکین و  هب  اه  هدیـشک  جـنر  نایاون و  یب   ) تسا هدرک  هبرجت  ار 
یم دراو  همطل  هدیدنـسپ  تاداع  هب  هک  ییاهراک  نآ  هدـش و  اهنآ  نایم  یگناگی  یتسود و  بجوم  هدـیدرگ و  رارقرب  نیـشیپ  مدرم  طسوت 
نآ نتـسکش  تیلوؤسم  راب  اما  دـنا  هتفرگ  ار  دوخ  شاداـپ  دـنا ، هدومن  يراذـگ  هیاـپ  ار  اهـشور  نآ  هک  یناـسک  نآ  اریز  نکم  ریاد  دروآ 

ار نادنمدرخ  اب  ثحب  نادنمشناد و  اب  تروشم  هتسویپ  یتسیاب  وت  هیحان ، نآ  یّقرت  تفرـشیپ و  تیبثت  روظنم  هب  . » تسا وت  شود  رب  تاداع 
نک يرادرب  هرهب  اهنآ  رثؤم  بقاث و  رکف  زا  . ) دنا هدرک  رارقرب  نیمز  يور  رب  میدق  مدرم  هک  هچنا  اب  ینک  تموادـم  وت  هکنیا  ات  یهد  همادا 
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هکنادب هحفـص 195 ) .(« ) دننک یم  يریگولج  هدننک  ناریو  برخم و  تاقافتا  رارکت  زا  دـنناد و  یم  ار  هتـشذگ  ثداوح  خـیرات  اهنآ  اریز 
زا لقتـسم  دـناوت  یمن  يا  هقبط  چـیه  نیاربانب  دـنهد ، یم  یقرت  ار  روشک  رگیدـکی  هب  کمک  اب  دنتـسه و  نوگانوگ  تاقبط  لـماش  مدرم 

مدرم زا  ناراد  رتفد  نایـشنم و  دـعب  تسادـخ . نازابرـس  زا  لکـشتم  هک  تسا  هاپـس  اهنآ  زا  هورگ  کـی  دـیآرب . راـک  هدـهع ي  زا  يرگید 
هـشیپ ناناگرزاب و  اهنآ  نایم  مالـسا و  هانپ  تحت  ناناملـسم  ریغ  ناناملـسم و  زا  ناریگب  جارخ  هیئاضق و  هوق ي  سپـس  ناریدم ، یلومعم و 

یتایاور ثیداحا و  زا  نینچمه  تسا و  هدش  هداد  حرش  ادخ  طسوت  نآرق  رد  هتسد ، ره  قوقح  زا  یخرب  ناتسدیهت . ارقف و  هرخالاب  نارو و 
هعلق راگدورپ ، فطل  هب  هاپـس ، دنوش . یم  يرادهگن  ام  دزن  هدـش و  دراو  هتـسد  ره  تایـضرف  فیاظو و  هب  عجار  ص )  ) مرکا ربمغیپ  زا  هک 

هک هچنآ  هب  تسا  لوکوم  هاپـس  يرادیاپ  تسا . رطاخ  یگدوسآ  نمـشد و  زا  ینمیا  هلیـسو ي  نید و  تردق  ناهدـنامرف و  رویز  تیعر و 
ود نیا  دـننک . یم  جایتحا  عفر  نآ  اب  مه  دـناسر و  یم  تابثا  هب  نمـشد  ولج  ار  هاپـس  يورین  مه  نیا ، تسا و  هدرک  نیعم  تایلام  رد  ادـخ 

هرابرد هک  دنشاب  یم  يروشک  نادنمراک  ارجا و  نیرومأم  تاضق و  لثم  تاقبط  ریاس  يراکمه  هب  دنمزاین  یلخاد ) نینکاس  هاپـس و   ) هقبط
يارب دـنوش و  یم  طوبرم  یمومع  یـصوصخ و  روما  هب  هک  اهنآ  دـنیامن و  یم  يروآ  عمج  ار  ياهتایلام  دـننک و  یم  يرواد  اهدادرارق  ي 
مهارف ار  مدرم  اهنآ و  زاین  دروم  مزاول  تاجایتحا و  هک  نارگتعنص  ناناگرزاب و  یعاسم  کیرشت  اب  زج  تسین ، یماود  تابث و  تاقبط  نیا 

یعامتجا تادهعت  ات  دنتـسه  يرتهب  تیعـضو  تمـس و  رد  اهنآ  اریز  دنیامن  یم  هفاضا  ار  اهتایلام  رادقم  هدرک  هرادا  ار  اهرازاب  دننک و  یم 
تیامح تیوقت و  ار  اـهنآ  هحفـص 196 )  ) تاقبط ریاس  تسا  بجاو  هک  دنتـسه  نایاونیب  أرقف و  تاقبط  سپـس  دننک .) ادا   ) دنیامن ءافیا  ار 

هب ات  دراد  قح  مکاح  رب  اهنآ  زا  کی  ره  دـنراد و  مهـس  لاملا  تیب  زا  یگدـنز  لیاسو  شاعم و  رد  ادـخ  مان  هب  اهنآ  زا  کی  ره  دـنیامن و 
فیاظو نیا  هدهع ي  زا  دناوت  یمن  ادخ  زا  کمک  تساوخرد  نودب  ییاورنامرف  مکاح و  چیه  دوش ، هداد  تروص  رس و  وا  یگدنز  عضو 

اب وت  هدیقع ي  هب  هک  هدب  رارق  یناسک  ار  تهاپـس  هدنامرف  دشاب ». رابدرب  نآ  رطاخ  هب  هداد و  تداع  ندرک  تلادع  هب  ار  شدوخ  دـیآرب و 
یسک اهنیا  دیاین ، مشخ  هب  دوز  هک  اهنآ  نیرت  روبـص  اهنآ ، نیرت  بلق  شوخ  دنـشاب ، دوخ  هفیلخ  ربمغیپ و  ادخ و  هب  صاخـشا  نیرت  نامیا 

اهنآ لمع ، تدش  هک  يروط  هب  دنشاب ، یم  نشخ  تخس و  هناگیب  هب  تبـسن  نابرهم و  افعـض  هب  تبـسن  دنیامن و  یم  وفع  دنک  اطخ  هک  ار 
ناگرزب و ياه  هداوناخ  اب  دـنهدن ».) ماجنا  ار  دوخ  هفیظو ي  ات   ) دـنک یمن  يریگولج  اـهنآ  زا  یناـبرهم ، یمرن و  دروآ و  یمن  مشخ  هب  ار 
، عاجـش تأرج ، اب  نادرم  اب  سپـس  شاـب و  هتـشاد  کـیدزن  ساـمت  دـنا  هدوب  زارفارـس  هتـشذگ  ناـمز  رد  فیفع و  نمادـکاپ و  هک  ناـیعا 

نانچ دنشاب و  یم  بسانم  زین  یهدنامرف  يارب  دنتسه و  ناناملسم  راختفا  ینامدرم  نینچ  اریز  شاب ،) هتـشاد  سامت   ) راکوکین تواخـساب و 
تبظاوم ناشیاه  هچب  هب  تبـسن  اهردام  ردپ و  هک  روط  نامه  دنتـسه . ییوکین  تانـسحم و  ياه  همـشچرس  یگرزب و  نوناک  یناهدـنامرف 

گرزب ار  نآ  يا  هداد  ماجنا  اهنآ  ندـش  رت  يوق  يارب  هک  یکین  راک  ره  يارب  یتسیابن  وت  نک . تقد  اـهنآ  لـئاسم  رد  يزوسلد  اـب  دـنراد ،
هب تبـسن  كدنا  تبحم  نامه  اسب  هچ  يرامـش  گرزب  ار  نآ  يا  هدرک  اهنآ  هرابرد ي  هک  ینابرهم  كدنا  هب  دیابن  وت  نینچمه  يرامش و 
ِمک تاتافتلا  ناسحا و  اریز  دشاب  كدنا  ولو  یهد  همادا  ار  ینابرهم  یبوخ و  دیاب  وت  دنک و  داجیا  وت  هرابرد ي  نظ  سح  اهنآ  نایم  مدرم 
هک يرادـن  يا  هراـچ  وـت  گرزب ، کـین و  هحفـص 197 )  ) ياـهراک زا  دـشاب . رت  دـنمدوس  اـهنآ  لاـح  هب  تسا  نکمم  اـهنآ  هب  تبـسن  وت 
زا هاپـس  هب  هک  ینک  باختنا  هاپـس  یهدنامرف  تهج  ار  یـسک  دـیاب  وت  ینک . نیـسحت  ار  اهنآ  دـیفم  ياهراک  يروآرب و  ار  اهنآ  ياهتجاح 
رد اریز  نکم  یهاتوک  دنتسه  رود  دوخ  هناشاک  رهش و  زا  هک  یتقو  نایهاپس ، هداوناخ  هب  لوپ  تخادرپ  اب  دیامن و  یعاسم  لذب  لد  ناج و 
اب درک . دنهاوخ  شومارف  ار  رگید  ياهزیچ  تسا ، نمشد  اب  هزرابم  هک  فده  کی  زج  دننک و  یم  شومارف  ار  اهیتحاران  اهنآ  تروص  نیا 

اـسؤر ناریدـم و  يارب  زیچ  نیرت  هدیدنـسپ  تقیقح  رد  ددرگرب . وت  رهم  یتسود و  هب  اهنآ  ياهلد  ات  هد  ماجنا  یناـبرهم  هب  راـک  تناـیهاپس 
ینک و ینادردق  رکشت و  دهد  یم  ماجنا  یکی  هک  يا  هتسجرب  راک  ره  یتسیاب  وت  تسا . زابرس  هب  تبحم  راهظا  روشک و  رد  لدع  يرارقرب 

کچوک راک  دیابن  وت  ینکن . یهاتوک  راک  نآ  يارب  بسانم  شاداپ  رد  یهدن و  تبـسن  يرگید  صخـش  هب  یـسک  زا  ار  هتـسجرب  راک  نآ 
هانپ شربمغیپ  ادخ و  هب  يرادنپ . کچوک  دشاب  گرزب  هچ  ره  هک  ار  یلومعم  رفن  کی  راک  يرامش و  گرزب  ار  هبتر  یلاع  صخـش  کی 

( ثداوح یناگدنز و  رب  يرورم   ) ندمتم مالسا  باتفآ  ع )  ) یلع www.Ghaemiyeh.comماما  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


ییاـمنهار ار  وت  ینکب  دـیاب  هچ  هک  ینادـن  دـننک و  یم  هولج  مهبم  وت  شیپ  دـنزاس و  یم  ریحتم  جـیگ و  ار  وـت  یلئاـسم  هک  یعقوـم  اـت  رب 
دیراد نامیا  هک  امـش  : » دیوگ یم  نآرق  هک  يروط  هب  دنوش  ییامنهار  دنهاوخ  یم  هک  اهنآ  هب  باطخ  تسادـخ  مکح  روتـسد و  دـنیامن .
نامیا ازج  زور  ادـخ و  هب  رگا  دـیدرگ  فالتخا  يزیچ  رد  نوچ  تساهنآ و  تسد  رد  امـش  روما  هک  اهنآ  ربمغیپ و  دـیرب و  نامرف  ار  ادـخ 

یلع ماما  هب  مخریدغ  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  یتیالو  نامه  امـش  رما  یلو  « ) دییامن هحفص 198 )  ) عاجرا ربمغیپ  ادخ و  هب  ار  نآ  دیراد 
ربمغیپ هب  عوجر  دینک و  لمع  تسا  هتفگ  نآرق  رد  وا  هک  هچنآ  قبط  ینعی  ادخ  هب  عوجر  هیآ ي 58 .) ءاسن ، هروس ي  ( ) دنداد لیوحت  (ع )

یسک نآ  هب  عوجر  مدرم  نیب  فالتخا  عفر  يارب  تسین . یفالتخا  اهنآ  رد  هک  وا  فرط  زا  هدش  هتفریذپ  ثیداحا  قالخا و  زا  يوریپ  ینعی 
دوش یم  عاجرا  وا  هب  هک  يدایز  ياهراک  تلع  هب  وا  نک . باـختنا  ار  یـضاق  دـشاب  مدرم  ناـیم  درف  نیرت  هتـسجرب  زا  وت  هدـیقع ي  هب  هک 

رد یتسیابن  وا  دننک و  لیمحت  یـضاق  رب  ار  دوخ  هدیقع ي  دنناوتن  دنراد ) فالتخا  مه  اب  هک  اهنآ   ) ناگدننک هعزانم  دوش . هراچیب  یتسیابن 
هدش تقیقح  نآ  هجوتم  هدش و  هتفریذپ  مدرم  طسوت  هک  یتقیقح  هب  دیابن  یضاق  دیامن  رارـصا  نوناق ) فالخ   ) قحان دوصقم  بلطم و  ره 

، یکاردا مهف و  رـصتخم  اب  هدرکن و  رکف  نآ  هرابرد ي  ًاقیمع  هک  یعوضوم  هب  عجار  دیابن  دشاب و  راک  عمط  دیابن  وا  دـیامن ، تجاجل  دـنا 
لیالد رد  یتسیاب  وا  دیامن . لمع  سپس  دجنسب و  بوخ  ار  کش  ياهلحم  ات  دشاب  مدرم  نایم  درف  نیرت  هاگآ  دیاب  وا  دریگب . میمـصت  ًاروف 

ار وا  فیرعت  شیاتـس و  دشاب . نداد  يأر  عقوم  رد  صخـش  نیرت  ممـصم  نیرت و  روبـص  بلاطم  هب  یگدیـسر  رد  قیقد و  یلیخ  نیهارب  و 
ار اهنآ  ياهتواضق  دیاب  وت  دنتسه  كدنا  صاخـشا  روط  نیا  دوش . یفرط  هب  لیامتم  ات  دنکن  راداو  ار  وا  ینیبدوخ  دزاسن و  ربکتم  رورغم و 

یمن یقاب  یتصرف  هدش و  هتسب  ناشرذع  هار  تروص  نیا  رد  دننک . یگدنز  تحار  ات  ییامن  تخادرپ  اهنآ  هب  یفاک  لوپ  ینک و  یگدیسر 
تنایفارطا زا  سک  چـیه  ات  هدـب  وا  هب  الاب  سب  یماـقم  دوخ  هاـگراب  رد  دـنیامن . هعجارم  نارگید  هب  شیوخ  تاـجایتحا  عفر  يارب  اـت  دـنام 

راک عمط  وا  هب  تبـسن  ات  دـنامب  ظوفحم  و  هحفـص 199 )  ) ملاس نارگید  لایما  اهوزرآ و  زا  وا  هک  يروط  هب  دنک ، یـشهاوخ  وا  زا  دـناوتن 
ریرـش و مدرم  تسد  رد  نامثع ) نامز  رد   ) ًالبق نید  نیا  اریز  یـشاب  هتـشاد  قیقد  رایـسب  تراـظن  عوضوم  نیا  يور  رب  یتسیاـب  وت  دـنوشن .

تروشم وت  هب  لاح  هب  ات  کلام  يا  . » تسا هدوب  ریـسا  دنا  هدرک  یم  لمع  هناهاوخ  دب  ییایند  دصاقم  رد  سوه  يوه و  قبط  هک  يراکدـب 
ناـمه نوـنکا  ییاـمن ، باـختنا  نارواد  تأـیه  هاپـس و  يارب  رادـنید  روـالد و  یـصاخشا  فارـشا  هورگ  رد  ار  صاخــشا  نیرتـهب  اـت  مداد 

زا لبق  اداـبم  تنا  رازگ  راـک  روما  رد  نیارباـنب  میاـمن . یم  وت  هب  یلخاد ) نارازگراـک   ) ارجا نیرومأـم  مادختـسا  هراـبرد ي  ار  تاـشرافس 
. دنتـسه تنایخ  ملظ و  ياه  هخاش  تلاح ، ود  نیا  اریز  ینک  راذگاو  اهنآ  هب  یبصنم  تمـس و  تهج  یب  تیامح  يرادفرط و  اب  ای  ناحتما 

باختنا دـنراد  مالـسا  رد  هقباس  هک  رادـنید  اسراپ و  ياه  هداوناخ  زا  ریخ  یناب  هاوخکین و  بوجحم و  هبرجت و  اب  هک  یناـسک  مدرم  ناـیم 
یگداوناخ تلاصا  رابتعا و  تلع  هب  اهنآ  يراـک  عمط  دـصق  رترادـیاپ و  اـهنآ  فرـش  تیـصخش و  رت و  قلخ  شوخ  مدرم  نینچ  نیا  نک .

تحار حیحص و  ات  دزاس  یم  رداق  ار  اهنآ  لمع  نیا  اریز  نک  مهارف  هنایهام ) ای  هنازور   ) قوقح قیرط  زا  ناوارف  ار  اهنآ  شاعم  تسا  رتمک 
ای هدومن و  یچیپرـس  وت  نامرف  زا  اهنآ  هنیآ  ره  دنرادن و  تساهنآ  تظافح  رد  هک  هچنآ  رب  عمط  مشچ  اهنآ  تلاح  نیا  رد  دننک . یگدـنز 

اهنآ ياهراک  یتسیاب  نینچمه  وت  دنوش .) رانکرب  راک  زا  ات   ) اهنآ هیلع  رب  تسا  یلیلد  نآ  دنیامن . هدافتسا  ءوس  نارگید  یطایتحا  هوجو  رد 
لباق نیما و  ار  ناشیا  سوساج  ندرامگ  اریز  دنـشاب  راداـفو  وگتـسار و  یتسیاـب  ناـسوساج  يراـمگب . اـهنآ  رب  یناـسرزاب  یگدیـسر و  ار 

اهنآ زا  یکی  يدش  علطم  وت  رگا  یشاب  قیقد  تنانواعم  هب  تبسن  دیاب  وت  سپـس  هحفص 200 ) . ) دزاس یم  نابرهم  مدرم  هب  تبسن  دامتعا و 
نیا زا  دـش ، دـییأت  تا  یـصخش  ناسرزاب  فرط  زا  ریـصقت  نیا  هدرک و  زارد  یمومع  لاوما  رد  سالتخا  هدافتـسا و  ءوس  يارب  ار  شتـسد 
روما هب  سپـس  ياـمن . درتسم  یّلم  هنازخ ي  هب  ریگب و  سپ  تسا  هدرک  سـالتخا  هک  غلبم  ره  نک و  ارجا  وا  يور  رب  ار  یندـب  هیبـنت  تباـب 

یگدـنز رد  یتسیاب  دـنا ، هدرک  لوغـشم  تایلام  يروآ  عمج  رد  ار  ناشدوخ  هک  اهنآ  نک . تبظاوم  زین  تاـیلام  لـئاسم  هب  زادرپب و  یلاـم 
مامت نوچ  دنشاب ، شیاسآ  رد  اهنآ  نودب  دنناوت  یمن  نارگید  تسا و  نارگید  تیلاعف  راک و  هب  هتسباو  اهنآ  لغش  اریز  دنرب . رس  هب  تحار 
یسک اریز  یهد ، تیمها  تایلام  يروآ  عمج  زا  رتشیب  يزرواشک  هب  یتسیاب  نینچمه  وت  .« » دنتـسه شنارازگراک  تایلام و  روخ  نان  تلم 
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رگا وا  تموکح  دزاس و  یم  دوبان  ار  مدرم  بارخ و  ار  روشک  دشاب  يزرواشک  تیعـضو  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تایلام  ذـخا  ددـصرد  هک 
یکدنا زج  دننک  تیاکـش  یلاسکـشخ  هطـساو ي  هب  نیمز  طیارـش  رییغت  ای  بآ و  دوبمک  زا  لصاح  ياهیتحاران  تایلام و  يدایز  زا  مدرم 

یلیم یب  يور  زا  ار  یفیفخت  ره  دیابن  وت  يزاس . رتهب  ار  اهنآ  یگدنز  طیارش  ات  یهد  فیفخت  هزادنا  نآ  ات  ار  تایلام  دیاب  وت  درادن . ماود 
وت هب  ار  روشک  يدابآ  ضوع ، رد  اهنآ  ینک ، فرص  هار  نیا  رد  وت  هک  هچنآ  اریز  وش  لئاق  فیفخت  اهنآ  یقرت  تفرـشیپ و  يارب  وت  یهدب .

نانیمطا وت  هب  مدرم  هجیتن  رد  يریگ ، یم  رارق  اـهنآ  شیاتـس  دروم  مدرم  ناـیم  ندرک  تلادـع  تلع  هب  وت  اـهنیا  رب  هوـالع  دـنهد . یم  سپ 
هحفص  ) لئاسم اهنآ  سپس  درک . یهاوخ  تسرد  تدوخ  يارب  ینمیا  يا  هلیـسو  هار  نیا  زا  وت  یـشاب و  مرگ  تشپ  اهنآ  هب  ات  درک  دنهاوخ 

نآ رب  هچنآ  هک  دراد  شزرا  یّقرت  حالـصا و  اریز  داد  دنهاوخ  ماجنا  دنیامن  عفر  دنرومأم  ناشدوخ  هفیظو ي  ظاحل  زا  هک  يراوشد  ( 201
هک یعقوم  دوش و  یم  ریقف  زرواشک  هک  یماگنه  دراد ، یگتـسب  زرواشک  يزیچ  یب  رقف و  هب  نیمز  یبارخ  دـیامن . لمحت  دوش  یم  لیمحت 

دراوم هک  یعقوم  دننامب و  یقاب  دوخ  تَمِـس  رد  ات  دنراد  يدیما  كدنا  دننک و  عمج  لوپ  طقف  هک  دنریگ  یم  میمـصت  تایلام  نارازگراک 
ار اهنآ  نیرتهب  نک و  تبظاوم  نایـشنم  ناگدنـسیون و  هب  سپـس  ددرگ . یم  نیمز  یبارخ  بجوم  همه  اهنیا  دننک ، یم  هّجوت  مک  ار  راطخا 

یتریس ياراد  هک  نک  راذگاو  یـسک  هب  تسا  تموکح  ياه  هشقن  یـشم و  طخ  لماش  هک  هنامرحم  ياه  همان  نادرگ . دوخ  روما  يدصتم 
لاسرا رد  دیابن  وا  دنک . یگداتسیا  وت  هیلع  رب  مومع  راظنا  رد  دشاب  هتـشادن  تأرج  دنکن و  ربکت  ماقم  تُسپ و  هطـساو ي  هب  تسا و  یلاع 

اب وت  فرط  زا  دیابن  وا  دراد . لاسرا  ًاعیرس  اه  هنیزه  اهدمآرد و  عوضوم  رد  ار  اه  خساپ  وت  فرط  زا  دیامن و  تلفغ  اه  هیغالبا  تابتاکم و 
هب روـبجم  يدـماین  رب  ناـمیپ  ماـجنا  هدـهع ي  زا  هک  یتروـص  رد   ) دـشاب رادرب  تمارغ  هک  ددرگ  یناـمیپ  دـقع  لوغـشم  يرگید  تکلمم 

شدوخ ماقم  نأش و  شزرا  دیاب  وا  دـنک . یهاتوک  تسا  روآ  نایز  هک  يدادرارق  وغل  رد  یتسیابن  وا  نینچمه  و  يدرگن ) تمارغ  تخادرپ 
اهنآ ات  ینک  تقد  دیاب  وت  سپس  تسا . نارگید  ماقم  نأش و  زا  يربخیب  تلع  هب  رتشیب  دوخ  یصخش  لاوحا  هب  ندوب  نادان  اریز  دسانشب  ار 

غورد هب  مدرم  زا  یـضعب  اریز  ینک  دامتعا  اهنآ  هب  تدوخ  نظ  نسُح  اب  ای  ییامن و  باختنا  دنراد  هک  یـشناد  یهاگآ و  يور  زا  ًافرـص  ار 
اب هنوگچ  هک  ینکب ) ناحتما   ) ینزب کحم  ار  اهنآ  یتسیاـب  وت  اـما  هحفـص 202 )  ) دـننک یم  دومناو  نانیمطا  لباق  هاوخریخ و  ار  ناشدوخ 

نانیمطا رد  صخش  نیرتروهشم  مانشوخ و  مدرم  نیب  هک  ینک  نیعم  دیاب  ار  یسک  يرادا  روما  تهج  وت  دنا . هدرک  راتفر  وت  زا  لبق  ناکین 
لوؤسم رفن  کی  تیاهراک  زا  تمـسق  ره  رد  یـشاب . یم  دوخ  ماما  ادـخ و  رادربناـمرف  وت  هک  دـهد  یم  ناـشن  لـمع  نیا  دـشاب . داـمتعا  و 

ره دوش . یمن  نادرگرـس  جـیگ و  راک ، موجه  زا  دروآ و  یمن  رد  اپ  زا  ار  وا  دایز ، نیگنـس و  ياهراک  هک  یـسک  نانچ  هدـب ، رارق  نیدـتم 
هرابرد ي ار  وت  نم  نونکا  دـش . یهاوخ  تساوخزاب  ادـخ  فرط  زا  نآ  ربارب  رد  وت  يریگب ، هدـیدان  ار  نایـشنم  یهاتوک  ریـصقت و  وت  هنیآ 
(. يروآرب ار  اـهنآ  تجاـح   ) ینک يزاـس  هراـچ  ار  اـهنآ  روما  هنادـنمدرخ  ياـهتروشم  اـب  هک  منک  یم  شرافـس  نارگتعنـص  ناـناگرزاب و 
زا کیدزن ، رود و  زا  ار  جایتحا  دروم  داوم  اهالاک و  ات  هتخادنا  تمحز  هب  ار  ناشدوخ  یضعب  دننکاس و  اهرهـش  رد  ناناگرزاب  زا  يدادعت 
یم مهارف  دورب  اهاجنآ  هب  هک  دـنک  یم  تأرج  ای  دـناوت  یم  یـسک  رتمک  هک  ییاهاج  زا  اهلگنج  اهایرد و  يور  رب  اهناتـسهوک ، اهنابایب و 

دنتسه تسود  حلص  یمدرم  اهنآ  دننک . یم  دایز  ار  روشک  تایلام  رادقم  ًاتعیبط  دنتسه و  روشک  دمآرد  عبانم  تعنص  یناگرزاب و  دنیامن .
طیارـش و درادن . دوجو  اهنآ  تنایخ  نایغط و  زا  یـسرت  چیه  نیاربانب  دنز .) یمن  رـس   ) دور یمن  دـیما  اهنآ  زا  یتمحازم  بوشآ و  چـیه  و 
هحفص 203)  ) صیرح و رایسب  اهنآ  زا  يدادعت  شاب  هتشاد  رطاخ  هب  رگید  فرط  زا  نک . یگدیسر  تبظاوم و  ار  اهنآ  ياهراک  یگنوگچ 
و دننک ) یم  راکتحا   ) دـننک یم  رابنا  ار  مدرم  جایتحا  دروم  سانجا  دـنروآ ، تسد  هب  يرتشیب  دوس  هکنیا  يارب  دنتـسه و  تسپ  سیـسخ و 
. دشاب یم  زین  تلود  یماندب  بجوم  مدرم و  هب  تبـسن  تسا  اهراک  نیرت  روآ  نایز  لمع  نیا  دنناسر . یم  شورف  هب  يرتالاب  تمیق  اب  ًادعب 

هدومرف نغدـق  ار  نآ  داب ، شا  هداوناـخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  مالـس و  هک  ادـخ ، ربمغیپ  اریز  نک  يریگولج  ـالاک  ندرک  راـبنا  راـکتحا و  زا 
ررـض لـمحتم  رادـیرخ  هن  هدنـشورف و  هن  هک  يروط  هب  دـشاب  نشور  دـیاب  نیعم  نزو  اـب  یعطق و  حیحـص و  تمیق  اـب  ـالاک  شورف  تسا .

اه و هراچیب  ناتـسدیهت ، ارقف و  لثم  عامتجا  تاقبط  نیا  هرابرد ي  ریگ  رظن  رد  ار  ادخ  . » تخـس هن  اما  نک  هیبنت  ار  راکاطخ  هتبلا  دـندرگن ،
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يّدکت و لابند  دننک و  یمن  لاؤس  لاملا  تیب  زا  دوخ  مهس  تمـسق و  زا  اهنآ  دنرادن و  يزاس  هراچ  دنتـسه و  لوپ  یب  عناق و  هک  ییافعض 
یتسرپرـس هب  ار  اهنآ  داد و  نارگناوت  هب  ار  لام  ادخ  دیتسه  ناشیا  يالکو  نادنمتورث  وت و  ادخ و  لایع  ارقف ، نیا  دـنور . یمن  مه  ییادـگ 

هدهع ي هب  اهنآ  يرادـهگن  تظافح و  تیلوؤسم  تسا ، هتـسب  شناگدـنام  اب  اب  هک  ادـخ  نامیپ  دـهع و  ادـخ و  رطاخ  يارب  تشامگ . ارقف 
مالـسا يارب  هک  عرازم  ياـه  هدروارف  زا  مه  یمهـس  یّلم و  هنازخ ي  زا  تمـسق  کـی  ياـمن و  تظفاـحم  ار  اـهنآ  هقح ي  قوقح  تسوت .

شوخ و یگدـنز  یمرگرـس و  نیاربانب  وت . زا  رود  اـی  دنـشاب و  وت  سرتسد  رد  هچ  نک  نیعم  ناـسکی  روط  هب  اـهنآ  يارب  دوش ، یم  هتفرگ 
کچوک ای  گرزب  هچ  اهنآ  قوقح  تیاعر  مدع  هطساو ي  هب  ادخ  هاگـشیپ  رد  يرذع  چیه  دوشب . اهنآ  زا  وت  يرود  ثعاب  دیابن  وت  تحار 

وت هب   ) دـنیوج بّرقت  وـت  هب  دنتـسین  هحفـص 204 )  ) رداـق اـی  دـنرادن و  ار  وت  تاـقالم  تصرف  هک  یمدرم  روما  هراـبرد ي  تسین . هتفریذـپ 
رابدرب میلح و  سرت و  ادخ  هک  دامتعا ، دروم  يدرم  نک . یگدیـسر  ًاقیقد  دنرامـش  یم  ریقح  ار  اهنآ  مدرم  هک  یهورگ  و  دـنوش ) کیدزن 

سح اب  یتسیاب  وت  دهد . شرازگ  وت  هب  ار  اهنآ  طیارـش  هدرک و  یـسررب  ار  اهنآ  ياهتجاح  اهتـساوخرد و  هک  هدب  رارق  اهنآ  يدصتم  دشاب 
مدرم زا  هقبط  نیا  اریز  يریگ . رارق  وفع  دروم  زیخاتـسر  زور  رد  ادـخ  تاقالم  ماگنه  هک  يروط  هب  ینک  راتفر  ارقف  اـب  ادـخ ، هب  تیلوؤسم 
هنوگ چیه  هک  نادنملاس  نامیتی و  هب  تبسن  .« » یهد یم  سپ  باسح  ادخ  هب  هک  راگنا  دنتـسه ، هنالداع  هنافـصنم و  راتفر  هب  دنمزاین  رتشیب 
هدهع رب  هک  تسا  ینیگنس  رایسب  هفیظو ي  کی  نیا  نک  هجوت  دنرفنتم ، فلاخم و  دننک  ییادگ  هکنیا  زا  دنرادن و  شاعم  رارما  هلیـسو ي 

دننک و یم  وجتسج  ار  يورخا  تداعس  هک  یناسک  يارب  ار  نآ  ادخ  تسا و  نیگنس  یقح  هنوگره  یلک  روط  هب  دشاب . یم  نایاورنامرف  ي 
نیعم نایکاش  تجاح  ندروآرب  يارب  ار  یتقو  دنادرگ . یم  ناسآ  دنراد ، دامتعا  ادخ  لوق  تحـص  هب  هدومن و  ییابیکـش  اهیتخـس  ربارب  رد 

شاب و نتورف  عضاوتم و  اجنآ  رد  تسا  هداد  یتسه  ار  وت  هک  ییادخ  رطاخ  هب  تاقالم و  ار  اهنآ  راکشآ  هرکاذم  هرواشم و  کی  رد  نک و 
، دزاس حرطم  ار  دوخ  هلأسم ي  دهاوخب  هک  سک  ره  هک  يروط  هب  رادهگن  رود  اجنآ  زا  ار  سیلپ  نینچمه  تدوخ و  ظفاحم  دراگ  هاپس و 
ار فیعض  قح  سرت  نودب  دنناوتن  هک  یمدرم   ": دومرف ناکم  دنچ  رد  ص )  ) ربمغیپ هک  مدینش  نم  اریز  دنک  تبحص  همهاو  سرت و  نودب 

تنکل راتفگ و  تنوشخ  نک ، لمحت  ار  اهنآ  تالکشم  سپس  هحفص 205 )  " . ) دنوش یمن  لئان  صولخ  یکاپ و  هب  دنیامن ، نیمأت  يوق  زا 
دـنک و زاب  وت  يور  هب  ار  شتمحر  ياهرد  ادـخ  هکنیا  ات  راذـگب  رانک  ار  تنوشخ  مشخ و  يروایب . دوخ  يور  هب  یتسیابن  وت  ار  اهنآ  نابز 
اب ار  نآ  ینک  یم  در  هک  ار  هچنآ  شخبب و  ییورـشوخ  اـب  یـشخب  یم  وـت  هک  هچنآ  دـیامرف . اـطع  وـت  هـب  ار  ناربناـمرف  ناـعیطم و  شاداـپ 

یماگنه نارادنامرف  هب  خساپ  لثم  یهد ، ماجنا  دیاب  تدوخ  ًاصخـش  وت  هک  تسا  يروما  وت  ياهراک  نایم  نک . در  یهاوخرذع  ینابرهم و 
راک و ادرف  هد و  ماجنا  زور  نامه  ار  زور  ره  راک  دنهد . ماجنا  ار  اهراک  نآ  دنناوت  یمن  دنوش و  یم  هدناماو  وت  نایشنم  ناگدنـسیون و  هک 

لامعا ینک ، لمع  ار  ادـخ  صوصخم  تابجاو  دـیاب  وت  ینک ، كاپ  فاص و  ار  تنید  هکنیا  يارب  دروآ . یم  دوخ  اـب  ار  شدوخ  هفیظو ي 
نودـب لماک و  روط  هب  تسادـخ  هب  یکیدزن  ببـس  هچنآ  ره  هک  یتسیاب  وت  دریگ و  ماجنا  بش  زور و  يانثا  رد  شدوخ  تقو  رد  یتسیاـب 

لالم یتحاران و  بجوم  هک  دوشن  ینالوط  نانچ  نآ  وت  زامن  ینک ، یم  مدرم  اب  تعامج  زامن  تماما  وت  هک  یتقو  یهد . ماجنا  داـیز  مک و 
هک اهنآ  ای  ضیرم  صاخـشا  تسا  نکمم  يراذـگ . عیاض  ار  زامن  دوخ  ای  ییامن  هتخیگنارب  اهنآ  رد  زامن  هب  یلیم  یب  سح  اـی  ددرگ  مدرم 

 ": مدرک لاؤس  ادخ  ربمغیپ  زا  مورب  نمی  نیمزرس  هب  ات  متفای  روتسد  نم  هک  یماگنه  دنشاب . مدرم  نایم  دنراد  دوخ  یصخش  راک  يارب  زاین 
هظحالم ي اب  زامن  دـهد و  ماجنا  دـناوتب  اهنآ  نیرتفیعـض  هک  نک  زامن  يروط  مدرم  اـب  وت   " دومرف : وا  مراذـگب " ؟ زاـمن  مدرم  اـب  هنوگچ 

روما زا  تردق  نابحاص  هحفـص 206 )  ) رارف اریز  شکم  رانک  ینالوط  تدم  کی  يارب  مدرم  زا  ار  دوخ  سپـس   " .« » دـشاب نینمؤم  لاوحا 
یم کچوک  ار  گرزب  لئاسم  جـیردت  هب  اهنآ  هجیتن  رد  تسا و  لاوحا  عاضوا و  زا  اـهنآ  مک  یهاـگآ  دودـحم و  ییاـنیب  هناـشن ي  مدرم ،
مه اب  ار  لطاب  قح و  هک  یتقو  دـننک و  یم  روصت  قح  تسا  لطاب  هک  هچنآ  قحاـن و  تسا  قح  هک  هچنآ  گرزب ، ار  کـچوک  دـنرادنپ و 
ره دناوت  یمن  وا  تسا . ناسنا  کی  مه  اورنامرف  لاوحا ، نیا  مامت  اب  دنهد . زیمت  ار  غورد  تقیقح و  نیب  دوب  دنهاوخن  رداق  دـندومن  هابتـشا 

فلتخم ماسقا  دناوتب  یـسک  هک  تسین  تقیقح  همیمـض ي  مه  ینـشور  هناشن ي  چیه  دوش و  هاگآ  دنراد  یم  ناهنپ  وا  زا  مدرم  هک  يزیچ 
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تیاکش ای  دشاب ، تمحز  بجوم  هک  تسین  يزیچ  وت  زا  مدرم  تساوخرد  دهد . صیخشت  دوش ، یم  هبتشم  هک  ار  غورد  نخـس  تقیقح و 
وا کیدزن  ناتـسود  ناشیوخ و  رادنامرف ، رب  رود و  فارطا و  رد  نادب  هکنیا  رگید  تسا . ندرک  تلادـع  تساوخرد  ای  تسا  يا  هملظم  زا 

ندرک عطق  اب  ار  يدـب  یتسیاب  وت  دـندرگ . یم  تلادـع  فـالخ  لاـمعا  بکترم  دـننک و  یم  هدافتـسا  ءوس  ییاـهزیچ  زا  بلغا  هک  دنتـسه 
هک شاب  هجوتم  یـشخبب و  تناتـسود  ماوقا و  زا  کی  چـیه  هب  ار  ینیمز  هعطق ي  دـیابن  وت  ینک . نک  هشیر  اهنآ  زا  تشز  تاداع  تابجوم 

يرایبآ رد  ای  تسا و  کیرش  راک  نآ  رد  هک  دنوش  یسک  تراسخ  ثعاب  ًادعب  ات  دنشاب  هتـشادن  نیمز  نتفرگ  راظتنا  وت  زا  اهنآ  مادک  چیه 
نآ هدیاف ي  دوس و  تروص  نیا  رد  هک  دنراذگ  ناگیاسمه  ءاکرش و  شود  هب  ار  راک  یتخس  دنهاوخب  اهنآ  تسا و  هیاسمه  اهنآ  اب  نیمز 

بحاص هک  یـسک  هب  ار  قح  .« » دوب دهاوخ  وت  بیـصن  ترخآ  ایند و  رد  راک  یتشز  تمالم و  و  دنا ) هتفرگ  نیمز  هک  وت  ماوقا   ) نانآ يارب 
هحفـص 207)  ) نکم و یبات  یب  دنوش  هدیجنر  تناشیوخ  رگا  قح  نتـشاد  اپرب  تهج  کیدزن ، هچ  دـشاب  رود  هچ  نک  راذـگاو  تسا  قح 

ینامگدب زا  تیعر  هاگره  تسا . ردقنارگ  رایسب  ادخ  شاداپ  هک  نادب  شاب و  هتشاد  راظتنا  ادخ  زا  ینک  یم  لمحت  هک  یتالکـشم  شاداپ 
زا ار  نظ  ءوس  کش و  تدوخ ، حیضوت  حرش و  نمض  یهدب و  ار  مزال  تاحیضوت  راکـشآ  عمج  رد  اهنآ  هب  دیاب  وت  درادنپ  رگمتـس  ار  وت 

حیـضوت و نیا  لاح  نیع  رد  يا و  هدرک  ینابرهم  مه  تیعر  هب  يا و  هداد  تضایر  ار  دوخ  ِسْفَن  وت  قیرط  نیا  هب  اریز  يزاس ، عفترم  اـهنآ 
ار ادخ  نآ  اریز  ینک  در  دهد  یم  نمشد  هک  یحلـص  داهنـشیپ  یتسیابن  وت  .« » دنک یم  مهارف  قح  يرادیاپ  رد  ار  وت  فده  يزاس ، نشور 

يارب تینما  تمالس و  هلیسو ي  مک و  ار  وت  ياهینارگن  نینچمه  دروآ و  یم  وت  هاپس  يارب  مه  نوکس  شمارآ و  هدرک و  یضار  دونشخ و 
داهنشیپ نمـشد  عقاوم  یـضعب  اریز  يریگ  رارق  شاب  هدامآ  تلاح  هب  حلـص  زا  دعب  هک  نک  عمج  ار  تساوح  شاب و  هاگآ  اما  تسا . روشک 

وت هب  هرابود  یتسین ) شاب  هدامآ  لاح  رد   ) یتسه دوخ  تظفاحم  زا  نوریب  وت  هک  یعقوم  دـیامن و  هدافتـسا  وت  تلفغ  زا  ات  دـنک  یم  حـلص 
يدادرارق ماجنارـس  يدـمآ و  رانک  نمـشد  اب  رگا  ینک . لمع  طایتحا  يور  زا  صوصخ  هب  تلاح  نیا  رد  یتسیاب  وت  نیاربانب  دـنک . هلمح 

یـضعب وت  حلـص ، دادرارق  قبط  هنیآ  ره  نک . لمع  يرادافو  يور  زا  دادرارق  داـفم  هب  هدـب و  ماـجنا  ار  دوخ  لوق  دـیدرگ  دـقعنم  امـش  نیب 
چیه ناناملـسم  يارب  دـیاقع ، ینوگانوگ  راکفا و  رد  فالتخا  دوجو  اب  ییآرب . هدـهع  زا  ار  اهنآ  تقد  هب  یتسیاب  يدرک  لوبق  ار  تادـهعت 

هب مالـسا  زا  لـبق  ناتـسرپ  تب  ناـیم  یتح  هدـعاق  نیا  دزاـس . یم  دـحتم  ًاـیوق  ار  مدرم  نآ  اریز  تسین ، رارق  لوق و  تیاـعر  زا  رتمزـال  زیچ 
( ینکش نامیپ  اب   ) دوخ نمشد  هب  تبسن  امش  نیاربانب  دنتسناد . یم  ار  ینکش  نامیپ  ِدب  ِتبقاع  اهنآ  هک  یتهج  هب  دش  یم  هتخانش  تیمـسر 

هیلع رب  سک  چیه  تخبدب  نادان و  زج  ادخ و  تاروتسد  دض  رب  تسا  یلمع  رارق ، لوق و  نتـسکش  اریز  هحفص 208 )  ) دیربم راک  هب  هلیح 
کی هتـشاد و  ینازرا  مدرم  رب  دوخ  تمحر  زا  دـنوادخ  هک  دنتـسه  شمارآ  نما و  لیاسو  دادرارق  نامیپ و  دـهد . یمن  ماـجنا  یلمع  ادـخ 

هنوگچیه نامیپ  نآ  رد  نیاربانب  دـنریگ . یم  رارق  ادـخ  تسارح  ظـفح و  رد  هدرک و  هدـهاشم  ار  تینما  تمالـس و  نآ  رد  هک  یهاـگهانپ 
هکنیا زا  دـعب  نکم و  دـقعنم  دـشاب  نآ  رد  یکیرات  تاکن  تاماهبا و  هک  ینامیپ  سپ  دـشاب . دـیابن  یگنرود  اـیر و  يزاـب و  هقح  بیرف و 

نآ شاب  هجوتم  درک  یتالکـشم  راچد  ار  وت  ادخ  نامیپ  دهع و  رگا  نکم  ضوع  ار  نآ  کیرات  هتکن ي  يدرک ، ءاضما  دییأت و  ار  دادرارق 
هک یبیرف  زا  تسا  رتهب  يراد  بوخ  هجیتن ي  راظتنا  هک  اهیتخـس  رد  ندـش  لطعم  اریز  ییامنن  ضقن  یتسرد  تقیقح و  فالخرب  ار  نامیپ 
رد ای  ایند  نیا  رد  یناوتب  وت  هک  دـسر  یم  رظن  هب  لکـشم  دـش و  یهاوخ  تساوخزاب  ادـخ  فرط  زا  وت  هک  نادـب  یـسرت و  یم  شتبقاع  زا 

تبکن یتخبدب و  يراک  چیه  اریز  نک  يرود  قحان  لیلد و  نودب  يزیرنوخ  زا  ًادج  .« » يریگب رارق  ادخ  شـشخب  وفع و  دروم  دـعب  يایند 
زور رد  دزاس ». یمن  کیدزن  تهج  یب  يزیرنوخ  زا  رتشیب  ار  رمع  یهاتوک  تداعـس و  تمعن و  ندرک  رود  رت و  میخو  جـیاتن  ینامـسآ و 

ار ترادتقا  ماود  دنک . یم  عورش  نآ  باکترا  تالاح  قحان و  هب  يزیرنوخ  هرابرد ي  همه ، زا  لوا  ار  شتواضق  يرواد و  دنوادخ  تمایق 
نارگید رایتخا  رد  ار  نآ  دنک و  یم  عمق  علق و  يا  هزادنا  ات  فیعض و  ماجنارـس  ار  روشک  نوخ ، نیا  هکنیا  تهج  هب  نکم  انب  يزیرنوخ  رب 

ای دوش و  هتشک  قحان  هابتشا ، هب  یسک  هاگره  تسین . هتفریذپ  نم  يادخ  نم و  دزن  وت  رذع  یتشک  قحان  هب  ار  یسک  وت  رگا  دهد . یم  رارق 
دیاب وت  ددرگ ، گرم  بجوم  هک  دشاب  تخـس  هحفص 209 )  ) ردقنآ هیبنت  ای  ینکن و  تیاعر  ار  هزادنا  ریشمش  قالـش و  زا  هدافتـسا  رد  وت 
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کلام يا  .« » دوشن اهبنوخ  تخادرپ  عنام  ترادتقا  زا  لصاح  ینیبدوخ  رورغ و  شاب  بظاوم  ، ینک تخادرپ  اهبنوخ  لوتقم  ناگدـنامزاب  هب 
شاب هتشادن  تسود  دزاس و  رورغم  ار  وت  هک  نکم  هیکت  دیآ  دنسپ  ترظن  هب  هک  هچنآ  هب  شابم و  نیبدوخ  یـضار و  دوخ  زا  یلک  روط  هب 
يارب ادابم  .« » دـنک لطاب  ار  وت  کین  لامعا  ات  يا  هداد  تصرف  ناطیـش  هب  وت  تروص  نیا  رد  اریز  دـننک . دـیجمت  فیرعت و  وت  زا  مدرم  هک 

( دنیامن یـسولپاچ   ) دننک نیـسحت  هزادنا  زا  شیب  ار  وت  ياهراک  اهنآ  ای  يراذگ و  تنم  اهنآ  رب  يا  هداد  ماجنا  ایاعر  تهج  هک  یکین  راک 
زا ار  اهیکین  نتشاذگ ،) تنم   ) ناسحا ندیشک  خر  هب  اریز  راذگن  اپ  ریز  يا  هدرک  تنامـض  ار  يزیچ  هک  یعقوم  ار  دوخ  هدعو ي  لوق و  و 

ار مدرم  ادـخ و  ترفن  يرازیب و  ینکـش ، نامیپ  دـنک و  یم  عیاـض  ار  تقیقح  رون  تردـق ) بحاـص  زا   ) فیرعت نیـسحت و  درب و  یم  نیب 
دییوـگب دـینک ، یمن  لـمع  هچنآ  هک  تسا  نآ  ادـخ  دزن  زیچ  نیرت  زیگنا  ترفن  : » دـیامرف یم  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  دزاـس ». یم  مـهارف 

هک يراک  نکم  رارـصا  یهدـن و  ماجنا  دوخ  تقو  زا  جراخ  ای  دوخ  عقوم  زا  شیپ  ار  يراـک  شاـب  بظاوم  (.« » هیآ ي 3 فص ، هروـس ي  )
ار زیچ  ره  هدم ، ماجنا  یگتـسهآ  يدـنک و  هب  ار  راک  دـش ، نشور  نآ  یتسرد  هک  یتقو  یهد . ماجنا  یناد ، یمن  ار  نآ  تیناقح  یتسرد و 

يارب دنراد  مهس  ناسکی  مدرم  همه ي  هک  هچنآ  ( » هحفص 210 .« ) يامن عورش  بسانم  عقوم  رد  ار  يراک  ره  هدب و  رارق  شدوخ  ياج  رد 
هب ار  دوخ  يامنم و  تلفغ  دـنراد ) یهاگآ  اهنآ  زا  نارگید   ) دـنا هدـش  مولعم  نشور و  هک  یلیاـسم  روما و  رد  هدـم و  صاـصتخا  تدوخ 
زا وت  دور و  یم  ـالاب  وت  مشچ  ولج  زا  رادرک  لاـمعا و  هدرپ ي  يدُرم  وت  هک  یتقو  .« » یتسه مدرم  همه ي  يوگخـساپ  وت  اریز  نزن  یناداـن 

، تیثیح ترهش و  سح  بضغ ، مشخ و  زا  یتسیاب  وت  کلام  يا  ینک ». ناربج  ار  هدیـشک  متـس  ياهمتـس  ات  يوش  یم  فلکم  ادخ  فرط 
بقع هب  ندرکن و  هلجع  اب  زج  ینک ، ظفح  یناوت  یمن  اهنیا  مامت  هیلع  رب  ار  تدوخ  وت  ینک و  يریگولج  تنابز  يدـنت  تناوزاـب و  يورین 

و ییامن ) حالصا  باتش  مشخ و  زا  ار  دوخ   ) ینک نازیم  ار  دوخ  هرابود  وت  هک  یعقوم  ات  دنیشن و  ورف  وت  مشخ  ات  تخس  ياهراک  نتخادنا 
مزال وت  يریم .) یم  هرخالاب   ) یتسه ادـخ  تاـقالم  مزاـع  وت  يروآ  رطاـخ  هب  هکنیا  رگم  يروآرد  لادـتعا  لاـح  هب  یناوت  یمن  ار  تدوخ 

هنوگچ اهنآ  هب  يراج  روما   ) دنتشاد تقفاوم  دنا  هدوب  وت  زا  شیپ  هک  ناسک  نآ  اب  ایاضق  روما و  هنوگچ  هک  يروآ  رطاخ  هب  تقد  اب  تسا 
يدایز ثیداحا  رابخا و  ای  دندرک و  یلمع  ار  یکین  شور  تنـس و  ای  تسا  هدرک  تلادـع  مدرم  هب  هک  هدوب  یتموکح  درک ،) یم  دروخرب 

روما اهراک  نیا  اب   ) دنا هدش  رکذتم  ار  نآرق  بجاو  تاروتـسد  ای  دنا  هدرک  لقن  هرابود  شا ، هداوناخ  وا و  رب  ادـخ  مالـس  مرکا ، ربمغیپ  زا 
وت مینک و  یم  لمع  هک  ینیب  یم  ار  ام  روط  نامه  ینک  يوریپ  اهنآ  زا  یتسیاب  مه  وت  دـنا .) هتخاس  گـنهامه  ناـمز  دوخ و  اـب  ار  تکلمم 

مامت وت  رب  ار  تجح  همان  نیا  هلیسو ي  هب  نم  ییامن و  تعباتم  ما  هدرک  شرافس  اهنآ  هب  ار  وت  همان  نیا  رد  هک  یتاروتـسد  زا  دیاب  نینچمه 
یمن  ) يرادـن نآ  يارب  يا  هناـهب  ینک  يوریپ  هحفـص 211 )  ) سوه يوه و  زا  یتـساوخ  رگا  هک  يروط  هب  متـسب ،) ار  وـت  رذـع   ) ما هدرک 

هب رگم  يوش  يراکوکین  هب  قفوم  یناوت  یمن  نینچمه  دنک و  یمن  ظفح  ترارش  يدب و  زا  ار  وت  زیچ  چیه  متسناد .») یمن   » ییوگب یناوت 
اب هدومن و  تخادرپ  ار  تاکز  منک و  تبظاوم  زامن  زا  اـت  دومرف  شرافـس  نم  هب  ربمغیپ  هک  یعقوم  دروآ  یم  رطاـخ  هب  نآ  ادـخ . هدارا ي 
اب هک  منک  یم  تساوخرد  ادـخ  زا  نم  مرب . یم  نایاپ  هب  ار  مهم  تاروتـسد  نیا  نامیپ  ناـمه  قبط  نم  میاـمن و  یبوخ  ناهایـس )  ) ناـمالغ

ماجنا تسا  شتاقولخم  دنـسپ  وا و  تیاضر  دروم  هک  هچنآ  ات  دهد  قیفوت  وت  نم و  هب  شتردق  یگرزب  لالج و  اب  شنایاپ و  یب  ياهتمحر 
دنوادخ هکنیا  و  مینک ) یگدنز  کین  مان  اب   ) میوش عقاو  مدرم  دایز  شیاتـس  دـیجمت و  دروم  بلج و  وا  يدونـشخ  هک  قیرط  نیا  هب  میهد .

ربمغیپ و رب  مالـس  میدرگ ، یمرب  وا  يوس  هب  ام  ًاملـسم  دـهد  رارق  ادـخ ) هار  رد  ندـش  هتـشک   ) تداهـش تداعـس و  ار  وت  نم و  رمع  نایاپ 
هغبان هک  ع )  ) یلع ماما  طسوت  تسا ، یمالسا  تموکح  زرط  هناشن ي  تقیقح  رد  هک  طختسد  نیا  مالّـسلاو . شرهطم ، كاپ و  هداوناخ ي 

هک ددرگ  یم  موهفم  نینچ  هتـشون  نیا  زا  تسا . هدرک  لمع  نآ  قبط  رب  يرگید  سک  ره  زا  رتشیب  وا  تسا و  هدش  هتـشون  دوب ، ملع  رد  يا 
وا هکنیا  هدوب و  یمومع  شمارآ  ندز  مه  رب  نودـب  روشک ، یعاـمتجا  عضو  دوبهب  تعیرـش و  نوناـق  نتخادـنا  ناـیرج  هب  طـقف  وا  فدـه 

طسب و يارب  تسا . یمالـسا  لوصا  مامت  هدنریگربرد ي  نآ  دنیامن . هدافتـساءوس  لاملا  تیب  زا  ات  دـهد  یمن  نارگلواپچ  هب  تصرف  زگره 
زین نآ  دـنراذگب و  قرف  مه  زا  ناملـسمریغ  ناملـسم و  دیفـس و  هایـس و  داژن  نیب  هکنیا  نودـب  ناـسنا  قوـقح  ظـفح  تلادـع و  هعـسوت ي 
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ربارب رد  ار  ریقف  دـنمتورث و  تیعر ، تموکح و  فیاـظو  وا  هحفص 212 ) . ) ورـشیپ ندمتم و  مالـسا  هب  تسا  يدنمدوس  هجوم و  يامنهار 
هب ار  یمالـسا  تموکح  زرط  تایـصوصخ  نیا  رب  هوالع  تسا . هدرک  نشور  ار  ادـخ  تابجاو  ماجنا  مومع و  يارب  ندوب  دـیفم  قرط  مه و 

قوقح يوجتـسج  رد  ار  مدرم  یهاوخیدازآ  سح  وا  متـس  ملظ و  اب  هزرابم  تلادع و  طسب  روظنم  هب  تسا . هداد  ناشن  تارادا  اهنامزاس و 
مهاوخ ملاظ  زا  ار  مولظم  ماقتنا  نم  مسق  ادخ  هب  : » دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  وا  درک . یم  کیرحت  رگمتـس  ربارب  رد  یگداتـسیا  دوخ و  هقح 
تقیقح زا  هک  داب  سک  نآ  رب  ادخ  تمحر  : » دیوگ یم  نینچ  هرابود  وا  دیشاب ». مولظم  رای  رگمتـس و  نمـشد  : » دیوگ یم  زاب  وا  تفرگ ».

ناـنچمه دـیآ و  ولج  نآ  هک  یتقو  دـنز  یم  زابرـس  یتسرداـن  لـطاب و  زا  دـیامن و  تیاـمح  دـنک  یم  هدـهاشم  ار  نآ  هک  یتقو  یتسار ، و 
ناشدوخ و عفن  هب  ار  نوناق  ات  دننک  یم  ششوک  ییایند  ياهتموکح  اما  دنک ». ینابیتشپ  ملاظ  ربارب  رد  مولظم  زا  هک  یسک  رب  ادخ  تمحر 

محر یب  رگمتـس و  اهنآ  اریز  دنهد ) یم  رییغت  ار  نوناق  شیوخ  حلاصم  ظفح  يارب   ) دنهد رییغت  دنز  یم  همطل  ناشعفانم  هب  هک  هچنآ  يارب 
هدومن سوه  يوه و  يوریپ  یناسآ  هب  سپس  دننک و  یم  راتفر  نوناق  لوصا  فالخرب  هجیتن  رد  دنرادن . نامحر  يادخ  هب  نامیا  دنتـسه و 

عفد تعفنم و  بلج  يارب  عزانت  نوناق  هدمآ و  شیپ  یصوصخ  یـصخش و  عفانم  هک  تساجنیا  دننک . یـشوخ  ناشرمع  هاتوک  تّدم  رد  ات 
هحفص  ) ددرگ یم  دیدپان  يردارب  یتسود و  سح  هفطاع و  ددرگ و  یم  تباقر  اوعد و  راتفرگ  ناسنا  دیامن و  یم  تکرح  هب  عورش  ررض 
ناسنا هب  زیخاتـسر  زور  هب  هدـیقع  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یتروص  رد  دـنک ، یم  طوقـس  ینار  توهـش  یلبنت و  رد  ناـسنا  ماجنارـس  و  ( 213

دـنک و لوبق  ار  شلاـمعا  تیلوؤسم  دـشاب و  ادـخ  هب  دـیقم  وا  دوش  یم  بجوم  هک  یتینما  شمارآ و  نآ  دـهد ، یم  تینما  رکف و  شمارآ 
دروآ یم  لمع  هب  ار  دوخ  ششوک  نیرتهب  ایند  ندرک  دابآ  نتخاس و  يارب  هدرک و  هزرابم  یسنج  دب  ترارـش و  هیلع  رب  ادخ  ياضر  يارب 

رب هزرابم  نارگید و  اب  یتسود  يردارب و  فده  اب  ادـخ  هب  ینامیا  نینچ  تسا . هتـسیاش  کین و  ياهـشاداپ  هب  راودـیما  ترخآ  رد  ًاتجیتن  و 
تـسا ینامیا  نامه  ینابرهم  يراکوکین و  هب  مارتحا  رطاخ  هب  ناسحا  یکین و  زا  عافد  تلادـع و  هعـسوت ي  طسب و  رطاخ  يارب  متـس  هیلع 
ترضح تعیرش  میلست  ار  دوخ  هک  دوش  یم  هیصوت  ًایوق  نایحیسم  نایمیلک و  هب  نیاربانب  . دشک یم  رطاخ  شمارآ  تداعس و  هب  ار  رشب  هک 

اما میدرگ . هدوسآ  تابارطـضا  اهینارگن و  زا  همه  ات  دـنراذگ  مارتحا  هدـیقع  کی  نوچ  ار  اهنآ  هدومن ، یـسیع  ترـضح  لـیجنا  یـسوم و 
تراظن اهتیعقوم  ثداوح و  مامت  رب  هک  دیامن  یم  اتکی  لاعتم و  يادخ  هجوتم  ار  مدرم  مالسا  دراد . یلک  توافت  یهلا  نایدا  ریاس  اب  مالسا 

طقف تموکح  یهاـشداپ و  نیارباـنب  دنتـسه ، وا  ناگدـنب  مدرم  ماـمت  تسا و  هداد  یتـسه  تاـقولخم  ماـمت  هب  وا  هک  هدـیقع  نیا  هب  دراد و 
ناملـسم کی  نیاربانب  ادخ . هدارا ي  نودب  دیامن  عفد  ار  یتراسخ  نایز و  ای  بلج و  ار  یتعفنم  دناوت  یمن  سک  چـیه  تسادـخ و  راوازس 

. دناسرب تیذا  رازآ و  نارگید  هب  ات  دناد  یمن  مزال  هجیتن  رد  دوش و  یمن  برطـضم  نارگن و  راگزور  ياهـشکمشک  رد  تقو  چـیه  هدازآ 
ار ناسنا  لوا  زا  مالسا  هک  میسر  یم  هجیتن  نیا  هحفـص 214 )  ) هب هغالبلا  جهن  رخآ  ات  لوا  وا  ع )  ) یلع ماما  تاملک  راتفگ و  هعلاطم ي  زا 
، يدازآ ینعی  مالسا  ًالوصا  دیامن . یم  دازآ  سوه  يوه و  تاوهـش و  مامت  زا  ار  وا  قیرط  نیا  هب  دنک و  یم  كاپ  دنـسپان  دب و  تافـص  زا 

سوه يوـه و  ریـسا  مدرم  نیا  هنیآ  ره  دـنهد و  یمن  تلذ  يراوـخ و  هب  نت  زگره  یمدرم  نینچ  ینار . توهـش  یـسوه و  لوـب  زا  يدازآ 
زا  ) مدرم يدازآ  هب  تبـسن  یـصاخ  تاـفتلا  مالـسا  تهج  نیمه  هب  دـننک . یمن  كرت  ار  روـج  ملظ و  هیلع  رب  هزراـبم  تقو  چـیه  دنـشابن ،
یم نآرق  نوبز . تسـس و  ناراک  ایر  ماقم  رد  هن  دننک ) داهج  ادخ  هار  رد   ) دنریگب رارق  يدازآ  نیدهاجم  فص  رد  اهنآ  ات  دراد  تاوهش )

زا هک  یتراـجت  دـیا و  هدروآ  تسد  هب  هک  یلاوـما  ناـتناشیوخ و  ناتنارـسمه و  ناتنادـنزرف و  ناتناردـپ و  رگا  ربـمغیپ ) يا   ) وـگب : » دـیوگ
دیشاب رظتنم  تسا ، رت  بوبحم  ادخ  هار  رد  داهج  ربمغیپ و  ادخ و  زا  امش  دزن  دیلد  شوخ  نآ  هب  هک  ییاهنکسم  دیـسرت و  یم  نآ  يداسک 

يا هدنزرا  یهگآ  هچ  نیا  هیآ ي 24 ».) هبوت ، هروس ي   ) دنک یمن  تیاده  ار  ناگشیپ  نایـصع  هورگ  ادخ  هک  درایب  شیوخ  نامرف  ادخ  ات 
نمشد هیلع  رب  هزرابم  شربمغیپ و  ادخ و  یتسود  وزارت و  هپک  کی  يور  هریغ ) دنزرف و  ردام ، ردپ و   ) ییایند لایما  تاوهش و  مامت  تسا .

زا ناسنا  يدازآ  رد  نینچمه  مالسا  تسا . رت  نیگنس  شیقالخا  زایتما  تلع  هب  ادخ  هب  نامیا  ًاملـسم  تسا . هداد  رارق  رگید  هپک ي  يور  ار 
نیا زا  يرادقم  دوب . تافارخ  تاموهوم و  رد  قرغ  مالـسا  روهظ  زا  لبق  ایند  اریز  دراد ، یـصاخ  رظن  لطاب  ياهرادنپ  تافارخ و  هب  هدیقع 
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يرـس کی  زا  یـشان  اهنیا  مامت  دش و  هداد  تبـسن  ادخ  هب  ینید  هتـسجرب  نادرم  طسوت  رگید  يرادقم  رـشب و  دوخ  هتـسد  هتخاس  تافارخ 
ماما هک  یعقوم  دننک : یم  تیاور  هحفص 215 ) . ) تسا هدوب  اهنآ  نابیرگ  هب  تسد  میدق  یلیخ  نامز  زا  رشب  هک  تسا  یهارمگ  تلاهج و 

تکرح هظحل  نیا  رد  هنیآ  ره  امش  ینیب ، علاط  قبط  : » تفگ دمآ و  ولج  شنارای  زا  یکی  دیامن ، تمیزع  نیفص  هب  هک  دش  نآ  رب  ع )  ) یلع
يا هظحل  نآ  یناوت  یم  هک  يراد  هدیقع  وت  : » دز دایرف  مشخ  اب  ع )  ) یلع ماما  ییوگـشیپ  نیا  بقاعتم  دیـسر ». دیهاوخن  ناتفدـه  هب  دـینک ،

زا اـی  دروآ و  یم  تسد  هب  يدوـس  وا  هک  یتـقو  نآ  زا  یهد  هدژم  ار  وا  اـی  ینک  نیعم  دـسر  یمن  وا  هب  يرـش  دور و  یم  نوریب  يدرم  هک 
نآ زج  دینک . رذح  ینیب  علاط  میلعت  شزومآ و  زا  : » دومرف دـنادرگرب و  شدارفا  فرط  هب  ار  شیور  وا  سپـس  دـیامن »؟ یم  يرود  يررض 
لثم هک  تسا  ریگلاف  نامه  نیب  علاط  دناشک و  یم  يریگلاف  فرط  هب  ینیب  علاط  اریز  دـنک ، ییامنهار  ایرد  یکـشخ و  رد  ار  امـش  هک  ملع 

تاروصت ماهوا و  زا  ار  رشب  ات  دمآ  مالـسا  لاح  ره  هب  تسا ». منهج  رد  شیاج  كرـشم  تسا و  كرـشم  نوچ  رگوداج  تسا و  رگوداج 
تـسا تاموهوم  زا  غراف  هک  اتکی  يادخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  مالـسا  اهتب ، رکیپ  رد  تفای  تروص  لیدبت  هک  یماهوا  نامه  دـناهرب . لطاب 

ینمـشد بجوم  نآ  هکنیا  طرـش  هب  تخادنا  راک  هب  یگدنز  قیاقح  يوس  هب  ییامنهار  نوچ  ار  اهنآ  كاردا  مهف و  هوق ي  درک و  توعد 
مالـسا یتقو  هک  تسا  راکنا  لباقریغ  نآ  دـشابن . ادـخ  راـکنا  شناد  هجیتن ي  و  دـنکن ) ادـج  ترخآ  زا  ار  اـیند   ) ددرگن شناد  نید و  نیب 

ود راـگزور  رد   ) ناـمز نآ  رد  دوـب . هدرپـس  یـشایع  یگزره و  هب  ار  دوـخ  رـشب  دوـب و  متـس  مـلظ و  دـسافم و  رد  قرغ  اـیند  درک  روـهظ 
زواجت ثیح  ره  زا  اهنآ  قوقح  هب  ات  دـندروآ  یم  راشف  مدرم  رب  نایاورنامرف  دـش و  یم  یناـسناریغ  راـتفر  مدرم  اـب  مُر ) ناریا و  يروتارپما 

هحفص  ) طاشن و زا  رپ  تحار و  نما و  یگدنز  کی  هب  ار  نیگنن  تیعضو  نآ  دیشخب و  دوبهب  ار  بارخ  عاضوا  دمآ و  مالسا  سپس  دننک .
ینـالوط تدـم  کـی  يارب  مالـسا  ياـیند  نیارباـنب  دوـمن . هداـمآ  یقـالخا  لـئاضف  بـسک  يارب  ار  مدرم  تخاـس و  لیدـبت  كرحت  ( 216

عورـشمان ذوفن  هجیتن ي  رد  اما  دندش  هتخانـش  تیناسنا  راکـشآ  هنومن ي  نوچ  اهناملـسم  هک  يروط  هب  دـیدرگ  شرورپ  ملع و  همـشچرس 
لاوز هب  ور  تلم  نیا  ناـیم  جـیردت  هب  تیونعم  قـالخا و  ناملـسم ، نارادمتـسایس  تلفغ  برغ و  يرامعتـسا  تسایـس  ینوناـق ) فـالخ  )

ساسا دندرک . طوقس  ینونک  یتخبدب  هب  ماجنارس  دندیدرگ و  سوه  يوه و  تاوهش و  ریسا  یلبنت و  راچد  اهناملسم  هجیتن  رد  تشاذگ و 
تسا هدش  انب  هدش ، هتشاد  هگن  بقع  ياهروشک  مدرم  نیب  قاقش  فالتخا و  داجیا  رب  هتشذگ  لاس  تسیود  رد  برغ  يرامعتـسا  تسایس 

تقیقح رد  . دنهد یم  قوس  یتسدیهت  رقف و  يوس  هب  یگدنز  ياه  هنیزه  ندرب  الاب  قیرط  زا  یـسایس و  ياهدـنب  دز و  اب  ار  اهنآ  هرخالاب  و 
نارگرامعتـسا اهنآ  یملع  یعیبط و  عبانم  هجیتن  رد  دنهد ، صیخـشت  ار  دوخ  تحلـصم  دنناوت  یمن  زگره  دـندش  اون  یب  ریقف و  هک  یمدرم 

هرابود ددرگ و  دنمورین  يوق و  یمالـسا  ياهروشک  نایم  دور  یم  هک  يدـیدج  تضهن  شبنج و  نیا  دـنرب . یم  تراغ  هب  هدرک و  لواپچ 
ماهلا دوخ  هتشذگ ي  تایبرجت  زا  هک  تسا  یتیمها  اب  گرزب و  مایق  تقیقح  رد  ناریا ، رد  ًاصوصخم  تسا ، هدرک  عورـش  ار  دوخ  تیلاعف 

زیگناطاشن هدنزرس و  ِتضهن  نیا  هک  تسا  حضاو  نیاربانب  دشاب . یم  هدامآ  نآ  تفرـشیپ  يارب  يونعم  يدام و  ياهورین  مامت  دریگ و  یم 
مالسا دشخب . دوبهب  ار  زورما  يایند  یهابت  داسف و  دنک و  ارجا  یناسآ  هب  داد  ناشن  لوا  ياهزور  رد  مالسا  هک  يا  هزجعم  نامه  دناوت  یم 

دوش طلسم  یعامتجا  ای  يرگید  رب  دناوتن  سک  چیه  هک  دنک  میظنت  نانچنآ  یعامتجا  ای  یصخش  رظن  زا  هچ  ار  مدرم  تاجایتحا  دناوت  یم 
هلداجم گـنج و  زا  اـت  دریگ  یم  رارق  ود  نآ  نیب  مالـسا  دروآ ، دراو  راـشف  يرگید  تلم  اـی  داژن  رب  دـناوت  یم  يداژن  هن  هحفص 217 )  ) و

یمالـسا ياـهروشک  زا  یـضعب  رد  دـنک . یم  توعد  رـشب  تداعـس  هار  رد  لـباقتم ، تنواـعم  کـمک و  شزاـس و  هب  ار  همه  يریگولج و 
اما دنتـسه ، یمالـسا  تموکح  رادـفرط  مدرم  هکنیا  رب  دراد  تلـالد  هک  دریگ  یم  ماـجنا  تاّرک  هب  رکذـلا  قوف  تضهن  عـفن  هب  یتارهاـظت 
لاح رد  دنراد . تسد  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  يرامعتـسا  ياهروشک  ًانئمطم  دنریگ و  یم  رارق  نارادمامز  راشف  تحت  هناملاظ  اهنآ  هنافـسأتم 

یمالسا ياهروشک  نارادمامز  زا  یضعب  دراد و  دوجو  ایند  رد  مالسا  هفسلف  مالسا و  دض  رب  يزیمآ  بصعت  هعزانم  گنج و  کی  رـضاح 
ای هتـسناد  ار  هناگیب  يرامعتـسا  تسایـس  دنتـسه ، ناگناگیب  زا  رتکانرطخ  اهنآ  تقیقح  رد  دندرگ و  یم  تنایخ  بکترم  ناشروشک  هب  هک 

،196 ، 195 ، 194 ، 193 ، 192 ، 191 ، 190 ، 189 ، 188 ، 187 ، 186 ، 185 ، 184 هحفص 183 ، هحفص 218 ) . ) دننک یم  تیامح  هتـسنادن 
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.218 ، 217 ، 216 ، 215 ، 214 ، 213 ، 212 ، 211 ، 210 ، 209 ، 208 ، 207 ، 206 ، 205 ، 204 ، 203 ، 202 ، 201 ، 200 ، 199 ، 198 ، 197
*****

؟ تفر دیاب  هنوگچ  تسا و  مادک  هار  میسرب ،؟ مالسا  تقیقح  هب  میناوت  یم  ام  هنوگچ  هلیسو و  هچ  هب 

راکزیهرپ مدرم  زا  تدادـجا و  ءابآ و  زا  یهاوخن  رگا  هکنادـب ... مناج  رـسپ  : » دـسیون یم  نسح  ماـما  هب  شا  همانتیـصو  رد  ع )  ) یلع ماـما 
راـتفرگ اـی  یتفین و  ههبـش  کـش و  هب  هکنیا  اـت  ینک  وجتـسج  كاردا  مهف و  قیرط  زا  ار  تقیقح  لوا  هلهو ي  رد  دـیاب  وت  ییاـمن ، يوریپ 

رارق قیمع  رکفت  دروم  ار  یعاـمتجا  لـئاسم  ماـمت  تسا  رداـق  تسا و  هتفاـی  تسد  شناد  ملع و  هب  رـشب  هزورما  يوشن »... ثحب  هعزاـنم و 
میمهفب مینک و  كرد  خیرات  زا  ار  رتکچوک  ندمت  کی  هلیسو ي  هب  گرزب  ندمت  کی  تسکش  تلع  میناوت  یم  ام  رگید  فرط  زا  دهد ،
یلـصا تلع  هک  میریگ  یم  هجیتـن  نینچ  هرخـالاب  تسا ؟ هدـش  گرزب  ّتلم  نآ  رب  کـچوک  تیعمج  نآ  يزوریپ  ببـس  یلماوـع  هچ  هک 

نآ اب  مالسا  عورـش  رد  اهناملـسم  هک  دراد  یتیعقوم  نامه  ایند  رـضاح  لاح  رد  تسا . فده  هب  نامیا  هدیقع و  رد  يراوتـسا  اهنآ  يزوریپ 
میروبجم نامز  نیا  رد  زین  ام  هک  يروط  هب  دنوش ، وربور  يرایـسب  تایانج  هدرتسگ و  ًالماک  دسافم  اب  ات  دندوب  روبجم  اهنآ  دندوب . هجاوم 

ترثک تهج  زا  اهنآ  يورین  هک  خیرات  ياهیروتارپما  هحفص 219 )  ) نیرتگرزب اب  اما  دوب  كدنا  اهنآ  دادعت  هچرگا  میدرگ ، هجاوم  اهنآ  اب 
رب اهناملسم  هرخالاب  زایتما ، هزادنا  نیا  دوجو  اب  دنتفرگ . رارق  مه  لباقم  دوبن  هسیاقم  لباق  اهناملـسم  يورین  اب  یگنج  تازیهجت  تورث و  و 

یتسیاـب اـم  نیارباـنب  دـندیدرگ . ناـهج  گرزب  تموکح  ود  رادـمامز  دـندمآ و  بلاـغ  لاـس  هاـجنپ  زا  رتمک  تدـم  رد  يروتارپما  ود  نآ 
هعقاو ي نیا  دـناوت  یم  يداصتقا  بتکم  چـیه  هن  يدام و  يورین  چـیه  هن  میهد . رارق  هعلاطم  دروم  ار  اسآ  هزجعم  تفرـشیپ  نیا  یگنوگچ 

نمـشد هب  یناملـسم  ره  هک  ینامیا  نامه  دوب ، هدیقع  رد  يراوتـسا  تابث و  تفگ  ناوت  یم  تأرج  هب  هک  يزیچ  اهنت  دنک ، نایب  ار  بیجع 
ای يزوریپ  ( ؟ يرب یم  راظتنا  ار  یکین  ود  زا  یکی  عوقو )  ) ام يارب  زج  ربمغیپ ) يا   ) وگب : » دـیوگ یم  مه  نآرق  هک  روط  ناـمه  تفگ ، یم 

. دریگب ار  ناتناج  ام  تسد  هب  ای  شیوخ  بناج  زا  یباذع  هلیـسو ي  هب  ادخ  هک  میراد  راظتنا  امـش  هرابرد ي  ام  یلو  ادـخ ) هار  رد  تداهش 
ار راختفا  ود  زا  یکی  ات  درب  یم  هلمح  نمشد  هب  هناکاب  یب  وا  سپس  هیآ ي 51 .) هبوت ، هروس ي  « ) میرظتنم امش  اب  ام  هک  دیشاب  رظتنم  سپ 

هیحور نتـسکش  يارب  اـی  يزوـسلد  يور  زا  تسا  نـکمم  صاخـشا  یـضعب  رفک .) رب  يزوریپ  اـی  ادـخ  هار  رد  تداهـش   ) دروآ تـسد  هـب 
هب جاتحم  ام  هتبلا  یگنج  تازیهجت  ًاصوصخم  تسا ، يدام  رازبا  بابسا و  فده  هب  ندیسر  ندرک و  یقرت  هراچ ي  اهنت  دنیوگب  اهناملـسم 

ربارب رد  سپـس  مینک و  تیوقت  ار  دوخ  ناـمیا  یتسیاـب  اـم  ادـتبا  رد  تسا . تیمها  مود  هجرد ي  رد  نآ  اـما  میتسه ، هحلـسا  فلتخم  عاونا 
ربارب رد  هدومن و  يراکادـف  فدـه ، هب  تفرـشیپ  يارب  میهدـن و  تیمها  یلاـمتحا  تارطخ  هب  یتسیاـب  اـم  مییاـمن . یگداتـسیا  ناراـکمتس 

رد هچ  ره  : » دـیوگ یم  نآرق  مییاـمن . نیمأـت  اـیند  رـسارس  رد  ار  مدرم  تداعـس  هحفص 220 )  ) ات مینک  یگداتـسیا  يرامعتـسا  ياهروشک 
نارگید اهنآ ، ریغ  ار و  ناتدوخ  نمشد  ادخ و  نمشد  نآ  اب  هک  دینک  هدامآ  ناشیا  اب  گنج  يارب  هتـسب ، نیز  نابـسا  ورین و  دیراد ، تردق 

متـس دوش و  یم  هداد  سپ  امـش  هب  دینک  جرخ  ادخ  هار  رد  هچره  دـیناسرتب . دسانـش  یم  ار  اهنآ  ادـخ  دیـسانش و  یمن  ار  اهنآ  امـش  هک  ار 
هب ار  رگمتـس  ياهتلود  ساسا  هیاپ و  دـشک و  یم  وناز  هب  ار  نارگمتـس  هک  یمالـسا  بالقنا  نآ  هیآ ي 62 ».) هروس ي 8 ،  ) دید دـیهاوخن 

فده دزاس . رـشتنم  اج  همه  ار  دوخ  سدقم  فدـه  ات  تسا  نتفرگ  لکـش  لاح  رد  يونعم  يدام و  ياهورین  کمک  اب  دروآ ، یمرد  هزرل 
انگنت رد  يدام  ياهتردق  هلیـسو ي  هب  ناسنا  هک  دنهد  یم  تراشب  يدیدج  يایند  هب  اهنآ  تسا ، یعامتجا  تلادع  هعـسوت ي  طسب و  اهنآ 

رب ناشدوخ  ياهروشک  رد  یمالسا  ییاه  هورگ  رـضاح  لاح  رد  دش ، هتفگ  ًالبق  هک  روط  نامه  دشابن . يداصتقا  تازرابم  ریـسا  ای  دتفین و 
هیلع رب  گنج   ) داهج : » دـیامرف یم  ع )  ) یلع ماما  دنـشاب . یعامتجا  تلادـع  يدازآ و  ورـشیپ  ات  دـنک  یم  هزرابم  یناطیـش  يورین  ره  هیلع 

يرادـنید و سابل  نآ ، تسا . هدرک  زاب  شناتـسود  يور  رب  ادـخ  هک  تسا  تشهب  ياهبرد  زا  یکی  نارگمتـس ) روج و  ملظ و  ياهتموکح 
یم وا  رب  ییاوسر  تفخ و  سابل  دنوادخ  دنک ، یچیپرـس  داهج  زا  هک  ره  دشاب . یم  ادخ  مکحم  رپس  تظفاحم و  هرز  تسا و  يراکزیهرپ 
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تلذ و لمحتم  وا  دریگ ، یم  هلـصاف  وا  زا  یتسرد  تقیقح و  داهج  كرت  تلع  هب  دوش و  یم  هدیـشوپ  تلفغ  هدرپ ي  اب  وا  بلق  دـناشوپ و 
، لاح ره  هب  دوش .) یمن  راتفر  تلادع  هب  وا  اب  دندرگ ، طلسم  نارگمتـس  هک  یتقو   ) دوش یم  هتـشاد  غیرد  وا  زا  تلادع  دوش و  یم  يراوخ 
هب ماجنارـس  هدرک  تیامح  اهنآ  زا  مه  ادخ  دـننک ، یم  يرای  ار  هحفص 221 )  ) ادخ نید  اهتـضهن  نیا  نوچ  دننادب  یلخاد  ناتـسرپ  هناگیب 
مه ام  دننک ، یم  داهج  ام  هار  رد  هک  اهنآ  و  : » دیوگ یم  نآرق  تسا .) یعامتجا  تلادع  هعسوت ي  اهنآ  فده   ) دش دنهاوخ  لئان  ناشفده 

، فده هب  ندیسر  يارب  هتبلا  هیآ ي 69 ) توبکنع ، هروس ي  .« ) تسا ناراکوکین  اب  ادخ  هک  مینک  یم  تیادـه  دوخ  هار  هب  ار  اهنآ  ًاملـسم 
بجوم ات  دـنیامن  يزابناج  يراکادـف و  دـندرک ، يراکادـف  ربمغیپ  نامز  رد  ناناملـسم  هک  روط  نامه  اـت  تسا  مزـال  یمالـسا  ياـهتلم  رب 
طـسوت هدوبن و  هدوهیب  اهیراکادف  نیا  هک  دنمهفب  دیاب  اهنآ  نینچمه  تسا و  تداعـس  یبوخ و  زا  رپ  مالـسا  يایند  هک  دوش  مدرم  یهاگآ 

: دیامرف یم  ع)  ) یلع ماما  تسا .) نمؤم  نازابناج  اب  يزوریپ  هک  هدومن  نیمـضت  دنوادخ   ) تسا هدـش  تنامـض  نیمز  يور  رب  اناوت  يادـخ 
نآرق هنیمز  نیا  رد  داد ». مهاوخن  ناشن  یتسـس  دزاس ، یم  هارمگ  ار  مدرم  دـنک و  یم  قح  اب  تفلاخم  هک  یـسک  اب  هزراـبم  رد  زگره  نم  »

یلع ماما  هیآ ي 139 .) نارمع ، لآ  هروس ي  .« ) دیتسه رترب  دیشاب  نمؤم  ًاعقاو  رگا  امش  هک  دیوشن  نیگمغ  دیریگم و  یتسـس  : » دیوگ یم 
زا ار  مولظم  ماقتنا  نم  مسق  ادـخ  هب  منک .) كاپ   ) میادزب اهوزرآ  زا  ار  امـش  ياهبلق  ات  دـینک  کمک  نم  هب  مدرم  يا  : » دـیامرف یم  زاب  (ع )

اهندـمت نیب  رظن  لدابت  اهزور  نیا  رد  دـیامن ». یتخـسرس  هچرگا  مناشک ، یم  یتسرد  قح و  همـشچرس ي  هب  ار  وا  تفرگ و  مهاوخ  ملاـظ 
لیکـشت هرکاذـم  هرواشم و  سلاجم  تسا  مزال  ناهج  فلتخم  ياـهروشک  ناسانـش  هعماـج  نارکفنـشور و  يارب  سپ  تسا ، هدـش  حرطم 

دنشیدنایب هحفص 222 )  ) يا هراچ  ناناوج  یناماسبان  یقالخا و  تافارحنا  فیفخت  ایند و  يداصتقا  یـسایس و  ياهنارحب  هرابرد ي  دنهد و 
دنب زا  ار  اهنآ  یهاـگآ  شناد و  نآ  دـندومن و  شناد  بسک  ناناملـسم  زا  یبیلـص  ياـهگنج  تدـم  لوط  رد  ناـییاپورا  هک  روط  ناـمه  و 
نوچ یمالسا  ياهتیـصخش  مالـسا و  ندمت  اب  یتسیاب  نینچمه  اهنآ  تسویپ ، عوقو  هب  اپورا  یملع  تضهن  هجیتن  رد  دومن و  دازآ  تافارخ 

یمالـسا ياهروشک  رـضاح  لاح  رد  دننک . ادیپ  ایند  رـسارس  رد  ار  رـشب  قوقح  نیمأت  حلـص و  رارقتـسا  هار  ات  دندرگ  انـشآ  ع )  ) یلع ماما 
هتسجرب ي ياهتیـصخش  زا  هدروآ و  لمع  رد  ار  نآرق  هنامیکح ي  نیناوق  هدومن و  يوریپ  ار  دوخ  ناگرزب  شور  تموکح و  زرط  یتسیاب 

یم تکرح  مالسا  حور  اب  دندوب و  يا  هدنزرا  ياهتیـصخش  یهلا ، نوناق  نایرجم  یمالـسا و  نارادمامز  مامت  هچرگا  دنریگب . ماهلا  مالـسا 
هب ات  دـش ، هداد  حرـش  باتک  نیا  رد  ترـضح  نآ  رادرک  راتفگ و  زا  يا  هّمـش  هک  دـشاب  یم  ع )  ) یلع ماما  اهنآ  نیرتروهـشم  اـما  دـندرک 

یمالسا ياهروشک  رگید  فرط  زا  میوش . هرکاذم  دراو  اهنّدمت  ریاس  اب  شا  یناسنا  یقالخا و  تافص  گرزب و  تیصخش  نیمه  هلیسو ي 
ادخ ناما ) نما و   ) نامـسیر هب  مهاب  یگمه  : » دـیوگ یم  نآرق  هک  روط  نامه  دـنوش ، دـحتم  رگیدـکی  اب  ات  مییامن  یم  هیـصوت  ًادـیدش  ار 

دـنروآرب و ناشدوخ  ار  دوخ  تاجایتحا  تسا  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  و  هیآ ي 103 ».) نارمع ، لآ  هروس ي   ) دـیوشن قرفتم  دـینزب و  گنچ 
يداصتقا یـسایس و  هطبار ي  عطق  مجاهم  نمـشد  اب  یمالـسا  ياهروشک  ریاس  دـیدرگ ، رو  هلمح  ناناملـسم  زا  یهورگ  هب  نمـشد  هاگره 

نّدمتم و مالـسا  هب  لمع  یگناگی و  تدحو و  هیلوا  هوکـش  تزع و  ندرک  هدنز  لالقتـسا و  ظفح  هراچ ي  اهنت  دننادب  دـیاب  اهنآ  دـنیامن .
. ***** 222 ، 221 ، 220 هحفص 219 ، تسا . ورشیپ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
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لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 
چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 

يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 81زکرم  هحفص 79 

http://www.ghaemiyeh.com


مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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