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شمغ ریشمش  ریز 

باتک تاصخشم 

ناگورگ دـیمح  راتـساریو  ناـگدازرافغ  دوواد  شمغ /..  ریـشمش  ریز   : روآدـیدپ ماـن  ناونع و   1338 دوواد - ، ناـگدازرافغ   : هسانـشرس
تاصخشم هسردـم 1370 . تاراشتنا  یـشزومآکمک  تاراشتنا  رتفد  یـشزومآ  يزیرهمانرب  شهوژپ و  نامزاس  نارهت   : رـشن تاصخـشم 

یلبق یسیونتسرهف   : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لایر  250: اهب لایر ؛  250: اهب  : کـباش ( 125 هسردـم تاراشتنا   :) تسورف ص 72   : يرهاـظ
تسا هتفرگ  ماجنا  یشزومآکمک  تاراشتنا  رتفد  هب  هتسباو  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  قیقحت  هورگ  رد  رثا  نیا  هیلوا  تاقیقحت   : " تشاددای
هدوزفا هسانش  همانباتک ص 72   : تشاددای لاـیر   1400 اهب : مراهچ 1374 ؛ پاچ   : تشاددای لاـیر   350 اهب : مود 1371 ؛ پاچ   : تشاددای

PIR8152/ف22ز9  : هرگنک يدـنب  هدر  هسردـم  تاراشتنا  یـشزومآکمک  تاراـشتنا  رتفد  یـشزومآ  يزیرهماـنرب  شهوژپ و  ناـمزاس  :
م755-70  : یلم یسانشباتک  هرامش   62  / 8[ج اف 3  : ییوید يدنب  هدر   1370

زاغآرس

، داب باتفآ ... يهّلچ  هیداب ؛ زورمین  ظفاح  داتفا  ماجنارـس  کین  وا  يهتـشک  دـش  هکناک  تفر  دـیاب  نانکصقر  شمغ  ریـشمش  ریز  زاغآرس 
چیه ندـنام  هب  تعیبط  ییوگ  دـناشوپیم . اههزیرنش  اب  ار  اهلاچمـس  درکیم و  مرگ  هیداـب  ياـنخارف  رد  ار  نابـسا  كانـشطع  ياـههدرخ 

تخات هب  هک  رازگیر  رب  هدـنمر  یناراـسهیاس  دـیهلیم : راوس  رازه  مسامـس  رد  تشد ، اـما  تسراـییمن ؛ ناـگتخآ  ریـشمش  نیا  زا  یناـشن 
هرگ نولم ، ییاهکقدـیب  اهتـسد و  رد  يهدـنهج  يهزین  رازه  ؤلـألت  اـب  دنتـسکشیم ؛ دنتـشادیمرب و  جوـم  باـتفآ ، مره  رد  دنتـشذگیم و 

هحفص 7) ...! ) یبارس هچ  داب ! رد  ییاهگرب  يهنهپ  راگنا  تسد  رود  زا  اههزین ؛ هاگولگ  رد  هدروخ 

دوب هدیشک  لزنم  فارش »  » زا حبص  زامن  زا  دعب  هلفاق ،

دـصقم هفوک . هب  هکم  هار  نیب  ياهلزنم  زا  تسا  هدوب  یلزنم  لحم و  مان  فارـش : دوب  هدیـشک  لزنم  فارـش »  » زا حبـص  زامن  زا  دـعب  هلفاـق ،
ياهکیپ نآ  اب  دنتـشاد - دوخ  ياـج  ناـیفوک  هک  مه ؛ ماـش »  » و زاـجح »  » لـها دنتـسنادیم ؛ مه  نامـسآ  ناـغرم  رگید  ار  نیا  دوب . هفوک » »

زا يراوس  ره  و  هدش »... زبسرس  نامیاهناتـسوب  تسا و  هدیـسر  نامیاهغاب  يهویم  : » هک ناشیاههمان  دندوب و  هداتـسرف  یپردیپ  هک  یلوجع 
هک دوب  يدـصقم  نیا  باتـش . هب  هن  اما  دوب ؛ هدـمآرد  زاورپ  هب  رون  نالیـس  رد  هلفاق ، و  دوب . هتفرگ  رارق  باتفآ  رادـم  رد  کـنیا  هلفاـق ، نیا 

. دوبن گرم  توکـس  دوب ، امرفمکح  ناوراک  رب  هک  یتوکـس  تفاییم ... نیوکت  دـیاب  هرذ  هب  هرذ  دـشیم و  هدومیپ  دـیاب  خولک  هب  خولک 
هاگان هک  هدیچیپورف  دوخ  رد  ياهچنغ  نوچ  دوب - ندـشورف  دوخ  رد  زین . ندرب  رد  هب  ناج  مهو و  بت  یتح  دوبن . هعجاف  زا  لبق  يهروشلد 

راخ هتب  ره  تشپ  زا  دمآیم و  نوخ  يوب  شیپاشیپ  يراحـص ، نیا  ياج  ياج  هحفص 8 )  ) زا هک  تخس ! اسب  يا  و  دفکـشیم - یمدحبص 
زا هک  نایناوراک  نیا  زا  دندوب  اسب ، يا  و  زا ... و  هناطقطق »  » ات هیسداق »  » زا دندوب ؛ رگهراظن  تموکح  نان  اب  هدید  زیت  نامشچ  یکاخ ، لت  و 
رد تشد  ور ... شیپ  رد  هفوک  مه  دوب و  رـس  تشپ  رد  نما  يهنیدم  هک  دشیم ؛ شیپ  سپ و  ندوبن  ندوب و  ماسرـس  رد  هار ، يهمین  نامه 
قفا رب  مشچ  هدزقوذ  هک  يدرم  ریبکت  گناب  ار  ناوراک  توکـس  هاگان  تفریم . شیپ  نانچمه  ناوراک  اـما  تخوسیم ؛ دیـشروخ  بیهل 

لد رد  یـشخب  دیما  میـسن  نوچ  دبو ، هدـمآرب  يوگ  ریبکت  باوج  رد  هک  اهریبکت  يهدـنکارپ  يهمهمه  داتـسیا و  هلفاق  تسکـش . تشاد ،
ریبکت هچ  يارب  درک - : بیقعت  ار  شهاـگن  ریـسم  تسیرگن و  دوب ، هتفگ  ریبکت  هک  يدرم  تروص  هب  دـیدرت  اـب  رـالاسهلفاق  دـیچیپ . تشد 

هب ار  ناراوس  فرح ، نیا  مدـید »!... ناتـسلخن  : » تفگ هدزناـجیه  دـناخرچ و  رـالاسهلفاق  فرط  هب  ار  شراوكدوـک  هاـگن  درم ، یتـفگ ؟
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رتشیب ياهظحل  تلاح  نیا  تساخرب ، هلفاق  نایم  زا  هک  ییادـص  اب  اـما  دـنکفا ؛ هیاـس  ناوراـک  رب  دـیما  زا  ياهلاـه  تخادـنا و  شوجوبنج 
یناگس دیشیدنایم ؛ دوب ، هدید  هک  یباوخ  هب  قفا ، رد  هریخ  رالاسهلفاق ، هحفص 9 ) ! ) ماهدیدن یلخن  نابایب  نیا  رد  زگره  هک  مسق  دییاپن - :

: دیسرپ دمآرد و  هب  دوخ  زا  دندیسریم . هار  درگ  زا  نونکا  ناگس  گنرود !... دوب  یگس  هنایم  نآ  رد  دندیردیم و  مه  زا  ار  شرکیپ  هک 
تسس اپ  ناوراک  ماهدید ! ار  نامه  زین  نم  مسق ، ادخ  هب  درک - : دییأت  واو ، اههزین ... رس  اهبـسا و  ندرگ  تسا - »؟ هدید  هچ  درم  نآ  سپ  »

، اهبـسا دننیبب . دـندوب ، هدـمآرد  يزاب  هب  بهتلم  ياوه  رد  رود  زا  هک  ار  یلکایه  ات  دندیـشکیم  ندرگ  اهبـسا  تشپ  زا  ناراوس  دوب . هدرک 
ياههرپ دـندمآیم ، شیپ  لعن  راهچ  هک  ناشناسنجمه  قرع  يوب  نونکا  دنتفـشآیم . ار  اهلمر  ناشیاههبرـض ، مس  اـب  دـندناشفایم و  لاـی 

. دشیم رتکیدزن  کیدزن و  اهبـسا ، ياپ  يادص  دوبن . نداتـسیا  ياج  اما  تشذـگ ؛ توکـس  هب  ياهظحل  دوب . هدروآرد  هزرل  هب  ار  ناشینیب 
موق نیا  اب  وس  کی  زا  میور و  اجنآ  هک  تسه  یهاگهانپ  يداو  نیا  رد  اـیآ  :» دیـسرپ تخانـشیم ، ار  فارطا  نآ  هک  يدرم  زا  رـالاسهلفاق 

(1 « ) مَسُحوذ : - » تفرگ دوـب ، پچ  تمـس  رد  هحفـص 10 )  ) هک ییدـنلب  فرط  هب  ار  شتـشگنا  داد و  ناکت  ار  شرـس  درم  مینک »؟ هلباقم 
هانپ ياهپت  تشپ  رد  ناباتش  دیچیپ و  پچ  يوس  ناوراک  یقابیب ، و  تسا . لصاح  دارم  میسر ، اجنآ  هب  موق  نیا  زا  لبق  رگا  تسام . يولهپ 

ناروبنز و خاش  نوچ  ییاـههزین   » اـب یناراوس  دـشیم : رتکیدزن  دوب ، هدیـسر  رظن  هب  ياهحاو  نوچ  رود ، زا  هک  یبارـس  نآ  کـنیا  تفرگ .
رازه بسا و  رازه  راوس و  رازه  ناگنشت - ... نوخ  هب  ناگتخآ و  ریشمش  اهگرب - ! هنیزبس  نآ  کنیا ، ناگدنرپ - »... لاب  نوچ  ییاهمچرپ 

هب نانچ  دـنرگنیم - ! هنازوت  نیک  هچ  اـهباقع - ...- ... رپ  هب  هتـسارآ  تشپ - ... رب  گندـخ  ياـهریت  و  اـهنامک ... اـهنیبوز و  و  رجنخ - ...
روالد راـگنا  تبیه  هب  اـما  منادیمن ؛ هحفـص 11 - ) ( ؟ تسیک ناشهدنامرف  دـکچیم - ! ناشنابـسا  شوگ  ود  زا  قرع  هک  دـناهدمآ  تخات 

... دنرادن طاسب  رد  یبآ  راگنا  دنـسریم ... رظن  هب  هنـشت  دوشیمن - . ادـیپ  مک  هیماینب  هاگتـسد  رد  ناگتخورفدوخ  نیا  زا  تسا - . يدرم 
؛ دندوب هداتسیا  شوگ  ات  شوگ  راوس  رازه  كََرت ، وسنآ  دندوب و  نامرف  دصرتم  دندرکیم و  هچپچپ  دندوب . هتفای  یگنج  شیارآ  باحصا ،

يهرهچ هرهچ ، اما  اهبـسا : يرارقیب  رد  و  دینـش ؛ دـشیم  ناشهدیکـشخ  نابل  كاچكاچ  رد  ار  یگنـشت  داـیرف  هدرک . قرع  هتفرگ و  راـبغ 
کشیب هک  يرکـشل  نارادهیالط  درک . سح  دشیم ، نونکا  مه  زا  ار  نآ  يوب  هک  دندوب  یموش  يهثداح  نالوارق  شیپ  نانیا  دوب . مصخ 

یمـشخ يهقراـب  رـالاسهلفاق ، مشچ  رد  دوب - هداد  مسحوذ  هب  تشپ  ناوراـک  هک  اـجنآ  رتوس - نیا  دـندوب ... اـیهم  زهجم و  تشپ ، سپ  رد 
نایم دندیسریم . رس  یگنشت  امرگ و  زا  هتسخ  ياههرهچ  اب  یکی  یکی  هک  دوب  يرکـشل  ناگدناماو  رد  رابهدنا ، شهاگن ، دشیمن . هدید 
نخس هب  هرابکی  رالاسهلفاق  دومنیم . اجبان  تخس  اهبسا  یباتیب  رد  هک  یتوکـس  دوبن . ییاورمکح  توکـس  زج  هلفاق ، کی  رکـشل و  کی 

يهدـنامرف ار  نیا  نابایب ؛ بآ و  بآ ؛ نابایب و  دـیناشن ! هحفص 12 )  ) ورف یگنـشت  زین  ار  ناشنابـسا  دیهد ... تعامج  نیا  هب  بآ  دمآرد - :
ناـیرج هب  شیاـهگر  رد  اسآلیـس  نوخ ، وا ؟ دوب  فرط  یـسک  هچ  اـب  دـمهفیم . یـسک  ره  زا  رتهب  هدزشطع ، بکرم  رازه  اروس و  رازه 

هک يدرم  بسن  لصا و  زا  دشیم . هریچ  شلد  رب  هیاس  هب  هیاس  کش ، دنوشیم ! ادیپ  ینامدرم  هچ  دنکآ - : ار  شناج  مامت  مرش  دمآرد و 
يزابرس نم  دندوب - : هدرک  رپ  شنارگید  هک  دوب  یماهوا  هاگتشابنا  شاهلیخم  هک  ناسنیدب ، هن  اما  تشاد ؛ ربخ  دوب ، هداتـسیا  شلباقم  رد 

یپ رد  رـس  هک  متـسه  يردـتقم  تموکح  رادهیالط  نم  ماهدـنار ... نامرف  ماهدرب . نامرف  ماهدز . اهغیت  ماهدـید . اههاگدربن  ماهدزومآ . راـک 
سپ تسا ... زیتـس  گـنج و  محرتیب  نوناـق  تسه ، هچنآ  هطرو ، نـیا  رد  دـشاب ... دـهاوخیم ، هـک  ره  لاـح  ماهداـهن . ساپـسان  يایغاـی 

، شراوس نیگآمشخ  تکرح  زا  هن  اـما  دـیخرچ ؛ دوخ  رود  دیـشک و  ياههیـش  بسا ، دز . بسا  رب  زیمهم  مشخ ، اـب  دـش و  طلـسم  دروخرب 
، راوـس دـنامب . بیـصنیب  مرک  ناوـخ  نآ  زا  تساوـخیمن  هزیرغ  هب  بسا  دـشیم و  هتخیر  یگنـس  ياهتـشط  رب  هـک  یبآ  یلـالز  زا  هـکلب 
، هفالک دوبن . هحفص 13 )  ) نیکمت هب  بسا  راتفر  دیشک . ار  شراسفا  درـشف و  بسا  يولهپ  ود  نایم  ار  شیوناز  تفایرد . ار  بسا  یتقاطیب 

تـشط رد  هزوپ  زین ، بسا  تسکـش . مه  رد  ار  شتبیه  مامت  دـش و  زارد  شفرط  هب  یبآ  ماج  ماگنه ، نیا  رد  تسب . قالـش  هب  ار  شاهدرگ 
تسد زا  بآ  هنوگچ  نیبب  ار  تناراوس  هدزشطع ! راوس  رازه  هدنامرف  یتسیک ؟ وت  رخآ  دوب - . هدش  هتشاذگ  شیولج  رد  هک  تشاد  یبآ 

. دوب هدرک  زارد  شفرط  هب  ار  بآ  ماج  هک  تخود  يدرم  مشچ  رد  مشچ  هدرک ... زارد  تیوس  هب  ماج  هک  ار  درم  نیا  و  دنریگیم ! نمشد 

شمغ ریشمش  زا 22ریز  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


دش و رتکیدزن  دوب ، هتفرگ  شفرط  هب  ار  ماج  هک  یتسد  تشذـگ . لمأت  هب  ياهظحل  دـندوب . زیوالگ  نیک ، رهم و  شهاگن ، نشور  هیاس  رد 
یهاگن هکنآیب  دیـشکرس و  هعرج  تفرگ و ال  ار  ماج  درک و  زارد  تسد  رایتخایب  دید . بآ  رد  ار  باتفآ  فت  صقر  بسا ، يالاب  زا  وا 
یمـشچ ریز  دور . ورف  شیوخ  نیـشیپ  كانـسرت  تبیه  رد  تساوـخ  هراـبود  دـنار و  شیپ  ار  بسا  دـعب ، داد . سپ  ار  نآ  دزادـنیب ، درم  هب 

زین ار  هقان  زورمین ، باتفآ  دناخرچ . نیک  هب  ار  بسا  رـس  دیـشک و  شتروص  هب  یتسد  دـیدن ، دوخ  هجوتم  ار  یـسک  اما  دـییاپ ؛ ار  شفارطا 
یحور ماـب  بل  باـتفآ  هحفـص 14 ) ، ) ود ره  ییوـگ  تخاـتیم . هدـعاق  هب  راوـس  هن  دـمآیم و  هدـعاق  هب  بکرم  هـن  دوـب . هدرک  قـمریب 

. دوب هتشاذگ  فک  رد  ار  شناوت  نیرخآ  راوس ، رازه  زا  هدنام  اج  هب  راوس  کت  و  هدروخ ... باتفآ  هدزشطع  نابایب : رد  دندوب ، نادرگرس 
لد و يایاوز  رد  یفیفخ  فعـش  دیـسر ، هک  رتکیدزن  دشیم . ادیوه  شنامـشچ  يولج  دوب ، هدنام  اج  هب  نآ  زا  هک  يرکـشل  داوس  نونکا ،

نآ لابند  دیواک . ار  شفارطا  تفای . هتفرگ  ناج  هدش و  باریـس  ار  نایرکـشل  يهمه  دـنادرگ و  مشچ  دناتـسیا . ار  هقان  درک . هنخر  شناج 
. دـندوب هداتـسیا  مه  يور  رد  ور  هک  مصاختم  يورین  ود  زج  تفاـین ، يزیچ  اـما  دوب ؛ هتفرگرب  اـهولگ  زا  راـبغ  هک  تشگیم  یبآ  هکیراـب 

نب یلع   » نیا دـیوگیم  رح »  » نونکا دیـشیدنا - : دروخ . هرگ  هدـنامرف  هاگن  اب  شهاگن  هتـساوخان ، درک . شناراـطقمه  هب  هاـگن  هناـسمتلم 
شـشوگ رد  ییادـص  نینط  دـید و  ار  يدرم  شیور  شیپ  دـیدزد . ورف  ار  شهاگن  دوز  تسا . هدرک  شنونجم  باتفآ  ار  یبراـحم » ناـعط 

هب نینچ  هک  دوب  هحفص 15 )  ) مشیپ یبآ  کشم  رگا  درم ! نیا  تسا  هتفرگ  هرخس  هب  ارم  دیرغ - : بل  ریز  ناباوخب ! ار  ( 2  ) هیاور دیچیپ - :
! ناباوخب ار  رتش  هدازردارب ! دش - : رتدنلب  دوب - هداتسیا  هقان  يولج  رد  هک  يدرم  يادص  ادص - نآ  نینط  هرابود  مداتفایمن ... یگدزویرد 

رون زا  ياهلاه  رد  راگنا  شتروص  هک  يدرم  دـناباوخب . ار  رتش  هک  درکیم  هراشا  وا  هب  تسد  اب  ناـنچمه  درم  دـنام . مگ  رد  رـس  ياهظحل 
. دوب هتسسگ  ار  شلقع  ماگل  یگنشت ، تسا . هدش  سوباک  راچد  درک  رکف  داهن . مرگ  نیمز  رب  اپ  دناباوخ و  ار  هقان  رایتخایب  دوب . هدش  مگ 

شفرط هب  ار  گنر  هایس  يزیچ  یتسد ، دوشگ . هرابود  شتاذگ و  مهرب  ار  شنامشچ  دیسریم . شرظن  هب  هدننزلوگ  راوحبـش و  زیچ  همه 
کیدزن درک و  زاب  ار  نآ  رـس  هلجع  اب  تفرگ . هرابود  یناـج  درک و  سح  شتـسوپ  اـب  ار  بآ  من  اـکنخ و  تفرگ . ار  نآ  دوز  درک . زارد 

هب ار  بآ  هک  یتسد  تسناوتن !» زاب  دشونب ؛ بآ  تساوخ  هرابود  داد . نوریب  ار  شسفن  هدزناجیه ، تخیر . شتروص  رب  بآ  درب . شناهد 
تسد و دوب ، هدید  هک  مه  ار  بآ  دهدب . ماجنا  تسرد  ار  يراک  هک  دوب  نآ  زا  رتهنـشت  وا  اما  ناچیپب »! ار  کشمرـس  : » تفگ دوب ، هداد  وا 
وا فرط  هب  ار  شدولآفک  ياهبل  دیشک و  رع  هقان  تخادنا . شفارطا  هب  یهاگن  دیدرت  اب  داتسیا و  هنازجاع  دوب . هدرک  مگ  رتشیب  ار  شیاپ 

و دوب . هداد  شتسد  هب  ار  کشم  هک  درک  هاگن  يدرم  هب  دعب  تفرگ . هلصاف  رتش  زا  درشف و  شاهنیـس  رب  ار  هحفص 16 )  ) کشم درک . زارد 
هب هکم  هار  نیب  تسا  هدوب  یلزنم  مان  مَسُحوذ : ( 1 ( ) هحفص 17 ! ) وش باریس  دناچیپ - : ار  نآ  رس  تفرگ و  ار  کشم  دمآ و  رتکیدزن  ومه 

. تسا هتفرگ  کشم  ینعم  هب  ار  نآ  یبراحم »  » ایوگ تسا . شراب  بآ  کشم  هک  يرتش  رتش ؛ هیاور : ( 2 ( ) فارُش لزنم  زا  دعب   ) هفوک

يدرک باریس  ار  ماهدناماو  راوس  نیرخآ  وت ، نونکا 

، بسا يهدرگ  رب  راوس  نم ، و  يدرک . باریس  ار  ماهدناماو  راوس  نیرخآ  وت ، نونکا  يدرک  باریـس  ار  ماهدناماو  راوس  نیرخآ  وت ، نونکا 
تنابسا نیز  نارتش و  هواجک و  و  ار . تناراوس  و  مونـشیم - ار  ناشیادص  هاگ  هک  دناوت - هارمه  هک  ار  ییاههچب  اهنز و  و  مرگنیم . ار  وت 

يارب هک  ار  ییاهکـشم  رامـشیب  نآ  و  ياهتخاس . اپرب  هپت  نیا  هب  تشپ  هک  یهاگرخ  همیخ و  دنچ  نآ  و  ار . تاهتخآ  ریـشمش  نادرم  و  ار .
یمهو چیهیب  دنرگنیم - مارآ  هک  تتروص  باق  رد  ار  تنامشچ  يافرژ  و  ار . تنساحم  تروص و  نآ  و  يدرک . یلاخ  ام  ندرک  باریس 

تاهمیخ يوس  هب  هک  ار  تراوتسا  ياهماگ  و  دنیآیمرد . همزمز  هب  هاگ  هک  ار  تنابل  و  تسا - هتفخ  هیداب  نیا  لد  رد  هک  يروش  رـش و  زا 
نخـس هنوگچ  وت  اب  کنیا  مدنار . وت  يوس  هب  هراب  نم ، و  دوب ... شاهلچ  رد  باتفآ  هک  یتخادنا  نامـسآ  لد  هب  یهاگن  یتشگرب و  یتفر و 

، بسا هک  دیـشک  ناـنچ  ار  ماـگل  درـشف و  نادـند  يور  رب  نادـند  سپ ، دوـبن . نآ  زا  يزیرگ  تفگیم . دـیاب  اـما  هحفـص 18 ) ( ؟... میوگ
اجک گـنهآ  دوب - : انـشآان  مه  شدوخ  يارب  هک  هنوگنآ  تخادـنا ، شیادـص  رد  ادـص  هاـگنآ ، تساـخرب . شیاـپ  ود  يور  راوهناوـید 
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هب هک  دوب  وا  اب  شیاهـشوگ  اما  دـناخرچ ؛ ناراوس  يوس  هب  ار  شهاگن  درواین . ار  شبات  وا  هک  دـنکفا  شهاـگن  هرگ  رد  هرگ  درم ، يراد ؟
نیا  » دیشیدنا دوخ  اب  دش . مسجم  شنامشچ  شیپ  هفوک ، یمامت  و  هفوک »! تشذگ ؛ شلد  زا  هفوک ... دوب - : هدرک  افتکا  هملک  کی  نتفگ 

هب تسین »! يریخ  دـیما  ار  وت  اجنآ  : » دز دایرف  و  دوریم »!... شردـپ  هاگنتـشک  هب  دـنادیمن ... چـیه  هفوک  زا  راگنا  تسا ! لدهداس  هچ  درم 
لباقم ردو  دـنارات  ار  بسا  دینـشن و  یباوج  چـیه  هک  دـشاب . نآ  رد  هفوک  عضو  یگتفـشآ  زا  يراـب  هک  دوب  يروط  شمـالک  نحل  دـمع ،
شنابز ریز  تفگیم ، دـیاب  هک  ار  هچنآ  دـنکیم . رتیـصاع  ار  نمـشد  هزادـنا ، زا  شیب  للعت  هک  درک  رکف  دـمآرد . شدرگ  هب  شناراوس 

هدایپ بسا  زا  و  هحفص 19 ) ... ) دوب هتساخرب  نذؤم  شوخ  يادص  هک  دش ؛ هدایپ  بسا  زا  دعب  داتـسیا . دیـشک و  راسفا  هرابود  درک . همزمز 
دنزب ار  شرخآ  فرح  دوب  هتـساوخ  دوبن . شدوخ  رد  تخیریم . شنت  دنب  تفه  زا  قرع  دوب ... هتـساخرب  نذؤم  يادص  هک  داتـسیا  دـش و 
لها هن ! اما  دـیاش ؛ دوب ، هدیـسرت  دوب . هدـمآ  دـنب  شنابز  هدرکنزاب ، ناهد  دوب . هدـیدن  ار  ناوت  نآ  شدوخ  رد  دوب . هتـسناوتن  دوب . هدزن  هک 

لیمحت شدوجو  رب  هک  هتـساوخان  يزیچ  دوب . هدز  هناوج  شلد  رد  هک  هزاـت  یـسح  دوب . رگید  يزیچ  دوـبن . مه  سرت  سپ  وا . دوـبن  سرت 
. دوبن یناشیپ  راک  راک ، دشاب . هدرک  مه  ار  شیوزرآ  ای  شرکف و  یتح  ای  دشاب و  هتفر  شلابند  هکنآیب  دشاب ؛ هتـساوخ  هکنآیب  دوب . هدش 
رب رس  شلد  رب  شنابز  تشاد و  نذؤم  گناب  هب  شوگ  نابیرگ ، رد  رس  نانچمه  اما  دوب ؛ هدیسرن  روعـش  يهلحرم  هب  زونه  هک  دوب  لد  راک 
هب یکدنا  يورین  نینچ  اب  هک  يدرم  کشیب ، دنک . دوخ  نوسفا  ار  همه  دهاوخیم  دنزیم . وا  هک  تسا  هویش  همه  نیا  دیاش  تفاتیمن - :
هچ هدز ... شرـس  هب  يریما  ياوه  هک  عمط  ماخ  شیدـناهداس و  مه  دـیاش  دـشاب ؛ رحاس  ای  هناوید  تسیابیم  هتـساخرب ، یتموکح  اب  هلباقم 

« بلاـطیبا نب  یلع   » دـنزرف وا  ياهویـش ؟... هچ  تشاد - : رگید  ییادوـس  هـک  شلد  دوـب و  شلد  زاـب ، یلو  تـسا !... ياهـکلهم  مـنادیم ؛
هحفـص 20)  ) وا رگاوـجن  ياـهبل  مارآ و  تروـص  رد  تشادرب و  رـس  ملد ... هب  لد  تسیک ؟ هار  هدرک  مگ  هناـیم ، نیا  رد  ایادـخ ! تـسا ...
هک یتـسین  مدآینب  راـبت  زا  تـخیریم - : ورف  شلد  رد  راوآ  لـثم  يزیچ  وا ، و  لـمعلاریخ » یلع  یح   » دزیمرب گــناب  نذؤـم  تـسیرگن .

تانیمک رد  نیتسآ ، رد  رجنخ  ینادرم  ياهتب ، ره  تشپ  رد  هک  تسا  هدـناوخن  وت  شوگ  رد  داـب  ياهضیرف !؟ راـک  هب  تسد  مارآ  نینچنیا 
ياپ شیپ  رد  نینچ  نیا  میمتینب »  » يهلیبق گرزب  یحایر - دیزی  نب  رح  نم - و  ایآ ؟... يریگیمن  شوگ  ار  نالاغش  يهزوز  دناهتسشن ؟...

نآ تسا  نیا  ایآ  تسا ؟ یماد  هچ  نیا  ایادـخ ، مراد . رـس  هب  اهادوس  رگید ... يراـک  هب  ملد  تسا و  يراـک  هب  متـسد  ماهتـشگ . لاـمیاپ  وت 
، وا و  درک ؟ میهاوخ  ادتقا  هک  هب  ار  زامن  سپ  دیآیمن ؟ هدنامرف  ارچ  هک  دـمآیمرب  شنایهاپـس  زا  هچپچپ  لاس ؟... رازه  هاجنپ  زور  باذـع 

هکنیا رگم  مدماین ، امـش  دزن  نم  مدرم ، يا  دـیچیپیم - ؟ تشد  یمامت  رد  شیادـص  دـمآیم و  شیوس  هب  نیـسح  دینـشیم و  ار  همه  نآ 
هب تمـالک  ياهتـشادرب . ناـبز  زا  لـفق  ياهدوـشگ و  نخـس  هب  بل  نینچ  نیا  هک  میوـگب  هچ  نـم  و  اـم ... هـک  دیـسر  ناـتیاههمان  اـهکیپ و 

دناسریم بل  هب  ار  ناج  هک  هحفـص 21 ) ... ) دیتسه نئمطم  دوخ  نامیپ  زا  رگا  ماهدمآ ؛ نونکا  كانهودنا - ... هدیدمخز و  اما  تحاصف ؛
نئمطم هنوگنیا  يدوب ، نتشگزاب  لها  وت  رگا  و  مدرگیمزاب ... دینارگن ، لد  رگا  و  دوب - ... هدازن  ارم  ردام  شاک  دنزیم . گنچ  ار  لد  و 

. دـخرچیمن مناهد  رد  نابز  نم ، و  یـشک . نامیور  شیپ  ار  نامیتشز  ینک و  ناـمراوخ  شیب  زا  شیب  یهاوخیم  يدرپسیمن . هار  هب  لد 
رد هک  یمالک  چیهیب  هدش . گنس  هتـسبورف و  بل  همه  دید . ار  شنایهاپـس  دنادرگربور و  دیوگب . هک  تشاد  هچ  و  میوگب ؟ هک  مراد  هچ 

. درکیم ینیگنـس  نایهاپـس  يهدرگ  رب  تفخ  دوب و  هتـسشن  اهنیبج  رب  مرـش  قرع  تشذگیم . يدنک  هب  اههظحل  دیآرب . هدـنهدادن  خـساپ 
، مرـش تفرگ و  ار  شیولگ  ضغب  راداپرب . زامن  هناگادـج  دوخ  نایرکـشل  اب  یهاوخیم  رگا  تفای - : دوخ  لباقم  رد  ار  نیـسح »  » ناـهگان
هب یهاگن  دوب . هتسکش  ار  دوخ  ناسآ  هچ  تفشآ . ار  شناج  تفرگ و  ار  شلد  ینامیشپ  اما  مرازگیم ... زامن  وت  اب  هن ! دنالچ - : ار  شبلق 

هراب  ».. تشذگ شریمـض  زا  دشیم . هدید  ناشهمه  يهرهچ  رد  تیاضر  زا  يراثآ  دنتـسبیم . فص  زامن  يهماقا  يارب  هک  درک  شناراوس 
رب یبیرغ  شمارآ  نونکا  تفرگ . باتـش  زامن  تامدقم  يارب  دوز  و  دناهتفایرد »!... ار  رازگزامن  یگتـسیاش  همه ، ییوگ  ماهدنارن .. ایرد  هب 

دوب و هتـشذگ  نامـسآ  لد  زا  برغم  هب  ور  هک  دیـشروخ  فت  اـب  درکیم . یبـیرغ  تشد  اـب  شمارآ ، هحفـص 22 ) . ) دنکفایم هیاس  شلد 
تسمرس ناشمرگ  نوخ  كانبسچ و  نت  زا  هک  یجمس  ياههتشپ  زا  هفالک  هدرک و  قرع  ینابسا  هداتسیا ؛ نابسا  راسهیاس  زج  دوبن ، ياهیاس 
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ریز رد  هدش  اهر  ياهرپس  اهریشمش و  كاخ و  رب  هدناشنورف  ییاههزین  اب  دندوب ، هتسشن  زابرس  ود  بسا ، ود  نایم  راسهیاس  رد  دندوب . هدش 
اب ام  درآ  نورب  نانبا  زا  رپ ، تسد  هک  ره  دخرچب . دیاب  یگدنز  خرچ  يرد - : ره  زا  دوب  هدش  هدیشک  ازارد  هب  ناشیا  نایم  نخس  باتفآ و 

کی نامرف  هب  رـس  دندناتـسیم و  ریما  کی  زا  بجاوم  رکـشل . کی  زا  هلیبق و  ود  زا  دندوب  درم  ود  میدق !... ياهنامز  نآ  تشذـگ  مییوا ..
هنیدم زا  يدرم  هک  هماگنه  نیا  رد  هصاخ  تشاد . هداشگ  یتسد  شـشخب ؛ رد  هفیلخ  دـمآیم و  ماش  يوس  زا  داب  کنیا  دنتـشاد . هدـنامرف 

يرگید رادـم  رب  خرچ  و  دـخرچیم ... يرگید  رادـم  رب  خرچ  کنیا  تسا . هدوب  هناـسفا  همه  ییوگ  يرآ ؛ دوب - . هتـشارفارب  نایـصع  ملع 
رود هک  يرفن  دنچ  نیا  اب  دـهاوخیم ؟ هچ  درم  نیا  زارد - . وس  ره  هب  تموکح  روج  تسد  هحفص 23 )  ) دوب و رادغ  هنامز  دیخرچیم و 
روج تسد  هک  يرادـغ  يهنامز  رد  لقع  و  تسا ! يزیچ  بوخ  مه  لقع  یتسار ، دـنک - ... حـتف  دـهاوخیم  ار  اجک  هدرک ، عمج  شدوخ 

ار همه  دنک ، هراشا  هدـنامرف  رگا  دـتفین - . نآ  رد  داب  ات  دبـسچب  مکحم  ار  شهالک  مدآ  هک  درکیم  مکح  دوب ، زارد  وس  ره  هب  تموکح 
هب دندناریم  نخـس  رگا  دتفین . نآ  رد  داب  ات  ناشهالک  هب  دندوب  هدیبسچ  مه  نانیا  و  مینارذگیم ... غیت  مد  زا  ندز ، مه  هب  مشچ  کی  رد 
. - تسا يزیچ  ره  زا  رتهب  نتشاد ، نامرف  هب  رـس  تقو ، هب  نتـشک و  تقو  تقو ، هب  زابرـس  کی  يارب  هچ  ینارذگتقو  دوب و  تداع  مسر 

وت اـما  نم - ... اـما  تسا ، تسرد  تساـتمهیب - !... یلب  دراد ، ریـش  يهرهز  یـسانشیم . هک  ار  وا  ـالاو  درادـن ... زیتس  ناـمرف  دـناوتیمن ؛
یکی شلد  تسد و  راـگنا  دراد ... یتلاـح  مد  هب  مد  تسا ؛ نوـلم  ماهدـیدن . هتفـشآ  همه  نیا  ار  رح  تقو  چـیه  ملد . ود  نم  اـما  یچ - ؟...
هاریب درک - . ادتقا  هحفـص 24 )  ) وا هب  ار  زامن  هک  يدـیدن  رگم  نزن . هار  نآ  هب  ار  تدوخ  ریگب - ! ناهد  هب  نابز  ییوگیم ؟ هچ  تسین - .

دایزنبا شوگ  هب  ربخ  نیا  رگا  و  هفیلخ - ... رب  نمـشد  تلیـضف  دـییأت  ینعی  راک  نیا  رخآ ، اـهراک - ؟ نیا  هب  هچ  ار  اـم  یلو  ییوگیمن ...
مدرگادرگ هک  راوس  رازه  نایم  رد  منایاهنت ؛ نیرتاهنت  نم ، کنیا  دناهتفرگ - ...- !؟ یـشیپ  مه  رب  اهنیچربخ  هک  شاب  نئمطم  دـسرب - !؟...

رب ار  شریشمش  تساپرب ... وت  نم و  يهمیخ  هک  یتشد  رد  دناهنـشت . وت  نوخ  هب  هک  هتخیوآ  رمک  هب  ییاهریـشمش  اب  دناهداتـسیا . هتـسشن و 
نیا نَفَع  ياوه  زا  نم  هک  دنـشاب  مایگتـسکشرس  يراوخ و  دهاش  ناراوس ، لیخ  نیا  راذـگب  داد - : همیخ  دومع  هب  تشپ  دـناشن و  كاخ 

، دوب هدییوب  ار  شرابکشم  سفن  رابکـشم ؟... سفن  نآ  تساجک  سپ  ماهتفرگ . ناقفخ  هدش ، عابـشا  تعامج  نیا  مدزاب  مد و  زا  هک  همیخ 
هک همیخ  لـخاد  نیگنـس  ياوه  زا  دوب و  هفـالک  همیخ  زا  نوریب  رد  باـتفآ  يهلغلغ  زا  نونکا  دوب . هدرک  ادـتقا  وا  هب  ار  زاـمن  هک  یماـگنه 

رازیب دوخ  زا  یمدآ  هاگ  هک  هناـمز  تسا  نینچ  هحفـص 25 ) . ) دوب هدمآ  هوتـس  هب  دندوب ، هتفرگ  ار  شدرگادرگ  ییوگ  زیجم  هب  شناراوس 
راـتفرگ رگنوسفا  مادـک  نوسفا  رد  نوـنکا  تسا ؟ هدـش  هچ  ار  وـت  تسیتیاـکح - ... هفرط  دـناکرتب . ار  شاهتـسوپ  دـهاوخیم  دوـشیم و 

هب وشم ! هقرغ  شاب و  شوه  هب  تسییایرد ؛ شنامـشچ  مدرم  ود  هچ ؟ هب  ار  وت  دـشاب ! وگ  تسادـخ ، لوسر  تخد  دـنزرف  وا  ياهدـمآ ؟...
هزور ود  ناملسم  رگم  تسوت . يهتـسیاش  هک  نانچ  نآ  شاب . راوتـسا  صرق و  زرلم ! نینچ  نیا  هدم ! شوگ  سپ  دناریم ، نخـس  تحاصف 

؛ دشاب نامدرم  هتـسد  نآ  زا  مه  وا  هک  مریگ  هتـسب .. هربک  یناشیپ  نادهاز  ياهدـید  مک  رگم  يروخب . ار  وا  تدابع  زامن و  لوگ  هک  یتسه 
مدرم رب  هدرخ  هن  دـننزیم و  ریما  رب  گناب  هن  دـندوخ . راک  هب  دـنراد و  شیوخ  نابیرگ  رد  رـس  دناهتـشارفاینرب . نایـصع  مَلَع  هک  نانآ  اـما 

جح هدرک . در  ار  هفیلخ  تعیب  تسد  دراد . يرگید  فرح  وا  اما  دنیوگیم ... قوشعم  تفص  دنشکیم و  بآ  زا  شیوخ  میلگ  دنریگیم .
هک همیخ ، هاگندمآ  زا  دنوشیم !... ادیپ  ینامدرم  هچ  هداهن ... نابایب  هب  رس  درمریپ  هچب و  نز و  یتشم  اب  رسهمیسآ  هتـشاذگ و  مامت  همین  ار 

دنام هریخ  اجنآ  هب  ياهظحل  دوب . شیور  هب  ور  تسرد  هپت و  هب  تشپ  هللادبعابا ، هاگهمیخ  درک . هاگن  ار  نوریب  دوب ، هدـش  هدز  الاب  نآ  تل 
شهاـگن هریخ  هریخ  هک  دـشاب  هتـشاد  شناـیفارطا  هب  یهجوت  هکنآیب  دـیبوک ؛ نیمز  رب  تشم  دـیزگ ؛ ار  شناـبز  دز ؛ بیهن  شدوـخ  هب  و 

ات تسا . هدـش  هتـسکش  درخ و  تسا . هدـش  ریقحت  درکیم  هحفـص 26 )  ) ساـسحا تسا ! شدرد  هچ  تسنادیمن  مه  شدوخ  دـندرکیم .
نوچ ای  هناوید ؛ یجاوما  رد  هلی  دوب ، هدـش  ياهراپ  هتخت  دوب . هدـشن  گنر  هب  گنر  همه  نیا  لاح  ات  دوب . هتخابن  ار  شدوخ  همه  نیا  لاـح 

ار وا  داب  تفوکیم . تساوخیم ، هک  اج  ره  ار  وا  جوم  تشادـن . ار  شدوخ  رایتخا  نارکیب . یتشد  هناوید و  يداب  رد  اهر  ناـخرچ ، یـسخ 
تفاییم كاوژپ  شنورد  رد  شیاوجن  و  ( 1  ) دیکژیم شنابز  بل و  نایم  درکیم . هیوگاو  مادـم  مرجال  دربیم . تساوخیم ، هک  اج  ره 
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دوب و یهاوخ  وت  ییوجهرهب ، ماهتخپان  راک  نیا  زا  یهاوخب  رگا  لاح  مدرک ؟ ادتقا  وت  هب  ار  زامن  هک  دوب  یتلفغ  هچ  دزیم - : شتفوکرس  و 
ماگ دـنچ  دـعب ، تسیرگن . ار  شنایهاپـس  مشخ ، اب  ياهظحل  داتـسیا . راوهرخـص  دیـشک و  نوریب  كاـخ  زا  ار  شریـشمش  و  ریـشمش ... نیا 
مشچ همیخ ، زا  نوریب  تشذگ و  ناشنایم  زا  دندرکزاب . هچوک  شیارب  هدنمر  ناسرت و  نایهاپـس ، دوب . ادیپ  نآ  رد  لزلزت  راثآ  هک  تشادرب 

. نتفگ نخس  بل  ریز  ندیکژ : ( 1 ( ) هحفص 27 . ) تخود برغم  يهتسشن  نوخ  رد  دیشروخ  هب 

هدیسران یبش  بش ، کنیا 

ادیپ دیشروخ  زا  دولآنوخ  ياهغیت  زج  تشد و  يهدیهل  نت  رب  دوب  يدوبک  ریرح  - هدیـسران یبش  بش - کنیا  هدیـسران  یبش  بش ، کنیا 
. دوب هدروآرد  شبنج  هب  ار  ناوراک  دیزویم ، هک  يداب  همرن  دوب ... هراتـس  رپ  یبش  رادهیالط  ثبع  هب  ناهاگماش  يهراتـس  کت  نآ  دوبن و 
مد هک  ناشتاکرح  اب  هچ  دندوب و  هتخادنا  مه  ههیش  رد  ههیـش  هک  ناشیاهادص  اب  هچ  دندیـسریم . رظن  هب  رتلاحرـس  رتقاربق و  اهبـسا  نونکا 

يزوریپ دیـشکیم ، رُع  لوفا  لاح  رد  دیـشروخ  فرط  هب  هک  يرتش  و  دندییاسیم . مه  ندرگ  هب  ندرگ  دندناشفایم و  لای  دندنابنجیم و 
دوـخ اـب  گرم  راـضتحا و  زج  ياهعیدو  یمنهج ، زور  تسا و  رتسونأـم  بش  اـب  تشد ، رد  تاـیح  هک  اریز  دزیم ؛ راـج  زور  رب  ار  بـش 

یتصرف هچ  و  ندیزو . لاح  رد  میـسن  دوب و  ندیـسر  راک  رد  بش  هک  هیداب ، خالوید  نآ  رد  دوب  هدرپس  داب  همرن  نیا  هب  نت  ناوراک  درادن .
تفرگیم و دوخ  هب  رگید  یتروص  ینامـسآ  هاگنآ  هک  هیداب  داـب و  هحفـص 28 )  ) هن اما  رگید ؛ یلزنم  ات  ندـیچوک  يارب  نیا  زا  رتمنتغم 

هدـیچرب اههمیخ  نآ : زا  یناوراک  ره  مرجال  دوب و  هدـمآرد  وپاکت  هب  ناوراک  دـندناریم ... گرم  یناریو و  هب  مکح  هیداـب  داـب و  لـمر و 
دیاـش تسنادیم ، هچ  یـسک  هاـگنآ  برغم و  زاـمن  سپـس  بترم . اـههواجک  دـشیم و  نیز  اهبـسا  تـشگیم ؛ اـیهم  اـههنبوراب  دـشیم ؛

لد  » هک ربکا ... هَّللا  ( . - 1 .« ) دنکیم وروریز  ار  نآ  اهداب  هک  ینیمزرس  رد  تسا  ياهتشر  نوچ  لد ، تیاکح   » هک ربکاهَّللا ... تکرح - ...
ازتلفغ یگدـنز ، یکیرات  رد  هک  ماگنه  نآ  رد  ... » ربکا هَّللا  ( . - 2 .« ) تسا رتریذپرییغت  تسا ، ناشوج  تخـس  هک  یگید  زا  مدآ  دنزرف 

هحفص ... ) ربکا هَّللا  ( . - 3 .«) دلخیم تیاپ  رب  راگزور  ناتـسراخ  زا  يراخ  هاگان ، ددنخیم . وت  يور  هب  مه  ایند  يدنخیم و  ایند  يور  هب 
ملتـشا نآ  دش  هچ  سپ  دـناهدمآرد . دوعق  مایق و  هب  درم  نیا  تشپ  رد  هک  یتسین  نامدرم  نیا  فص  رد  فص  رازه  رد  کی  زا  وت  هک  ( 29

- وت و  یحایر - دیزی  نب  رح  نم - نایم  کنیا  هک  يدـیبوک  ادـخ  نیمز  رب  تشم  نیک  هب  يدیـشکرب و  كاخ  زا  ریـشمش  هک  لد  ياهندرک 
زادنا مشچ  تسا ! هتفرگ  ندیزو  هک  يزیگناهنتف  داب  نیا  زا  هد  مناما  ایادـخ ! سپ  دوب !... دـهاوخ  ریـشمش  نیا  شاب - یهاوخیم  هک  رهوگ 
هتسب رازا  همه ، شیپاشیپ  يدرم  رتبیرغ ، دنتفریم و  دوجـس  عوکر و  هب  هلبق  هب  ور  هک  ینادرم  فص  رد  فص  تشد ، نآ  رد  دوب  یبیرغ 

كدنا نآ  دندوب و  هدرک  ادتقا  وا  هب  هک  يراوس  رازه  نآ  لیخ  يهمه  دندرکیم . سح  همه  ار  نیا  دشیم . هتشک  دیاب  هک  هدیـشوپ  ادر  و 
يدوبک هب  هک  برغم  قفا  رد  مافخرـس  دوب  يربا  زور ، يهمتت  رگید ، نونکا  همه ... زا  رتهب  زین ، دوخ  دـندوب و  هداد  وا  هب  لد  هک  یتعاـمج 

هب هتفرگ  راب  نارتش  دـندرکیم و  یباتیب  ندـش  یهار  يارب  دـندوب ؛ نادرگرـس  زامن ، ياهفـص  بناج  ود  رد  هک  یبکرمیب  نابـسا  دزیم .
دنتفاتـش و ناشیاهبکرم  يوس  هب  ياهدع  دـمآ . دوجو  هب  اهفـص  رد  یگتخیـسگ  دـش ، مامت  هک  زامن  دندیـشکیم . ندرگ  ناشنابحاص  يوب 
. داد تسد  وا  هب  یبیجع  رطاخ  تغارف  درک ، مامت  هک  ار  زاـمن  دـنتخادرپ . ناـشتازیهجت  نداد  ناـماس  رـس و  هحفـص 30 )  ) هب رگید  ياهدع 

شرازآ هک  ییاهدیدرت  اهباهتلا و  نآ  يهمه  زا  رود  هب  دوب . هدنام  روانش  تیونعم ، زا  یلایـس  نایرج  رد  نامز  ناکم و  كرد  نودب  راگنا 
هلی و شیوخ . نتـشیوخ  هب  یمدآ  تعجر  رون . تیفافـش  هب  ياهشیدنا  بآ و  یکاپ  هب  یلد  اب  هداهناپ ؛ تشخ  هب  هزات  یلفط  نانوچ  دادیم .

بان ییاههظحل  دناریم . ششیپ  هب  تسد  رب  هنایزات  دوب و  هتسشن  شاهدرگ  رب  هک  یخیرات  ینیگنس  زا  يریثأت  چیهیب  شنوماریپ و  زا  اهر 
زا دـعب  هک  ینازابرـس  نایم  زا  تساخرب و  لابکبـس  تخود . مشچ  رازگزامن  ندرگ  يانحنا  نهپ و  ياههناش  هب  رـس  تشپ  زا  رادـیاپان ... و 

شدوخ دشاب . رود  هب  تیعمج  لاق  لیق و  زا  هدش  هک  مه  یهاتوک  تدم  يارب  تساوخیم  تشذگ . دندوب ، هدمآرد  شوجوبنج  هب  زامن 
ار لایخ  غرم  دشیم ، هک  یتشد  تفای . هراتـس  رپ  ار  نامـسآ  عیـسو و  ار  تشد  تخود . بش  یکیرات  هب  ار  شهاگن  دز و  تملظ  لد  هب  ار 
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ار بش  مارآ  ياهسفن  هک  درکیم  سح  نونکا  تشادرب . رگید  یماگ  هحفص 31 ) . ) داد زاورپ  نامـسآ  نب  ات  دروآرد و  نالوج  هب  نآ  رد 
شفرط هب  نانکوگتفگ  شنازابرـس  زا  يدادعت  دز : مه  رب  ار  شلایخ  دوب ، هدش  دنلب  شفارطا  رد  ناهگان  هک  ییاهادصورـس  اما  دونـشیم ؛

. تسا هدـش  اهر  اهتنایب  ییألخ  رد  راوسوباک  درک ، سح  دـش . یلاـخ  شنورد  هعفد  کـی  دـمآرد و  شییاـهنت  يهتـسوپ  زا  دـندمآیم .
هتخیرگ هتسج و  هک  ینانخس  دش . کیدزن  دندوب ، هداتسیا  هللادبعابا  نانخـس  ندینـش  يارب  هک  یتیعمج  هب  تشگزاب و  ار  هدمآ  هار  راچان ،

ار شرس  دندرک . تسـس  اپ  دندمآیم ، شلابند  هب  هک  ینازابرـس  داتـسیا . هک  دوب  هتـشادنرب  یمدق  دنچ  زونه  دوب . هدیـسر  مه  وا  شوگ  هب 
يزیچ اما  دناوخب ؛ اهنآ  ياهمـشچ  رد  ار  اهفرح  نآ  ریثأت  تساوخیم  تخود . اهنآ  کت  کت  تروص  هب  ار  شرگـشسرپ  هاگن  دـناخرچ و 

نینوخ و ياهگنج  رد  لسن  هب  لسن  دنزوب و  هنیک  اهنرق  دنتـسناوتیم ، هک  ییاهمدآ  دـندوب . راولهاج  هُلب و  همه  اههفایق  دـشن . شریگتـسد 
... دـنارذگ شلد  زا  دوـب ، هدینــش  هـک  ار  ینانخــس  زا  ییاـههراپ  هـکت  دروآ و  راـشف  شنهذ  هـب  دـنردب . ار  رگیدـمه  ياهلیبـق  لـصاحیب 

دـنامیم و هک  دـیآیم  شیپ  یناـمز  دـمارخیم و  هاـگ  درادیمرب ؛ مخ  هاـگ  درذـگیم ؛ زیت  هک  یبآ  يوـج  هحفـص 32 ) ...! ) تسیگدنز
اب درذـگب ! دـیاب  تسیگدـنز ! تهج  ره  هب  يراب  يریگیمن ! تخـس  زاب  وت  و  کلهم ... دوشیم  یبادرگ  دـیآیمرد و  مطـالت  هب  یناـمز 

هتـشاد ینان  يهرفـس  هک  نامه  یتسین ! رتشیب  اپ  ود  دوجوم  کی  وت  تسین . هک  وت  تسد  رایـسب . هک  شیاههودنا  دـنامک و  هک  شیاهیداش 
نامـسآ هک  دـناهتفگ  و  يراد !... اجکی  ار  نان  مان و  دـنلب . تتخب  تسا و  ربتـس  تناوزاب  دـعب ، و  یهانپرـس ... هتبلا  یبآ و  يهساک  یـشاب و 

رتخبت اب  دوب ! اهیگداس  نیا  هب  زیچ  همه  شاک  شنارازگراـک ... نارازه  زا  یکی  وت ، و  هیواـعم » نب  دـیزی   » هفیلخ عیـسو و  نیمز  تسیبآ و 
، شکب دـنیوگب  دـشاب : هک  هچره  يربیم ؛ ناـمرف  دـنهدیم ، ناـمرف  نارب ... تغیت  تسا و  راوتـسا  تیاـهماگ  یهنیم . ادـخ  نیمز  رب  مدـق 
. دلخیم تیاپ  رب  راگزور  ناتـسراخ  زا  يراخ  هاگان  راوس ! دارم  رتسا  رب  نانچمه  یچیه و  دوخ  وت  ینکیم ... شیاهر  شکم ، یـشکیم .

نیا رد  هک  یـسخ  نوچ  یتح ؛ کچوک  يزیواتـسد  ای  یهاـگهیکت و  چـیهیب  دوشیم . یلاـخ  تیاـپ  ریز  دزیریمورف . تیاـهرواب  یماـمت 
، دوشیم هماگنه  نیا  رد  ینامب . ای  يرذـگب و  دـیاب  هک  ییوت  نیا  هکلب  درذـگیم ؛ هک  تسین  یگدـنز  هاـگنآ ، دـیآ ! گـنچ  ارف  بادرگ 

نآ دـنکیم ؛ تاهل  تدراشفیم ؛ دـنزیم ؛ تناج  رب  هربنچ  کش  هحفـص 33 ) ! ) درک ناگـس  دنروخ  ار  دوخ  ناج  ای  دیرد و  دـش و  گس 
رپ ار  ناـبایب  مجح  ماـمت  شرـالاسهلفاق  هک  یناوراـک  تیور ، شیپ  يدرگیم . اـهر  دوـخ  رـس  ندوـبن »  » و ندوـب »  » زا یخزرب  رد  هک  ردـق 

رتشیب دیسانشب ، قح  بحاص  رب  ار  قح  دیشاب و  راگزیهرپ  رگا  مدرم ! يا  دعب ، اما  دهدیم - : رس  هنوگرگید  يزاوآ  بش  لد  رد  دنکیم و 
ار ام  رگا  لاح  میرتهتـسیاش . دـننکیم ، راتفر  امـش  اب  روج  هب  هک  قحان  نایعدـم  نیا  زا  تفالخ  راک  هب  تیبلها  ام  تسادـخ . ياضر  هیام 
زا دناهدروآ ، نم  دزن  هب  ناتناگداتسرف  هدیـسر و  نم  هب  ناتیاههمان  رد  هک  تسنآ  زج  امـش  يأر  دیـسانشیمن و  ار  ام  قح  دیرادن و  شوخ 

هدـناوخ يزیچ  شتروص  تلاح  زا  دـیوگیم !؟ نخـس  اههداتـسرف  اههمان و  مادـک  زا  هک  ینامیم  لگ  رد  اـپ  وت  و  مدرگیمرب . امـش  شیپ 
يدـیدیم و ار  شیاهاپ  شزرل  يدـشیم ، رتقیقد  رگا  و  دیـشخردیم . یکیرات  رد  ناگدزبت  ناگدـید  نوچ  شیاهمـشچ  اـما  دـشیمن ؛
هب هک  يزورمین  زورمـین - نـیا  رد  هحفـص 34 ) . ) تفوکیم شاهنیـس  رادج  هب  رـس  راوهناوید  هک  يدینـشیم  مه  ار  شلد  يادـص  دـیاش 

کبـس و دروخیم ؛ گـنچ  دـیزرلیم ؛ میاد  دوب : هدـش  ناـساره  هدـیمر ، ییاهچب  وهآ  نوچ  شلد  دوب - هدیـشک  لوـط  نرق  کـی  يازارد 
هب شناگر  رد  ار  نوخ  دـیپتیم و  مارآ  هک  دوبن  شاهزور  ره  لد  دوب ، هچ  ره  گنـس . لد  نوچ  تخـس  هاـگ  هتبلا  دـص  دـشیم و  فیعض 

اونیب تیاغ  هب  یناج  رد  شکرـس  یحور  زیخ  تفا و  دوبن . وا  بات  رد  دـیاش  همه ، نیا  اما  تشاد . لقع  نامرف  هب  رـس  دروآیمرد و  نایرج 
؛ نالی زا  یلی  دوب : نیا  زا  شیب  هک  روطنامه  دـشاب . شدوخ  تساوخیم  دوب . هدروخ  نآ  رب  تیلهاج  رهم  ناشن ، هب  ناـشن  هک  رورغم  یلو 
هک شنورد  رگتمادن  نآ  زا  ياهمهاو  ای  هشیدنا و  چیهیب  دوب ؛ زارد  وس  ره  هب  هفیلخ  نامرف  هب  شنابز  غیت و  هک  ناهدـنامرف  زا  یهدـنامرف 

رارق رالاسهلفاق  يور  رد  ور  هک  نانچ  دمآ . رتکیدزن  تفاکش و  ار  تیعمج  دوب . هتفاترب  رس  شارخرگج  یبیهن  هب  الویه  نوچ  هاگان  نونکا 
شندرگ یناشیپ و  زا  قارع  تسد ، تشپ  اب  تسا . هدمآ  شوج  هب  شناگر  رد  نوخ  هدـش و  کشخ  شناهد  هک  درک  سح  دـعب ، تفرگ .

يوس هب  ار  شرـس  هللادبعابا  میرادـن ! ربخ  ییوگیم  هک  اههداتـسرف  اههمان  نآ  زا  ام  ادـخ ، هب  تخود - : هللادـبعابا  مشچ  رد  مشچ  درتس و 
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هب هک  دـید  ار  يدرم  هللادـبعابا ، تشپ  رد  وا ، و  رواـیب ... ار  اـههمان  نیجروـخ  ناعمـس !» رـسپ  هبقع   » يا هحفـص 35 - ) : ) دناخرچ شنارای 
اب دـعب  تخود و  شیالوم  فرط  هب  ار  شرگـشسرپ  هاگن  ادـتبا  تشگرب . ینیجروخ  اب  دـعب  ياهظحل  تفاتـش و  اههنبوراب  فرط  هب  تعرس 

نایم رد  ار  شاهمکچ  كون  يرورابان  اب  رح ، تخیر . شیاپ  شیپ  ار  نآ  تایوتحم  مامت  درک و  هنوراو  ار  نیجروخ  عیرـس ، تکرح  کـی 
شیپ ات  میوشن  ادج  وت  زا  میدیسر ، وت  هب  یتقو  دناهداد  روتسد  ام  هب  میتسین . دناهتـشون ، همان  وت  هب  هک  هورگ  نیا  وزج  ام  درب - : ورف  اههمان 

نونکا دوب . هدز  ار  شرخآ  فرح  هرخالاب  هدـنامرف ، داتفا . شنایهاپـس  نایم  رد  ياهلولِو  دـش ، مامت  هک  شفرح  میربب ! تداـیز  نب  هللادـیبع 
: - تسـشن شاهنیـس  رب  يریت  نوچ  هللادبعابا  راب  تمالم  هاگن  هظحل ، نیا  رد  دـشیم . هدرـشف  رتمکحم  اهتـشم  نایم  رد  اهریـشمش  يهضبق 

شبـسا فرط  هب  همه  زا  لبق  دوخ ، و  دـیوش ! راوس  دـیزیخرب و  دز - : گناب  شنارای  هب  ور  دـعب  و  تسا ! رتکیدزن  وت  هب  راـک  نیا  زا  گرم 
رپ دندیـشکیم ، نیمز  رب  نخان  هک  باتیب  گنهآمُـس  زا  نابایب ، دـنتفرگ و  اج  نارتش  اهبـسا و  هدرگ  رب  باحـصا  هظحل ، کی  رد  تفاتش .

تفر شبـسا  فرط  هب  مشخ  اب  دعب ، دنام . جیگ  یتدم  تشادن . هللادبعابا  بناج  زا  ار  یعیرـس  تکرح  نینچ  راظتنا  رح ، هحفص 36 ) . ) دش
تـصرف هکنآ  زا  شیب  هلفاق  اما  میورب !... دـناخرچ - : شنارای  فرط  هب  ار  بسا  رـس  هللادـبعابا  داد . یگنج  شیارآ  نامرف  باکر ، رد  اپ  و 

میکحت اب  رح  یهاوخیم ؟ هچ  دـنازات - : رح  يوس  هب  ار  بسا  هللادـبعابا  تفای . نمـشد  يهرـصاحم  هقلح  رد  ار  دوخ  دـنک ، ادـیپ  یتکرح 
. دندرک رتگنت  ار  هرصاحم  يهقلح  فرح  نیا  ندینـش  اب  شنایهاپـس  و  مربب »! دایز  نب  هللادیبع  شیپ  ار  وت  مهاوخیم  ادخ  هب  : » داد باوج 

تروص نیا  رد  دناخرچ - : شتـسد  رود  ار  قالـش  رح  میآیمن ! وت  اب  ادخ  هب  تفرگ - : رح  يهتخورفارب  يهرهچ  زا  ار  شهاگن  هللادبعابا 
هلهله دـندوب . هدـمآرد  قایتشا  هب  تراـغ  ياوه  هب  نازابرـس  زا  ياهدـع  دوب . هدـش  رایـسب  هناـیم  رد  فرح  منکیمن !... اـهر  ار  وت  ادـخ  هب 

ممصم يهرهچ  زا  رح  دوب . هتفاین  ار  ناوراک  هب  ندش  کیدزن  تأرج  یـسک  زونه  اما  دندنازیخیم ؛ اپود  يور  ار  ناشیاهبـسا  دندرکیم و 
موشن ادج  وت  زا  مراد  نامرف  دناهدادن . وت  اب  گنج  روتسد  ارم  : » تفگ رتمرن  دریگیمن ، هحفص 37 )  ) سپ ار  شفرح  هک  تفایرد  هللادبعابا 
هماـن داـیزنبا  هب  اـت  دربـب ... سپ  هنیدـم  يوس  هب  هن  دـناسرب و  هفوک  هب  ار  وت  هن  هک  ریگب  یهار  يراد ، غـیرد  رگا  مناـسرب . تاهفوـک  هب  اـت 

. تسا هحاصفلاجهن  زا  يریبعت  ( 3 . ) تسا هحاصفلاجهن  زا  يریبعت  ( 2 . ) تسا هحاصفلاجهن  زا  يریبعت  ( 1 ( ) هحفص 39 ...« ) مسیونب

هدیتفت تشد  هراتس و  رپ  نامسآ  دوب و  مامت  همین  هام 

یبیش اب  هاگ  راومه ، ياهرتسگ  ؛ هدیتفت تشد  هراتس و  رپ  نامسآ  دوب و  مامتهمین  هام  هدیتفت  تشد  هراتس و  رپ  نامـسآ  دوب و  مامت  همین  هام 
نامـشچ راوحبـش ، دـندیبنجیم و  یکداـب  همرن  زا  هک  يراـخ  ياـههتب  زج  نورتس . ییوگ  وت  يداـبآ ؛ بآیب و  تخرد ، رادیب و  میـالم ،

رپ ماب  ریوک : نامسآ  نامسآ ، اما  دومنیم . ساره  لوه و  رپ  باتهم ، ردک  رون  ریز  رد  نیمز  و  دندرکیم . هتفشآ  ار  يزابرس  يهدزباوخ 
نیا اب  رتزاب . تسد  نآ  رتگنت ، مشچ  نیا  هچ  ره  دزیم . رـس  هب  شندـیزای  تسد  سوه  هچناـنچ  هراتـس ، رپ  هاـتوک و  هیداـب ، راـگن  شقن و 
کی يهلصاف  هب  رکشل . کی  هلفاق و  کی  زادنامشچ ، نیا  رد  و  شنزوسوس ... ياههراتس  شاهدیرپ و  گنر  باتهم  نآ  اب  رابهودنا ، همه ،

و نیمز . رب  اههیاس  تکرح  زارد ، هب  زارد  و  نارتش . زاونشوگ  يارد  اهراوهر و  يهدنکارپ  يههیش  اب  مه . يولهپ  هب  ولهپ  نتخادنا ، گنس 
يهریت ياضف  رد  دـشیم ، دـنلب  اهبـسا  تکرح  زا  هک  يرابغ  تفریم . شیپ  هدزباتهم  بش  لد  اـت  اـههزین  دـنلب  ياـههیاس  ناـیم ، نیا  رد 

رد نانچمه  باهتلا  درکیم و  ینیگنس  شاهنیـس  رب  کتخب  نوچ  بش ، دومنیم . نوگهرقن  مامتهمین ، هام  رون  ریز  رد  بش و  هحفص 40 ) )
دیدهت هدنار و  نخس  مشخ  هب  هک  دوب  ینآ  هن  تخانـشیمن . ار  شدوخ  دوخ ، رگید  دوب . هدیناود  هشیر  شناج  رد  کش  مخت  دوب و  شلد 

، دوب هتفرگ  ندیزو  شنورد  رد  هک  ار  يداب  دنت  دیشکیم . راسفا  رالاسهلفاق  يولهپ  هب  ولهپ  ناشیرپ ، مگرد و  رـس  هک  ینیا  هن  دوب و  هدرک 
تشپ سپ  رد  هک  یتمعن  یخارف  تشاد و  هک  يزور  داز و  دیـشیدنایم و  شاهتـشذگ  هب  دربیمن . نامگ  ار  راک  ماجرف  اما  درکیم ؛ سح 

تـشونرس راسفا  دوب و  هتـسشن  بسا  نیز  رب  هشیمه ، زا  رترادـیب  یمـشچ  اب  هک  دـنامیمرد . دیـسریم ، هک  شنونکا  هب  یلو  دوب . هتـشاذگ 
میظع ینافوط  زا  ربخ  هک  نیگمشخ  يداب  يوهوه  نوچ  نیشتآ ، نانخـس  زغن  نآ  هاگنآ ، دربیم . هار  یـسک  هچ  تسنادیمن  ار  شموتحم 
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ناباتش دومن و  تشپ  دوب  وکین  هچنآ  هب  دش و  نوگرگد  ایند  دینیبیم ؛ هک  دمآ  شیپ  يراک  : » دشیم زادنانینط  شناج  شوگ  رد  دادیم ،
دـنادرگیمرب و نوـنکا  دوـب ، هدـیعلب  راوگـشوخ  ياهدـئام  نوـچ  دوـب و  هتــشاد  تـسود  هـک  ار  يایناگدـنز  نآ  یماـمت  و  تشذـگب »...
زا دـنامن  و  ( » هحفـص 41 : ) دوـب شابرادـیب  سرج  نآ  ياوآ  زاـب  درکیم و  هزمزم  شنادـند  نب  رد  لـظنح  رهز  نوـچ  ار  نآ  ياههدـنامهت 

هیداب نیا  رد  رـس  هک  مدوب  اهنت  شاک  ایادخ  و  دنزیر »... رود  دـنامب و  یفرظ  نب  رد  هک  بآ  نآ  دـننام  نآ ، زا  ياهدـنامهت  رگم  یناگدـنز 
گناب نیا  ياوآ  هک  شنازوس  دیـشروخ  بیهل  اب  يزور  هن  شاهدـننزلوگ و  هام  اب  دـشاب  یبش  هن  هک  مدـشیم  رد  هب  نامز  زا  مداـهنیم و 

اب یناگدـنز  منیبـن و  تداعـس  زج  نم  ار  گرم  ددرگیمن ... باـنتجا  لـطاب  زا  دوـشیمن و  لـمع  قـح  هب  : » دوریمن مشوـگ  زا  كاـندرد 
دناخرچ ار  شرس  یمارآ  هب  هللادبعابا  دنار . رالاسهلفاق  يوس  هب  ار  شبسا  دش و  ادج  رکـشل  زا  رـسهمیسآ ، منادن ». گنن  زج  ار  ناراکمتس 

ار هللادـبعابا  تروص  يدیفـس  رح  دـنتفرگ و  رارق  مه  شوگ  هب  شوگ  ناشیاهبـسا  هچنانچ  دـش ، رتکیدزن  زاب  تخود . وا  رب  ار  شهاـگن  و 
ناج نیـسح ! يا  : » تفگ دوب ، راکـشآ  شیادص  رد  هک  ییاههزرل  هت  اب  رح  دعب ، دندنار . شیپ  مه  راسفا  هب  راسفا  ياهظحل  دـید . رتنـشور 
درخ درک و  گرم  يوزرآ  راب  رازه  دینش ، ار  باوج  یتقو  اما  دش »! یهاوخ  هتـشک  ینک ، گنج  رگا  دنگوس  ادخ  هب  راد . ساپ  ار  شیوخ 

... ار ( 1  ) یسوا  » دارم نآ  رعـش  هحفـص $42 )  ) رگم وت  باوج  رد  میوگب  هچ  یناـسرتیم ؟ گرم  زا  ارم  تسویپ - . شرکـشل  هب  رتبارخ  و 
ياهتـسد دـننانیرتشیب . نانیا ، مه  دـنباییم . راوگـشوخ  یهاگارچ  ار  یناگدـنز  هک  نانآ  تسخن  دـناهنوگ : دـنچ  رب  ناـمدرم  دیـشیدنایم ؛

، تسه هک  هچره  هب  دـنناشفایم و  نوکود  رب  نیتـسآ  دوخ ، معز  هب  دـنباییم . دوـخ  ياـهندرک  یلد  یلد  يارب  یهاـگتلزع  ار  اـیند  رگید ،
هاگارچ نآ  ُقنُع  دب  ناگدننک  ارچ  نانیا ، مه  دننکیم . ملع  دق  ناتـسدارف  روج  هب  هن  دـنزوسیم و  ناتـسدورف  درد  هب  هن  دـننزیم . اپ  تشپ 

زا ناشهقئاذ  یخلت  دنراد . ار  راوخـشن  لاح  رد  زب  کی  يهنامیکح  يهرهچ  دننکیم . یهت  نایم ، رد  دـنروخیم و  رانک  رد  دنراوگـشوخ .
رگید يروـج  دـشاب - ناـمدرم  هتـسد  نآ  زا  درم  نیا  هک  رگید - هس  و  دـجنگیمن ! ناـکم  نوـک و  رد  هک  تسا  ناـشریقح  تینم  یتـشرد 
دیاش اهراب  گرم ... اما  و  دنریگیم . هرخس  هب  ار  گرم  هک  تسا  هحفص 43 )  ) نانچ و  ممهفیمن . ار  نآ  دبال  نم  هک  يروط  دنشیدنایم .
کی یگنج ، ره  هچ  دیـشیدنایم - هنوگنیا  نآ - اب  دوب  هداـتفارد  دـیاش  دوب . هدرک  سح  شیولگ  رب  ار  شاهنـشد  يزیت  دوب . هدـید  ار  نآ 

هتـسخ و دـشکیم و  ار  تراظتنا  نآ ، ره  هک  رد  رب  هدـیبسخ  تسا  يرتش  گرم  هک  نیا  وگ  گرم . اـب  تسیمدآ  يزیرغ  زیتس  شاهشوگ 
دبلاک رد  ادخ  حور  تایح ... و  تایح ... هب  ياهدـیبسچ  یلوگنچ  راهچ  هک  یمدآ  وت  تسا و  گرم  وا  دـشاب  هچ  ره  یلو  دوشیمن . هدـنار 

راک نیرتتـشز  تشذگ . نآ  زا  دوشیمن  یناسآ  هب  دیـشوپ . مشچ  نآ  زا  دوشیمن  یتحار  هب  ینامـسآ . تسا  ياهدئام  سپ  ءایـشا . ناجیب 
وا تسادـخ ، لوسر  بلـص  زا  هک  درم  نیا  سپ  دـیوگیم . مه  ادـخ  باتک  ار  نیا  ندـنکفا . تکاله  هب  دوخ  تسد  اـب  ار  نتـشیوخ  تسا 

رعـش نم ، دنپ  هب  هک  وگ  دناسریمن . ار  وا  گرم  يوس  هب  زج  يداو  نیا  سپ  درادـن . زین  ارم  يورین  اب  هلباقم  ناوت  سکدـنا  نارای  اب  یتح ،
لاجرلا یـساو  ًاملـسم و  دـهاج  ًاّقح و  يونام  اذإ  یتفلا  یلع  ُراع  توملاـب  اـم  یـضمأس و  ( 1 ( ) هحفص 45 ! ) دیارـسیم ار  یـسوا  درم  نآ 

موریم و نم  امغرت  شیعت و  نأ  ًـالّذ  کـب  یفک  ُملَا  مل  ّتم  نإ  مدـنأ و  مل  تشع  نإـف  ًاـمرجم  فلاـخ  ًاروبثم و  قراـفو  هسفنب  نیحلاـصلا 
ادج ناگدشدوبان  زا  دـنک و  يزابناج  هتـسیاش  حـلاص و  نادرم  هار  رد  دـشاب و  قح  شتین  هک  یماگنه  تسین ، گنن  درمناوج  يارب  گرم 

ینامب و هدنز  هک  وت  يارب  تسا  سب  مرادن . یشنزرس  مدرم ، رگا  متسین و  نامیشپ  مدنام ، هدنز  رگا  سپ  دنک . تشپ  يراکهنگ  هب  هتـشگ ،
!. يوش نوبز 

دندمآیم هفوک  بناج  زا  اههیاس 

ور هک  یتملظ  لد  زا  دشاب و  هدش  اهر  نامک  يهلچ  زا  هک  يریت  لثم  ؛ دندمآیم هفوک  بناج  زا  اههیاس  دـندمآیم  هفوک  بناج  زا  اههیاس 
زا دمآیم ؛ بسا  يههیش  دندیشکیم . كدی  ار  یبسا  دندوب و  راوس  رتش  راهچ  تخیرگیم . اههقان  ياپ  ریز  زا  نابایب  و  دزیم . يدیپس  هب 

رظن ریز  ار  اهنآ  هک  دوب  اهتدـم  رح ، هفوک . فرط  هب  تفریم  دـشیم و  هلول  دیـشکیم و  هرونت  ناراوس  رـس  تشپ  هک  يرابغ  درگ و  نایم 

شمغ ریشمش  زا 22ریز  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


شناراوـس هب  درک و  دـنلب  ار  شتـسد  دـندشیم . رتادـیوه  مد  هب  مد  هک  ـالاح  هچ  دـندوبن و  شیب  يایهایـس  هک  ياهظحل  رد  هچ  تـشاد .
دندمآیم تخات  هب  نانچ  هک  تشاد  انشآ  ناراوس  نآ  لکایه  رد  هرهچ  رالاسهلفاق ، وس ، نآ  زا  دوب و  هداتسیا  زین  هلفاق  داد . فقوت  روتـسد 

اهراسفا دـندید ، هک  ار  اهمچرپ  اههزین و  دـندشیم . رتکیدزن  هظحل  هب  هظحل  اههیاس ، دنـشاب . هتخیرگ  ياهناسفا  يوید  يهعلق  زا  ییوگ  هک 
مرگ شهاگن  هک  تخادنا  هللادبعابا  هحفص 46 )  ) تروص هب  ار  شاهدنواک  هاگن  دناخرچ و  ار  شرس  رح  دندنار . رتهتسهآ  دندیـشک و  ار 

. دننک هرـصاحم  ار  اهنآ  هک  دنامهف  شنازابرـس  زا  یهورگ  هب  هراشا  اب  دنیوا . زا  هک  تفایرد  دوب . هدمآ  تخات  هب  ناراوس  هب  ور  نابرهم ، و 
يدنلب يههیـش  درک و  مر  دوب ، هدش  كدی  هک  یبسا  دـندمآرد ، شدرگ  هب  راوس  راهچ  درگ  دـندش و  ادـج  فص  زا  نازابرـس  زا  ياهدـع 

دوز اما  دوشیم ؛ بوذ  اههاگن  نآ  ریز  رد  هک  درک  سح  رح ، تخود . وا  رب  ار  شنیگمـشخ  هاگن  دش و  رتکیدزن  رح  هب  هللادبعابا  دیـشک .
ياـههاگن اـب  شهاـگن  و  منادرگ ... ناـشرب  هفوک  هب  منک و  ناشریگتـسد  هک  مراد  هفیظو  دـناهفوک : لـها  اـهنیا  دـش - : طلـسم  شدوخ  رب 

هک منکیم  تیامح  نانچ  ار  ناشیا  دـنانم ... نارای  اهنیا  دوب - : هدـش  ضوع  شنحل  راب  نیا  هللادـبعابا ، درک . یقالت  راوس  راهچ  رابترفن 
دنتشاد و هرصاحم  رد  نانچمه  ار  ناراوس  شنازابرـس ، داتـسیا . هفالک  درک ! مهاوخ  گنج  وت  اب  يرادنرب  اهنآ  زا  تسد  رگا  ار . نتـشیوخ 
هچ رد  نم ... رب  تنعل  تفگ ؛ دوخ  اب  ندـمآ . هاتوک  زج  درادـن ، ياهراچ  هک  دـید  دـنک . هراـپ  ار  شراـسفا  اـت  دیـشوکیم  هدرک ، مر  بسا 

، هار تسین و  ییاـهتنا  ار  هیداـب  هحفـص 47 ) . ) دـننک ناشیاهر  هک  درک  هراشا  شیاهزابرـس  هب  رابجا  رـس  زا  و  ماهدـش ! راـتفرگ  ياهصمخم 
نیا هک  درم  يا  وت  نازیرگ و  اههشیدنا  دـنرارف و  اههیاس  یندومیپان . نیمز  تسینتفایان و  تسد  نامـسآ  تسا . رایـسب  تخـس و  بعص و 

ره دومرف : ادخ  لوسر  مدرم !... يا  ! » رادارف شوگ  رادـب و  دانع  زا  تسد  ورم ! راجنلک  دوخ  اب  همه  نیا  ییاهنت ، راوس  رازه  نایم  رد  نینچ 
هب ناگدنب  نایم  رد  دنک و  تفلاخم  ار  شلوسر  تنـس  دنکـشب و  ار  ادخ  نامیپ  درامـش و  لالح  ار  ادخ  مارح  هک  دنیب  يروج  ناطلـس  هک 

نامرف هب  نارادمامز  نیا  اله  دزاس ... يو  نیـشنمه  ار  وا  هک  تسادخ  رب  دنکن ، شنزرـس  ار  وا  شربارب ، رد  رگا  دـیامن ، لمع  روز  قحان و 
دندرک و دوخ  صاخ  ار  لاملاتیب  دنداهن و  وسکی  هب  ار  دودـح  دـنداد و  جاور  ار  داسف  دـنداهناو و  ار  نامحر  نامرف  دـندیبسچ و  ناطیش 
. تفگن هحفـص 48 )  ) دـیدن و دوشیم  رخآ  دـیوگیم ؟ ارچ  دـیوگیم ؟ هچ  وا  اـما  دـندومن »... مارح  ار  شلـالح  لـالح و  ار  ادـخ  مارح 

اما درب ؛ وس  نآ  وس و  نیا  هب  تمالـس  هب  ار  نت  سفق  تشادرب و  ینأت  هب  مدق  دوشیم ، درب . جنر  دوخ  نورد  تسب و  ایند  رب  مشچ  دوشیم 
هک وس  ره  وگ ، هتخادـنا . شناتـسرپ  ایند  يهدرگ  رب  لایخ  یگدوسآ  هب  نینچنیا  ار  ایند  راـسفا  هک  يدرم  نهآ  ریـش  دیارـسیم ؟ وا  ناـسچ 

نمـشد هب  ارم  دـیدومن  دـهعت  دـیدرک و  تعیب  نم  اـب  هک  دـنتفگ  ناتناگداتـسرف  دیـسر و  نـم  هـب  امـش  ياـههمان  . » دـنخرچب دـنهاوخیم ،
اما تسامش »... ناج  اب  مناج  میادخ . لوسر  رتخد  همطاف  رسپ  یلع  نب  نیـسح  نم  هک  دیتفر  تسرد  دییاپب ، دوخ  تعیب  رب  رگا  دیراذگناو .

یتسرپگـس و هـب  ار  شزور  دبــسخب و  هدوـسآ  دـمارخب و  شوـخ  یکدرم  اـت  يدــنبب  ار  نارگید  ناـهد  اـت  یناتــسیم  دزم  هـک  وـت  وـت ،
زا دـیدرک ، زاب  ندرگ  زا  ار  ناـتتعیب  دیتسکـش و  ار  دـهع  رگا  و  ! » وت یتسه  يدوجوم  هچ  یمدآ ! یمدآ ، خآ ، دـنارذگب ... يرورپهنیزوب 

و دروخب »... ار  امـش  بیرف  هک  تسا  یـسک  هدروخ  بیرف  و  دیدرک ... ملـسم  ممع  رـسپ  ردارب و  ردپ و  اب  ار  راک  نیا  هچ  تسین . رود  امش 
گنرـش نیا  اب  نم ، اما  یکاخ ... يهرذ  ره  نب  رد  راـسفا  هتخیـسگ  هحفـص 49 )  ) هناوید و داب ، يدـناوخ و  اـهداب  شوگ  رد  ار  تیاوآ  وت ،

هحفص 51) ... ) نامرد اله  درد و  اله  منک ؟ هچ  دوخ  اب  منک ؟ هچ  تسیراج  مناگر  رد  هک  یخلت 

... رگید یلزنم 

. درکیم ینیگنس  اهکلپ  رب  باوخ  کتخب  دندوب و  هنسرگ  هنشت و  هتـسخ و  نایهاپـس ، اما  دوبن ؛ ندوسآ  هاگ  رگید ... یلزنم  رگید ... یلزنم 
نیا وگ  دشیدنیب  راک  ماجرف  هب  هکنیا  تیاهن  و  دنک . تولخ  دوخ  اب  دنیشنب و  لمأت  هب  ياهظحل  هک  دوبن  شیب  ياهناهب  دیاش ، همه  نیا  یلو 

ياهزور نآ  دوب . يداع  ریغ  بیجع و  دوب ، هچ  ره  دوب . رگید  یلاجم  نونکا  اـما  تشادـن . اـهراک  ندرک  نیگنـس  کبـس و  هب  تداـع  هک 
ياهنوگ رب  داهنیم ، نیمز  رب  هک  اپ  دیـشیدنایم و  ياهنوگ  هب  نیز  يور  هب  دوب . هدش  بذبذم  دوب . هک  دوبن  ینآ  زین ، وخ  دوبن . یگـشیمه 
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قح نایم  يهلصاف  و  ندنام . ندوب و  یهار  ود  رس  رب  دوب  تخـس  هچ  هک  هآ  دشیم . ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  دشیم . هبنپ  شیاههتـشر  رگید ...
هب رتهدوـسآ  دوـب - هتفرگ  رب  رد  ار  وا  ياهلیپ  نوـچ  نوـنکا  هک  شاهـمیخ - نورد  رد  درکیم  رکف  دوـب . رتکزاـن  مـه  وـم  کـی  زا  لـطاب  و 
ات فرژ  ياههاگن  نآ  دوبن و  نازوس  هحفص 52 )  ) دیـشروخ نآ  رادم  رد  رگید  و  تشادن . رارق  وا »  » يور رد  ور  هچ ، دنیـشنیم . یبایزرا 
ار یبآ  تسشن . دعب ، دنتشاذگ . شیاهنت  نایفارطا  هک  دومن  راتفر  يروط  دمآرد و  تکرح  هب  رداچ  نورد  تفاییمن . هار  شناوختـسا  زغم 
زا هتـشابنا  شدوجو  دوب و  خـلت  شاهقئاذ  دز . رانک  هب  دـندوب ، هتخاس  ایهم  هک  ار  ییاذـغ  دیـشکرس و  يرهز  ماج  نوچ  دـندوب ، هدروآ  هک 

یهآ داد و  نوریب  یـسفن  داهن . نیمز  رب  جـنرآ  دـش و  مخ  تفرگرب . رـس  زا  راتـسد  تخادـنا و  ياهشوگ  هب  دـنکرب و  ار  شحالـس  ارفص .
ياهنوگباوخ دـنام و  تلاـح  ناـمه  هب  ياهظحل  دوب . شاهدرگ  راـب  ملاـع  ياـههوک  ییوـگ  هک  درکیم  ینیگنـس  ساـسحا  ناـنچ  دیـشک .

هداتسیا اپارـس  هک  تفای  هللادیبع  خاک  رد  رـس  نایم  رد  ار  شدوخ  شتفرگرب و  رد  مکارتم  دیفـس و  يراخب  دعب ، شدوبر ... رد  راوسوباک 
شتـسد زا  فرظ  تفرگ . ندیزو  نیگمهـس  يداب  ناهگان  درکیم . انـش  نآ  رد  گنر  زمرق  يایهام  هک  دوب  شتـسد  رب  یبآ  فرظ  دوب و 

درک زارد  تسد  دش . رتگرزب  گرزب و  یهام  دعب ، دـمآرد . تکرح  هب  راولیـس  تشادرب و  جوم  تخیر و  نیمز  رب  بآ  تسکـش . داتفا و 
اهراوید نوخ  بالیس  تفرگارف و  ار  بآ  یمامت  هک  یگنر  نوخ  یخرس  زج  نآ ، زا  دنامن  يزیچ  دش و  دیدپان  یهام  اما  دریگب ؛ ار  وا  هک 

ناشدربیم هحفص 53 )  ) لیس هک  دید  ار  شرابت  لیا و  دوب ، هداتسیا  هک  نانچمه  دیدرونرد . ار  خاک  یمامت  تسکـش و  مهرد  ار  اهوراب  و 
شلد لاـح  ناـمه  رد  شیپ »! ریخ  « ؛ دیـسریم شوگ  هب  هم  ناـفوط و  ناـیم  زا  هک  دوـب  هداد  ییادـص  هب  لد  دوـب و  هداتـسیا  ناـکامک  وا  و 

. دـیرپ باوخ  زا  دـندوب ، هدرک  قارطا  دراـچ  تشپ  رد  هک  شنازابرـس  زا  ياهدـع  يهدـنخ  يادـص  اـب  دـش ... دوشب و  یهاـم  هک  تساوـخ 
نخـس دوب . هدینـش  هک  ییادن  نآ  هب  دیـشیدنا و  دوب ، هدـید  هک  یباوخ  هب  دـعب  تسـشن و  گنم  جـیگ و  ياهظحل  دـیلام و  ار  شیاهمـشچ 

راچد هزادـنا  زا  شیب  یگتـسخ  دـیاش  درک ، رکف  تسنادیمن . تسرد  اـجک ، اـما  دوب ؛ هدینـش  ار  نآ  مه  رگید  ییاـج  دـیاش  دوب . ییانـشآ 
ییادن دشیم و  جراخ  اجنآ  زا  هک  ياهظحل  دوب و  هفوک  رد  هللادـیبع  ترامع  رد  رـس  نایم  رد  شرکف  نانچمه  یلو  تسا . هدرک  شماهوا 

یکیرات اهراوید و  خولک  گنـس و  زج  دوب ، هتفاـین  ار  سکچـیه  دوب ، هتـشگرب  هک  بقع  هب  اـما  دوبن ؛ باوخ  رگید  نآ  دوب . هدینـش  هک  ار 
. دز یتشگ  دش و  دنلب  دـندوب . روانـش  هدـننک ، هناوید  يامرگ  زا  یجوم  رد  هک  اهوراب  جرب و  دـشیم و  یهتنم  زاب  يهطوحم  هب  هک  ینالاد 

مامت درک  رکف  هک  داد  تسد  وا  هب  یتلاح  نانچ  یتح  یتدم ، يارب  تفاییمن . رد  ار  زیچ  چیه  یقطنم  طابترا  هک  دوب  هدش  گنم  نانچ  نآ 
هک ناـنچمه  دـیبلط . بآ  دـمآ و  همیخ  زا  نوریب  تسا . هدوـبن  شیب  یلاـیخ  مهو و  زین ، تسا  هتـشاذگ  رـس  تشپ  هـک  ار  یبـش  زور و  نآ 

تسد زا  شرارق  تشگزاب . شاهمیخ  نورد  هب  هرابود  هحفص 54 )  ) دز و تروص  رس و  رب  بآ  یتشم  دوب ، هللادبعابا  هاگهمیخ  هب  شهاگن 
هاگولگ رد  هلی  یبسا  رظنم  دوشیم »؟ مامت  یک  ایادخ ! : » تفگ دوخ  اب  تخود . هفوک  بناج  هب  مشچ  دـمآ و  نوریب  همیخ  زا  زاب  دوب . هتفر 

اهقاس و زاسمه  صقر  كاخ و  رب  اهمـس  گنهآ  مرن  شبوک  اب  لای ... ناـشیرپ  رـس و  هتـشارفا  هنیـس ، خارف  ناـیم و  کـیراب  حبـص ؛ نینوخ 
لاـح رد  دیـشروخ  حبـص و  بش و  ياـهگنر  یگتخیمآ  رد  و  ناـبایب ... نیـشتآ  ردز  يهنیمز  رد  و  قـلبا ؛ فافـش و  یتـسوپ  ریز  اههلـضع :

. دادیمن مه  ار  شزات  کی  عولط و  کی  ياشامت  فافک  شرمع  دوبن ، دوخ  ریـسا  یمدآ  رگا  دیاش  منادیم ؟ هچ  ییایؤر ! هچ  هو ، عولط ...
هب هظحل  هب  هظحل  هک  مه  راـبنوخ  يهثداـح  نیا  يهفطن  دوب . هفوک  رد  دوب ، هچ  ره  دوب !... هدوـمن  تشپ  تسوـکین ، هچنآ  زا  هناـمز  کـیل ،

نیرتـکچوک شبنج  دـشاب و  وس  نآ  هب  اـهرظن  يهمه  هک  دوبن  تهجیب  سپ ، دوب . هدـش  هتـسب  هفوـک  رد  دـشیم ، رتـکیدزن  دوـخ  ماـجرف 
رگید یتیاکح  دوخ  دمآیم ، هفوک  بناج  زا  داب  نوچ  هک  يراوهر  اما  دـنامن ؛ رود  هحفص 55 )  ) اهمـشچ زا  دمآیم ، هدید  هب  هک  ياهیاس 

تشذگان تشذگ و  يوج  یپ  یـسک  ییاغوغ ، نانچ  رد  دوب . هدرب  دوب ، هدرب  انعر  بسا  نآ  ياشامت  هک  ار  ینامز  اهناج ، بوشآ  رد  دوب .
هتفایرد کین  ار  دوخ  یگفحت  زین  بسا  ییوگ  دندوب ؛ مد  هدـیبات  دـنلب  لای  نآ  ياههمـشرک  يهنـشت  زونه  اهمـشچ ، کمدرم  دوبن و  نامز 

. تفاتیمنرب رـس  ار  شراوس  ياهندرـشف  ولهپ  رب  وناز  اهندیـشک و  راـسفا  درکیم و  یبیکـشیب  دوخ  ربشوه  گنهآمُـس  رد  زونه  هچ ، دوب .
دولآفک ياهبل  اب  بسا ، دنداتسیا . نایرکشل  تخادنا  گنـس  کی  يهلـصاف  رد  ار  بسا  تشاد ؛ نار  ریز  هب  هک  يراوهر  رورغم و  راوس ،
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دیشک ار  راسفا  دعب ، دنارذگ . رظن  زا  ار  هلفاق  رکـشل و  درک و  شزاون  ار  بسا  ياهلای  راوس  داد . بات  ار  شندرگ  دیـشک و  يدنلب  يههیش 
رـس تکرح  اب  رح ، داد . ییالاب  دنلب  مالـس  دناخرچ و  رح  فرط  هب  ار  بسا  رـس  دنکفا و  هلفاق  رب  ریقحت  هب  یهاگن  دـمآ . رتولج  همتروی  و 

رد دـش و  رتکیدزن  درک و  یه  ار  بسا  هراـبود  راوس  دوب . راوس  تسد  رد  هک  تخود  ياهدـش  هلول  يهماـنرب  مشچ  داد و  ار  مالـس  باوج 
ییانعر شمـشچ  شیپ  رد  تفرگ . هلـصاف  راوس  زا  تسد  رب  همان  رح ، درک . زارد  هدنامرف  فرط  هب  یتسد  ود  ار  همان  بسا ، ود  لای  هب  لای 

رد تخادنا و  هللادـبعابا  رب  ارذـگ  هحفـص 56 )  ) یهاگن دـنک ، زاب  ار  هماـن  هکنآ  زا  شیپ  دوب . هدـمآ  هدـننزلوگ  راوکـقلد و  همه  بسا ،
هانپیب و اما  ناراوس ؛ هوبنا  رد  دوخ و  ربنچ  رد  دریگ .». یمامت  درم  نیا  اب  مراـک  هللادـیبع  باوج  اـب  دـیاش  : » تشذـگ شنهذ  زا  نآ  ناـمه 

هلـصاف نآ  زا  دـشیم و  کـیدزن  هلفاـق  هب  درکیم ؛ یِه  ار  بسا  دـیخرچیم ؛ شناراوـس  رود  تـشگیم . نادرگرـس  یحبـش  نوـچ  اـهنت ،
يهساک رد  ار  هلفاق  ناراوس و  نیمز و  نامـسآ و  داتـسیایم و  تفاییم -! هتـسب  ار  اـههار  ماـمت  هک  وگ  تفریم - شیپ  سپ و  تفرگیم .

هک یباوج  اب  اما  دوب ؛ هتسب  اهدیما  دوب ؛ هدیچ  اههشقن  دوب ؛ هدرک  اهلایخ  دوخ . شیپ  دوب . هدش  رتگنت  هصرع  کیل ، دنالچیم . شیاهمـشچ 
لهج دوب ، هدـش  ملـسم  شیارب  نونکا  هک  يزیچ  دوب . هتفر  اوه  هب  یبابح  نوچ  اهدـیما  اـهلایخ و  اـههشقن و  نآ  ماـمت  دوب  هدیـسر  هفوک  زا 

هن و  دوب . هتخانـش  ار  شدوخ  هن  لاـس ، همه  نآ  زا  دـعب  وا ، دوـب . شنارازگراـک  زا  یکی  وا  هک  دوـب  یتـموکح  هب  تبـسن  دوـخ و  هب  دوـخ 
؛ دیباوخ دروخ و  درک ؛ دلو  داز و  دیزرو ؛ قشع  دیگنج ؛ نآ  رد  دـشیم  هک  دوب  عیـسو  یهاگهصرع  شیارب  ایند  نونکات ، ار . شناتـسدارف 

هحفـص . ) تخانـشیمن شنیا  زا  شیب  رگید  دومن و ... يداش  دـش و  نیگمغ  درک ؛ جرفت  تسیرگ ؛ درک و  هدـنخ  درب ؛ زاین  درک و  تداـبع 
دوشگ و ار  همان  دوب . هدش  هدیچیپ  ورف  مهرد  شاهدرک  قرع  تشم  نایم  رد  هک  دنکفا  ياهمانرب  هرابود  یهاگن  درکیم ؟ دیاب  هچ  اما ، ( 57

نامه رد  درک و  مگ  ار  شیاپ  تسد و  یکدنا  دید . دوخ  رب  هریخ  ار  اههاگن  يهمه  درک و  دنلب  ار  شرـس  دناوخ . ار  نآ  راب  نیمدنچ  يارب 
شتروص تفرگارف و  ار  شدوجو  مشخ  هظحل ، کی  رد  درک . یقالت  دوب ، هدروآ  ار  همان  هک  يدـصاق  يهنایذوم  هاـگن  اـب  شهاـگن  لاـح ،

تخادنا و شفارطا  تشدنرد  هب  یهاگن  تفرگ . هلـصاف  وا  زا  دـش و  نامیـشپ  شاهناخاتـسگ  هاگن  زا  دـصاق  هک  دـش  هدیـشک  مهرد  نانچ 
مـشخ اب  دوب . هدیـسر  هک  ینامرف  یمـسر  مالعا  زج  دیدن ، ياهراچ  دنارذگ . رظن  زا  دهدب ، ماجنا  تسناوتیم  تیعقوم  نآ  رد  هک  ار  هچنآ 

هب هک  تسا  هللادیبع  ریما  يهمان  نیا  : » دیشک دایرف  درب و  شرس  يالاب  ار  همان  تفاتش . هلفاق  یکیدزن  هب  تفرگ و  قالـش  هب  ار  بسا  يولهپ 
زین نیا  داد - : همادا  درکیم ، دصاق  فرط  هب  زیمآریقحت  ياهراشا  هک  یلاح  رد  دعب ، و  مریگب »... تخـس  امـش  رب  ار  راک  هداد ، روتـسد  نم 

رد هچ ، دوب . هدروآ  دوخ  اب  مه  ار  هیماینب »  » رورغ یمامت  ییوگ  هَّللادیبع ، يهداتسرف  دوشن ! ادج  نم  زا  هداد  روتسد  هک  تسوا  يهداتسرف 
دعب دوب و  هدنکفا  شود  رب  هک  يدنلب  نامک  نآ  اب  صوصخب  رهاظ . راتفر و  رد  شنعرفت  هحفص 58 )  ) اب هچ  بسا و  اب  شیاهندرک  ملتشا 

مالعا دوب ، رح  یـسوساج  انامه  هک  ار  دوخ  تیرومأم  شاهناروسج  هاگن  اب  هک  ياهظحل  هظحل - نآ  اما  دـیزانیم ؛ نآ  هب  تخـس  بسا ، زا 
شدـننام همکچ  غامد  ياـههرپ  شزرل  زا  دوب  هتـسناوتن  هک  دوب  هدـش  هدـیبوک  مهرد  هدـنامرف  رابمـشخ  هاـگن  يهربنچ  رد  ناـنچ  درکیم -

هدمآرد و نخس  هب  هلفاق  اب  رح  هک  ماگنه  نآ  رد  دزیم . ار  اهمشچ  شاهدننز  رادرک  دوب ، زونه  هک  مه  زونه  همه ، نیا  اب  دنک . يریگولج 
زیمآریقحت يهراشا  هک  دوب  هدـمآ  دـجو  هب  نانچ  دوب ، هدرب  شرـس  يالاب  ریذـپانبانتجا  ینامرف  يهناشن  هب  دوب ، شلماح  وا  هک  ار  ياهمان 

دنلب ییادص  اب  ار  وا  يدرم  دوب ، هدمآ  راتفرگ  تموکح  نایرکـشل  لاگنچ  رد  اراکـشآ  هک  ياهلفاق  لد  زا  کنیا ، دوب . هتفاینرد  ار  هدنامرف 
هک تسا  یناـمرف  هچ  نیا  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم  ارچ - !... یتسین - ؟ ریمن » نب  کـلام   » وت دزیم - : شتفوکرـس  دـناوخیم و  ماـن  هب 

ار دوخ  ماما  ینکیم و  ینامرفان  ار  ادـخ  ماهدومن - ... افو  شیوخ  تعیب  هب  ماهدرب و  ناـمرف  دوخ  ماـما  زا  ماهدروآ ؟ هچ  رگم  ياهدروآ - ؟
ار تموـکح  نیغورد  رادـتقا  ناـسآ  هچ  کـچوک ، يهلفاـق  نیا  یتـسار ، هـب  ( » هحفـص 59 ...! ) وـت يراد  ییاوـشیپ  دـب  هچ  يرب !... ناـمرف 

هحفص 61) ( ؟ تشذگ رح  ریمض  زا  هظحل  نآ  رد  هک  دوبن  ياهشیدنا  نآ  نیا  ایآ  دنکشیم »!

تخیرگ دوشیم  اجک  دوخ ، تسد  زا 
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، طـقف نیقی » . » یکـش همه  دوخ ، وت  تسا . ریگارف  درد  ؟ تخیرگ دوـشیم  اـجک  دوـخ ، تسد  زا  تخیرگ  دوـشیم  اـجک  دوـخ ، تسد  زا 
هک هدـنزیرورف  راوید  نیا  تشپ  نک . گـنرد  ياهظحل  يآ . نورب  ياهدـینت ، دوـخ  رود  هک  ياهلیپ  زا  تسوـت . نورد  هک  تسا  يدـیدرت » »

هدش هدیرد  رکم  ياههدرپ  تسین . يرادیرخ  ار  بذاک  ياههوشع  نآ  رگید  نامز ، نیا  تسا . هدش  هدیـشک  هبالـص  هب  رگید  يدرم  ییوت ،
و دننکیم . هزمزم  ناشنابز  ریز  يایندیـسیل ، نوچ  دـیآیم ، ناشیایند  راک  هب  هک  ینامز  ات  ار  ادـخ  نید  مدرم ، تسا و  رادـغ  هنامز  تسا .

رسپ هاگرد  یگزویرد  تسد ، رب  همان  وت  تسا و  هتخات  تنیغورد  يایند  رب  تسد ، رب  ریشمش  ناربمایپ ، يهلالس  زا  يددرم  نهآ  هوک  تنیا 
یخـالوید رد  يدوب  هدومرف  هک  ناـنوچ  ار  یلع  نب  نیـسح  یحاـیر ، دـیزی  نب  رح  نم ، سیونب ؛ يرآ  سیوـنب !... ینکیم !... ار  هناـجرم » »

، ام تبیه  زا  سیونب ؛ هدـنلخ ... هحفـص 62 )  ) اهراخ هدـننازوس و  دیـشروخ  تسا ؛ راومه  تشد  سیونب ؛ ماهدروآ . دورف  يداـبآ  بآیب و 
نالفط يهیرگ  يادص  دـناهدش و  اپرب  هاتوک ، ياهپت  هب  تشپ  هلفاق  ياههمیخ  سیونب ؛ دـناهدرک ... مگ  ار  ناشناردام  هدـنمر ، ناگچب  وهآ 

هحفص 63) ...! ) تسام لاگنچ  رد  نیسح  سیونب ؛ دسریم ... شوگ  هب  نونکا  مه  زا  باتیب 

دراد مان  هچ  نیمز  نیا 

، اجنیا هک  دینک  لزنم  دییآ و  دورف  الب ... برک و  زا  ماهدنهانپ  وت  هب  ایادـخ  البرک - !» « - ؟ دراد مان  هچ  نیمز  نیا  دراد -  مان  هچ  نیمز  نیا 
نم يور  رب  اپ  يآ و  دورف  مکاخ ! متسه ، هچ  ره  اما  البرک ... اونین ،» «، » رقع « ؛ متـشد تسام ... هاگزیرنوخ  ام و  زادناراب  ام ، نارتش  هاگباوخ 
هرذ دحیب . ياهتراغ  باسحیب ؛ ياهراتشک  ماهدید . اهگنج  كاخ ... مگنس و  هک  وگ  دنک . ادیپ  مایتلا  ماهنیس  یناهن  ياهمخز  راذگب  هنب .

زا منت  دنتـشغآ . ناشنوخ  اب  ار  مشیالآیب  ناج  دندیرد و  ار  رگیدـمه  تواسق  هب  هک  ینامدرم  تسیمدآ . نوخ  اب  هدـش  نیجع  منت  يهرذ 
هدنکآ ردپیب  نالفط  هحفـص 64 )  ) ياههیرگ زا  مشوگ  ماهدید . هدرم  يوش  رگهیوم  نانز  تسیمخز ... اههزین  شین  اهبـسا و  تخات  مس 

هانگ راب  تسا ... نم  شوغآ  رد  لیباه  تسا ... هراپ  هراپ  ياهندب  هاگناهن  ماهنیـس  ماهدید . اهردارب  گوس  رد  يوگ  الیواو  نارهاوخ  تسا .
. دـبنجیم داب  رد  تاهتـسب  باضخ  نساحم  ياهدرتسگ . نم  يور  رب  ار  تاهداجـس  وت ، کنیا  مشکیم ... شود  رب  هک  تساهلاس  ار  یمدآ 

ینادرم لیخ  یناشیپ  و  دیاسیم . منت  رب  تاهداشگ  نیبج  دنکـشیم و  تناوناز  دـمخیم . عوضخ  هب  تتماق  دـیآیم . رد  همزمز  هب  تیاهبل 
هک نامشچ  يهمرس  ماهدیدغاد  تبرت  نیا  زا  دعب  تناتشگنا . رس  زا  موشیم  كربتم  نم  و  وت ! رب  ناشیاهریشمش  تسوت و  اب  ناشیاهلد  هک 

هحفص 65) ( ؟... دوب دهاوخ 

؟ دوب يزور  هنوگچ  ادرف  رخآ  ادرف ... ادرف ... دیشیدنایم ،

یتـح تسنادیمن ؛ دوب ؟ يزور  هنوگچ  ادرف  رخآ  ادرف »... ادرف ... : » دیـشیدنایم دوب ؟ يزور  هنوگچ  ادرف  رخآ  ادرف ... ادرف ... دیـشیدنایم ،
اونین رد  ار  هلفاق  هللادیبع ، نامرف  اب  هک  ياهظحل  زا  تشادن . دوب ، هدنارذگ  رس  زا  هک  ار  یتخـس  ياهبـش  اهزور  باسح  دربیمن . مه  نامگ 

ار بش  ياهیباوخ  رادیب  دوب و  هدنارذگ  شهاگهمیخ  نورد  ار  هزور  دوب . هدش  رتباتیب  نت  سفق  رد  شحور  دوب ، هدروآ  دورف  رابجا  هب 
دنزرف نونکا ، دـبایرد . ار  راک  ماجنارـس  هک  دوب  هدـش  نآ  شایعـس  ماـمت  تدـم ، نیا  رد  شیاـههیوگاو ... اـهندزهسرپ و  اـب  بش  لد  رد 

نیا اما  دوب ؛ هدیزای  تسد  تساوخیم ، هچنآ  هب  تموکح  دندوب و  هتفرگ  رارق  لماک  يهرـصاحم  رد  شناسک  كدنا  تیبلها و  اب  همطاف ،
اجنیا ات  هک  يراتفر  درکیم  رکف  دادیمن . مه  ار  يزیرنوخ  یهاوگ  شلد  تفاییمنرد . دوب ، هدش  هدیـشک  ازارد  هب  همه  نیا  راک  ارچ ، هک 
ناشن ار  ایاضق  زا  هنوگ  رگید  يدومن  تشاد ، نایرج  وا »  » زا نوریب  رد  هچنآ  اما  دـبای ؛ همادا  هک  هدوب  نآ  زا  رتتـشز  هدـش ، ربمایپ  يهداون  اب 

هک ار  یتـلهم  دـشیم و  کـیدزن  دوخ  ناـیاپ  هب  بش ، نونکا  دزیم . هحفـص 66 )  ) زاب رـس  شرواب  زا  تجامـس  اـب  وا  هک  يدومن  دادیم .
ای ینز و  يهجـض  يادـص  هاگ  وگتفگ و  يادـص  هلفاق  ياـههمیخ  زا  رودارود ، دیـسریم . شرخآ  ياـههظحل  هب  دوب ، هتـساوخ  هللادـبعابا 

دورب و نوریب  تفرگ . میمـصت  دعب ، تسـشن . تساخرب و  دوب ، هدیـشک  زارد  نآ  يور  هک  يرتسب  زا  دیـسریم . شوگ  هب  یکدوک  يهیرگ 

شمغ ریشمش  زا 22ریز  هحفص 18 

http://www.ghaemiyeh.com


فارطا نآ  هک  ار  ینایهاپـس  دمآ و  نوریب  همیخ  زا  رارقیب  دهد . رارق  یهاگحبـص  میـسن  ضرعم  رد  ار  شاهدرک  قرع  حور  بهتلم و  ناج 
اهادـص و هـب  شوـگ  دـعب ، تخادـنا و  تخوـسیم ، هلفاـق  ياـههمیخ  یکیدزن  رد  هـک  یـشتآ  هـب  یهاـگن  رود  زا  دز . رود  دـندوب ، هـتفخ 

هدیدن اهنآ  زا  يزیچ  ینامداش  هلهله و  ینهد و  دب  ترارش و  زج  رارقتسا  هظحل  زا  هک  تفرگ  دعس » رمع   » نایهاپس شارخشوگ  ياههدنخ 
رتغاد شنت  یغاد  تشاذگ  داتسیا و  روطنامه  دیچیپیم . شرـس  يهساک  رد  دیلخیم و  شاهدرزآ  بلق  رد  راخ  نوچ  هک  ییاهادص  دوب .
منهج مادک  هب  تفریم ؛ دیاب  اجک  هب  دمخب . كاخ  يور  رب  شناوناز  دیآرد و  هزرل  هب  شیاهاپ  هک  يروط  دوش . رتقیمع  شنورد  مخز  و 
هتفخ نایهاپـس  دنادرگیم ، مشچ  هک  فرط  ره  هب  تسنادیمن . ار  شمادک  چـیه  تسنادیمن ! درکیم ؟ دـیاب  هچ  تشاذـگیم ؛ رـس  دـیاب 

. ناشهناحیقو ياههدنخ  اههچپچپ و  اهییوگ و  هحفـص 67 )  ) هزارد ای  دوب و  ناشیاههسانرخ  ای  هک  دندوب  هدیمل  مرگ  كاخ  رب  هک  دـیدیم 
شیاپ ياههلضع  هتساوخان ، دوب . هدییاس  كاخ  رب  نت  رگاوجن ، دنمدرد و  نارگن ، يردام  نوچ  رتوسنآ ، هک  دنکفا  هلفاق  رب  یهاگن  هرابود 

. دوب هدنام  رجف  ندیمد  ات  یتعاس  زونه  تخادنا . هراتـس  رپ  نامـسآ  هب  یهاگن  تساخرب و  سپ  دیبلطیم . ار  نتفر  رتوسنآ  دیـشکیم و  ریت 
يارب دیاش  رکـشل  ورین و  همه  نیا  : » دیـشیدنا هناراودـیما  دادیم . تاجن  درد  شلاچ و  همه  نآ  زا  مه  ار  وا  دـیاش  شندـمآ  اب  هک  یحبص 

دهاوخیم هک  وس  ره  هب  هک  دننکیم  شیاهر  تسا ، روانهپ  ادخ  نیمز  دنشاب ... هتشاد  دنناوتیم  شراکچ  رگید  دشاب .. نتفرگ  مشچ  رهز 
ندوسآ يارای  ار  ناج  رگم  دراذـگب . مهرب  مشچ  ياهظحل  زامن  تقو  ات  هک  تفر  شهاـگهمیخ  فرط  هب  رتکبـس  هشیدـنا ، نیا  اـب  دورب »...

قرع و زا  يدردرپ  رتـسب  رد  تشاذـگ ، مهرب  ار  شیاهمـشچ  اـت  هتـشذگ  ياهبـش  ناـنوچ  تشاذـگ ؟ مهرب  ار  اهمـشچ  دـشیم  رگم  دوب ؟
گنم و دنکآ . ار  تشد  هلفاق ، نذؤم  ریت  يادص  دش ، مرگ  شیاهمـشچ  ات  يدولآدرد  شکاشک  نانچ  رد  دش . هدـیچیپورف  مهرد  سوباک 
هب شود  هک  تخادـنا  ياهلفاق  فرط  هب  یهاگن  دـعب ، تخاـس . وضو  هحفـص 68 )  ) یبآ فرظ  اـب  دز و  نوریب  همیخ  زا  ماـکخلت  لوـجع و 

دـیعلب و شناـج  قمع  اـت  ار  مدحبـص  ياوه  ياـکنخ  دتـسیاب ، هلبق  هب  ور  هکنآ  زا  شیپ  دـندوب . عوـکر  رد  هللادـبعابا  يادـتقا  هب  مه  شود 
زا ياینشاچ  اب  دناوخیم ؛ نیا  زا  شیب  هک  دناوخ  نانچ  ار  لوا  تعکر  داتسیا . زامن  هب  دعب  دنام . هریخ  قفا  نکشبش  يدیپس  رد  ياهظحل 

ییوگ هک  تفای  تسد  یصولخ  تیفافـش و  نانچ  هب  مود  تعکر  رد  اما  دندشیم ؛ راوآ  شناج  رب  هاگنزب  رـس  تسرد  هک  تالایخ  مهو و 
، دـشیم رداص  ولگ  هت  زا  يرگید  رـس  تشپ  یکی  یگنج ، ياـهنامرف  ياـههرعن  هک  ياهکرعم  ناـنچ  رد  قلف ... نکـش  تملظ  يدـیپس  نآ 
تسب و رتگنت  ار  شرمک  دـمآرد . هب  دوخ  زا  دولآدرد  یلیلهت  اب  تساخرب . دـییاس و  كاـخ  رب  یناـشیپ  داد و  مالـس  دوبن . نتـسشن  لاـجم 

شیارآ نایهاپس  كدنا  نآ  دوب و  هدیـسر  نایاپ  هب  زامن  زین ، رتوس  نآ  داتـسیا . اشامت  هب  نازابرـس  شورخ  شوج و  راد  ریگرد و  ياهظحل 
. رکـشل ناهدنامرف  زا  تسا  یهدنامرف  زین  وا  هک  دمآ  شدای  تسیرگن . تشگرب و  دناوخ . دوخ  هب  ار  وا  ییادص  دندوب . هتفای  یگنج  لماک 

نتفای بات  بت و  رد  ار  هزور  دـنچ  نیا  ییوگ  تسیک ؟ نمـشد  درک - : گنرد  ياهظحل  باکر  رد  اـپ  اـما  تفر ؛ شبـسا  يوس  هب  ناـباتش 
رس شوماخ و  دعب ، نیمز . رب  كوپ  یتخرد  نتسکش  هحفص 69 )  ) نانوچ تفرگ ؛ ياج  بسا  تشپ  رد  دوب . هدربن  رس  هب  لاؤس  نیا  خساپ 

اههزین يالاب  رد  نامسآ  دوب . ادیپ  اهغیت  دوب . ادیپ  دیشروخ  دولآنوخ  يهغیت  دوب . هتـسکش  بش  داتـسیا ! اشامت  هب  ياهشوگ  رد  نابیرگ  رد 
ای دوب  وا »  » اب ای  دوب  هک  ره  دندوب ! هداتـسیا  هراظن  هب  فارطا  ياهیدنلب  رد  هک  مه  هفوک  ناریپ  نآ  یتح  دوبن . يرگاشامت  چیه  اما  دوب ؛ ادیپ 
اما دشیم . هتشک  دیاب  نیسح  دیبلطیم و  نوخ  تموکح ، دوب . هتفرگ  یشیپ  تلذ  رب  گرم  دوب . هدش  مامت  فرط  ود  ره  زا  تجح  وا .»  » رب

شتجامس مامت  اب  ار . دعـس  نب  رمع  ياهیرگباتـش  هن  ار و  نوخ  هب  هنـشت  يهنهرب  ياهغیت  هن  ار ، نایفوک  هوبنا  هن  دشیمن . شرواب  مه  زونه 
رسپ يولهپ  هب  ولهپ  رد  تفر و  هاپس  بلق  فرط  هب  دوب  هداتسیا  هک  ییاجنآ  زا  درک و  یِه  ار  شبسا  دادیم . اهراک  حالـص  هب  لد  مه  زونه 

یگنج ادخ  هب  يرآ ، دیدنخ - : ارذگ  یهاگن  اب  دعس  رسپ  ینک ؟ گنج  درم  نیا  اب  یهاوخیم  ایآ  دعس ، رسپ  يا  دیـشک - : ار  راسفا  دعس 
لیـس اب  تشگرب ، كانـشیدنا  روکف و  دوبن . نداتـسیا  لمأت و  ياج  رگید  دشاب ! اهتـسد  ندـش  ملق  اهرـس و  ندـیرپ  نآ  نیرتناسآ  هک  منک 

، اههمیخ اب  تسیرگن ؛ ار  تشد  دوب . هتـشاذگ  تمایق  هب  رـس  شنوردـنا  رد  هک  یناعف  اب  دوب و  هدـمآرد  نایرج  هب  شیاهگر  رد  هک  ینوخ 
دـیدن و یبلاط  داتـسیا . شنازابرـس  نایم  رد  دـمآ و  دـندیبنجیم . داـب  رد  هک  ییاـهمَلَع  هحفـص 70 )  ) و شیاههزین ... اـهرجنخ و  اـههیاس ،
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بآ ار  تبـسا  زورما  سیق » نب  ةرق   » يا تخادـنا - : شایتسد  ولهپ  هب  یهاگن  دـعب ، دیـشیدنا . شنادـنزرف  نز و  ردام ، هب  تفاین . یلدـمه 
رود تخادنا و  شاهدـنامرف  نازرل  ياهتـسد  هدـیرپ و  گنر  هب  یهاگن  هناروابان  سیق  نب  ةرق  یهد ؟ شبآ  یهاوخیمن  هن - !... ياهداد - ؟
رارق شیکیدزن  رد  هلفاق  نونکا  تفرگ . هلـصاف  نایهاپـس  زا  مکمک  داهن و  شریـشمش  يهضبق  رب  تسد  داد . نوریب  يدـنلب  سفن  رح  دـش .

هللادبعابا دنادرگ و  مشچ  درادن . ار  تمادن  راب  همه  نآ  ندیشک  يارای  شناج  درک ، سح  داتـسیا . ياهظحل  دیـشک و  ار  راسفا  دوب . هتفرگ 
ناتسبات 69 دنازات ... ار  شبسا  تفرگ و  هنوگژاو  ار  شرپس  لابکبس  تفای . نایناوراک  نایم  رد  ار 
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