
www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


www.noorfatemah.org



www.noorfatemah.org



باجح میرح  رد 
: هدنسیون

یسدقم دمحم 

: یپاچ رشان 

(س) ارهزلاهمطاف

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 

www.noorfatemah.org



تسرهف
5تسرهف

باجح میرح  6رد 

باتک 6تاصخشم 

6راتفگشیپ

7ءادها

یعقاو نارکفنشور  اب  7ینخس 

دناباجح يارو  رد  هکنانآ  10مایپ 

دیشاب نیا  19لثم 

لامعا 19ۀنییآ 

ردام کی  هیزیهج  20نیرتهب 

ناملسم نز  کی  22ۀفیظو 

دیشاب هنوگنیا  24دییایب 

دنریذپیم ار  ام  رذع  زیخاتسر  زور  25ایآ 

رهوش زا  26تیاکش 

نز ییاسراپ  27ییابیکش و 

نز يراکادف  28مالسا و 

شنامز ماما  تیانع  28هطیطش و 

زا 35تسرهف هحفص 5 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


باجح میرح  رد 

باتک تاصخشم 

(س ارهزلاهمطاف مق  رشن :  تاصخشم  یسدقم  دمحم  نیودت  هیهت و  باجح  میرح  رد  روآدیدپ :  مان  ناونع و  دمحم  یـسدقم  هسانـشرس : 
تسرهف تیعـضو  لایر  73200-09-5968-964 لاـیر ؛  73200-09-5968-964 کــباش :  ص  [ 112  : ] يرهاـظ تاصخـشم  . 1379 ، 

 : عوضوم باجح  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  حیاصن 1374  یلبق  پاچ  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف  یـسیون : 
م21159-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید :  يدنب  هدر  BP230/17/م7د4 1379  هرگنک :  يدنب  هدر  مالسا  رد  نانز 

راتفگشیپ

ياـهروشک ِربـخیب  مالـسا  زا  ماـخ و  ياـهناسنا  یخرب  مهجرف  لـجع  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یّلـص  مهّللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب 
نآرب دنرگنیم و  ینیبدب  رظن  هب  مالسا  سدقم  نییآ  ةدنزاس  ياهدومنهر  ینید و  ماکحا  هب  برغ ، مومـسم  تاغیلبت  ریثأت  تحت  یمالـسا ،

، تاغیلبت نآ  ناشیا و  رواب  نیا  هکنیا  زا  لـفاغ  تسا ، شیاـسآ  یتحار و  دروآیم  ناـغمرا  هب  اـهنآ  يارب  برغ  ار  هچنآ  هک  دنتـسه  ناـمگ 
تلاح رد  ناـیبرغ  هکنآ  هچ  تفاـی . دـنهاوخن  يرمث  نتـشیوخ ، يدوجو  رهوگ  زا  ییادـج  یگتخیـسگ و  راـسفا  زج  تسین و  شیب  یبارس 

دشاب و اهناسنا  يارب  هاگهانپ  نیرتهب  دناوتیم  هک  تسا  مالـسا  اهنت  دننکیم و  یگدنز  یناور  ینادرگرـس  یهابت و  یحور و  یگتـسسگ 
معا ياهنیمز  ره  رد  ار ، ناسنا  یگدنز  دناوتیم  دشابیم و  ینونک  ناهج  یناور  یحور و  كانرطخ  ياهيرامیب  ةدننک  نامرد  هک  تسوا 

ار ناملسم  نارتخد  اهنز و  هک  دنشوکیم  رشب ، قوقح  زا  يرادساپ  ششوپ  تحت  شنارادفرط ، برغ و  دشخب . ناماس  يونعم  يدام و  زا 
ًایناث هتخاس و  ادـج  دوخ  تیناـسنا  تفارـش و  زا  ار  اـهنآ  ًـالوا  اـت  دـنهد  قوس  یباجحدـب  یباـجحیب و  یـسنج و  يراـب  دـنبیب و  يوس  هب 

تـسا یمالـسا  ياهروشک  رامثتـسا  هک  دوخ  یلـصا  فدـه  هب  هاگنآ  ودـنناشکب  یگزره  فارحنا و  هب  ار  هعماج  ناوج  لاـعف و  ياـهورین 
لیصا ننُس  هب  هک  دنبای  تاجن  برغ ، هب  یگنهرف  يدام و  یگتـسباو  زا  هداتـسیا ، دوخ  ياپ  يور  دنناوتیم  ناناملـسم  یتروص  رد  دنـسرب .

لوقعم و ریغ  دـیلقت  اـب  رگید  فرط  زا  و  هنـالهاج ، بادآ  موسر و  اـب  یفرط  زا  دـنیامن . تشگزاـب  نآ  شخبتاـیح  تاـمیلعت  یمالـسا و 
سـسؤم مسر  هار و  زا  يوریپ  هک  تشاد  نامیا  دیاب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـنزرو . تفلاخم  نیدیب  برغ  ای  یحیـسم  برغ  زا  هتـسبمشچ 

نآ رگم  دزاسیم ؟ اـّیهم  ناـهج  ود  رد  ار  یتخبـشوخ  نیرتهب  ناراوگرزب ، نآ  باحـصا  ناراـی و  وا و  موصعم  نانیـشناج  مالـسا و  گرزب 
زا يدـنمهرهب  و  هلآ ـ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ـ  ربمایپ  ادـخ و  هب  نامیا  اـب  شیپ ، لاـس  دـصراهچ  رازه و  رد  هک  دـندوبن  یناـبایب  ياـهبرع 

يدام گرب  زاس و  هنوگچیه  اب  ناتـسبرع  يارحـص  فلع و  بآیب و  ةریزج  زا  یهلا  نیمارف  هب  لمع  و  مالـسلا ـ  مهیلع  تیبلـها ـ  بتکم 
رتشیب رب  دنتخادنا و  هار  هب  يونعم و ... يداصتقا ، یگنهرف ، یقالخا ، ياههنیمز  مامت  رد  ار  یمالـسا  گرزب  بالقنا  شبنج و  دنتـساخرب و 

اما و  حـلاص . لمع  دوب و  نامیا  ناشهیامرـس  اهنت  ناـشخرد ، ناگراتـس  اهدیـشروخ و  نآ  دـنتفای !؟ تدایـس  ییاـقآ و  نیمز  ةرک  فصن  زا 
رود مالـسا  تعیرـش  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مینیبیم  هتـسسگ  مه  زا  ار  یمالـسا  ياه  ندـمت  اـهروشک و  ةزاریـش  هک  هزورما 

نآرق و بتکم  زا  رتربخیب  رتانتعایب و  ار  ناناملسم  هچره  مالسا  نانمشد  يرآ ، دنتفاتش . یکیرات  يوس  هب  ییانـشور  زا  عقاو  رد  دندش و 
رتکیدزن دوخ  موش  فدـه  هب  ندیـسر  هار  رد  ار  دوخ  دوب و  دـنهاوخ  رتلاحـشوخ  دـننیبب ، مالـسلا ـ  مهیلع  تراهط ـ  تمـصع و  تیبلـها 

راذـگهیاپ دـنناوتیم  دوخ ، باجح  حـلاص و  لمع  يراگزیهرپ و  نامیا و  اب  اـم ، نارتخد  ناـنز و  هک  رواـب  نیا  اـب  نونکا  تفاـی . دـنهاوخ 
نایب و  مالـسلا ـ  مهیلع  موصعم ـ  ناماما  مالـسا و  گرزب  ربمایپ  زا  یتایاور  لقن  اب  دنـشاب ، هدـنیآ  لاح و  رد  یقرتم ، يوقت و  اـب  ياهعماـج 

فیاظو و باـجح و  اـب  هطبار  رد  ار  مالـسا  ةدـنزاس  ياـهدومنهر  زا  ياهدـیکچ  هک  میدـش  نآرب  ناملـسم ، ناـنز  خـیرات  زا  ییاـههشوگ 
زا یهاگآ  مک  رطاخ  هب  زیزع ، ناگدنناوخ  زا  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا  میوش . روآدای  نانآ  یعامتجا  یگداوناخ و  يدرف ، ياه  تیلوئـسم 
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یـضعب زا  تسین  نآ  ثحب  لاجم  ًالعف  هک  يرگید  للع  هب  ای  و  هدزبرغ ، ياهامن  رکفنـشور  ندوب  ریثأت  تحت  اـی  یمالـسا و  لیـصا  نوتم 
لُّما رّجحتم و  هب  مهتم  ار  هدنـسیون  دـنهد و  رارق  داقتنا  دـقن و  دروم  یتح  دـننکن و  لابقتـسا  راتـشون ، نیا  رد  هدـش  لقن  تایاور  بلاطم و 

. تسا ناوناب  يدوجو  راتخاس  كاپ و  ترطف  قباطم  هدش و  هتفرگ  یحو  ۀمشچرس  زا  هدیدرگ  نایب  هچنآ  هکنیا  زا  لفاغ  اما  دنیامنب ، ندوب 
ای رید  هعماج  نآ  دارفا  هدش ، هتفرگ  هدـیدان  ياهناهب  هب  یهلا  نیناوق  ماکحا و  ياهعماج ، رد  هاگره  هکنیا  رب  ( 1 .) تسا یقداص  هاوگ  خیرات 

تیناسنا تفارـش و  ندـش  هابت  دـهاش  دـنا و  هدومن  تخادرپ  دوخ ، يونعم  يدام و  ياهدادعتـسا  ورین و  نتفر  داـبرب  اـب  ار  نآ  تمارغ  دوز 
هن دناهتفرگ  شیپ  یفارجنا  ریـسم  هک  اهنآ  هدش  ملـسم  تسا و  هدیدرگ  راکـشآ  ناشياهاطخ  صیاقن و  نامز  تشذگ  اب  دناهدوب . شیوخ 

لاعتم يادخ  دناهتخادرپ ؛ داسفا  هب  حالـصا  ياج  هب  هدناشک و  فارحنا  هب  ار  مدرم  یخاتـسگ  لامکرد  هکلب  دـناهدربن  شیپ  زا  يراک  اهنت 
نکلو ال نودـسفملا  مه  مهنا  ـالا  نوحلـصم ، نحن  اـمنا  اولاـق  ضرـالا ، یف  اودـسفت  ـال  مهل  لـیق  اذا  و  : » دـیامرفیم يدارفا  نینچ  ةراـبرد 

داـسف ناـنآ  هک  دیـشاب  هاـگآ  میناگدـننک . حالـصا  اـم  اـنامه  دـنیوگ  دـینکن  داـسف  نیمز  رد  هک  دوـش  هتفگ  اـهنآ  هـب  رگا  و  ( 2 «) نورعشی
ياهدومنهر نیا  يریگراک  هب  اب  ناملـسم ، ناوناب  هک  دیما  نآ  هب  لاح  ره  رد  دنرادن ). ار  شروعـش  مهف و  ، ) دنباییمن رد  اما  دـنناگدننک ،

یـسدقم دمحم  مق ـ  هللاءاشنا . دننز . مقر  دوخ  يارب  لاعتم  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار ، يدنلبرـس  ترخآ و  ایند و  یتخبکینو  تداعـس  یهلا ،
 -------------------------------------------------------------------- یناثلا 1416 يدامج  زییاپ 1374 ـ 

ۀیآ 11 و 12. هرقب ، ةروس  ( . 2 . ) دوش هعجارم  هیکرت و ...  ، ریازجلا ایناپسا ،»  » سلدنا ۀتشذگ  خیرات  هب  ( . 1 ------------ )

ءادها

مولظم نیرتمولظم  رـسمه  مّلـس ؛ ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  ادخ ـ  لوسر  يهنادّرد  نت و  يهراپ  رثوک ، تشهب ، ادـخ ؛ يهبوبحم  ِياپ  كاخ 
يهقیدـص : ) ینعی تسا ؛ رفک  وا  مشخ  مالـسا و  وا  ياضر  هکنآ  ملاع ، نز  نیرترب  نایملاع ، نانز  يهدّیـس  ءابقنلا ، ءابجنلا  ۀـمئالا  ّما  ملاع ،

ِهللا َلالَج  ِّالا  اِهلالَج  َقوَف  َْسَیل  ٌلالَج  اَهلَو  اهیف .) عدوتسملا  رسلا  اهینب و  اهلعب و  اهیبا و  یلع  اهیلع و  هللا  تاولـص  ( ) ءارهز يهمطاف  هرهاط ،
تـسین یلالج  چیه  وا  زا  رترب  هک  تسا  یتمظع  توربج و  لالج و  ار  همطاف  ُُهلاَون . َّمَع  ِهللا  َلاَون  ِّالا  اِهلاَون  َقوَف  َسَیل  ٌلاَون  اَهل  َو  ُُهلالَج  َّلَج 

، دنوادخ لاون  رگم  تسین  یتمارک  لاون و  چـیه  وا  زا  رترب  هک  تسا  یمرک  اطع و  شـشخب و  ار  وا  مه  و  هلالج . ّلج  دـنوادخ  لالج  رگم 
. هلاون ّمع 

یعقاو نارکفنشور  اب  ینخس 

: تشاد هضرع  تسیچ ؟ رد  نز  تداعـس  ریخ و  دندیـسرپ : مالـساهیلع ـ  همطاـف ـ  ترـضح  زا  مّلـس ـ  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر ـ 
رب دـنوادخ  نارکیب  ياهتمحر  دورد و  ناملـسم : مناخ  مردام ، مرهاوخ ، ( 1 .) دـنیبن ار  وا  مه  يدرم  دـنیبن و  ار  یمرحمان  درم  هک  تسنآ 

دنوادـخ یلو  دـیتشادن ، تایح  قح  هک  اجنآ  ات  داهنیمن ، جرا  امـش  هب  هعماج  هک  دـیدوب ، هتخانـشان  يرهوگ  اهنرق  دـینادیم  ایآ  داب ! امش 
زا تشاد و  نایب  ار  امش  مّلسم  قوقحو  تخاس  راکشآ  ار  امش  یعقاو  شزرا  مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا ـ  ربمایپ  ۀلیسو  هب  گرزب ،
نآ يرادـهگن  ظـفح و  رد  دراد  يرتـشیب  تیمها  شزرا و  هک  زیچ  ره  امـش  اـیآ  دـیناسر !؟ مارتـحا  تّزع و  جوا  هـب  تکـالف  یتـخبهریت و 
هب هک  امـش  ایآ  دهدیم !؟ رارق  مومع  سرتسد  رد  ار  دوخ  ياهبرپ  ياهرهوگو  سیفن ، ءایـشا  رگنهدـنیآ ، لقاع و  ناسنا  ایآ  دیـشوکیمن !؟

ار نآ  هک  تسا  نیا  رب  ناتیعـس  مامت  دینکیم ؟ شالت  نآ  ظفح  يرادهگن و  رد  رادقم  هچ  ات  دیدنمهقالع ، دوخ  جـنرتسد  زا  لصاح  لوپ 
زا رتمک  سومان  نارگادوس  عامتجا ، رد  رگم  دور !؟ امغی  هب  دـتفا و  نآرب  ياهیاـمورف  مشچ  اداـبم  اـت  دـییامن  ناـهنپ  یگدیـشوپ  لاـمک  رد 

نادایـش تفع و  نارگادوس  هک  دینیبیمن  رگم  تسوا !؟ يزودـنالام  ةزیرغ  زا  رتمک  ناسنا  یتسرپتوهـش  ياوق  رگم  دنتـسه ؟ لام  نادزد 
لاـبند ياهناـهب  هب  هک  دـننآ  یپ  رد  دـناهتخود و  ناناملـسم  سیماون  لاـبند  هب  ار  دوخ  ۀـنانئاخ  ياـههاگن  ینزرب ، يوـک و  ره  رد  سوماـن ،

باجح میرح  زا 35رد  هحفص 7 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا لبق  ایند  نیمه  رد  داتفا و  دهاوخ  ناشدوخ  سومان  لابند  هب  مدق  نامه  هاگن و  نامه  هکنآ  زا  لفاغ  اما  ...! ) هتفرگار و یمناخ  ای  يرتخد 
امش ۀفیظو  تیلوئسم و  هک  دینادب  دیشاب و  هاگآ  ناملسم ، ناردام  نارهاوخ و  يا  امش  دیـشک ). دهاوخ  ماقتنا  ناشیا  زا  دنوادخ  یبقع  راد 

، يرادرهوش  ) تهج ره  زا  ناـترادرک  راـتفر و  یگدـنز و  عوـن  تسا . ساـسح  نیگنـس و  هداـعلاقوف  ینوـنک ، ياـیند  زورما و  ۀـعماج  رد 
حالصا رد  یعامتجا ) ياهترشاعم  ریاس  و  اهنآ ، اب  نتفگ  نخس  مرحمان و  اب  دروخرب  سابل ، ندیـشوپ  دنزرف ، شرورپ  تیبرت و  يرادهناخ ،

زا ششوپ  باجح و  رما  رد  يراگنالهس  نیرتکچوک  هک  ياهنوگ  هب  دراد ، میقتسم  ۀطبار  تسا و  رثؤم  رایسب  هعماج  هداوناخ و  فارحنا  و 
هک يزرواشک  نابغاب و  دیـشاب . وگخـساپ  دیاب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  و  دروآدـهاوخ ، رابب  ناربج  لباق  ریغ  گرزب و  یبئاصم  امـش ، ۀـیحان 

غاب و رادراخ ، میس  ای  راوید  ندیـشک  اب  هدومن ، لمحت  امرـس  امرگ و  رد  ار  زور  ياسرفتقاط  تامحز  بش و  يرادیب  هدروخ و  لد  نوخ 
ۀقالع دروم  دراد و  ییابیز  تفاطل و  لگ  هک  ارچ  دیامنیم ، تظفاحم  دننادیمن  ار  لگ  تلزنم  ردق و  هک  نانآ  دربتسد  زا  ار  دوخ  ناتسوب 

رد ار  نردـم  یـصخش و  ياـهلیبموتا  ًاـمتح  دوشیم . هدیـشک  یهاـبت  هب  ساپـسان  رذـگهر  تسد  هب  دشابهتـشادن ، میرح  رگا  تسا ، همه 
لوسر دنامب . ظوفحم  هدولآ  ياهتسد  اوه و  رابغ  درگ و  زا  ات  تساهدناشوپ  ار  اهنآ  رداچ  زا  یششوپ  هک  دیاهدرک  هظحالم  اهگنیکراپ 

رادروخرب یـصاخ  تفاطل  زا  شیامرف  نیا  دنتـسه .» رطخ  ضرعم  رد  ودره  هشیـش  نز و  : » دیامرفیم مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ ـ 
ناگدنناوخ تسا  رتهب  میتسین و  نآ  نایب  ماقم  رد  ًالعف  تساهدومرف ؟ رگیدکی  رانک  رد  ار  هشیـش  نز و  ترـضح ، ارچ  دـینادیم  ایآ  تسا ،

، زیگناتوهـش ياههاگن  اهینارچ ، مشچ  رطخ  دیامرفیم : هراشا  ترـضح  هک  يرطخ  زا  روظنم  اما  دنـشیدنیب . دنیامن و  تقد  دوخ  یمارگ 
نتخورفارب زا  نز  یگدیـشوپ  هک  تسا  ملـسم  یهیدـب و  تسا . ینابایخ  ياهتمحازم  نیغورد و  ياههدـعو  طوبرمان ، نانخـس  اهکلتم ،
یگدیـشوپ دهدیم . تاجن  عورـشمان  ياه  سوه  شتآ  رد  نتخوس  رطخ  زا  ار  نز  و  دـنکیم ، يریگـشیپ  هناگیب ، نادرم  ینارـسوه  شتآ 

دوخ يوسهب  ار  هناگیب  درم  توهش  هب  هدولآ  ِنیگآرهز  ياهریت  دنکیم و  تظفاحم  یسنج  ياهبیسآ  اهدنزگ و  ۀمه  زا  ار  نز  باجحو ،
دهاکیم و ییوشانز  یگدنز  یخلت  زا  دنکیم و  کمک  نانز  هب  فرـش ، ۀیامرـس  تفع و  رهوگ  ظفح  رد  لماک ، شـشوپ  دنادرگیمنرب .

هدـهاشم رگا  دـنکیمن . بیقعت  ار  يو  سومان  نز و  ياهناگیب  درم  سوه  تسا  نئمطم  وا  اریز  دزاسیم ، مهارف  ار  رهوش  یحور  شیاـسآ 
عورــشمان و كدوـک  رازه  اهدـص  دوـجو  اـی  دــننکیم ، هـلمح  نارتـخد  زا  یعمج  هـب  ناوـج  رفن  رازههـس  زا  شیب  اـینرفیلاکرد  دوـشیم 

رامـش هب  اهتلم  زا  یـضعب  یمـسر  راـمآ  ءزج  تخبهریت  یپسور  رازه  هدـجیه  اـی  هدروآ ، هوتـس  هب  ار  ندـمتم  ياـهروشک  تسرپرـسیب ،
یعـضو اب  ناوناب  نارتخد و  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  همه  همه و  دریگیم ، ماـجنا  لـتق  هرقف  تشه  تعاـس  ره  رد  اـکیرمآ  رد  اـیو  دوریم ،

مان هب  یبرغ  ياهتلود  دـنروآیم !! دوجوب  ار  یکاندرد  دـسافم  نینچ  نیا  دـنوشیم و  رهاظ  عامتجا  رد  نایرع  همین  ندـب  اـی  راـبفسا و 
هطلس ریز  هب  يارب  هکلب  دنتفرگ ، اهنآ  زا  ار  يونعمو  یناسنا  تمظع  تزعو و  دندیشک  دنب  هب  ار  شیوخ  ياهتلم  راکفا  توهش ، يدازآ 

هب هک  دنداد ، قوس  چوپ  شنیب  نیا  هب  ًالمع  ار  اهتلم  دـندرک و  هدافتـسا  توهـش  يدازآ  ینعی  شور  نیمه  زا  قرـش ، ياهتلم  ندیـشک 
عامتجا رد  یتیفیک  ساـبل و  لکـش و  ره  اـب  هک  تسین  نیا  هب  نز  یعاـمتجا  شزرا  يدازآ و  دـنروآ . يور  يرابودـنبیب  یتسرپتوهش و 

ظفح وا  یناسنا  یعاـمتجا و  شزرا  عاـمتجا ، مدرم و  هاگدـید  رد  نز  ندادرارق  مرحماـن و  مرحم و  لـئاسم  نتفرگ  هدـیدان  اـب  دوش . رهاـظ 
ياهلیسو دنیبیم ، یتراجت  ياهالاک  تراجت و  توهـش و  دید  زا  ار  نز  نآ ، ذوفن  ریز  عماوج  برغ و  يایند  فسأت  لامک  اب  دش . دهاوخن 

یتسین هب  ار  ناناوج  دادعتـسا  غوبن و  دـناشک و  یهابت  هب  ار  تاعامتجا  دـهد ، شرتسگ  ار  ءاشحف  دـشاب ، رامعتـسا  ياشگهار  دـناوتیم  هک 
، اهبنارگ جرا و  رپ  يرهوگ  نوچمه  نز  هک : دهدیم  روتـسد  دسافم  تارطخ و  نیا  اب  هزرابم  يارب  مالـسا  سدـقم  نییآ  اما  دـهد . قوس 
شزرا و هلیـسو  نیا  هب  دشابن و  ناراکزواجت  نانارسوه و  رابتوهـش  ياههدـید  ضرعم  رد  ات  دریگ ، رارق  باجح  تفع و  زا  یـششوپرد 
رد تسا ، مالـسا  مّلـسمو  يرورـض  لـئاسم  زا  یکی  هناـگیب ، درم  ربارب  رد  نز  یگدیـشوپ  موزل  دـنک . ظـفح  ناـنچمه  ار  دوـخ  تیـصخش 

ار اهنآ  ندب  مامت  هک  یـسابل  اب  ار  نتـشیوخ  هک  وگب  نینمؤم  نانزو  دوخ  نارتخد  نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا  : » تساهدـمآ نینچ  میرکنآرق 
تراـسجو ضرعت  و  هرزه ) دارفا   ) زا و  دـنوش ، هتخانــش  یکاـپو  تـفع  هـب  اـهنآ  هـک  تـسا  يزیچ  نیرتـکیدزن  نـیا  دــنناشوپب ؛ دریگارف 
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ار شـشوپ  بوجو  لاعتم  دنوادخ  هیآ ، نیا  رد  دینکیم  هظحالم  هکنانچ  ( 2 .«) تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  و  دنـشکن ، رازآ  نازابسوه 
يا : ») میناوخیم رگید  ۀـیآ  رد  درادیم . نایب  نـالهاان  زا  تینوصم  نز و  فرـش  تیـصخش و  ظـفح  ار  نآ  ۀفـسلف  دـیامرفیم و  حیرـصت 

و دنـشابن ،) مشچهدیرد  لدهزره و   ) دنـشوپ ورف  تسیاشان ) ياهیندـید  اوران و  هاگن  زا   ) ار دوخ  ياهمـشچ  وگب ، نامیااب  نانز  هب  ربمایپ )!
راکـشآ ار  دوخ  شیارآ  تنیز و  و  دـنزیهرپب ،) یتـفعیب  یکاـپان و  یگدولآ و  زا   ) دـنرادب یفخم  اـهرظن  زا  ار  شیوخ  نماد  هاـگناهن و 

تمحز و نآ  ندناشوپ  رد  و  تسا (  رهاظ  دوخبدوخ  هک  یتنیز  نآ  رگم  دـنهدن ،) رارق  مرحمان  نادرم  ياشامت  دـید و  ضرعمرد   ) دـننکن
و دوش ) هدیـشوپ  ات   ) دنزادنیب هنیـس  اهنابیرگرب و  ار  دوخ  ۀعنقم  اهشوپرـس و  دشاب ،) نیفک  هجو و  دارم  دـیاش  هک  تسا  ناوارف  يراوشد 
، وا شیارآ  تنیز و  زا  ار  هچنآ  تسا  بجاو  مزال و  یناملـسم  نز  ره  رب  هکراـبم ، ۀـیآ  نیا  مکح  هب  ( 3 ...«) دنزاسن راکشآ  ار  دوخ  تنیز 
و دناشوپب ، نامرحمان  مشچ  زا  اهنیا ، لاثماو  هنیس  رـسلگ و  هراوشوگ ، دنبوزاب ، دنبندرگ ، لیبق  زا  دشابیم ، درم  هجوت  بلج  ۀلیـسو  هک 

تسا تنیز  هاگیاج  هک  ندب  ءاضعا  ندناشوپ  ًاعطق  ًاملـسم و  دیدرگ ، مارح  نادرم  هب  شندنایامن  دش و  بجاو  تنیز  ندناشوپ  هک  هاگنآ 
نداد رارق  نادرم  دید  ضرعم  رد  نتخاس و  راکـشآ  و  دش ، دهاوخ  بجاو  وزاب  دـعاس و  قاس و  ولگ و  شوگ و  هنیـس و  وم و  رـس و  ینعی 
جییهت کیرحت و  ببسو  هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  نادرم  ةدید  لد و  وا ، شیارآ  تنیز و  نز ، ندب  ءاضعا  هک  ارچ  دوب ، دهاوخ  مرج  اهنآ ،

ندب ءاضعا  ینعی  تسا  تنیز  عضاوم  نامه  هفیرشۀیآ ، رد  تنیز  زا  دارم  : » دنیوگیم نیرسفم  زا  یضعب  رطاخ ، نیمه  هب  و  دوشیم . اهنآ 
ار دوخ  ینامسآ  باتک  حیرص  روتسد  هک  تسا  ناملسم  نز  ره  ۀفیظو  نیاربانب ، ( 4  ) تسا بجاو  شندناشوپ  تسا  تنیز  هاگیاج  هک  نز 

یـششوپ سابل و  اب  ای  هنهرب ، نتو  مادـنا  اب  دریذـپب و  لد  ناج و  ابو  هداد ، رارق  دوخ  شوگ  ةزیوآ  تسوا ، تیثیح  تیـصخش و  ظـفاح  هک 
مومـسم ياههاگن  ضرعم  رد  ار  دوخ  كّرحم ، یـشیامن و  ياهباروج  هدرکشیارآ و  راکـشآ و  زاـب و  يور  رـس و  امنندـب و  كزاـن و 

مومع رایتخا  رد  زیگناسوه ، یعاتم  نوچمه  و  اهلگ ، دننام  نانز  دیابن  دراد : هدیقع  نیتسار  ناملـسم  مالـسا و  دـهدن . رارق  زیگناتوهـشو 
مالـسا و هک !؟ ارچ  دـنوش . عقاو  ناگمه  يرادربهرهب  هدافتـسادروم و  یمومع  ياه  كراپ  اههاگحـیرفت و  ياهلگدـننام  اـی  دـنریگ و  رارق 

دوشیم زاغآ  هداس  رهاظ  هب  هاگن  کی  زا  یسنج ، ياهباهتلا  اهناجیه و  هک  تساهتفایرد  دراد ، لئاسم  هب  هک  یقیمع  شرگن  اب  ناملسم ،
ار فرشو  تفع  ّدس  رگنایغط ، یسنجةزیرغ  و  دوشیم ، رارقرب  درم  نز و  نایم  رابودنبیب  ياهترـشاعم  عورـشمان و  طباور  نآ  لابند  هب  و 

يوشهدرم یتح  نآ  يازعرد  هک  دوشیم ، ادیپ  عامتجا  رد  يزیگناتشهد  تایانجو  بئاصم  دسافم و  هاگنآ  دبوکیم و  مهرد  يدوز  هب 
اب دناهتـسشن و  نآ  يازع  رد  دوخ  توهـش ، یگدنب  رد  يدازآ  نارادفرطو  یگنهرب  ناروآمایپ  هک  تسا  نیا  هن  رگم  دـتفایم ! هیرگ  هب  مه 

. ---------------------------------------- دناهتخاش راکشآ  ار  دوخ  ةرهلدو  بارطضا  تدش  هدنهدناکت ، رامآ  نتشون 
( . 2 . ) ص 341 ج 3 ، مق ، همالع ، تاراشنا  بقانملا ، بوشآرهـش ، نبا  ( . 1 ---------------------------------------- )

ص 138. نارهت ج 7 ، هیمالسا ، تاراشنا  مجنپ ، پاچ  نایبلا ، عمجمریسفت  ، یسربط ( . 4 . ) هیآ 31 رون ، ةروس  ( . 3 . ) ۀیآ 59 بازحا ، ةزوس 
حالطـصا هب  ياهتلم  تلود و  يارب  يرتشیب  يراتفرگ  بجوم  شیپ  ياهلاس  هب  تبـسن  عورـشمان  لافطا  شیازفا  درذـگیم  هک  لاـس  ره 
ياهژاتروک نالیب  هک  دش  هظحالم  دوب ، لبق  لاس  نیدنچ  هب  طوبرم  هک  ياهلجم  شرازگ  رد  دوشیم . اکیرمآ  هلمج  زا  هتفرشیپ ، ندمتم و 

نآ دصرد  و 35  دازآ ، طباور  عورشمان و  تابسانم  هب  طوبرم  نآ  دصرد  هک 65  تسا  هرقف  نویلیم  کی  رب  غلاب  هدحتم ، تالایا  لاس  کی 
تیـصخش و دوشن و  هدیـشک  نجل  هب  یبرغ  نز  دـننامه  ناملـسم ، نز  هکنیا  يارب  زیزع  مالـسا  دـشابیم . هدرکن  رهوش  نارتخد  هب  طوبرم 
ره يارب  ار  باجح  یگدیشوپ و  دبوکیم و  تدش  هب  ار  یگنهرب  دنامب ، نوصم  ششوپ »  » راوتسا راصح  مکحم و  ژد  رد  وا  تفعو  فرش 
نز ای  تسا و  یگیامورف  لهج و  هیام  ششوپ  هکنیا : روصت  تفگ  ناوتیم  تأرج  هب  نیاربانب  دنادیم . بجاو  تیـصخش  اب  نامیا و  اب  نز 

لوا و ۀـناخ  ساـبل ، تسا . یناوـیح  يروعـش  طـحنم و  ياهشیدـنا  تسرداـن و  يرادـنپ  تسا ، هداـتفا  بقعو  داوـسیب  لـّمًا و  باـجح ، اـب 
و هتـسناد ، دوخ  مود  تسوپ  هک  نتۀناخ ، هن  ار ، سابل  دنرودب  تیونعم  تیناسنا و  زا  هک  اهنآ  و  تسا ، صخـش  ره  لزنم  نیرتیـصوصخ 
هک ییاهنز  یطلع ؛ روصت  هچ  هو ! دنریگب . باق »  » ار رگید  یخرب  و  بلاق »  » ار دوخ  مادنا  زا  یـضعب  نآ  کمک  هب  ات  دننکیم  نت  هب  سابل 
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یـشناد هچ  دـنانآ ، نیا و  ياـشامت  ضرعم  رد  رختـسا  و  اـیرد ، لـته ، هاگـشدرگ ، ناـبایخ ، هچوک و  راـنک ، هشوـگ و  ره  رد  ـالاک  نوـچ 
هدنبیرف یظافلا  اب  نز ، ریخاتسر  نارگادوس  برغ و  يایند  يرآ ، دناهدرک ؟ فشک  ار  یتسه  ناهج  رارسا  زا  يزار  مادک  ای  و  دناهتخودنا ؟
یبایماک ۀلیسو  ات  دنشک ، نوریب  فرش  تفع و  ةدرپ  سپ  زا  ار  ناوناب  نارتخد و  دنهاوخیم  ددجتم  رکفنشور و  يزورما ، ندمتم ، دننامه :
رـصعرد دیفـس ، ناگدرب  نوچ  دنرادب و  هضرع  تیـسنج  ناگنـشت  رازاب  هب  زیگنا  سوه  یعاتم  نز ، زا  ای  و  دـنهد ، رارق  دوخ  ینارتوهـش  و 

رده ندیشک و  داسف  هب  اب  دنسرب و  دوخ  يرامعتسا  موش  دصاقم  هب  ناشنابابرا  تقو  نآ  و  دنشورفب ! هماکدوخ  ناتـسرپتوهش  هب  يدازآ 
، ار یتـخبنوگن  تلذ و  فارحناو و  دـنرب  اـمغی  هب  ار  يونعم  يداـم و  رئاـخذ  عباـنم و  ناـناوج ،)  ) هعماـج ناوت  رپ  لاـعف و  ياـهورین  نداد 
زا هناراـکم  هچ  سوماـن ، ضرِع و  نادایـشو  تسیب  نرق  دیفـس  ناـشورفهدرب  نـیا  یتـسار  و  دـننک . يوـقت  تیناـسنا و  فرـش و  نیزگیاـج 

ار عامتجا  رـسدوخ  نومنهریب و  نانز  حولهداـس و  ناگزیـشود  دـناهدروآ و  دوجو  هب  یبارـس  ییارگنـشور ، و  ندـمت ، يدازآ ، ياـههژاو 
ياههولج هدش و  یحارطو  بذاک  ياهـشیامن  اب  عماجم ، رد  هک  ییاهرتخد  ناوناب و  دنالفاغ ، هچ  و  دناهدرک . ماجرفدب  بارـس  نیا  ینابرق 

نیا ناوات  دوز  ای  رید  دـنوشیم ؛ رهاظ  علو  رپ  صیرح و  ياههاگن  مرحمان و  نادرم  ربارب  رد  يرگهوشع ، يزانط و  اـب  یتریـس و  هن  يروص 
هدش و عقاو  نمشد  ياهدنفرت  ۀچیزاب  هتـسنادن  ای  هتـسناد  دنراد و  تراقح  ةدقع  اهنیا  داد . دنهاوخ  ار  دوخ  يرگیلابُاال  يراب و  دنبیب و 

هعماجو دوخ  يارب  ار  تراسا  تلذ و  یتخبنوگن و  هدومن و  لامدگل  ار  دوخ  فرـش  تیـصخش و  هک  سوسفا  اما  دننکیم ؛ ییاشگهدـقع 
و دوش ، رادهکل  امش  تیصخش  دیراذگن  دیـشاب . رایـشوه  و  دییآ ! دوخ  هب  دیوش ! رادیب  ناردام ؛ نرهاوخ و  نارتخد ، دنروآیم . ناغمرا  هب 
، تساهداد هشیدنا  لقع و  امش  هب  دنوادخ  هک  ارچ  دنریگب ، میمصت  ناتيارب  نانمشد  ناگناگیب و  و  ددرگ ، نآ  نیا و  يزاب  ۀلیـسو  ناتفرش 

دوخ زیچ  همه  زا  باجح »  » راوتسا ۀحلسا  اب  و  دیرب ، هانپ  ششوپ »  » مکحم رگنس  هب  دییامن . باختنا  ناتنیدو  لقع  ساسا  رب  دیشیدنیب و  ات 
. دینامب یقاب  شزرا  اب  كاپ و  یناسنا  نانچمه  ات  دینک  عافد 

دناباجح يارو  رد  هکنانآ  مایپ 

دوب یبلاطم  میدرک ، نایب  اجنیا  ات  ار  هچنآ  ( 1 .) دروآیم لابند  هب  ار  يرادیاپ  هودنا  هک  یهاگن  اسب  هچ  دیامرفیم : مالسلا ـ  هیلع  رقاب ـ  ماما 
راهظا زا  ات  دوب  دهاوخ  دیفم  رایسب  بلاج و  یلیخ  اما  ناناملسم . مومع  مالسا و  هاگدید  زا  هتبلا  نآ ، تیاعر  ترورـض  باجح و  هب  عجار 

يارب هراشا و  یـساسح  رِکب  رایـسب  تاکن  هب  تارظن  نیا  يـالبال  رد  هک  ارچ  میباـی . یهاـگآ  دـناباجح  نوردـنا  رد  دوخ  هک  ناوناـب  رظن 
رگید فرط  زا  ای  و  دنـشاب ، هدربن  یپ  یتازایتما  نانچ  دوجوهب  ناملـسم  ناوناب  زا  يرایـسب  زونه  دـیاش  هک  دـناهدرب ، مان  یتازایتما  باـجح 

تسا و هدوب  ناـشدوخ  ریگنماد  هک  دـناهدش  روآداـی  یباجحدـب  اـی  یباـجحیب  ءوـس  تارثا  هنیمز  رد  ار  یقیقد  فـیرظ و  رایـسب  لـئاسم 
نیا هک  تسا  يروآدای  هب  مزال  دـناهدربن . یپ  باجح  ۀفـسلف  تیمها و  هب  زونه  هک  یناوناـب  زا  هتـسد  نآ  يارب  دـشاب  يرادـشه  دـناوتیم 

ار ناوناـب  زا  رفن  زا 50  شیب  تارظن  باتک  نآ  مرتحم  فلؤم  دـشابیم . مالـسا  یتسیزهب  نیئآ  باتک  زا  هدـیزگرب  ناوناب ، ياهرظن  راـهظا 
لماش لوا ، هورگ  تساهتفرگ : رارق  یـسررب  دروم  هورگ  ود  رد  ناملـسم  ناوناـب  هاگدـید  زا  باـجح  هلئـسم  هک  يروطهب  هدومن ، سکعنم 
دنبیب نارـسهریخ و  تازواجت  رباربرد  دوخ ، یعافد  رگنـس  نانچ  زا  هدومن و  باختنا  ار  باجح  ءادتبا  زا  هک  تسا  یناوناب  ياهرظن  راهظا 

صیخـشت لیم و  هب  ًادعب  یلو  هدرک  یگدنز  باجح  نودـب  اهتدـم  ًالبق  هک  یناوناب  مود ، هورگ  و  دنتـسه . هدوب و  یـضار  ًالماک  ناراب  و 
اب باجحیب و  عضو  ود  رد  دوجوم  یـساسا  تاـفالتخا  ًاحیرـص  دـناهداد و  حـیجرت  یباـجحیب »  » رب ار  باـجح » ، » لـماک یهاـگآ  دوخ و 

ياههاگـشناد نیـسردم  دـیتاسا و  زا  هتـسد  نآ  فیدر  زا  مود ، هورگ  ناوناب  زا  رفن  نیدـنچ  هکنآ  رتمهم  دناهتـشاد . نایب  ار  ندوب  باـجح 
ار ملق  اجنیا  رد  دناهدوب . انشآ  برغ  نانز  یگدنز  تالکشم  يایاوز  اب  لیصحت و  لوغشم  زین  روشک  زا  جراخ  رد  یتدم  هک  دنتسه  روشک 

يارب باجح  يوس  نآ  زا  هک  یسوملم  ياهتیعقاو  ساسح و  تاکن  نایب و  باجح   » ةرابرد ار  دوخ  تارظن  ات  میراپسیم  نانز »  » تسدهب
هلحرم ره  رد  یسکره  ات  و  دنیامن . فیصوت  فیرعت و  دنتسه ، باجح  ياروام  رد  هک  نارگید  يارب  دوشیم ، ساسحا  باجح  اب  نز  کی 
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دنراد و لیم  یباجحیب  ای  یباجحدـب  يوس  هب  هک  ینانز  نارتخد و  دـبایرد و  تسه ـ  هک  هنوگنآ  ار ـ  تقیقح  دراد  رارق  مهف  كرد و  زا 
. دنربب نآ  تلاصا  تیمها و  شزرا و  هب  یپ  نآ  مهف  باجح و  تیعقاو  كرد  اب  دنتوافتیب ، هدوب و  نیبدب  باجح  هب  تبـسن  هک  ینادرم  ای 
زا یلاـخ  هـک  دـشاب  یتـجح  ماـمتا  عطاـق و  ناـهرب  مـکح  رد  ناناملـسم  ًاـصوصخم  موـمع ، يارب  دـناوتیم  تارظن  نـیا  تـقیقح  رد  هـک 
رد نم  : » اکیرمآ نکاس  ییاـکیرمآ ـ  ناملـسم  هزاـت  يوناـب  ص ـ  مناـخ س ، . 1 دوب : دهاوخن  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  یعرـش  ياهتیلوئـسم 

مدرگ ناملسم  هکنیا  زا  لبق  مدش . گرزب  اکیرمآ  ۀعماج  دسافم  نایم  رد  یعامتجا ، طیارـش  نیرتدب  رد  مدوشگ و  ناهج  هب  مشچ  اکیرمآ 
یعامتجا تالکـشم  اب  اکیرمآ  رد  مدـش ) انـشآ  مالـسا  اب  دـعب  ناناملـسم و  اب  رودارود  هک  ینامز  ات  تیلوفط  زا   ) ماهتـشذگ رمع  لوط  رد 
ياهسامت رثا  رد  مدـش . وربور  تساکیرمآ ـ  صوصخم  اهنآ  زا  یخرب  هک  برغ ـ  ندـمت  ياهیتشز  حـیبق و  راوگاـن و  ثداوح  رایـسب و 

یناریا ناملسم  سدنهم  کی  اب  نایم  نیا  رد  مدش ... انشآ  مالسا  اب  ياکیرمآ  نکاس  یناریا  ناوناب  زا  یخرب  اب  يدعب  تاطابترا  يروضح و 
دیاب باجح  هک  مدش  هجوتم  وا ، زا  مالـساةرابرد  يرتشیب  ًاتبـسن  تاعالطا  بسک  زا  سپ  و  دـیدرگ ، وا  اب  جاودزا  هب  رجنم  هک  مدـش  انـشآ 

هب دـساف ، يوتحمیب و  حوریب و  ۀـعماج  نیا  نارتوهـش  نادرم  زا  هک  صوصخب  دومن ، عناق  ارم  درک ، حرطم  مرهوش  هک  یلیالد  میریگب و 
اب هدید و  ندمتم ـ  ًارهاظ  نایـشحو  نیا  رتهب ، ای  نادرم ـ  نیا  ربارب  رد  دوخ  تظفاحم  ۀلیـسو  نیرتهب  ار  باجح  هک  دوب  نیا  دوبهدمآ . هوتس 

لامک ریـسم  رد  یمدـق  هک  مدرک  ساسحا  جاودزا ،) زا  دـعب  زور   ) مشابهتـشاد باجح  متـساوخ  هک  یتقو  زا  مدرک . لوبق  رطاـخ  تیاـضر 
ماهتشون و مک  مسیونب ، هچره  اکیرمآ  رد  ًاصوصخم  نز ، ندب  ندشهدیشوپ  یلک  روطهب  باجح و  تبثم  دیفم و  تارثاةرابرد  ماهتشادرب ...
نادرم و ندرکدساف  رد  ندـب ) ياهاج  زا  یلیخ  ای  دـشاب  هنهرب  ءاضعا  زا  یـضعب  ای  یتمـسق   ) نز ندـشهنهرب  بولطمان  تارثا  زا  سکعرب 

حور اب  ار  امـش  هکنیا  يارب  اما  ماهتفگ . مک  میوگب  هچره  هعماج ، رد  نز  شـشوپ  مدع  زا  یـشان  ياهنایز  هرخالاب  ناشدوخ و  ندشدساف 
هاگنآ دـنک ، انـشآ  اکیرمآ  ۀـعماج  ضیرم  حور  اب  رتعیرـس  ار  امـش  ات  مزادرپب ، اجنیا  رد  یلئاسم  هب  مهدیم  حـیجرت  مزاـس ، انـشآ  اـیاضق 

: دیرببیپ تعنص  رظن  زا  هدرک  دشر  و  تیناسنا ، زا  هدنام  بقع  ۀعماج  نیا  رد  شترورض  بتارم  باجح و  شقن  تیمهاةرابرد و  ناتدوخ 
رد سوسحم ، ًالماک  یعیبط و  روط  هب  دنشابهتشاد  يرتشیب  ششوپ  هدناشوپ و  ار  دوخ  اوه  يدرس  تهج  هب  دنروبجم  مدرم  هک  ناتسمز  رد 

فلِج و ياهدـم  زا  يوریپ  هب  اوه  ياـمرگ  رب  هوـالع  ناـنز  هک  ناتـسبات  رد  نکل  دوشیم . رتمک  ناـنز  هب  تبـسن  فنع  هب  زواـجت  اـکیرمآ 
دوخ ندب  ساسح  ياضعا  امرگ  ۀناهب  هب  هدومن و  کبـس  ار  دوخ  سابل  تسا  نکمم  هچره  ات  دنتـسه  ياهناهب  لابند  زین  دوخ  هدننکدساف ،

رد هک  دوریم  شیپ  اجنآ  ات  و  دـباییم ، شیازفا  زین  نانز  ریپ  یتح  نانز ، هب  تبـسن  فنع  هب  زواجت  دـنهد . رارق  اهدرم  دـید  ضرعم  رد  ار 
رد ناشندـب  ءاضعا  ندرکدازآ  اب  اکیرمآ  نانز  هک  تسا  نآ  شتلع  دـنریگیم . رارق  راـکتیانج  نادرم  ۀـلمح  دروم  زین  اـههبهار  لـصف  نیا 

نیا یخرب  رد  هک  دننکیم ، مهارف  ار  اهنآ  کیرحت  تابجوم  هدـش و  رهاظ  نادرم  نایمرد  نایرعهمین ، ای  نایرع  تروصب  اهدـمآ ، تفر و 
عون و اب  هعماـج  درم و  حور  تمالـس  ینعی  ددرگیم ، فنع  هب  زواـجت  هب  رجنم  و  دوریم ، شیپ  نونج  دحرـس  هب  اـت  بولطماـن  تاـناجیه 

ًاـصوصخم دناهدیـشوپ ، ار  دوـخ  هک  یناـنز  نـیب  رد  ًاـنیقی  هـک  یلاـح  رد  دراد ؛ يراـکنا  لـباق  ریغ  میقتـسم و  ۀـطبار  نز  شـشوپ  تـیفیک 
مدعو دوجو  جیاتن  راثآ و  هب  ًالمع  ینعی  دنکیمن ، ادیپ  تدش  زیمآنونج  دح  نیا  هب  ات  ای  درادن و  دوجو  ای  یلصف  يرامیب  نیا  ناناملـسم ،

وتنام ای  داشگ ، سابل  تروصهب  هک  یباجح  نآ  مراد  هدیقع  هدنب  نارهت ...« : وجشناد ـ  ق ـ ، مناخ ن ، . 1 ( 2 ... «) ماهدرب یپ  نز  رد  باجح 
بلج فلاخم و  سنج  کیرحت  ثعاب  هک  تسا  هرهچ  تروص و  مهم  هلئسم  هکلب  درادن ، هدولآ  هاگن  عنم  رد  يدایز  رثا  دشاب ، يرـسور  و 
یتقو صوصخب  منادیم ، مرحمان  درم  اب  ییورایور  رد  شخبتاجن  لماع  کی  ار  باجح  رداچ و  دوخ ، يارب  نم  ینعی  دوشیم ، وا  هجوت 
تیؤر سرریت  رد  متروص  ات  مریگیم  رتمکحم  ار  مرداچ  هک  عقوم  نآ  رد  دنراد . ياهدولآ  ياههاگن  ینادرم  ای  يدرم  موشیم  هجوتم  هک 

زا ار  دوخ  مه  مراذگب و  ماکان  ار  وا  متسناوت  مه  هکنیا  رطاخ  هب  و  دهدیم ، تسد  نم  هب  یتیاضر  اب  مأوت  تینما  ساسحا  کی  دشابن  اهنآ 
حیحص لوصا  اب  یناوجون  نسرد  هناتخبشوخ  هک  اجنآ  زا  منکیم . شمارآ  ساسحا  دوخرد  مراد ، نوصم  شاهدننک  مومسم  هدولآ و  هاگن 

ار هرود  ود  نیا  یتقو  و  متشادن ، لماک  باجح  نآ ، زا  لبق  یلو  دیدرگ ، لماک  مباجح  دعب  هب  نآ  زا  مدش ، انـشآ  ینامـسآ  میلاعت  ینید و 

باجح میرح  زا 35رد  هحفص 11 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ساسحا یباجحدـب ، تلاحرد  اریز  دـنکادیپ ؛ شهاک  یلیخ  نمرد  ییامندوخ  هک  دـش  ثعاب  باجح  هک  منیبیم  منکیم ، هسیاـقم  مه  اـب 
زا ضرغ  هـک  میاـمن  ناـیب  نارگید  هـب  مناوـتیم  یبوـخ  هـب  مدوـب و  هدـش  ییاـمندوخ ) ینعی   ) یحور ۀــصیقن  نـیا  راـتفرگ  هـک  مدرکیم 

رارـصا دـننک ـ  هدافتـسا  رداچ  ياجهب  داشگ  سابل  يرـسور و  زا  دـنناوتیم  هک  ناـنز ـ  زا  یخرب  ارچ  و  تسیچ ؟ ینز  ره  رد  یباجحدـب » »
نادـب هتخاس و  نایامن  ار  تروص  زا  یتمـسق  یعون  هب  هک  یباجح  همین  هکلب  لـماک ، روطهب  هن  مه  نآ  دـننک  هدافتـسا  رداـچ  زا  هک  دـنراد 

ساسحا و  دـننک ، ءاضرا  ار  دوخ  ياهیهاوخدوخ  یعون  هب  یئامندوخ ، نیا  اب  هدومن و  کیرحت  ار  ناناوج  نادرم و  سوه  لـیم و  هلیـسو 
هداد یلست  هلیسونیدب  تسا )! هتشگ  ناملسم  نز  بیصن  مه  رتشیب  مهس  هدوب و  عماوج  ۀمه  رد  نانز  ۀمه  ریگنماد  هک   ) ار شیوخ  تراقح 
تهج هب   ) هعماج رد  ای  و  ناوجون ) نارتخد  اـههچب و  رتخد  نیهوت  ریقحت و  تهج  هب   ) هداوناـخ رد  تیلوفط  نارود  یفطاـع  ياـهدوبمک  و 

هب ییامندوخ  بذاک  ّظح  تلفغ ، لهج و  ۀیاسردو  هتـشذگ  نارود  رد  دوخ  نم  يرآ ! دـنیامن . ناربج  هلیـسونیدب  ار  نانز ) یمومع  ریقحت 
رگم مهاگآ ـ  یبوخهب  زورما  باجحدب  نارتخد  نانز و  زا  يرایـسب  ّتین  دـصق و  زا  ماهدرک و  ساسحا  باجح ، همین  ۀلیـسو  هب  ار  ناناوج 

نآ زا  هتبلا  دناهدرک ـ  دوخ  ۀشیپ  ار  یباجحدب  یلماک  یبلق  شوخ  اب  اسب  هچ  یعالطایب و  یگداس و  يور  زا  هک  یتالیا  ییاتـسور و  نانز 
نیا رد  رتـشیب  مدـیدرگ  فقاو  رما  تیـساسح  هب  زین  مدـش و  انـشآ  بوخ  دوخ  ینید  فیاـظو  هب  هدرب و  یپ  باـجح  تیمها  هب  هک  یعقوم 
يارب ار  باجح  ام  رگا  : » هک تسا  نیا  منک  هیـصوت  مناوتیم  ینید  فیفع  نارهاوخ  يارب  دـسریم و  مرظن  هب  هچنآ  مدـش . ساـسح  دروم 
شقن دناوتیم  رداچ  ورنیا  زا  مشابهتشاد ». يرتشیب  تینوصم  هک  مینیزگرب  ار  رتلماک  باجح  هک  رتهب  هچ  مینیزگیم ، رب  دوخ  تینوصم 

دناوـتیم باـجح  هک  تـسا  نـیا  دیـسر  مرظن  هـب  رخآ  رد  هـک  ياهـتکن  دشابهتـشاد . نادرم  ةدوـلآ  ياـههاگن  زا  نز  تینوـصم  رد  یمهم 
رگید ياهیهارمگ  زا  ار  وا  دنک و  دقتعم  يرگید  یعرشو  یلقع  نیزاومو  لوصا  زا  یلیخ  هبار  نز  دشاب ، یهاگآ  يور  زا  رگا  صوصخب 

رهم داجیا  أشنم  دناوتیم  نینچمه  دهد . تاجن  اهییامندوخو  اهینیب  رترب  ساسحا  زا  يدح  ات  ار  وا  دناوتیم  هکنیا  هلمجزا  دـهد ، تاجن 
رد دـش ، دـهاوخ  تیوقت  فطاوع ، شلابق  رد  دـبای  شهاـک  اـهیهاوخادوخ  هچره  هک  ارچ  دوش ، هعماـج  نیبرد  تفلا  سنا و  تبحم و  و 

اهیهاوخدوخ زیارغ و  تیوقت  دـشر و  زا  دـسافم  هک  ارچ  تسا ، یناسنا  ۀـفطاع  تبحم و  ةدنـشُک  لماع  داسف ، دوخ  سکعرب ، هک  یلاـح 
( -------------------------------------------------------------------------- 3 .«) دنریگیم همشچرس 

نیئآ يدابودرا ، روبص  دمحارتکد  ( . 2 . ) ص 138 ج 14 ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  هعیـشلالئاسو ، یلماع ، رح  خیـش  ( . 1 ------ )
مناخ م، . 3 ات 227 . ص 225  باتک ، ناـمه  ( . 3 . ) ص 219 موس ، دلج  مود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، گنهرفرـشن  رتفد  مالـسا ، یتسیزهب 

مدیدیم دنتـشاد . روضح  دوخ  نارـسمه  اب  یباجحیب  نانز  هک  مدوبهدرک  تکرـش  یلیماف  ياهینامهیمزا  یکی  رد  : »... نارهت ریبد ـ ص ـ 
تسا نآ  رطاخ  هب  دنوش ، رضاح  نامرحمان  روضح  رد  دنتساوخ  هک  تروص  ره  هب  هک  دنراذگیم  دازآ  روطنیا  ار  ناشنارـسمه  هک  اهنآ 

دندوبن عناق  دوخ  نارسمه  ندید  اب  طقف  اهنآ  دننک . هاگن  دنتـساوخ  هک  يروطره  ینز  ره  ةرهچ  هب  هک  دنناد  زاجم  زین  ار  دوخ  دنناوتب  هک 
هدولآ هاگن  دندادیم  هزاجا  دوخ  هب  دندشیم و  رتصیرح  رگید  نانز  هب  تبسن  زین  ناشنارـسمه  دندوب ، رتراب  دنبیب و  ناشنانز  هچره  و 

، ناـشنانز هک  روطناـمه  دـننادیمن ، حـیبق  ار  لـمع  نیا  ًالـصا  و  دـننک ، زکرمتم  دنتـساوخ  هک  رادـقم  ره  هب  ینز ، ره  هب  ار  دوخ  یناوـیحو 
ۀلئـسم هب  تبـسن  مه  يدـصرددص  داقتعا  دوخ  هک  دـنچره  دـندوب  باجح  اب  اهنآ  ناـنز  هک  ینادرم  اـما  دـننادیمن . حـیبق  ار  یباـجحیب 
سلجم نآ  رد  ار  دوخ  نانز  تمرح  لقاال  دـنراذگ . دازآ  اردوخ  ياهمشچ  دـندادیمن  هزاجا  دوخ  هب  اهنآ  یلو  دنـشاب ، هتـشادن  باجح 

یلاح رد  دندرکیم ، ار  دودح  تیاعر  ناشنارـسمه  دندوب ، باجح  اب  هک  ینانز  مدید  سلجم  نآ  رد  یلک ، روطهب  و  دندرکیم . تاعارم 
، لاح ره  هب  زیربت ...« : رادهناخ ـ  فلا ـ  مناخ ب ، . 4 ( 1 .«) دنتسنادیم یلمع  ره  هاگن و  ره  هب  زاجم  ار  دوخ  نارسمه  باجحیب  ینانز  هک 
تفع و نآ  هداد و  تسد  زا  رتشیب  ساـمت  رد  ار  دوخ  یحور  تفاـطل  نآ  اذـل  دراد  یبـنجا  درم  اـب  میقتـسم  طاـبترا  نوچ  باـجحیب ، نز 

باجحاب نز  اما  دوشیم . ءاقلا  وا  هب  هنادرم  تایصوصخ  تالاح و  عون  کی  و  ظفح ، دنناوتیمن  یصاعم  ترثک  رثا  رد  ار  دوخ  ینمادکاپ 
زاربا فوطعم و  شدنزرف  رـسمه و  يارب  طقف  ار  دوخ  تاساسحا  فطاوع و  دنیبیم و  شمارآ  رد  ار  دوخ  حور  هشیمه  شباجح  ءارو  رد 
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تسوا رگنـس  عقاو  رد  نز  باجح  دراد . مرـش  عقاوم  زا  یـضعب  رد  زین  دوخرـسمه  زا  هک  يروطهب  دزاسیم ، دوخ  ۀشیپ  ار  ءایح  دنکیم و 
يوگکلتم درم  ره  لباقمرد  تسا  ياهدنرب  غیت  نز  باجح  هتفر . هناشن  وا  هب  يدرم  ره  سوهرپ  نامـشچ  زا  هک  هدولآ ، ياهریت  لباقم  رد 

هرخالاب و  دیالایب . ار  شنماد  هتساوخ  هک  یبنجا  درم  ةدولآ  تسد  لباقم  رد  رادراخ  ياهمیس  زا  تسا  يراوید  نز  باجح  و  ترطفتسپ ،
، هبجحم نز  يارب  نیا  دوجو  اـب  اـما  تسا ، هورکم  ياـهگنر  زا  هایـس  گـنر  هکنآ  اـب  تسوا . حور  شمرآ  شیاـسآ و  دـهم  نز  باـجح 
، تساهدش لئاق  میرک  رجا  دـنکیم ، ظفحار  دوخ  تفع  تمـصع و  هک  نز  يارب  شیوخ  دزنرد  دـنوادخ  هک  يروط  هب  تسا ، شخبتنیز 
هک ینامز  : » دـیامرفیم ربمایپ  نارـسمه  اب  راتفر  دروم  رد  نمؤم ، نادرم  هب  باطخدـنوادخ  ۀفیرـش 53 ، ۀیآ  بازحا ، ۀـکرابم  ةروس  رد  هک 

بولق مهو  امـش  ياهبلق  يارب  مه  تسا ، رتهزیکاپ  امـش  راـک  نیا  هدرپ ، يارو  زا  دـینک  لاوئـس  سپ  ار ، يزیچ  ناـشیا  زا  دـیدرک  لاوئس 
بولق یکاپ  يارب  مهو  تسه  رتهب  نادرم  بولق  یکاپ  يارب  مه  یعقاو ، لیاح  باجح و  ره  هک  دناسریم  ار  نیا  هفیرـش  ۀـیآ  سپ  اهنآ ».

لاح ره  هب  نارهت ...« : هملعم ـ  ح ـ  مناخ ر ، . 5 ( 2  «) دیامنن هدولآ  هانگ  هب  ارنانآ  دزادنین و  سوه  هب  ار  نادرم  ًاصوصخ  مادکچیه  ات  نانز ،
زا دیدج  ۀسردم  رد  هک  مدرک  دـهع  دوخ  اب  و  دـنرخب ، میارب  ون ، يرداچ  متـساوخ  مردامو  ردـپ  زا  نم  تشذـگ و  مجنپ  مراهچ و  سالک 

. مایگدنز هار  ندش  ادج  زین  دش و  مایلبق  ياهلاس  ناتـسودزا  نم  ندش  ادـج  ثعاب  رما  نیمه  مدرک و  مه  نینچ  منک و  رـس  رداچ  ءادـتبا 
بقاوع هب  ینادان  يور  زا  مه   ) دندیدنخیم یـسکان  سکره و  هب  هسردم  هار  رـس  دندش و  فرحنم  دنب و  دیقیب و  ینارتخد  مکمک  اهنآ 

نییاپ ار  مرـس  نم  اما  دوخ ). یناسفن  تذل  دـصق  هب  دـیاشو  ناناوج ، نادرم و  ینورد  لاوحا  تالاح و  زا  يربخیب  تلع  هب  مه  ناشراک و 
مریگنماد اهنآ  اب  یتسود  رثا  رد  هک  یهارمگ  زا  ارم  رداچ ، نیمه  و  متفریم . هسردـم  هب  ییاهنت  هب  متفرگیم و  مکحم  ار  میور  هتخادـنا ،

کی دـننام  قیاقح ) اب  ییانـشآ  زا  دـعب  صوصخب   ) نونکامه و  بالقنا ، زا  دـعب  ات  دـشیم  تفـس  لش و  مباجح  هتبلا  داد . تاـجن  دـشیم 
اهنت هن  اـم  يارب  رداـچ  یقیقح ، ۀـنمؤم  ناوناـب  زا  یهورگ  لوق  هب  منکیم و  تینما  ساـسحا  نآ  ۀـیاس  رد  مدـنمزاین . نادـب  مکحم  راـصح 
دوـخ زا  ار  وا  نآ ، نتفرگ  رتمکحم  اـب  دـنک ، بیقعت  ار  اـم  ياهدوـلآ  هاـگن  رگا  مینکیم . شمارآ  ساـسحا  نآ  اـب  هـکلب  تـسین ، نـیگنس 

هک ینامز  زا  : » دهـشم رادهناخ  لصالایـسیلگنا ـ  ناملـسم  هزات  يوناب  مناـخ م ـ  . 6 ( 3 «) درادـن يدرمان  ةزاجا  هک  میناـمهفیم  میناریم و 
ادتبا نامه  زا  اذل  ماهدروآ . تسدب  مالسا  زا  هک  تسا  یـشزرا  اب  ياهزیچ  زا  یکی  باجح  مدش ، فرـشم  مالـسا  سدقم  نید  هب  بناجنیا 
كرد هعلاطم و  زا  سپ  هجیتن  رد  موش . انشآ  دوشیم ، نانز  لاح  لماش  هک  ینیناوق  ًاصوصخم  مالسا  نیناوق  اب  یلک  روطهب  ات  مدومن  یعس 
هجاوم نآ  اب  مک  یلیخ  باجح  نتشاد  زا  لبق  نامز  رد  هک  یـساسحا   ) مدومن تینما  ساسحا  يدودح  ات  هتفریذپ و  ار  نآ  باجح ، ۀلئـسم 
ةزادنا هب  نآ  رد  نز  تیصخش  هک  ياهعماج  زا  نینچمه  ملاظ و  يایند  دنزگ  زا  ار  دوخ  مناوتیم  هک  مدرک  روصت  هلیسونیدب  و  مدوبهدش )

چیه یلو  مدوب ، هدربنیپ  دوب  هدش  داجیا  نم  رد  هک  ینورد  تینما  شزرا  هب  ًالماک  هکنیا  اب  میامن . ظفح  درادـن ، تیمها  وا  يوزاب  رهاظ و 
كرحت و زا  یکدنا  باجح ، ندیـشوپ  زا  سپ  هکنیا  دوجو  اب  دـیامن . ضوع  باجح  ةرابرد  ارم  میمـصت  هدـیقع و  هک  دوبن  رداق  یلکـشم 

روطنامه دیامن . هولج  مهم  نم  يارب  تسناوتیمن  عوضوم  نیا  باجح ، زا  لبق  تالکـشم  اب  هسیاقم  رد  یلو  دوب  هدش  هتـساک  نم  یتحار 
نانز مامت  تساهدنامن . یقاب  يرگید  زیچ  رهاظ ، یلاخ  ۀتـسوپ  کی  زج  نانز  يارب  مدوبهدش ، دلوتم  نم  هک  ياهعماج  رد  مدومن  هراشا  هک 
رگید ياهراچ  یلو  تساهدروآرد  اپ  زا  ار  اهنآ  تراسا ، نیا  هکنیا  اب  دناهتـشگ و  دوخ  رهاظ  ریـسا  هک  دـننادیم  نانآ  رتشیب  لقادـح  اـی  و 
سابل راتفر و  هک  مدیدیم  دوخ  ۀبون  هب  نم  درادن . دوجو  اهنآ  يارب  رگید  یهار  برغ ) عامتجا  روظنم   ) یعامتجا نینچ  رد  اریز  دنرادن ،

ساـسحا متفریم  ناـبایخ  هب  یتـقو  رداـچ ، ندیـشوپ  زا  لـبق  دـنکیم . فرحنم  دوـخ  تسار  ریـسم  زا  ار  زیچ  هـمه  برغ ، ناـنز  ندیـشوپ 
دننام هک  مدشیم  ینارگاشامت  هجوتم  ندزمدق  ماگنه  رد  یتح  مشابیم . اههاگـشورف  نآ  رد  هدـش  هضرع  ياهالاک  زا  یکی  هک  مدرکیم 

. مدومن روصحم  باجح  رد  ار  دوخ  نم  لیالد  نیا  هب  و  دـندومنیم ؛ نییعت  اهب  نانز  يارب  دوخ ، یناسفن  ذـئاذل  ءاـضرا  روظنمهب  رادـیرخ ،
دوجو نودب  نم  تفرـشیپ  ًاملـسم  هک  درک  اطعا  نم  هب  تمعن  تبهوم و  کی  ناونع  هب  ار  یقیقح  نیملعم  دنوادخ  ناریا ، هب  ندمآ  زا  سپ 

رد نتفرگباجح  زا  نونکا  ار  هچنآ  دهـشم ...« : هاگـشناد  اکیرما ـ  زا  ییامام  صـصختم  ث ـ  مناـخ ب ، . 7 ( 4 ... .«) دوب نکممریغ  اهنآ 
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ياههاگن زا  هکنیا  زا  میامنیم و  تاعامتجا  ناـبایخرد و  لاـیخ ، شیاـسآ  شمارآ و  ساـسحا  یلیخ  هک  تسا  نیا  منکیم  ساـسحا  دوخ 
هک تسایلاـحرد  نیا  موشیم و  دنـسرخ  رایـسب  دوخ ، نتفرگ  باـجح  زا  منیبیم ، ظوفحم  ار  دوـخ  يرامـشیب  مرـشیب  نادرم  نیگآرهز 
هن دروم  نیا  رد  نم  یلو  تسا . لکـشم  اهنآ  يارب  شلوبق  نم ، فرط  زا  باجح  تیاعر  ناتـسود ، ترـشاعم  نمـض  هداوناـخ و  رد  زونه 

ار نآ  داد  قیفوت  هک  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هکلب  منیبیمن  تحاراـن  ار  دوخ  یلیماـف ، نیرـشاعم  زا  ياهدـع  نیب  رد  ندوـب  اـهنت  دوـجو  اـب  اـهنت 
کی ياهب   » باتک هلمج  زا   ) دندومن توعد  نتفرگباجح  هب  لیلد ، اب  ارم  هک  يزوسلد  نیقوشم  نیبّبـسم و  زا  نینچمه  مریذـپب و  هناهاگآ 

رثا رد  هکار  ینز  یتـقو  نوـنکا  مرازگـساپس . نوـنمم و  رایـسب  وا )» هب  هدوـلآ  ياـههاگن  و  نز ـ  كاـپ  هاـگن   » یتامدـقم ۀیرـشن  و  هاـگن »!؟
ندـمتم هک  مزاس  هجوتم  ار  وا  دوش ، نکمم  هک  یتروصره  هب  متـسه  ددـص  رد  دزوسیم و  وا  لاح  هب  ملد  منیبیم ، باجحیب  یهاـگآان ،

نم يوش . هولج  ندرک ، شیارآ  ياهدننز  تروص  هب  نارگید و  رظن  بلج  یتسرپدم و  زا  يوریپ  اب  هک  تسین  نیا  رد  طقف  دوخ  ندادناشن 
زا ياهدع  باذع  بجوم  ردـقهچ  هک  مدوب  نانز  هب  نادرم  ياهینارچمشچ  اهینماان و  هجوتم  جراخ ، رد  هچ  ناریا و  رد  هچ  هتـشذگ ، رد 

مدینش ای  مدید  دشیم ، اهیلیخ  يوربآ  نتفر  تمرح و  کته  بجوم  هک  ار  يراوگان  تاقافتا  رایسب  هچ  هدوب و  بلقكاپ  نانز  نارتخد و 
مناخ  . 8 ( 5 .«) ددرگ رارقرب  ناهج  رد  تینما  تهجره  زا  هک  يزور  دیما  هب  تسا . جراخ  رـصتخم  نیا  ۀلـصوح  زا  نآ  یلیـصفت  حرـش  هک 

( باجح  ) هنیمز نیا  رد  دوخ  ییاکیرمآ  ناتـسود  اب  فلتخم  تاـقوا  رد  دهـشم ...« : هاگـشناد  اـکیرمآ ـ  زا  يژولویب  صـصختم  ب ـ  فلا ،
هک دندادیم  حیـضوت  دـندوب و  علطم  باجح  ةژاو  زا  ناریا  رد  ِنانز  زا  رتشیب  اهنآ  هک  میوگب  دـیاب  بجعت  لامک  اب  میدرکیم و  تبحص 
هب دوخ  ناردام  رس  رب  ار  ششوپ  نیا  ناوج  نز  و  دندرکیم . هدافتسا  هالک  يرـسور و  زا  اسیلک  هب  نتفر  يارب  شیپ  لاس  یلا 15  یتح 10 

کی رد  وا  دش ، حرطم  باجح  ۀلئـسم  یتقو  هک  میوگب  ار  نیمه  طقف  ییاکیرمآ  ناتـسود  نیا  زا  یکی  اب  تبحـص  دروم  رد  دروآیم . دای 
يرابجا شـشوپ  تیاعر  نامز  رد  تسین  مزال  رگید  هک  نوچ  مدنـسپیم ، یلیخ  ار  مالـسا  نیناوق  زا  تمـسق  نیا  نم  : » تفگ هداس  ۀـلمج 

مه هب  رهوش  نز و  اکیرمآ  رد  ردقنیا  ارچ  هک  مدرکیم  لاوئس  هتسنادن  نم  یهاگ  و  مشاب »... مناخ  نالف  زاب  ۀنیـس  هب  مرهوش  هاگن  نارگن 
، دننکیم رهاظت  راظنا  رد  لقاال  ای  دنوریم و  هار  هداد ، مه  تسد  هب  تسد  هشیمه  ینعی  دنریگیم : ار  رگیدکی  ناتـسد  ًامئاد  دنانابرهم و 

فرط زا  سکعب  ای  دوخ و  جوز  هب  هدولآ  ياههاگن  زا  اهنآ  هکلب  دـشابیمن ، مه  هب  اـهنآ  یناـبرهم  لـیلد  نیا  هک  تفگیم  باوج  رد  وا 
. ----------------------------- درکیم ربخ  اب  باجح  تیاعر  تیمها  زا  ارم  مکمک  دهاوش  نیا  دـننارگن . نارگید  هب  لباقم 

ص 247 باتک ، نامه  ( . 2 . ) ص 234 باتک ، ناـمه  ( . 1 --------------------------------------------------- )
ـ  فلا مناـخ س ، . 9 ( 1 . ..«) 216 ص 215 ـ  باتک ، ناـمه  ( . 5 . ) ص 214 باتک ، ناـمه  ( . 4 . ) ص 248 باتک ، ناـمه  ( . 3 . ) ات 248

رارق یسکان  سکره و  دنسپ  دروم  هک  دشاب  نییاپ  متیصخش  ردقنآ  موریم  هار  هک  هچوک  رد  متساوخیمن  نارهت ...« : هاگـشناد ـ  سردم 
اهنداتفا و رـس  لابند  درک ، تحار  دوب  هعماج  رد  هک  اهینماان  نیا  زا  يرایـسب  زا  ارم  باجح ، دـیآ . دورف  مرـس  هب  اهکلتم  ناراب  دریگ و 
هدولآ و ياههاگن  نآ  زا  يزاینیب  تینما و  ساسحا  هیلوا ، باجح  نآ  باختنا  اب  دـش . رتمک  یلیخ  یلیخ  روجان و ... ياههاگن  اـهکلتم و 

تاـقیفوت نآ ، لـیمکت  نـتفرگ و  باـجح  اـب  دـندوب . ... هدـش  تـیمهایب  مـیارب  اـهنآ  مدوـب و  تـحار  دوـخ  یفرط  زا  مدرکیم و  تـسپ 
ار مولع  قیاقح و  درک ، ادیپ  ینیریـش  توالح و  فیاظو ، ریاس  هزور و  زامن و  دوبهدش ، فاص  هار ، ییوگ  دشیم . ملاح  لماش  يدنوادخ 

نیرتشیب شالت ، یکدنا  اب  ینعی  ( !؟ اجک جیاتن  همه  نآ  اجک و  زیچان  یعس  نآ  یلو  متـشگیم  اهنآ  لابند  ًارهاظ  هکنآ  اب  هتفای ، یتحار  هب 
تفرشیپ متـشادیمرب . رتدنت  ار  اهمدق  همه  رگید  مندش ، باجح  اب  ياهمدق  نیلوا  زا  دعب  دشیم ). مبیـصن  قیاقح  مولع و  كرد  رد  مهس 

هک مهد  رکذـت  دـیاب  هتبلا   ) تشذـگ لاونم  نیمه  هب  هک  یلاـس   3 زا 2 ـ  دـعب  یلو  تعرـساب ؛ یلیخ  قیاـقح  ندرک  هداـیپ  ریـسم و  نیا  رد 
يولج رد  یعنام  راگنا  یلو  مدیـشوپیم ) گرزب  يرـسور  هریتو و  داشگ  یلیخ  يوتنام  رخاوا ، رد  هکنیا  ات  دشیم  رتلماک  مئاد  مشـشوپ ،

نیا مدیـشوپ . رداـچ  هکنیا  اـت  مدرکیم ، دوکر  هفقو و  ساـسحا  مئاد  مورب و  متـسناوتیمن  رتـشیب  یلو  مدوبهدیـسر ، ییاـج  اـت  دوـب . مهار 
. مدرکیم سح  ًاعقاو  ار  یتحار  تینما و  تشاد . دوخ  لامک  ّدح  هب  ار  هدش  رکذ  دیفم  راثآ  ۀمه  شندوب ، قح  رب  هب  نیقی  زا  دعب  شـشوپ ،
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زا متفاییم . ... مارآ  ار  دوخ  منزب ، يویند  ياهیگتسباو  زا  يرایـسب  هب  اپتشپ  مهد و  ماجنا  ار  ياهفیظو  مدوبهتـسناوت  هکنیا  زا  یفرط  زا 
یهرز لماح  ار  دوخ  كاـپان ، دـصاقم  هب  هدولآ  تسپ و  ياـههاگن  اـهیتشز و  همه  نآ  لـباقم  رد  متفاـییم  روضح  هک  هعماـج  رد  یفرط 

ملاس ًاترطف  رگا  نز  منکیم  رکف  : » نارهت هملعم ـ  ق ـ  مناـخ ل ، . 10 ( 2 .«) درکیم ظفح  ارم  ناتفص ، ناطیـش  تالمح  نیا  زا  هک  متفاییم 
نیا رگا  یتح  دشابهتـشاد ، دوجو  مرحمان  درم  وا و  نیب  یلئاح  باجح و  هک  دراد  تسود  دشابن ، ییامندوخ  سوه و  يوه و  وریپ  دشاب و 
دروم رد  هک  ملعم  لاوئـس  ربارب  رد  میاهیـسالکمه  زا  یکی  ینید  سالکرد  ناتـسریبد  رد  زور  کی  دـشاب . هبترم  نیرتنییاـپ  رد  باـجح 

نودـب يرگید  تسوپ و  اب  یکی  هک  یلاح  رد  میهد  رارق  اوه  نایرج  ضرعم  رد  ار  غرم  مخت  ود  رگا  : » هک دروآ  ار  لاثم  نیا  دوب ، باجح 
رارق نآ  ۀتـسوپ  ریز  رد  هک  یغرممخت  نآ  ات  دوشیم ، دساف  بارخ و  اوه  نایرج  ربارب  رد  رتدوز  هدـنکتسوپ  غرممخت  نآ  دـشاب ، تسوپ 

مه نز  دشاب ». تسوپ  اب  هک  دنوریم  یغرممخت  غارس  هب  غرممخت ، ود  نیا  باختنا  رد  دنشاب  ملاس  ۀقئاذ  ياراد  هک  يدارفا  ًاملسم  دراد و 
زا ار  دوخ  یکاـپ  افـص و  نآ  رتدوز  دراد ، دوجو  هعماـجرد  هک  یفلتخم  لـماوع  ربارب  رد  دـشاب ، باـجح  نودـب  نز  رگا  تسا  روـطنیمه 

هعماج رد  ار  باجح  ندرک  تیاعر  زا  یـشان  دـیاوف  نانآ  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  لقاال  ای  نانز و  همه  منکیم  رکف  نم  دـهدیم ... تسد 
نیرتشیب نیرتهب و  دـننک . تیاعر  ار  نآ  هک  دنتـسین  رـضاح  ناشدوخ  ياـهییامندوخ  اـهسوه و  لاـیما و  رطاـخ  هب  یخرب  اـما  دـننادیم ؛

ًادـیدش نآ  هب  نز  هک  يزیچ  نامه  ینعی  تسا . نز  يارب  یحور  شمارآ  ظفح  انامه  دروآیم ، ناـغمرا  هب  باـجح  تیاـعر  هک  ياهدـیاف 
کی زا  هدافتـسا  دـحرد  ًالبق  نم  باجح  هتبلا  بارطـضا ... هرهلد و  مدـع  يارب  روطنیمه  تسا و  مزال  نادـنزرف  تیبرت  يارب  دراد  جایتحا 

صوصخب لاس و  نسمه و  نارتخد  نایم  رد  هکنیا  رطاـخ  هب  عقوم  ناـمه  اـما  تساهدوب ؛ نتفرگ  ور  هب  ندوبدـیقم  نودـبو  یلومعم  رداـچ 
مدرکیم ساسحا  عقوم  نامه  اما  منک ؛ تیاعر  متـساوخیم  ار  یلومعم  دحرد  باجح  مدوب و  رفنتم  رداچ  زا  موشن ، ریقحت  لیماف  نارتخد 

یهاگ دنـشاب و  نم  يارب  یمکحم  هاگهیکت  دـنناوتیمن  اهنآ  هک  مدرکیم  ساـسحا  دـنراد و  مک  يزیچ  راـگنا  باـجحیب  دارفا  نیا  هک 
نادـجو باذـع  ساسحا  متفریم ، نوریب  تسا ) يرـسور  اب  مروظنم  هتبلا   ) باـجحیب تقو  کـی  مه  رگا  مدیـسرتیم و  اـهنآ  زا  تاـقوا 

اب رتشیب  ردق  ره  مدش و  انشآ  نید  حور  قیاقح و  اب  هک  دوب  یتقو  زا  نم  ِلماک  باجح  دمآیم . مدب  مدوخ  زاو  مدرکیم  یحور  یتحارانو 
زا یکی  باجح  : » نارهت هملعم ـ  ف ـ  مناخ ز ، . 11 ( 3 .. ) دشیم رتشیب  رداچ  صوصخب  باجح و  هب  نم  ۀقالع  مدشیم ، انشآ  قیاقح  نیا 

دناوتیم يزیرغ  دعب  هب  نز  شیارگ  تامدقم  زا  یکی  یباجحیب  دنکیم ، مهارف  نز  يارب  ار  يونعم  دـعب  ققحت  ناکما  هک  تسا  یلیاسو 
ار وا  تیـصخش  دـناوتیم  نادرم ، ربارب  رد  هجوت  بلج  تالاح  داجیا  قیرط  زا  یفطاع  دـعب  هب  نز  شیارگ  رد  صوصخب  دـیآ و  رامـش  هب 

زور ره  هعماج  رد  ظاحل  نیدبو  تسا ، نآ  ناهاوخ  درم  هک  دوشیم  نآ  شاتیـصخش  دـنادرگ . وا  تساوخ  ریـسا  هتخاس ، درم  هب  هتـسباو 
رارق نادرم  هجوت  دروم  يزیرغ ) دـعب  هب  هجوت  اـب   ) نیریاـس زا  رتشیب  تاـعامتجا ، رد  اـت  دزادرپیم  ییارآدوخ  هب  دـیآیم و  رد  یتروصهب 

زا يرایسب  رد  نز  تایقرت  عنام  هک  تسا  یلئاسم  نیرتیـساسا  زا  یکی  هلئـسم  نیا  دوخ .) رد  یفطاع  دعب  ءاضرا  هب  جایتحا  تهج  هب  ) دریگ
دوخ دوجو  رهوگ  زا  باجح ، هب  لسوت  اب  ناهج ... نیا  رد  تیـصخش  لماکت  یتح  ملع و  لیـصحت  هلمجزا : دـیآ ، رامـش  هب  ناوتیم  داعبا 

ساسحا زین  نز  هکلب  دـنکیم ، لزنت  يزیرغ  دـح  هب  شتیـصخش  هک  تسین  دروم  نیا  اهنت  یباجحیب ، اب  هک  ارچ  درک ، تظفاـحم  ناوتیم 
رد رگا  دـیآیم . باسح  هب  لقتـسم  تیـصخش  کی  ناونع  هب  هکلب  دـنکیمن ، تراقح  ساسحا  باـجح  اـب  نز  دـنکیم . يراوخو  تفخ 

ناشدوخ ياپ  كاپان ، نادرم  باسحو  تسین  يرکف  فارحنا  بجوم  دوخ ، لقاال  هک  تسا  نئمطم  دوش ، هجاوم  ملاسان  نادرم  اـب  یطیحم 
ریبد خ ـ  مناـخ ن ، . 12 ( 4 ...«) دوشیم هتـشون  ناشدوخ  ياپ  ناشتیـصعم  یـشکرس و  فلتخم ، نادرم  ياوقت  مدـع  بساـنت  هب  هک  تسا 

، دنکیم دیدهت  ار  وا  هک  يدج  تارطخ  زا  يراوتسا ، مکحم و  هاگیاپ  رد  ار  نز  دوخبدوخ  هک  تسا  ششوپ  باجح و  نارهت ...« : ینید ـ 
انعمیب دوجوم  کی  نز ، زا  دریگیم و  رب  رد  زین  ار  شحور  قامعا  ات  هکلب  ار ، وا  مسج  اهنت  هن  هک  یتارطخ  دیامنیم . يرادـهگن  ظفح و 
دهدیم یتلذ  یتسپ و  ره  هب  نت  دـش ، یقلت  یـشزرایب  اوتحمیب و  دوجوم  نارگید  دوخ و  رظن  رد  نز  هک  یناـمز  دزاـسیم و  شزرایب  و 

زا هتـشذگ  میژر  رد  نانز  تیعـضو  موش  تارطاخ  زونه  دـنکیم . هراّما  سفن  ِدـنبرد  ریـسا  درف  ره  ياهسوه  تاوهـش و  يادـف  ار  دوخو 
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زا ناشراک  هک  دندوب  هدش  یکوک  ياهکسورع  هب  لیدبت  حیحص ، میلاعت  نامیا و  هب  یسرتسد  مدع  یباجحیب و  تلع  هب  هک  هتفرن  اهدای 
نابایخ و هرادا و  طیحم  رد  ییاپو  رسیب  ره  هجوت  دروم  ات  دنور ، رو  دوخ  تروص  رـس و  هب  دننیـشنب و  هنیآ  ياپ  هک  دوب  نیا  ماش  ات  حبص 

تیلاـعف راـک و  ياـج  هبو  دـنیابرب  رگیدـکی  زا  تقبـس  يوگ  تارادا  طـیحمرد  ًاـصوصخم  نادـیم ، نیا  رد  یتح  دـنوش و  رازاـب  هچوک و 
ره عمط  دروم  ار  دوخ  هناهاگآان  هناهاگآ و  دنزادنیب و  راک  زا  كرحم  ياهشـشوپ  اهشیارآ و  اب  زین  ار  شیوخ  راکمه  نادرم  هدنزاس ،

فک زا  ناگیار  هب  ار  تمـصع  تفع و  رهوگ  اههلیح ، اههقح و  عاونا  اب  كرگ ، تسد  رد  ياهّرب  دـننام  هرخـالاب  دـنهد و  رارق  یلد  راـمیب 
يرادربهرهب وا  زا  هک  يدایـش  ره  تسد  رد  دـندش  يرازبا  هلیـسو و  اهنت  دـننک ، یگدـنز  یناسنا  دنـشاب و  ناـسنا  هکنیا  ياـج  هب  دـنهدب و 

نز ياهیتخبدب  ۀشیر  درادیم و  هگن  ناما  رد  راکم ، ره  رکم  زا  عاّمط و  ره  عمط  زا  ار  نز  ششوپ ، باجح و  هک  تساجنیا  دنک . یسنج 
تمالـسو دناکـشخیم  ار  يرـشب  هعماجو  هداوناخ  طـیحم و  یکاـپ  نز و  یحور  تمالـس  دناکـشخیم و  ار  يرـشب  هعماـج  درم و  یتحو 

هب دولآسوه  ياههاگن  هک  ار  هعماـج  درف و  یهاـبت  داـسف و  ۀـفطن  دـنکیم و  نیمـضت  ار  هعماـجو  هداوناـخ  طـیحم و  یکاـپ  نز و  یحور 
یتمالـس یکاـپ و  هداوناـخ ، ناـینب  ظـفح  تهج  رد  يرثؤـم  شقن  باـجح  دربیم ... نیب  زا  لیکـشت ، ودـب  زا  تسا  ناـیرع  همین  ياهندـب 

رد تسکـش  زا  هلـصاح  یناور  ياهيرامیب  زا  ار  هعماج  دراد و  اهناسنا  ناور  حور و  ۀنیکـس  شمارآ و  نتـشادهگن و  ناـما  رد  اـههیحور 
مدـع و  نداهن ، قوشعم  ورگ  رد  لد  تلع  هب  هک  یناناوج  دـناهدوبن  مک  هک  هداد  ناشن  هبرجت  هک  ارچ  دـنکیم ؛ ظـفح  یقـشع  ياـهارجام 

هب ار  رمع  ۀیامرس  هدرب ، دایتعا  لکلا و  هب  هانپ  ای  هدز  یـشکدوخ  هب  تسد  قشع ، رد  یماکان  هصالخ  و  جاودزا ، هب  شندشن  رجنم  لاصو و 
راکو و لیـصحت  سرد و  رد  كرحت  تسکـش ، نیا  رثا  رد  ای  دناهدش و  یبصع  یحور و  ياهيرامیب  راچد  ایو  دـناهداد  تسد  زا  ناگیار 
هک تسناد  نیا  زا  ار  باجح  دـیفم  شقن  ناوتیم  زین  و  دـناهدش . لیدـبت  یلیفط  درگلو و  راـکیب و  يرـصنع  هب  هداد ، تسد  زا  ار  تیلاـعف 

صقر و هب  اههراباک  رد  ای  ندـشنکنام  لیبق  زا  تیناسنا  تیـصخش و  ةدـنرب  نیب  زا  لذـتبم و  ياهلغـش  هب  نتخادرپ  زا  دوخب  دوخ  ناـنز ،
نیا درک  شومارف  دیابن  هک  هچنآ  هتبلا  دـننامیم . نوصم  ندـیدرگ ... يدـساف  درم  ره  سیئر و  ۀـبعلم  تارادا  رد  ای  ندـش و  لوغـشم  زاوآ 
دوخ تین  لد و  بقارم  همه ، زا  لبق  دنشاب و  رادروخرب  یبلق  ینطاب و  باجح  زا  یتسیاب  درم  یتح  نز و  يرهاظ ، باجح  زا  لبق  هک  تسا 

شتارثا ای  دمآ  دهاوخن  تسد  هب  ینطاب  یبلق و  باجح  نودب  تسا ، رظن  دروم  ششوپ  باجح و  زا  هک  یتبثم  دیفم و  راثآ  نآ  ّالا  دنشاب و 
ياراد تسا و  ناسنا  لوا ، ۀلهو  رد  دـشاب ، حرطم  يزیرغ  دـعب  زا  هک  نیا  زا  لبق  نز  هک  تسا  نیا  باجح ، دـیفم  شقن  سپ  دوشیم ، مک 

، عامتجا رد  نز ، يارب  شـشوپ  ندادرارق  اب  هک  دهاوخیم  نز  يارب  ار  نیمه  زین  سدقم  عراش  و  یناسنا ، ۀیلاع  ياهدادعتـسا  اهشیارگ و 
. -------------------- دنک افوکش  ار  نز  یتوکلم  يونعم و  تیصخش  قیرط ، نیا  زا  دنک و  حرطم  یناسنا  يونعم و  دًعب  زا  ار  نز 

ناـمه ( . 2 . ) ص 217 باــتک ، ناــمه  ( . 1 ------------------------------------------------------------ )
ـ  وجشناد ز ـ  مناخ م ، . 13 ( 1 . ..«) 240 ص 238 ـ باتک ، نامه  ( . 4 . ) 230 ص 229 ـ  باتک ، نامه  ( . 3 . ) 229 228 ـ  ص 227 ـ  باتک ،
نز يرگید  عون  هب  دوخ  مه ، صقان  باجح  اریز  دـیازفایم ... نز  ینماان  رب  یعون  هب  یباجح  عون  ره  لماک ، باـجح  زا  ریغ  هب  نارهت ...« :

: هک دـنیوگیم  دنـشابهتشاد ، ناشباجح  عون  يارب  یهیجوت  دـنهاوخیم  اـی  دـنرادن و  یلماـک  باـجح  هکیناـسک  دـنکیم . رتبلاـج  ار 
لغاشم رد  يرایـسب ، باـجحاب  ناوناـب  رد  اـما  تسا ! ریگاـپ  تسد و  یتراـبع  هب  و  دـشاب ، دـناوتیم  یعاـمتجا  ياـهتیلاعف  عناـم  باـجح 
عوضوم نیا  فالخ  ملعم و )... هاگشناد ، سردم ، کشزپ ، لیبقزا : ، ) توافتم یعامتجا  ياهتیلاعف  فلتخم و  ياهتَمِـس  رد  نوگانوگ ،

نیا رد  دـح  نیا  ات  هزادـنا و  نیا  هب  دنتـسناوتیمن  دوبن ، حرطم  اهنآ  يارب  باجح  ۀلئـسم  رگا  هک  تسا  لهـس  ددرگیم . تاـبثا  یبوخ  هب 
يونعم بتارم  رظن  زا  ًالمع  دـننکیم ، ار  باجح  میرح  تاـعارم  هک  ياهدرک  لیـصحت  ۀـنمؤم  ناـنز  هوـالع  هب  و  دنـشابرثؤم ... اـهتیلاعف 

یباجحدب یلمع ، یلقع و  تازایتما  نامه  اب  طیارـش و  نآ  رد  هک  یناوناب  ات  دـندرگیم  لئان  يرتشیب  تایقرت  هب  هیکزت  يوقت و  یحورو و 
؛ دناهتخاس هشیپ  دوخ  يارب  دراد ) تافانم  اضر » میلـست و   » ماقم اب  هدوب و  یهلا  رماوا  هب  یـشکرس  نید و  میرح  زا  دّرمت  یعون  دوخ  هک   ) ار
، هتفر رامش  هب  تیـصعم  هب  نادرم  ندناشک  رد  يّرثؤم  لماع  دننک و  بلج  دوخ  هب  ار  زابـسوه  نادرم  رظن  دنناوتیم  رتهب  لاح  نآ  رد  اریز 
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.14 ( 2 ...«.) دـننامب مورحم  يوقت ) مدـع  تلع  هب   ) يونعم یحور و  تایقرت  زا  هجیتن  رد  دـنور و  رامـش  هب  نارگید  یـصاعم  کیرـش  دوخ 
عضو اب  ییانشآ  یهاگآ و  يارب  ار  مدوخ  لاح  حرش  زا  يرـصتخم  هک  منادیم  مزال  همه  زا  لبق  : » نارهت هاگـشناد ـ  داتـسا  ق ـ  مناخ ص ،

، یگداوناخ ننـس  بادآ و  يور  زا  لوا  زا  هدوشگ ، مشچ  يداع ) یبهذم   ) یتنـس یبهذم  هداوناخ  کی  رد  نم  مسیونب : مایلعف  هتـشذگ و 
زا هک  دوبن  یـسک  هداوناخ  رد  ینعی  مشاب ، انـشآ  باجح  حور  اب  هکنیا  نودـب  مدرکیم . تاعارم  ار  يرهاظ  باجح  تداع ، يور  زا  ینعی 

میارب یمالـسا  قالخا  ياهوگلا  تمـصع و  تفع و  زا  یـسرد  دـیامن و  انـشآ  ینطاب ) ینورد و  یلـصا  باجح   ) باجح حور  اـب  ارم  لوا ،
لد و یکاپ  هب  هجوت  ینطاب و  باجح  تمرح  میرح  ظـفح  نودـب   ) ندربرـس هب  يرهاـظ  باـجحاب  اهتدـم  زا  سپ  ورنیا ، زا  و  دزوماـیب ،
ملع و لوصح  خـلت و  تایبرجت  نتخودـنا  زا  سپ  کنیا  ندـش ، اهنارحب  تاهابتـشا و  اهشزغل و  راچد  و  مرحمان ) ریغ و  هب  تبـسن  هدـید 

نیمأت رد  باجح  يدوجو  رثا  تیمها و  ترورـض و  ةرابرد  ار  دوخ  تارظن  ینطاب ، يرهاظ و  باـجح  ود  ره  تیمها  شزرا و  هب  یهاـگآ 
روط هب  نادرم ) رد  هاـنگ  هب  یگدولآ  زا  يریگولج  صوصخب   ) هعماـج رد  دـسافم  يریگـشیپ  نز و  دوـخ  تاـیح  حور و  تمالـس  هاـفر و 

ساـبل و شیارآ و  رکف  رد  مئاد  هک  ینز  یترپساوح : زا  يریگولج  . 1 دوش : عقاو  دیفم  نارگید  لاح  هب  هک  مراودیما  مسیونیم و  هدرـشف 
ًاعبط دـنک و  لمع  سپـس  هدومن  یلوصا  رکفت  رتیـساسا ، رتمهم و  دراوم  رد  هک  دـنکیمن  ادـیپ  یلاجم  رگید  تسا  شدوخ  هفایق  لکش و 

هجوتم نتـسیز ...» هداس   » دنمـشزرا ياـهثحب  هلـسلس  هب  هجوت  اـب  تشذـگ و  دـهاوخ  شزرایب  لذـتبم و  لـئاسم  نیمه  هب  شاتقو  همه 
لالحمضا و ضرعم  رد  ار  وا  تیصخش  رتشیب  دشکیم و  اهییامندوخ  اهیتسرپدًم و  يوسهب  رتشیب  ار  وا  نز ، ندوب  هفّشکم  هک  میوشیم 

شدوخ هب  ًامیقتسم  ششوپ  نیا  عفن  درادیم ، یفخم  نارگید  دید  ضرعم  زا  ار  دوخ  یعیبط  ياهییابیز  نز  یتقو  . 2 دهدیم . رارق  یهابت 
هدروخ تسکش  هک  تسا  درم  نیا  نز ، یعقاو  باجح  تروص  رد  و  دنامیم ، ناما  رد  زاب  سوه  نادرم  ةدولآ  ياهدید  زا  نوچ  دسریم ،
يواست حالطـصا  هب  و  ، ) باجح عفر  دروم  رد  هتـشذگ  ياهارجام  هبرجت و  مکح  هب  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنکیم و  ررـض  ساسحا  و 

« هاـگن کـی  ياـهب   » باـتک رد  هـک  ییاـهینماان  ساـسحا  نآ  ۀـمه  هکیلاـح  رد  دــنهدیم . نخــس  داد  رتـشیب  نادرم  درم ) نز و  قوـقح 
هّبجحم و نانز  هب  نادرم  ياههاگن  ءوس  تارثا  هاگیب  هاگ و  هتبلا  تسا . ناما  رد  اهنآ  زا  دنکیم  هدافتـسا  باجح  زا  نز  یتقو  میاهدناوخ ،

لیبق نیا  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  دنـشابهتشاد ) مه  لومعم  زا  رتشیب  علو  صرح و  دراوم  نیا  رد  نادرم  اسب  هچ  و   ) دریگیم قلعت  مه  راقو  اـب 
نیا زا  تسه ، شلباقم  رد  نز ) شـشوپ   ) یگرزب عنام  نوچ  دسرب ، دوخ  دیلپ  دصقم  هب  تسناوت  دهاوخن  دـسریمن و  يزیچ  هب  درم  عقاوم 

نیمهرـس رب  هک  ارچ  دوبدـهاوخ ، رتیناسنا  رتیفطاع و  نانز ، دوخ  ناـیم  طـباور  . 3 تسا . رگنـس  مکح  رد  فـیفع  نز  يارب  باـجح  ور 
داجیا ییاهتباقر  نادرم ، ءوس  تاهجوت  بلج  اهیمرگ و  رازاـب  نیا  رد  ناـنز ، دوخ  ناـیم  تسا  جـیار  ناوناـب  ملاـع  رد  هک  اهیتسرپدـم 
هجوت دنک و  یگدـنز  درم ، زا  لقتـسم  دـناوتب  نز  رگا  هکیلاح  رد  تسا ، تداسح  لقاال  توادـع و  هنیک و  شایعیبط  ۀـجیتن  هک  دوشیم 
ماهدید اهاج  ریاس  سوبوتا و  رد  اهراب  دش . دنهاوخن  هدرمـش  بیقر  شیارب  رگید  نانز  دشابهتـشادن ، تیمها  شیارب  دساف  فیثک و  نادرم 

وا ندـمآ  زا  لبق  ات  هک  يرگید  نز  شـصوصخم ، راوطا  تالاح و  نآ  اـب  دوشیم  سوبوتا  دراو  شوپکیـش  ۀفـشکم  نز  کـی  یتقو  هک 
تیمیمـص و هبجحم  نانز  نایم  هراومه  سکعرب  هک  یلاح  رد  دـنکیم ، هاگن  وا  هب  هنیک  ریقحت و  صوصخم و  یتلاح  اـب  دوب ، هجوت  دروم 

رثا رب  یتقو  دراد ) هک  یتاذ  تین  نسح  تهج  هب   ) تسا رواب  دوز  حولهداس و  نز ، هکنیا  هب  هجوت  اـب  . 4 دوشیم . هدید  یصوصخم  يافص 
قلعت دشاب ) دـساف  اسب  هچ  هک   ) درم نآ  هب  شاهقالع  تهج  نودـب  هدـش ، کیرحت  نز  هفطاع  دـش  بلج  وا  هب  يدرم  هجوت  تیاعر ، مدـع 

ياهظحل دنچ  تسا  هتساوخیم  درم  اهنت  دراد ، يزیرغ  ۀشیر  ًالماکو  هدوبن  یفطاع  ًالصا  نز ، نیا  هب  درم  نآ  هجوت  هک  یلاح  رد  دریگیم .
نارتخد یگدنز  میدوب  هدناوخ  اهباتک  تالجم و  رد  هک  ییاهتشذگرس  اههصق و  اهناتساد و  رد  دیامن . یتذل  ساسحا  ینارچمشچ  اب 

رواب دـنکیم  یهجوت  لقادـح  راهظا  وا  هب  درم ، هک  دـنیبیم  اـت  يرواـب ، دوز  یبلق و  شوخ  رثا  رد  اریز  دوب ، ُرپ  اـهارجام  نیا  زا  يرایـسب ،
شزیارغ هب  یطبر  هدوب و  وا  يرطف  یهاوخرگید  سح  ۀجیتن  هک   ) یتسودناسنا هفطاع و  يور  زا  نز  هک  روطنامه  دـنکیم  روصت  هدرک ،

نامگ دـنکیم و  سفن  هب  سایق  دـعب  دوشیم . ادـیپ  شلد  رد  یتبحم  وا  هب  تبـسن  درگنیم . روطناـمه  مه  درم  درگنیم ، درم  هب  درادـن )
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فوطعم یقیالان  درف  هب  تهجیب  نز ، یفطاـع  تاـهجوت  بیترت  نیا  هب  و  تسا ، كاـپ  روطنیمه  مه  شاهقـالع  دروم  فرط  هک  دـنکیم 
ار تالکـشم  نیا  درم ، نز و  نایم  یبلق ) ًاصوصخم   ) یمیرح دوجو  اما  دـنکیم . داجیا  شیارب  ار  يدایز  ياهرـسدرد  اـسب  هچ  و  دوشیم ،
هب نآ  يدـعب  موش  تارثا  هک  دوش  رادـیاپان  بساـنمان و  یجاودزا  ۀـیاپ  قیـالع ، نیا  اـسب  هچ  رگید  يوس  زا  دربیم . نیب  زا  لـماک  روـطهب 

ار ریغ  هب  هاـگن  ةزاـجا  دوخ  هب  هن  هعماـج ، رد  نیفرط  نوچ  دوـشیم ، هداوناـخ  ياـنب  ماکحتـسا  بجوـم  باـجح ، . 5 تسا . مولعم  یبوـخ 
مئاد نوچ  دنام ، دهاوخ  بوبحم  لوبقم و  اهنآ  دزن  ناشرـسمه  هشیمه  يارب  هجیتن  رد  تفایدنهاوخ . ار  ینارچمشچ  لاجم  هن  دنهدیم و 

، دراذگن شیامن  هب  ار  دوخ  يرهاظ  ياهتیباذـج  یلک  روطهب  نز  یتقو  . 6 دنتسین . رگهراظن  ار  دوخ  رـسمه  زا  رتابیز  نابایخو  هچوک  رد 
نانز یضعب  هنافسأتم  هک   ) اهینارچمشچ نیا  مغریلع  درم ، نوچ  دنکیم ؛ ادیپ  شیازفا  هعماجرد  نز  يونعم  ياهب  شزرا و  نازیم  ًاملسم 

نآ مغریلع  دـناشکیم و  نامیا ) کلهم  و   ) رذـگدوز ینآ و  یتذـل  هب  ار  وا  هک  دـنروآیم ) باسح  هب  راختفا  دوخ  يارب  قمحا  ناداـن و 
يدام تسپ  يـالاک  کـی  دـح  رـس  هب  اـت  هعماـج ) یتح  و   ) درم رظن  رد  نز  شزرا  نیح ، ناـمه  رد  اهدـیجمت ، فیرعت و  اـهيزاب و  ناـبز 

، کلهم هدننکمومـسم و  ییامندوخ  نآ  ياج  هب  دوخ  یعقاو  باجح  اب  نز ، رگا  اما  درادن . یناسنا  شزرا  رگید  نز ، هدرک و  ادیپ  شهاک 
وا دوخ  زیارغ ، عفانم و  کنیع  ریغ  هب  هک  دبای  تصرف  زین  هعماج  و  دبایب ، هعماج  هب  ار  دوخ  يدادادـخ  تالامکو  اهتلیـضف  شیامن  لاجم 

دوخبدوخ نز  هاگن ،» کـی  ياـهب   » باـتک ۀتـشون  قباـطم  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دوریم و  ـالاب  نز  شزرا  ًاملـسم  دسانـشب ، درگنب و  ار 
رد نز  یتقو  هک  تفگ  ناوتیم  نز  یقیقح  تیصخش   » ثحابم هلـسلس  زا  هدافتـسا  اب  . 7 دش . دـهاوخ  بوسحم  یهلا  تبهوم  کی  ناونعب 

دوـخ يوـنعم  یفطاـع و  تیـصخش  روـحم  هـب  دوـشیم ، فرـصنم  دوـخ  ۀـضرع  ییاـمندوخ و  زا  و  دراد ، باـجح  دوـخ  مراـحمریغ  ربارب 
ةزرابم کی  نارگید ، هب  دوخ  ۀضرع  زا  ندرکرظن  فرص  ینعی  دریگیم . هلصاف  دوخ  يزیرغ  دُعب  زا  تبسن  نامه  هب  و  دوشیم ، رتکیدزن 
يونعم  » روحم لوح  وا  تیصخش  تابث  و  نز ، دوخ  تیبرت  حالصا و  شامیقتـسم  ۀجیتن  هک  تسا . اهیهاوخدوخ  هیلع  رب  رمتـسم  یمئاد و 

دارفا ۀمه  يارب  و  یحور ، تینما  مه  يرهاظ و  تینما  مه  دـشاب ، شدارفا  يارب  ینما  طیحم  رظن  ره  زا  دـیاب  هعماج  طیحم  . 8 تسا . ندوب »
ياـهییابیز هک  دوشیم  فظوم  شیپ  زا  شیب  نز  تسا ، دـیدش  رایـسب  هک  نز  زا  درم  یحور  يریذـپ  ریثأـت  تلع  هب  درم .) نز و  زا  معا  )

هک میاهدناوخو  هدشهتفگ  هاگن » کی  ياهب   » باتک رد  هک  نانچنآ  تساجنیمه ، درم  گرزب  فعض  نوچ  دنک . ناهنپ  ار  شدوخ  یعیبط 
رد ییابیز  كرد  هب  تبـسنو  لکـشم  رایـسب  درم ، يارب  هاگن  لرتنک  هکنیان  هب  هچوت  اب  و  تسا » شدولآهانگ  ياهب  هانگ  ياـهب  درم  ناـمیا  »

بسحرب نز  تسا . نز  رد  ییابیز  عون  نیمه  دنکیم  کیرحت  ار  يزیرغ  لیم  هک  ییابیز  اهنت  تسا و  ساسح  رایسب  دوخ ، فلاخم  سنج 
اب دـنک و  کمک  هنیمز  نیا  رد  دـماجنایم ) نز  تینما  هب  شتیبرت  هک  هعماـج  زا  یمین  ناونعهب   ) درم هب  دـیاب  یقـالخا  نید و  ۀـفیظو  کـی 
وا یناسفن  نیرفآ  ارجام  تاناجیه  یناوهـش و  لایما  کیرحت  عنام  دـناوتیم  دـهدیم ، ناشن  درم  ربارب  رد  هک  يراقو  باـجح و  تیدـج و 
زین نز  دوخ  يارب  ینما  طیحم  هک  تسا  طیارش  نیا  رد  و  دنوشن ! رتهناوید  تسه ، یضرم  ناشلد  رد  نآرق ـ  ریبعت  هب  هک ـ  یناسک  ات  دوش 

. ------------------------------------- ناشدوخ فیاظو  هب  تسا  درم  نز و  یعمجساوح  شاهجیتن  هک  دوشیم ، داجیا 
ینعی ص 304 . باتک ، نامه  ( . 2 . ) 271 ص 270 ـ  باتک ، نامه  ( . 1 ------------------------------------------- )

ییامندوخ ای  تلفغ  تروص  رد  و  دایز ، نازیم  هچ  ات  نز  هب  تبـسن  شاتیـساسح  و  ریطخ ، ردقهچ  شلباقم  فرط  تیعقوم  دنادب  نز  رگا 
لمحت ار  نتـشاذگ  باجح  جنر  تمحز و  تسناوت  دـهاوخ  رتناسآ  رتهب و  دوشیم ، وا  دوخ  هجوتم  ینیگنـس  تیلوئـسم  هچ  نز ، يدـمع 

نز دوخ  هب  شامیقتسم  ةدیاف  دشاب  نما  همه  يارب  رگا  هک  ياهعماج  داجیا  دیما  هب  ددرگ و  صالخ  طیحم  ینماان  ّرـش  زا  زین  دوخ  هدومن و 
رگید رثا  . 9 دوب . دـهاوخ  روجأم  دوخ  دـنوادخ  دزن  زین  دوخ  تباب  نیمه  زا  هدرک ، لابقتـسا  زاب  شوغآ  اب  ار  باـجح  دیـسر ، دـهاوخ  زین 
ۀعماـج رد  اـی  فلتخم و  عماوج  رد  ار  قـفوم  ِناـنز  یتـقو  تسوا . یملع  ياهدادعتـسا  یتـح  نز ، ياهدادعتـسا  شرورپ  دـشر و  باـجح ،

نامه رطاخ  هب  نیاو  دناهدوب  لمجتم  ریغ  تسیزهداسو و  شوپهداس  نانز  فیدر  زا  ءانثتـسا  نودب  اهنآ  مینیبیم ، میروآ  رظن  رد  نامدوخ 
(. ----- 1 «) دنامیم زاب  رگید  تاهج  هب  هجوت  زا  ًاعبط  دنک ، روحم  کی  هجوتم  رتشیب  ار  شاساوح  ناسنا  رگا  هک  تسا  ياهدعاق  لصا و 
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ص باتک ، ناـمه  ( . 1 --------------------------------------------------------------------------- )
.261 257 ـ

دیشاب نیا  لثم 

، هدـیناشوپ وا  زا  ار  دوخ  ترـضح  تساوخ . دورو  ةزاجا  اهیلع ـ  هللا  مالـس  همطاف ـ  زا  ییاـنیبان  درم  : » دومرف مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح 
مالس همطاف ـ  ترضح  دننیبیمن ». ار  وت  هک  وا  يدرک ؟ رس  هب  رداچ  ارچ  : » دندومرف ربمایپ  دنداد . دورو  ةزاجا  سپس  دندرک و  رس  هب  رداچ 

: دوـمرف ادـخ  لوـسر  دـنکیم ». مامـشتسا  ار  وـب  وا  نیا  رب  هوـالع  و  منیبیم ، ار  وا  هـک  نـم  دـنیبیمن ، ارم  وا  رگا  : » درک ضرع  اـهیلع ـ  هللا 
ایح و ظفح  هب  قفوم  ییوناب  یگدـنز  ماجنارـس  زا  دنتـسم  رـصتخم و  ياهنومن  هب  کنیا  ( 1 .«) یتـسه نم  نت  ةراـپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ  »

لحارم ماـمت  رد  ار  لـماک  باـجح  هک  یتروـص  رد  دـنادب  دـشاب و  وـگلا  ناملـسم  يوناـب  ره  يارب  اـت  مینکیم  هراـشا  تـفع ، باـجح و 
یکی دوب : دهاوخ  رادروخرب  فیرشلا ـ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ـ  ماما  هاگـشیپ  رد  یتلزنم  تفارـش و  هچ  زا  دیامن ، تیاعر  شایگدنز 

ترایز متخ  دوش ، بایفرش  فیرشلا ـ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ـ  ماما  رـضحم  هب  هکنآ  يارب  سدقم ، دهـشم  رد  (، 2) گرزب ياملع  زا 
عاعش ناهگان  نیرخآ ، ياههعمج  زا  یکی  رد  تفگ : وا  دنکیم ، زاغآ  رهـش  دجاسم  زا  يدجـسم  رد  هتفه  ره  هعمج ، لهچ  رد  ار ، اروشاع 

نم هب  یبیجع  لاح  دیباتیم . مدوب ، اروشاع  ترایز  هب  لوغشم  نآ  رد  نم  هک  يدجسم  نآ  کیدزن  ياهناخ  زا  هک  مدرک  هدهاشم  ار  يرون 
یبـیجع رون  هناـخ ، نورد  زا  دوـب . ياهناریقف  کـچوک و  ۀـناخ  متفر . هناـخ  نآ  رد  هب  روـن ، نآ  لاـبند  هب  متـساخرب و  ياـج  زا  داد ، تسد 

زا یکی  رد  فیرشلا ـ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز ـ  ماما  رـصعیلو  ترـضح  هک  مدرک  هدهاشم  دندرک ، زاب  ار  رد  یتقو  مدز  رد  دیباتیم .
نم یتقو  دندوب ، هدیـشک  نآ  يور  هب  دیفـس  ياهچراپ  هک  مدرک  هدـهاشمار  ياهزانج  قاتا  نآ  رد  و  دنتـشاد ، فیرـشت  هناخ  نآ  ياهقاتا 
لثم يوشیم ؟ لمحتم  ار  اهجنر  يدرگیم و  نم  لابند  هنوگنیا  ارچ  : » دندومرف نم  هب  ترـضح  مدرک ، مالـس  نازیر  کشا  مدش و  دراو 

ناخاضر  ) یباجحیب ةرود  رد  هک  تسا  ییوناب  نیا  : » دندومرف دعب  میایب .»! امـش  لابند  هب  نم  ات  دـندرک ) هزانج  نآ  هب  هراشا  ، ) دیـشاب نیا 
( ------------------------------------------ 3 !.«) دنیبب ار  وا  مرحمان  ادابم  هک  دماین  نوریب  هناخ  زا  لاس  تفه  يولهپ )

هللا تـیآ  موـحرم  ( . 2 . ) ح16 ص 91 ، باـب 14 ، ج 43 ، راونــالاراحب ، ( . 1 -------------------------------------- )
ص48. نارهت ، مالسلا ، ـ  هیلع  نیسحلا ـ  نب  یلع  ترضح  دجسم  تاقیقحت  رتفد  فدص ، رهوگ  ( . 3 . ) یناتسیسدهتجم رقابدیس 

لامعا ۀنییآ 

دهاوخ ادخ  مشخ  دروم  دوش ، جراخ  هناخ  زا  شرهوش ، ةزاجا  نودب  هک  ینز  ره  دنیامرفیم : مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ـ  لوسر 
گنز و  هداد ، هتخانـشدوخ  لوئـسم و  نانز  ۀـعماج  هب  يرادـشه  هکنیا  يارب  ( 1 .) دوش یـضار  وا  زا  شرهوش  اـی  ددرگرب ، هناـخ  هب  اـت  دوب 

داسف و بالجنم  رد  يا  هنوگهب  هدوبر و  ار  ناـنآ  زیچ  همه  تاـیدام ، قرب  قرز و  تـالمجت و  هک  ناملـسم  ناوناـب  یخرب  يارب  ار  يرطخ 
تیرشب خیرات  رد  نز  تیصخش  قوقح و  ةدننک  ءایحا  هک  ار  مالسا  گرزب  ربمایپ  زا  دنچ  ینخـس  میدروآرد ، ادص  هب  دناهتفر ، ورف  یهابت 

دوخ يارب  باسح  زور  زیخاتـسر و  رد  ار  یتشونرـس  هدنیآ و  هچ  هک  دنبایرد  دنوش و  رادـیب  نارگ  باوخ  زا  دـیاش  میرادیم ، نایب  تسا ،
ینسح میظعلادبع  هدازماما  ترضح  زا  هرس ـ  سدق  قودص ـ  خیش  هعیش ، گرزب  ثدحم  ینابر و  ملاع  دینک : تقد  دناهدز ، مقر  میـسرت و 

ـ  شنیرهاط دادـجا  زا  راوگرزب  نآ  و  مالـسلا ـ  هیلع  همئـالا ـ  داوج  یقتدـمحم ، ماـما  ترـضح  زا  وا  تساهدرک و  تیاور  مالـسلا ـ  هیلع   ـ
يزور : » دومرف مالسلا ) ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ   ) ترضح نآ  هک  دناهدومرف  لقن  مالسلا ـ  هیلع  بلاطیبا ـ  نبیلع  زا  ناشیا  و  مالسلا ـ  مهیلع 

:2 درک ضرع  میتفای ، نایرگ  رایسب  ار  ترـضح  نآ  میتفر و  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ـ  لوسر  ترـضح  تمدخ  هب  همطاف  نم و 
زا ینانز  ( 2 ،) دندرب نامـسآ  هب  ارم  هک  یبش  یلع ، ای  دومرف : ؟ تساهدش امـش  ۀیرگ  ببـس  زیچ  هچ  هللا ! لوسر  ای  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و 
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. تسا ناشیا  يارب  نم  ۀیرگ  نونکا   ) متسیرگ اهنآ  باذع  تدش  زا  مدرک و  بجعت  اهنآ  تلاح  زا  مدید ، دیدش  باذع  رد  ار  دوخ  تما 
شقلح رد  منهج  غاد  بآ  دوب و  نازیوآ  شنابز  هب  هک  مدید  ار  ینز  دشوجیم . شرـس  زغم  هدشهتخیوآ ، شیاهوم  هب  هک  مدـید  ار  ینز  ( 
شریز زا  شتآ  دوخیم و  ار  دوخ  ندب  تشوگ  هک  مدید  ار  ینز  دوب . هدش  هتخیوآ  ناتـسپ  هب  هک  مدرک  هدـهاشم  ار  ینز  دـشیم . هتخیر 

روک و مدید  ار  ینز  دندوب . هدیدرگ  طلسم  وا  رب  اهبرقع  اهرام و  هدش و  هتسب  شیاهتسد  هب  شیاهاپ  هک  مدید  ار  ینز  دیشکیم . هلعش 
هک مدیدار  ینز  دوب . هراپ  هراپ  یـسیپ  هروخ و  ِضرم )  ) زا شندـب  دـمآیم و  نوریب  وا  ینیب  زا  شرـس  ِزغم  شتآ ، زا  یتوبات  رد  لال ، رک و 

. دشیم هدیرب  نیشتآ  ياهیچیقاب  بقع ، ولج و  زا  وا  ندب  تشوگ  هک  مدرک  هدهاشم  ار  ینز  دوب . نازیوآ  شیاهاپ  هب  شتآ  زا  يرونت  رد 
، شندب دوب و  كوخ  ِرـس  شرـس ، هک  مدـید  ار  ینز  دروخیم . ار  دوخ  ياههدور  تخوسیم و  شیاهتسد  تروص و  هک  مدـید  ار  ینز 

نوریب شناـهد  زا  دـشیم و  لـخاد  وا  تشپ  رد  شتآ  هک  مدـید  گـس  تروصهب  ار  ینز  دوب . باذـع  عوـن  رازه  رازه  وا  رب  غـالا و  ندـب 
يا نم و  بیبح  يا  درک : ضرع  مالـسلا ـ  اهیلع  همطاف ـ  ترـضح  دندیبوکیم . شتآ ، زا  ییاهزرگ  اب  ار  شندب  رـس و  هکئالم ، دمآیم و 

طّلـسم ناـشيارب  ار  باذـع  عاونا  هنوگنیا  یلاـعت  يادـخ  هک  تساهدوـب  هچ  ناـشیا  شور  لـمع و  هک  دـیهدب  ربـخ  نم  هب  ماهدـید ! روـن 
زا ار  دوخ  يوم  دوبهدش ، هتخیوآ  وم  هب  هک  ینز  نآ  مرتخد ! يا  دومرف : مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر ـ  ترـضح  تسا ؟ هدینادرگ 
هب هک  ینز  نآ  و  تساهدرکیم . رازآ  ار  شرهوش  شنابز  اب  دوبهدش ، هتخیوآ  نابز  هب  هک  ینز  نآ  و  تسا . هدناشوپیمن  مرحمان  ياهدرم 

شیاهاپ هب  هک  ینز  نآ  و  تساهدیزرویم . يراددوخ  ییوشانز  فیاظو  ماجنا  زا  هدرکیمن ، نیکمت  شرسمه  زا  دوبهدش ، هتخیوآ  ناتسپ 
تنیز مرحماـن  يارب  دروـخیم ، ار  دوـخ  ندـب  تشوـگ  هک  ینز  نآ  و  تساهتفریم . نوریب  رهوـش  ةزاـجایب  هناـخ ، زا  دوبهدـش ، هـتخیوآ 

ار دوخ  هک  تسا  یسکوا  دندوبهدش ، طلسم  وا  رب  اهبرقع  اهرام و  دوبهدش و  هتـسب  شیاهتـسد  هب  شیاهاپ  هک  ینز  نآ  و  تساهدرکیم .
هدرکیمن و كاپ  اهتساجن  زا  ار  شندـب  هدادیمن و  ماجنا  تبانج  ضیح و  لـسغ  تسا و  هدرکیمن  كاـپ  ار  شیاـهسابل  هتـسشیمن و 

هتخادـنایم دوخ  رهوش  ندرگ  هب  هدرکیم و  ادـیپ  دـنزرف  اـنز ، زا  دوب ، لـال  رک و  روک و  هک  ینز  نآ  و  تساهدرمـشیم . کبـس  ار  زاـمن 
. دننک تبغر  وا  هب  هک  هدادیم  شیامن  مرحمان )  ) نادرم هب  ار  دوخ  دشیم  هدیرب  شتآ  ياهیچیق  اب  شندـب  ِتشوگ  هک  ینز  نآ  و  تسا .

هدـناسریم رگیدـکی  هب  ار  مرحماـن  نز  درم و  هک  هدوب  ینز  دروخیم ، ار  دوخ  ياـههدور  تخوسیم و  شندـب  تروص و  هک  ینز  نآ  و 
دوب و گس  تروص  هب  هک  نآ  و  تساهدوب . وگغورد  رایـسب  نیچ و  نخـس  غـالا ، ندـب  شندـب  دوب و  كوخ  ِرـس  شرـس  هک  نآ  و  تسا .
هیلع و هللا  یلص  لوسر ـ  ترضح  سپس  تساهدوب . دوسح  ناوخهزاوآ و  هدنناوخ و  دشیم ، جراخ  شناهد  زا  لخاد و  وا  تشپ  رد  شتآ 

يا نونکا  دـشاب . یـضار  وا  زا  شرـسمه  هک  ینز  لاح  هب  اـشوخ  دروآ و  مشخ  هب  ار  دوخ  رهوش  هک  ینز  رب  ياو  دـندومرف : مّلـس ـ  هلآ و 
اب نکییامنهار ، ار  نارگید  هدومن و  رظن  دیدجت  دوخ  لامعا  شور و  رد  ناوخب و  تقد  اب  ار  فیرش  ثیدح  نیا  رابکی  ناملسم ! رهاوخ 

شیارآ و هک  نادـب  شاـب ؛ نید  تـنیز  نزب و  نادرخباـن  ناـیوگهوای و  ناـهد  رب  یمکحم  تـشم  دوـخ ، باـجحو  تـفع  کـین و  لاـمعا 
ةدـننک مرگ  هدرک و  ریذـپتفآ  ار  یمومع  تفع  تسا ، یعامتجا  روآرطخ  تسیاشان و  ياههولج  نیرتتشز  زا  مرحماـن  يارب  يرگهولج 

نز تنیز  نیرتهدنزرا  تسا  باطخ  هنوگنیا  همطاف  زا  وت  هب  نز  يا  دوبدهاوخ . تیناسنا  سومان و  فرش و  نانمشد  ياشحف  داسف و  رونت 
 ----------------------------------------------------------------------------- تسا باجح » ظفح  »

. جارعم بش  ( . 2 . ) ص205 هحاصفلا ، جهن  ( . 1 --- )

ردام کی  هیزیهج  نیرتهب 

لقع لامک  رد  يرتخد  تسا . ندرک  يرادرهوش  وکین  نز ، داـهج  (. 1 «) ِلُّعبَّتلا ُنْسُح  ۀئرملا  داهج  : » دنیامرفیم مالـسلا ـ  هیلع  مظاک ـ  ماما 
یشوخ و لامک  رد  جاودزا  مسارم  درک ، يراگتساوخ  ار  وا  هدنک ، ۀلیبق  سیئر  دوب ، رادروخرب  زین  لامج  نسُح  ییابیز و  زا  هک  تیارد ، و 

دوخ داماد  ۀلیبق  دوب . ینابیش  محلم  نب  فوع  رتخد  سای » ما   » مانب ياهزیـشود  زین  سورع  و  هدنک ، ۀلیبق  سیئر  داماد ، تفای ، نایاپ  تیقفوم 
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دارفا رتشیب  دندوب . هدرکرحن  اهرتش  هدومن و  ینابرق  اهدنفسوگ  هداد ، بیترت  یلـصفم  نشج  دندرکیم ، هدامآ  سورع  زا  ییاریذپ  يارب  ار 
اهنآ ۀـناخ  هـب  سورع ، ندرب  يارب  هدـنک  ۀـلیبق  ناـنز  زا  ياهدـع  دنتـشاد . تکرــش  یناـمداش  نـشج و  مـسارم  رد  نز ، درم و  زا  هلیبـق  ود 

، یندـشن شومارف  ساسح و  تیعقوم  نیا  رد  دـندرکیم . هداـمآ  رهوش  ۀـناخ  هب  نداتـسرف  يارب  ار  وا  سورع ، ةداوناـخ  ناـنز  دـندوبهتفر ،
دومن تعیاشم  ار  رتخد  دوب ، راوتسا  ییأر  نیتم و  يرکف  لقع و  ياراد  دشیم و  هدرمش  دوخ  رـصع  نارونخـس  زا  هک  سورع  ردام  هماما » »

! مرتخد : » درذـگیم مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  درک  نایب  وا  يارب  هیزیهج  نیرتهب  ناونع  هب  دـنمدوس ، یحیاصن  تاظحل ، نیرخآ  رد  و 
دوجوب وا  دوـب  نینچ  رگا  و  دـندوبیم ، رگیدـکی  زا  زاـینیب  یتسیاـب  شرداـم ، ردـپ و  وا  زا  لـبق  دوـب ، زاـینیب  رـسمه  نتـشاد  زا  ینز  رگا 

نوناق زا  یچیپرـس  تسامرفمکح و  ناهج  رد  تیجوز  نوناق  دـناهدش ، هدـیرفآ  نادرم  رطاخهب  ناـنز  ناـنز و  يارب  نادرم  يرآ  دـمآیمن .
زین نونکا  يدرک . ینک و  جاودزا  دـیاب  نوناق  نیمه  زا  يوریپ  هب  زین  وت  مرتخد ! نیاربانب  تسا . نتـشیوخ  تایح  یتسه و  اـب  هزیتس  تقلخ ،

هب مدق  و  ینکیم ، كرت  يدوب ، هتفرگوخ  نآ  رد  هک  ار  ياهنایـشآ  هداد و  شرورپ  ار  وت  هک  ياهناخ  يوریم ! رهوش  ۀناخ  هب  ردپ  ۀناخ  زا 
وا اب  ًالبق  هک  ینیـشنمه  رای و  یتخانـشیمن و  نونکات  هک  ياهناـخ  ینکیم . راـیتخا  ياهزاـت  بحاـصم  راـی و  يراذـگیم و  يرگید  ۀـناخ 
زین رهوش  ۀناخ  رد  ات  هد ، ارف  شوگ  نم  ۀناردام  حیاصن  هب  یـشابیم ، نتـشیوخ  يراگتـسر  تداعـس و  ناهاوخ  رگا  نونکا  يدوبن . سونأم 

راکادـف رای و  نیرتیمیمـص  وت  يارب  زین  وا  ات  شاـبسنوم ، راـی و  نیرتهب  رهوش ، يارب  مرتخد ! یـشابمرتحم . زیزع و  ردـپ ، ۀـناخ  نوچمه 
و دسریم ، وت  هب  رمع  ۀمه  رد  شعفن  دوشیمن و  مامت  هک  ياهیزیهج  تسا ، هیزیهج  نیرتهب  وت  يارب  هک  ریذپب  ارم  ۀـناگهد  حـیاصن  دـشاب .
ار ترهوش  هک  اجیب  ياهسوه  زا  نکهشیپ و  ار  تعانق  یگدنز  رد  . 1 دنکیم : نیمأت  ار  ترهوش  نادنزرف و  وت و  یتخبشوخ  تداعس و 

دمآرد شابعناق و  يرآ ! زیهرپب . دنادرگیم ، خلت  ود  ره  ماک  رد  ار  نیریش  یگدنز  دیآیمنرب و  نآ  ماجنا  ةدهع  زا  ًانایحاو  دنکیم  هتسخ 
ترشاعم و . 2 ِهنَم . رتارف  شیوـخ  مـیلگ  زا  ار  اـپ  راذـگب و  راـنک  ار  اـجیب  تاـعقوت  شارتـب ، جرخ  شیارب  دـعب  و  ریگب ، رظن  رد  ار  رهوـش 

ًانایحا دشابهتـشاد و  اونـش  شوگ  نیفرط ، زا  یکی  لـقاال  هک  تسا  ریذـپناکما  یتروص  رد  نیا  تسا . نیریـش  لـماک ، قفاوت  اـب  یتسیزمه 
لدکی و مه  اب  كرتشم ، لئاسم  هیلک  رد  تقو  همه  اج و  همه  نک  یعس  نیاربانب  دنک . لمحت  ار  دوخ  نیـشنمه  رـشاعم و  ياهيراگزاسان 

رظنفرص دوخ  تالیامت  زا  يرذگب و  شیوخ  قح  زا  وت  هک  درد  یعنام  هچ  دمآ ، شیپ  ياهقیلس  فالتخا  یهاگ  رگا  و  دیشاب ، نابزکی 
دربیم تذل  تعیبط  يابیز  رظانم  ندید  زا  ناسنا  تسا . ندییوب  يارب  هماش  و  ندید ، يارب  مشچ  3 و 4 . يونشب . ار  ترسمه  نخس  ینک و 

و دربیم ، هرهب  ّظح و  شوخ ، ياهیندییوب  دنـسپلد و  ياهرطع  عاونا  ندییوب  زا  زین  ینیب  دراد . ترفن  هدننز  تشز و  رظانم  ياشامت  زا  و 
رب هک  هناخ  رد  ترسمه ، مشچ  شاببظاوم  هک  منکیم  شرافس  وت  هب  مرتخد ! نیاربانب  دوشیم ، تحاران  تخـس  دب ، ياهوب  زا  سکع  هب 

هشیمه دنکن ، هدهاشم  ار  ياهدننز  ةرظنم  دنیبن و  یتشز  نآ  زا  ییاج  رد  دنکیم ، اشامت  ار  نآ  ثاثا  هناخ و  ای  دتفایم ، وت  مادنا  تروص و 
یهاـگ تسا  نکمم  يریگن . رارق  رهوش  ترفن  دروـم  اـت  دـشاب ، مظنم  اـبیز و  اـج  همه  زیچ و  همه  نکتقد ! تاهناـخ  دوـخ و  شیارآ  رد 
نیرتهب هک  نکتیاـعر ، ار  تامادـنا  تروص و  تفاـظن  تسه ، وت  سرتـسد  رد  كاـپ  بآ  لاـح  ره  رد  یلو  یـشابهتشادن ، شیارآ  مزاول 

رد رطع  تسا  نکمم  یهاگ  دزاس . دراو  همطل  وت  ییاـبیز  هب  تفاـثک  كرچ و  راذـگن  تسا . داد  ادـخ  ییاـبیز  لاـمج و  ناـمه  اـهییابیز 
يرادهگن و رانکرب  هدننز  دب و  ياهوب  زا  ار  تاهناخ  دوخ و  هک  تسا  رسیم  لاح  ره  رد  یلو  يزاس ، وبـشوخ  ار  دوخ  ات  دشابن  وت  سرتسد 
، نک مظنم  یتشاد ) ینادنزرف  رگا   ) ار تنادـنزرف  رهوش و  باوخ  اذـغ و  تاقوا  5 و 6 . دنک . تحاران  ار  ترهوش  ياهدننز  يوب  يراذـگن 
، هدیدرگ ینابـصع  دنکن ، يرادنتـشیوخ  یتحاران ، تلاح  رد  اسبهچ  و  دـنکیم ، تحاران  ار  وا  یگنـسرگ  هک  زاسهدامآ ، تقو  هب  ار  اذـغ 

کچوک تلفغ  کی  رطاخ  هب  امـش  ۀـناخ  زا  افـص  حلـص و  هک  تسا  تقونآ  دزاس ، مهارف  زین  ار  وت  یتحاراـن  ندشینابـصع و  تاـبجوم 
هناخ زا  دوشن ، نیمأت  شاتحارتسا  باوخو و  دشاب  هتشادن  شیاسآ  درم  هناخرد ، رگا  دروآیم و  تلاسک  زین  یباوخیب  ددنبیمرب . تخر 

هک زیهرپب  نآ  یهابت  زا  نکتظفاحم و  بوخ  ار  نآ  ثاثا  هناخ و  تورث ، لام و  شاب . ونابدـک  . 7 دیوجیم . يرگید  هاگهانپ  دزیرگیم و 
زا معا  نـکب . زین  ار  رهوـش  ياـهروخ  ناـن  ریاـس  تیاـعر  . 8 دورب . تسد  زا  دـیابن  یناـسآ  هـب  اذـل  دـیآیم ، تـسدهب  تـمحز  اـب  زیچ  ره 
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هب ار  نادـنواشیوخ  هک  تسا  نآ  رد  هناخ  يوناب  یکریزو  هرادا  ریبدـت و  نسُح  هک  تاناویح ، یتح  نارگراک ، ناـنکراک و  نادـنواشیوخ ،
. دوش متس  وا  ۀناخ  رد  یسک  قح  هب  دراذگن  دزاس و  دونشخ  زین  ار  نانکراک  دنک و  تیاعر  ار  نادنواشیوخ  قوقح  و  دسانـشب ، دوخ  ياج 

یعون رارـسا ، نتخاس  شاف  هک  وگم ، يرگید  هب  دـش  هداهن  نایمرد  وت  اـب  هک  ار  يزار  و  شوکب . ترهوش  هداوناـخ و  رارـسا  ظـفح  رد  . 9
اب ترـشاعم  نسُح  يدردـمه و  . 10 شاـب ! رذـحرب  دراد ، ساـمت  وت  يوربآ  اـب  هک  تناـیخ ، هنوـگنیا  زا  راـهنز  ددرگیم . یقلت  تناـیخ 

رورـس و راـهظا  نک و  ییوجلد  يدـید ، تحاراـن  ار  واو  دـمآ  شیپ  يراـتفرگ  ترهوش  يارب  هتـساوخن  يادـخ  رگا  شابهتـشاد . ترهوش 
، یتفای لاحـشوخو  كانحرف  ار  وا  هاگره  سکعرب  و  دوشیم ، هدرمـش  یتسود  قوقح  يادا  رد  ریـصقت  یعون  دوخ  نیا  هک  نکن ، طاـسبنا 

تشادگرزب رد  اهنیا ، رب  هوالع  تسا . يدرـسلد  ترودک و  زا  یکاح  تفـص  نیا  هک  هدم ، هولج  نیگمغ  ار  دوخ  شکم و  مهرد  يور 
نامه هب  ییامن ، لیلذ  وا  لباقم  رد  ار  دوخ  هزادـنا  ره  هک  نادـب  زین  ار  نیا  دـنکن و  يراذـگورف  وت  مارکا  زا  زین  وا  ات  نکم  یهاتوک  رهوش 

تیاضر رب  ار  ترـسمه  تیاضر  یـشاب ، باـیماک  ییوشاـنز  یگدـنز  رد  یهاوخیم  رگا  دـشیهاوخ و  بوبحم  زیزع و  وا  دزن  رد  تبـسن 
یلاح رد  سایا » ما  (. » 2 «) وت رادهگن  يادخ  ورب ، يدش ، نتـسب  راک  هب  ةدامآ  يدینـش و  ار  تردام  ياهدنپ  هک  نونکا  رادب . مدقم  شیوخ 

دوشگ و نخـس  هب  بل  دـیزرلیم ، شیادـص  دوب و  هتخادـنا  لـگ  شیاـههنوگ  اـیح  مرـش و  زا  هدز ، هقلح  شنامـشچ  رد  قوش  کـشا  هک 
و تفرگ ، مهاوخ  راک  هب  ار  اهنآ  متفریذـپ ، لد  ناج و  زا  یتفگ ، میارب  هک  یکین  ریخ و  زا  هچنآ  ردام ! يا  : » تخاس بطاخم  ار  شردام 

وت هک  دوب  مهاوخ  مرهوش  يارب  يرسمه  هنوگنآ  و  درک ، مهاوخ  يرود  یتشاد ، رذحرب  ارم  يدرک و  هراشا  نادب  هک  ار  هچنآ  اهيدب ، زا 
اجنآ ات  تفای ، ییالاو  ماقم  تلزنم و  شرـسمه  دزن  رد  تفر و  رهوش  ۀـناخ  هب  ییاهبنارگ  ۀـیزیهج  نینچ  اب  رتخد  نیا  يرآ ! يراد ». وزرآ 

هک دنتشاذگراگدای  هب  دوخ  زا  کین  ياهمان  دنتفای و  تموکح  تنطلس و  نمی  نیمزرس  زا  یتمـسق  رب  مادکره  دشرـسپ ، تفه  ياراد  هک 
زا اما  دیتسه ، هرهبیب  يرگنهدنیآ  زوسلد و  ردام  نینچ  نتـشاد  زا  هک  یناوناب  نارتخد و  يا  لاح  تسا . یقداص  هاوگ  اعدم ، نیا  رب  خیرات 

ردام ار  هماما  دینکیم ، كرد  ار  تایعقاو  دیرادروخرب و  ریذپهظعوم ، یـشوگ  و  ملاس ، كاپ و  ترطف  نشور و  يرکف  و  رادیب ، ینادـجو 
رد دینک و  دوخ  شوگ  ةزیوآ  دشابیم ، مالـسلا ـ  مهیلع  تلاسر ـ  نادناخ  شور  هریـس و  زا  هتفرگ  ماهلا  هک  ار  وا  حیاصن  دـیراگنا و  دوخ 

دیشاب هتشادن  دوشیم ، مهارف  اههداوناخ  يارب  هناهاگآان  هک  ار  ییاهيراتفرگ  تالکشم و  زا  يرایـسب  ات  دیزاس ، یلمع  ییوشانز  یگدنز 
. --------- هللاءاشنا دییآ . لئان  ترخآ  ایند و  یتخبکین  تداعس  هب  ددرگ و  افـص  تفوطع و  یمرگ و  زا  هدنکآ  ناتیگدنز  نوناک  و 

ج 14، هعیـشلا ، لـئاسو  ( . 1 ----------------------------------------------------------------------- )
ص 60. ج 1 ، ۀّیبهّذلا ، تاقلحلاو  ص 329 ، هغالبلا ، رارسا  ( . 2 . ) ص 116

ناملسم نز  کی  ۀفیظو 

رب دیامن و  يراگزاسان  وا  اب  هتـشادن و  تقافر  یتسود و  شرـسمه  اب  هک  ینز  ره  دـیامرفیم : مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ـ  لوسر 
وا رب  هک  یلاح  رد  دنک  تاقالم  ار  ادـخ  دوشن و  هتفریذـپ  نز  نآ  زا  یکین  راک  دزاس ؛ شروبجم  دـنکن ، لمحت  درادـن و  ییاناوت  هک  هچنآ 

ار ییاهشزرا  اهكالم و  و  ددرگ ، تیاعر  مالـسا  یقوقح  یقالخا و  یتیبرت ، طباوض  هک  ياهداوناخ  ره  رد  ًالوصا  (. 1) دشابهتفرگ مشخ 
قوقح و هب  تبـسن  دنزرف ) رهوش ، نز ،  ) يدرف ره  و  دوش ، هداهن  جرا  دناهدومرف ، یفرعم  مالـسلا ـ  مهیلع  شایمارگ ـ  نادناخ  ربمایپ و  هک 

رطاخ نانیمطا  شمارآ و  افص ، یمرگ ، دیامن ، لمع  اهنآ  هب  دشابهتشاد و  حیحـص  تخانـش  هداوناخ ، دارفا  رگید  اب  هطبار  رد  شافیاظو 
ـ  مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ ـ  لوسر  زا  هیامنارگ  یتاشیامرف  هتکن ، نیا  هب  هجوت  اب  اذل  تسامرفمکح ، هداوناخ  نآ  ياضف  رب  یـصاخ 

دشاب میوشیم . روآدای  دشابیم ، شرهوش  هب  تبسن  ناملـسم ، يوناب  کی  فیاظو  رگنایب  هک  ترـضح ، نآ  باحـصا  نانز  زا  یکی  هب  ار 
یگدـنز نوناـک  هدومن و  تیاـعر  ار  ترهوش  قوقح  ناملـسم ، رداـم  رهاوخ و  يا  امـش  هاـتوک ، تشذگرـس  نیا  رد  قمعت  تقد و  اـب  هک 

یلص ادخلوسر ـ  رـضحم  هب  يدنمتفارـش  يدنلبرـس و  اب  ترخآ  رد  يزاسهدنکآ و  تبحم  رهم و  افـص و  یمرگ و  زا  ار ، دوخ  كرتشم 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  لوسر ـ  ترضح  یناگدنز  مایا  رد  یبایراب : مالـساهیلع ـ  ارهز ـ  ۀمطاف  شایمارگ  تخد  و  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا 
وا و  داد ، نامرف  یکین  راک  هب  ار  يو  شرهوش ، يزور  تشاد . دمآ  تفر و  ترضح  نآ  نارسمه  اب  ءالوح »  » مان هب  یشورف  رطع  نز  مّلس ـ 

تـسد دـمآ و  رهوش  يوسهب  دـید  نینچ  نوچ  ءالوح  دوب . ریگلد  تحاران و  وا  زا  شرـسمه  هک  یلاـح  رد  دیـسر  ارف  بش  درکن . تعاـطا 
دـنوادخ و زا  سرت  رطاخهب  هدرک ، بضغ  وا  رب  شرـسمه  هک  تسناد  ءالوح  دـنادرگرب . يور  وا  زا  رهوش  اما  دیـسوب . ار  شرـس  تسار و 
هتفر و رطع  هشیش  يوسهب  سپس  درک . هیرگ  ًادیدش  داهن و  كاخ  رب  ار  شیاههنوگ  دز و  دوخ  تروص  رب  یلیـس  منهج ، شتآ  زا  تشحو 

شرـسمه هب  ار  دوخ  هدرک و  نهپ  ار  باوخ  طاسب  هاـگنآ  دومن . رطعم  وبـشوخ و  دور ، فاـفز  هب  دـهاوخیم  هک  یـسورع  دـننام  ار  دوخ 
یهاوخرذـع سامتلا و  و  دیـسوب ، ار  اهنآ  تخادـنا و  رهوش  ياهاپ  يور  ار  دوخ  ءالوح  دـنادرگرب . يور  وا  زا  مه  زاـب  اـما  دومن ، هضرع 

دـنوادخ و سرت  زا  دزیم و  تروص  رب  همطل  هک  یلاـح  رد  ءـالوح  تفاـترب . يور  يو  زا  شرـسمه  دیـشخبن و  يدوس  مه  زاـب  اـما  دومن .
دوبهدش ینالوط  شیارب  تمایق  زور  نوچمه  هک  ار  بش  تفاین . هار  شنامـشچ  هب  باوخ  بش  نآ  رد  دوب ، نایرگ  ترخآ  باذع  تشحو 

تفگ دوخ  اب  تفرگ ، ندیـشخرد  شرکف  رد  يدیما  رون  ناهگان  دومن ، رافغتـساو  دیلان  دنوادخ  هاگرد  هب  زامن ، يادا  زا  سپ  دومن ، حبص 
نم ياشگ  لکـشم  زاسهراچ و  ترـضح  نآ  هک  موش  بایفرـش  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ـ  لوسر  ترـضح  تمدـخ  تسا  رتهب 

رس رب  ییادر  تروص و  رب  ( 2) یعقرب تساخرب . دروآ و  اجب  يرکش  ةدجس  دیـسر  شرظن  هب  یلحهار  نینچ  هکنیا  ۀنارکـش  هب  دوب . دهاوخ 
ناکم نآ  هب  هک  یماگنه  دش ، ناناملسم  ياهلد  هاگهلبق  و  مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر ـ  لزنم  یحو و  طبهم  یهار  تفرگ و 

لها يا  امش  رب  مالس  هکئالملا ... فلتخم  و  هلاسرلاو ، ملعلا  ندعم  و  ةوبنلا ، تیب  لآ  ای  مکیلع  ُمالَّسلَا  : » دادرد ادن  نینچ  نیا  دیسر  سدقم 
رب دـنوادخ  تمحر  هک  موش ؟ لخاد  ات  دـیهدیم  هزاجا  نم  هب  ایآ  هکئالم ... دـمآ  تفر و  لحم  تلاـسر و  شناد و  ندـعم  و  ربماـیپ ، تیب 
يا هملـس : ما  دـش . لخاد  وا  درک و  زاب  ار  رد  دومرف ، شراکتمدـخ  هب  تخانـش . ار  وا  دینـش و  ار  ءـالوح  نانخـس  ( 3) هملـس ما  داب ». امش 

رد هک  دوب  بجعت  ۀـیام  دوب و  دوخ  نامز  لها  نایور  ابیز  زا  یکی  ءالوح  ( ؟ ییایب اجنیا  هب  یتقو  نینچ  رد  هک  هدـش  ببـس  زیچ  هچ  ءالوح 
امش تمدخ  هک  هدش  ببس  مرهوش ، بضغ  راگدرورپ و  باذع  زا  سرت  نم ! مناخ  يا  ءالوح : هدمآ ). نوریب  شاهناخ  زا  اهنت  یتقو ، نانچ 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ ـ  ات  شابهتشاد  لمأت  ربص و  نیـشنب و  هملـس : ما  دبایرد . ارم  گرم  منامب و  مرـسمه  مشخ  دروم  هک  مدیـسرت  مسرب ،
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرترضح ـ  هک  تشذگن  یکدنا  دش ، وگتفگ  تبحص و  لوغشم  هملسما  اب  تسـشن و  ءالوح  دنیایب . مّلـس ـ  هلآ و 

، وا زا  يرطع  یـشوخ و  يوب  هب  ایآ  دشاب !!! امـش  دزن  رد  ءالوح  دیاب  : » دندومرف دندش ) لزنم  دراو  هکنیمه  ، ) دـندروآ فیرـشت  مّلـس ـ  و 
لها امش و  رب  ادخ  دورد   ) نیرهاطلا کتیب  لها  یلع  کیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ ! يا  ادخ ، هب  مسق  هن ، : » دنتفگ دیاهدومن .»!؟ وبشوخ  ار  دوخ 

. دنتـشاد نایب  ترـضح  يارب  شرـسمه  اب  ار  وا  ناتـساد  سپـس  دیامن .» لاؤس  امـش  زا  شرهوش  قح  زا  هدـمآ  ءالوح  هکلب  داب ) تکاپ  تیب 
ار وا  مشچ  دنوادخ  دنک ، هاگن  شرهوش  هب  بضغ  يور  زا  هک  ینز  ءالوح ! يا  : » دندومرف مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرترـضح ـ 

یتـشز هب  هک  ینز  درک ، ثوـعبم  تلاـسر  يربماـیپ و  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  ءـالوح ! يا  درکدـهاوخ . همرـس  منهج  شتآ  رتسکاـخ  هب 
ییادخ هب  مسق  ءالوح ! يا  دوشیم . هدیبوک  شتآ  زا  ییاهخیم  هب  هدش ، هتخیوآ  شنابز  هب  تمایق  زور  رد  دـنادرگرب ، ار  شرهوش  باوج 

فک ود  دنوادخ  ( 4) دیامن هراپ  ار  وا  سابل  ای  دنکب و  شرـسمه  زا  ییوم  ات  دنک  زارد  ار  شتـسد  هک  ینز  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  ارم  هک 
ةزاـجا نودـب  هک  ینز  دومن ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  قـح ، هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  ءـالوح ! يا  دـبوکیم . شتآ  زا  ییاهخـیم  هب  ار  شتـسد 
فرطزا تنعل  لهچ  تسار و  فرط  زا  ( 5) تنعل لهچ  وا  رب  دنوادخ  ددرگ ، رضاح  یـسورع  سلاجم  رد  دوش و  جراخ  لزنم  زا  شرهوش 

دنـسیونیم و شیارب  لاس  لهچ  ات  هانگ  لهچ  یمدـق  ره  هب  دور ، ورف  یهلا  تنعل  رد  شمدـق  ات  رـس  زا  هکنیا  ات  دروآ ، دـهاوخ  دورف  پچ 
دنکیمن تباجا  ار  شیاعد  دنوادخ  سپس  تسوا ، يارب  تنعل  دنونشب  ار  وا  نخس  ادص و  هکیناسک  ةرامش  هب  دش  هلاس  لهچ  هک  هاگنآ 

رد  ) دوش هتخیگنارب  دریمب و  هک  يزور  ات  دوبدـهاوخ  وا  رب  تنعل  نیا  هنرگو  دـیامن . شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  وا  يارب  شرهوش  هکنیا  ات 
زامن (6) شاهناشاکو هناخ  زا  جراخ  رد  هک  ینز  تخیگنارب ، تلاسر  توبن و  هب  قح ، هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  ءـالوح ! يا  تماـیق .) زور 
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دهاوخ هعطق  هعطق  شتآ  رد  زین  وا  دنکیم ، هعطق  هعطق  ار  ناسنا  گنهن ، هک  روطنامه  سپ  دنزادنیب ، شتآ  رد  ار  وا  تمایق  زور  دناوخب ،
دوخ ندب  و  ( 7) دنک لسغ  نابایب  هناخدور و  رد  هک  ینز  درک ، ثوعبم  تلاسر  توبن و  هب  قح ، هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  ءالوح ! يا  دـش .

روطنامه دشکیم و  هنابز  میظع ، شتآ  هک  دزادـنایم  منهج  ياهنابایب  زا  ینابایب  رد  تمایق ، زور  رد  ار  يو  دـنوادخ  دـهد ، وشتـسش  ار 
هب ارم  هک  یـسک  هب  مسق  ءالوح ! يا  دزیخیم . رب  شتآ  زا  میظع  یجوم  زین  شتآ  رد  وا  نداتفا  ماگنه  دزادنایم ، جوم  ایرد  رد  گنهن  هک 

ار منهج  شتآ  زا  ییاهزیجنز  ینیگنـس  وا  رب  دـنوادخ  دـهد  رارق  نیگنـس  رهم  دوخ  رهوشرب  هکینز  دومن ، ثوعبم  تلاسر  توبن و  هب  قح ،
ةزور دریگب و  یبحتـسم  ةزور  شرهوش ، ةزاـجایب  هک  ینز  درک ، ثوعبم  تلاـسر  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  ءـالوح ! يا  داد . دـهاوخ  رارق 

راوازـس تخیگنارب ، تلاسر  توبن و  هب  ارم  هک  یـسک  هب  مسق  ءالوح ! يا  دوب . دهاوخ  ناراکهانگ  زا  دـشابن ، رذـن  ةزور  ای  ناضمر  ياضق 
يا . ) تسا باذـع  هاـنگ و  شدوخ ، يارب  باوث و  رهوش ، يارب  دـنک  نینچ  رگا  هک  دـهدب ؛ هقدـص  وا  لاـم  زا  رهوـش  ةزاـجایب  نز  تسین 

تسا ناراکهانگ  زا  دوش  جراخ  هناخ  زا  رهوش  هزاجایب  هک  ینز  دومرف ، ثوعبم  توبن  تلاسر و  هب  ارم  قح ، هب  هکیـسک  هب  مسق  ءالوح !
رگم دریمب ، هک  ینامز  ات  دـننکیم  نعل  شرع ، يالاب  زا  ار  وا  هکئـالم  دـنوادخ و  دوبدـهاوخ . شندرگ  رب  نآ  ینیگنـس  تماـیق  زور  اـت  و 

نیـشناج و درم  دومرف  ثوعبم  توبن  تلاسر و  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  مسق  ءالوح ! يا  ( 8 .() ددرگزاب شرهوش  يوسهب  دـنک و  هبوت  هکنیا 
دـننکیم و بضغ  وا  رب  زین  هکئـالم  دـنوادخ و  دـشاب ، تحاراـن  وا  زا  دـنک و  بضغ  نز  رب  رهوـش  رگا  دـشابیم ، نز  رب  دـنوادخ  ۀـفیلخ 

يا دـشابهدومن ). لامیاپ  ار  شرهوش  زا  یقح  هدرک و  یهاـتوک  دوخ  فیاـظو  ماـجنا  رد  نز  هک  یتروص  رد  هتبلا   ) دوب دـنهاوخ  یـضاران 
، دـنک بضغ  شرـسمه  رب  رهوش  هاگره  تساهدـننک ، تیادـه  وا  درک و  ثوعبم  تلاسر  توبن و  هب  قحهب ، ارم  هک  یـسک  هب  مسق  ءالوح !

شتآ زا  نییاپ  ۀقبط  رد  نیقفانم و  اب  منهج ، رعق  رد  ور  هب  دشابیم ، ریزارس  هک  یلاح  رد  زیخاتـسر  زور  دنکیم و  بضغ  وا  رب  زیندنوادخ 
ره هک  دـنکیم  طلـسم  وا  رب  دـنروخب ، ار  وا  تشوگ  هک  ار  ییاهدژا  اهیعفا و  اهبرقع و  اهرام و  لاـعتم ، يادـخ  و  تفرگدـهاوخ ، رارق 

ار شرهوش  دـشاب و  شاهناخ  مزالم  دـناوخب و  ار  شزامن  هک  ینز  ءالوح ! يا  دوبدـهاوخ . دـنلب ، یهوک  و  دـنمونت ، یتخرد  لثم  ییاهدژا 
تقاط و زا  شیب  ار  شرهوش  ینز ، تسین  راوازـس ) و   ) زیاج ءالوح ! يا  دزرمآیم . ار  شاهدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دنادخ  دـیامن ، تعاطا 
، دنوادخ تاقولخم  زا  يدحا  هب  دـیابن  و  دشابهتـشاد ،) راظتنا  وا  زا  شايدام  ییاناوت  تاناکما و  زا  جراخ  و   ) دزادـنیب یتخـس  هب  شلمحت 
ره رب  درک ، ربص  فلتخم  ياـهالب  رد  ( 9 ( ـ  مالـسلا هیلع  بویا ـ  نز  هک  روطنامه  ءالوح ! يا  دنک . تیاکـش  وا  زا  انـشآ ، هچ  هناگیب و  هچ 

لاـس هدـجیه  بویا  رـسمه  دـنک . ییابیکـش  يو  شیاـسآ  یتخـسرد و  دـیامن و  ربـص  شرهوش  ررـض  عفن و  رد  هک  تسا  بجاو  زین  ینز 
ییوشساـبل درکیم ، بایـسآ  ناگدننکبایــسآ ، اـب  رقف  تدـش  زا  دوـمنیم ، لـمح  دوـخ  شودرب  ار  وا  درک ، ار  بوـیا  يراذـگتمدخ 

ساپس دمح و  هدرک  ییابیکش  ربص و  جنر ، تقـشم و  تیاهن  رد  دروخیم و  دروآیم و  رهوش  دزن  هب  هیهت و  ار  کشخ  ياهنان  دومنیم ،
. ------------------------------------------------------------------------ دومنیم ار  لجوزع  يادـخ 

ص هعیشلالئاسو ج 14 ، ص 214 ، ةأرملا ، یلع  جوزلا  قح  باـب  توریب ، یملعا ، ۀسـسؤم  قـالخالامراکم ، یـسربط ، ( . 1 -------- )
. تسا مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ ـ  تفارـش  اب  نانز  زا  یکی  ( . 3 . ) دناشوپیم ار  شتروص  نآ  ۀلیـسوب  نز  هک  هچنآ  ( . 2 . ) 154

نودب رگا  ( . 6 . ) یکین ریخزا و  ندرکرود  نداد و  مانشد  ندومن و  راوخ  تنعل : ( . 5 . ) درازایب ار  شرهوش  شتسد  اب  هکنیا  زا  هیانک  ( . 4)
هک یصاخ  تالاح  1 و 2 .)  . ) تسا یهلا  ناربماـیپ  زا  یکی  بوـیا  ( . 9 . ) ردـصم رد  ( . 8 . ) ناـمرحمان ربارب  رد  ( . 7 . ) دشاب رهوش  هزاجا 

. دوشیم مهارف  نز  يارب 

دیشاب هنوگنیا  دییایب 

روما رد  دنک و  لیـصحت  ار  وا  يدونـشخو  دیامن  يرادرهوش  کین  نزرگا ، انامه  دـیامرفیم : مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر ـ 
(. 1) تسا نادرم  جـح ) داهج و  اهتعامج و  زامن   ) ۀـمه باوث  شاداپ و  لداعم  وا  باوث  شاداپ و  دـیامن ، يوریپ  شرهوش  زا  قفاوت  دروم 
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لزنم زا  هک  تسب  دـهع  دوخ  لایع  اب  نتفر  ماگنه  تفر . ترفاسم  هب  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر ـ  نامز  رد  راصنا  زا  يدرم 
عفر يارب  یتح  هجوچـیه  هب  دوب و  لزنم  ياهراک  ماجنا  هب  مزتلم  نامیپ  دـهع و  نامه  اب  مه  نز  تفر و  وا  ددرگرب ، رفـس  زا  ات  دورن  نوریب 
ردپ زا  هک  تشاد  نآرب  ار  وا  شلاح ، زا  یهاگآ  ردپ و  رادید  قوش  دش ، ضیرم  شردـپ  هکنیا  ات  تفرن ، نوریب  هناخ  زا  شیاهيدـنمزاین 
مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکالوسر ـ  دزن  ار  یصخش  راچانب  دور . نوریب  هناخ  زا  تسناوتیمن  دوبهداد ، هک  یلوق  قبط  اما  دنک ، تدایع 

ضیرم مردپ  نونکا  یلو  موشن ؛ جراخ  هناخ  زا  ددرگنرب  هکینامز  ات  هتسب  دهع  نم  اب  هتفر و  ترفاسم  هب  مرهوش  هک  داد  ماغیپ  داتـسرف و   ـ
تاهناخ رد  مهدیمن ) هزاجا  ، ) هن دومرف : مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر ـ  مورب ؟ يو  تدایع  هب  هک  دییامرفیم  هزاجا  ایآ  تسا ،

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکایبن ـ  رما  ربانب  نز  نآ  وشن ). جراخ  هناخ  زا  شاب و  رادافو  تنامیپ  لوق و  رب   ) نکتعاطا ترهوش  زا  نیـشنب و 
، دش تحاران  یلیخ  نز  تفر . ایند  زا  ردپ  تفای و  تدش  ضرم  يدنچ ، زا  دـعب  هکنیا  ات  تفرن . ردـپ  تدایع  هب  تسـشن و  هناخرد  مّلس ـ 

دوخ اب  داتفا و  وا  نامرف  زا  تعاطا  رهوش و  نامیپ  دای  هب  مه  زاب  اما  دوش ، رضاح  شاهزانج  دزن  رد  ردپ ، زا  رادید  نیرخآ  يارب  دیاب  نونکا 
ـ  مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر ـ  دزن  هب  فیلکت  بسک  يارب  تسا !؟ هانگ  نتـسکش  نامیپ  مه  یتروص  نینچ  رد  ایآ  هک  درکرکف 

: دندومرف مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکالوسر ـ  موش ؟ رضاح  وا  رب  زامن  رد  دییامرفیم  هزاجا  ایآ  تفر ، ایند  زا  مردپ  هک  داتسرف  ماغیپ 
ـ  مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر ـ  دش . نفد  ردپ  هرخالاب  نکتعاطا ؛ ترهوش  روتسد  زا  شاب و  تاهناخ  رد  مهدیمن ) هزاجا  ، ) هن

( ------------------ 2 .) دیزرمآ ار  تردپ  وت و  رهوش ، زا  تعاطا  ۀطساو  هب  دنوادخ  داد : ماغیپ  داتسرف و  نز  نآ  دزن  هبار  یصخش 
(2 . ) ص 67 ج 1 ، ءاــسنلا ، مــالعا  ( . 1 -------------------------------------------------------------- )

ص 258. لئاسولا ج 14 ، كردتسم  ص216 ، ةأرملا ، یلع  جوزلا  قح  یف  قالخالامراکم ، .

دنریذپیم ار  ام  رذع  زیخاتسر  زور  ایآ 

تبحـص نز  نآ  اب  هک  ياهملک  ره  يارب  دـنک ، یخوش  مرحماـن  نز  اـب  هک  یـسک  دـیامرفیم : مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر ـ 
وا اب  ای  دسوبب ، ار  وا  ای  دریگ  لغب  ار  وا  ات  هداد  رارق  مرحمان  درم  رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  نز  نآ  و  دوش ، سوبحم  شتآ  رد  لاس  رازه  هدرک ،
هب يدرم  رگا  سپ  دوبدهاوخ . زین  درم  باذع  رفیک و  نز  نآ  رب  دتفا ، انز  هب  هک  دنک  یخوش  وا  اب  ای  دـیامن ، مارح  ترـشاعمو  هتفرگ  سنا 
ـ  مالـسلا هیلع  قداص ـ  ماما  ( 1 .) دوب دـهاوخ  وا  ةدـهع  رب  زین  نز  هانگ  رفیک  شدوخ ، هانگ  رفیک  رب  هوالع  دـنکراداو  هاـنگ  هب  ار  ینز  روز 

یهلا لدـع  هاگداد  ربارب  رد  دـشابهداتفا ؛ فارحنا  هانگ و  هب  دوخ  لامج  ییابیز و  رطاخب  هک  دـنروایب  تمایق  زور  رد  ار  ییابیز  نز  دومرف :
، دنروایب ار  مالسلا ـ  اهیلع  میرم ـ  هک  دیامرف  دنوادخ  مدش . هدولآ  هانگ  هب  ببـس  نیا  هب  يدرک و  قلخ  ابیز  وکین و  ارم  اراگدرورپ ! دیوگ :

بیرف دوخ  ییوکین  لامج و  هب  اما  میداد ، ییابیز  نینچ  وا  هب  هکنآ  لاح  و  میرم ؟ ای  يدوب  رتابیز  وت  هک  دوشیم  هدیسرپ  نز  نآ  زا  سپس 
ضرع هاگنآ  دـشابهدش ، التبم  هانگ  هب  دوخ  ییوکین  لامج و  رطاخهب  هک  دـنروایب  ار  ییابیز  لامج و  بحاص  درم  نآ ، زا  سپ  دروخن !!!

نیا رد  دنتخادنا ؛ انز  هب  دـنتفیرفب و  ارم  دـندرک و  ادـیپ  تبغر  لیم و  نم  يوسهب  نانز  يدـیرفآ و  لامج  بحاص  ارم  ادـنوادخ ! دـنکیم :
ییابیز لامج و  وا  هبام  مالـسلا ؟ ـ  هیلع  فسوی ـ  اـی  يدوب  رتوکین  وت  دـنیوگیم  درم  نآ  هب  دـنروایب و  ار  مالـسلا ـ  هیلع  فسوی ـ  ماـگنه 

دنوادـخ تیـصعم  شیاهيراتفرگ ، ءالتبا و  رطاخب  هک  دـنروایب  ار  یتبیـصمو  الب  بحاص  نآ ، زا  سپ  دروخن !!! ار  نانز  بیرف  اـما  میداد ،
دنروایب و ار  مالسلا ـ  هیلع  بویا ـ  ماگنه  نیا  رد  مداتفا . هانگ  هب  هکنآ  ات  يدرک  تخس  نم  رب  ار  الب  ادنوادخ ! دیوگب : هاگنآ  دشابهدرک ؛

هانگ بکترم  اما  میدرک ، التبم  ییالب  نینچ  هب  ار  وا  ام  هکنآ  لاح  و  بویا ؟ يالب  ای  دوب  رتدـیدش  وت  يالب  ایآ  هک  دنـسرپب  صخـش  نآ  زا 
ار ریـصقت  بناجب ، قح  ینکهدوسآ ، ار  تنادجو  هکنیا  يارب  ینکیم و  هابتار  تیادرف  هانگ ، ماجنا  اب  هک  يرهاوخ  ردارب و  يا  ( 2 !!!) دشن

تیور هب  زیخاتسر ، زور  رد  ار ، هناهب  رذع و  هار  دنوادخ ، هک  ینکیم  هظحالم  يزرویم ؛ هانگرب  رارصا  مه  زاب  هتسناد و  تراگدرورپ  زا 
نکنهدافتـسا و ءوس  شیاهتمعن  زا  وشن و  رورغم  هدومرف  اـطع  وت  هب  دـنوادخ  هچنآ  هب  هدـشن ، رید  اـت  سپ  دـنکیم . تاهراـچیب  هتـسب و 
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. -------------------------------------------------------- تسا نابرهم  هدنشخب و  وا  هک  نکهبوت  ادخ  يوسهب 
ص 206. تارابع ، رییغت  اب  بولقلا  ةویح  ( . 2 . ) ص334 لامعالاباقع ، ( . 1 ------------------------ )

رهوش زا  تیاکش 

ربکت دوخ  نادنزرف ) نز و   ) هداوناخ رب  هک  دنتـسهیناسک  نم ، تما  نادرم  نیرتهب  دیامرفیم : مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر ـ 
ـ  مالسلا هیلع  یلع ـ  ماما  نینمؤملاریما  ترـضح  ( 1 .) دنرادن اور  متـسو  دنیامن ، ینابرهم  هدرک  محر  اهنآ  رب  و  دنریگن ، تخـس  دنزرون و 

، مرگ رایسب  ياهزور  درکیمن . راذگاو  يرگید  درف  هب  تفرگیم و  هدهعرب  ًاصخش  ار  تایاکش  هب  یگدیسر  راک  دوخ ، تفالخ  نامز  رد 
راوید ۀیاس  رد  هرامالاراد ، نوریب  رد  نابرهم ، راوگرزب و  ماما  نآ  دندرکیم ، تحارتسا  دوخ  ياههناخ  رد  مدرم  ًالومعم  هک  ماگنه  نآ  رد 

هار اهنابایخ  اههچوک و  رد  مه  یهاگ  دنک . میلست  ار  دوخ  تیاکش  عنام ، هطساو و  نودب  دشابهتشاد ، یتیاکـش  یـسک  رگا  ات  تسـشنیم 
ّرقم هب  هدرک  قرع  هتسخ و  مرگ ، رایسب  ياهزور  زا  یکی  تفرگیم . رظن  تحت  کیدزن  زا  ار  یمومع  عاضوا  درکیم و  سسجت  داتفایم ،

، داتفا مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  نینمؤملاریما  هب  نز  مشچ  هکنیمه  دوب ، هداتـسیا  هراـمالاراد  ِرد  ولج  هک  دـید  ار  ینز  درک ، تعجارم  تفـالخ 
هدرک و کتک  هب  دـیدهت  ارم  نیارب  هوـالع  هدومن ، نوریب  هناـخ  زا  ارم  هدرک ، ملظ  نم  هب  مرهوش  : » مراد یتیاکـش  درک  ضرع  دـمآ و  ولج 
، تسا مرگ  یلیخ  اوه  نآلا  ادخ ! ةدنب  : » دومرف ترـضح  ماهدمآ ». امـش  دزن  یهاوخداد ، هب  نونکا  دزدهاوخ . کتک  ارم  مورب ، هناخ  هب  رگا 
رد نم  فقوترگا  « ـ ». داد مهاوخ  وت  راک  هب  یبیترت  دمآ و  مهاوخ  وت  اب  ادـخ  تساوخ  هب  مدوخ  دوش ، رتدرـس  يردـق  اوه  رـصع ، نکربص 

ار رـس  ياهظحل  مالـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  دـنک ». تیذا  ارم  رتـشیب  ددرگ و  نوزفا  وا  مشخ  هک  تسا  نآ  میب  دـشکب ، لوط  هناـخ  نوریب 
ریخأـت ار  مولظم  یهاوخداد  هب  یگدیـسر  دـیابن  مسق ، ادـخ  هب  هن  : » دوـمرف درکیم ، همزمز  دوـخ  اـب  هک  یلاـحرد  هاـگنآ  تخادـنا ، نییاـپ 

میب سرت و  نودب  تماهش و  لامک  اب  ات  درک ، نوریب  مولظم  لد  زا  دیاب  ار  ملاظ  بعر  تفرگ و  ملاظ  زا  دیاب  ًامتح  ار  مولظم  قح  تخادنا .
ترضح نینمؤملاریما  میورب » « ـ ». تسا هلحم  نالف  « ـ »  تساجک امش  هناخ  منیبب  وگب  دنک ـ ». هبلاطم  ار  دوخ  قح  دتسیاب و  ملاظ  لباقم  رد 

یناوج مکیلع ». مالـس  هناـخ ! لـها  « ـ : دومرفدـنلب زاوآ  هب  داتـسیا و  رد  تشپ  تفر ، وا  هناـخ  رد  هب  نز  نآ  قاـفتا  هب  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ 
رد هک  يدرمریپ  دومن  هدهاشم  هاگنآ  درک و  یلمأت  تخانـشن ، ار  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح  وا  دوب . نز  نیمه  رهوش  هک  دمآ ، نوریب 

یفرح اما  هدروآ ، دوخ  زا  تعافـش  تیامح و  يارب  ار  اقآ  نیا  شنز  هک  دیمهف  تساهدمآ . وا  رـسمه  قافتا  هب  دراد ، لاس  تصـش  دودـح 
هناخ زا  ار  وا  هدومن و  ملظ  وا  هب  وت  دیوگیم : دراد ، تیاکش  وت  زا  تسا  وت  رـسمه  هک  وناب  نیا  : » دومرف مالـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  دزن .

هب « ـ ». نک ینابرهم  یکین و  دوخ  نز  اب  سرتب و  ادخ  زا  میوگب  وت  هب  ماهدمآ  نم  ياهدومن . مه  کتک  هب  دـیدهت  هوالعهب  ياهدرک ، نوریب 
زا وت  هدروآ و  ار  وت  هتفر ، هک  الاح  اما  ماهدرک ، کتک  هب  دـیدهت  ار  وا  نم  یلب ، دـب ؟ ای  ماهدرک  راتفر  بوخ  منز  اـب  نم  هک  طوبرم  هچ  وت 

ۀضبق هب  تسد  تفشآرب ، ناوج  یخاتـسگ  زا  مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح  دز ». مهاوخ  شتآ  هدنز  هدنز  ار  وا  ینزیم ، فرح  وا  بناج 
باوج هنوگنیا  وت  منکیم ، رکنمزایهن  فورعمهبرما و  مهدیم و  زردنا  ار  وت  نم  : » دومرف هاگنآ  دیشک و  نوریب  فالغ  زا  درب و  ریشمش 
دایرف تسا .» ؟ باـسحیب  ردـق  نیا  اـیند  ياهدرک  لاـیخ  منازوسیم !؟ دز و  مهاوخ  شتآ  ار  نز  نیا  نم  ییوگیم  ًاحیرـص  یهدیم ، ارم 

درکیم و یمیظعت  ترـضح ، لباقم  رد  دمآیم  هکره  دندش ، عمج  رانک  هشوگ و  زا  رباع  مدرم  دش  دنلب  هک  مالـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ 
، داتفا سامتلا  هب  تخاب و  ار  دوخ  تسا ، وربور  یـسک  هچ  اب  دـش  هجوتم  هزاـت  رورغم ، ناوج  نینمؤملاریما » اـی  کـیلع  مالـسلا  : » تفگیم
، مشاـب منز  رادربناـمرف  عیطم و  مهدیم  لوق  تعاـس  نیا  زا  منکیم . فارتـعا  دوخ  ياـطخ  هب  شخبب ، ارم  نینمؤـملاریما ! اـی  : » درک ضرع 
کتک و هب  دیدهت  هدرک ، نوریب  هناخ  زا  ار  وا  هک  شاب  هنوگنآ  هن  : » دومرف مالسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح  منک ». تعاطا  دهد  نامرف  هچره 
درک و نز  نآ  هب  ور  سپس  دیـشاب ». قیفر  مه  اب  هتـشاد و  يورهنایم  هکلب  يدرگ ، يو  رادربنامرف  عیطم و  هک  روطنیا  هن  ینک و  ندنازوس 

یلاـمعا نینچ  هب  هدروآ و  مشخ  هب  ار  ترهوش  هک  ینکن  راـتفر  ياهنوگ  هب  هک  شاـببظاوم  مه  وت  اـما  دوخ ، ۀـناخ  هب  ورب  نونکا  دومرف :
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( -------------------------------------------------------------------------------- 2 .) ییامن راداو 
لقن هب  تارابع  رد  فرصت  كدنا  اب  ص 246 ، ج 2 ، ناتسار ، ناتساد  ( . 2 . ) ص 216 جوزلا ، یلع  ةأرملا  قح  باب  قالخالامراکم ، ( . 1)

زیربت ص 598. پاچ  ج 9 ، راحب ، زا 

نز ییاسراپ  ییابیکش و 

تیذا و رب  هک  تسانیا  نز  داـهج  ( 1 «) هتریغ اهجوز و  يذأ  نِم  يرتام  یلعُربصَت  ْنأ  ِةأرملا  ُداهج  : » دـیامرفیم مالـسلا ـ  هیلع  رقاـب ـ  ماـما 
، تابیقعت ندناوخ  نودب  زامن ، زا  تغارف  زا  دعب  یناوج  رمع ، يرادـمامز  نارود  رد  دـیامن . ربص  دـنیبیم ، شرهوش  زا  هک  ینخـس  رازآ و 

طرـش ارچ  هک  داد  رارق  بطاخم  ار  وا  رمع  دوش ؛ هناور  هک  تساخرب  ياج  زا  لاونم  ناـمه  هب  يزور  تفریم ، نوریب  دجـسم  زا  هلـصافالب 
زا دـش و  تحاران  شنزرـس  باتع و  نیا  زا  ناوج  ( 2 (؟ یناوخیمن دراد  دایز  تلیـضف  هک  تاـبیقعت  يرادیمن و  هگن  زاـمن  ربارب  رد  بدا 

رارـصا نوـچ  اـما  مراد ، هارکا  اـبِا و  تلع  ندرک  ناـیب  زا  هچرگا  تفگ : هاـگنآ  داـتفا ، هیرگ  هب  دـیدرگ  شاـف  رمع  ۀلیـسو  هب  شّرـس  هکنیا 
نم و هک  هدیـسر  يدح  هب  ام  يدنمزاین  جایتحا و  رقف و  درذـگیم . هچ  ناگراچیب  ام  رب  هک  ینادیم  هچ  وت  میوگب : هک  مراچان  يزرویم ،

حبـص زورره  نیاربانب  درادن . سابل  وا  مشوپب  نم  رگا  تسین و  یـسابل  ارم  دـشوپب  وا  رگا  مینکیم ، يرپس  راگزور  هماج ، کی  اب  مرـسمه 
زا دـنک و  هدافتـسا  هماج  نیا  زا  زین  وا  ات  موریم ، هناخ  هب  دوز  زامن  زا  تغارف  زا  دـعب  موشیم و  رـضاح  زامن  هب  مشوپیم و  ار  نهاریپ  نم 

مهرد داتـشه  لاملاتیب  زا  سپـس  دندمآرد ، هیرگ  هب  نیرـضاح  دش و  تحاران  وا  عضو  نتـسناد  زا  نایب و  نیا  زا  رمع  دـنامن ! بقع  زامن 
ار اهلوپ  نآ  ناوج  امن ، فرطرب  ار  دوخ  ياهيدـنمزاین  نک و  دوخ  یگدـنز  جاتحیام  فرـص  ریگب و  ار  مهارد  نیا  تفگ : وا  هب  دروآ و 
زا اسراپ  فیفع و  نز  نآ  تشاذگ . نایمرد  رـسمه  اب  دوب  هتفگ  رمع  هک  ار  هچنآ  وا  دیـسرپ . وا  ریخأت  زا  شرـسمه  دمآ . هناخ  هب  تفرگ و 
وت رگم  تفگ : داد و  رارق  خـیبوت  تمالم و  دروم  ار  دوخ  رهوش  دـش و  تحاران  تخـس  شایگدـنز  رارـسا  ندـش  شاـف  دـمآشیپ و  نیا 
ایند لاـم  هب  ار  یتزع  نینچ  وت  تسا ؟ مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ ـ »  » نیـشنمه تماـیق  زور  ابیکـش ، رباـص و  ریقف  هک  ياهدینـشن 

هحلـسا رقف ، رب  ربص  اما  میجاتحم ، دـنمزاین و  هچرگ  ییوگب  ینادرگرب و  رمع  هب  رتدوز  هچره  ار  اهلوپ  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  ياهتخورف ،
ۀلفان زامن  دجهت و  يارب  نز  نآ  دش ، بش  نوچ  و  دـنادرگرب ، رمع  هب  ار  مهارد  نآ  مامت  تشگرب و  دجـسم  هب  ناوج  نآ  تسام . راعـش  و 

، دنتـسناد نارگید  هک  لاح  دوب ، ظوفحم  ادـخ  دزن  ام  زار  نامز ، نیا  ات  تفگ : رهوش  هب  زامن ، نایاپ  زا  دـعب  تساخرب ، باوختخر  زا  بش 
زا دـندمآرد و  هدجـس  هب  ود  ره  میوش . صالخ  یگدـنز  نینچ  زا  دوش و  ضبق  اـم  حور  اـت  مینک  اـعد  مه  اـب  مرازیب ، یگدـنز  نیا  زا  نم 
نآ يرگید ، ربخ  هب  انب  و  دندومن . میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  دش و  باجتسم  ناشیا  ياعد  هلـصافالب  دندرک و  گرم  تساوخرد  دنوادخ 

(3 .) دومن توعد  دوخ  رسمه  ةزانج  عییشت  هب  ار  مدرم  دمآ و  دجـسم  هب  ناوج  حبـص ، درک و  یگدنز  كرت  گرم و  يانمت  ییاهنت  هب  نز 
اب ناتـسرامیب  رد  دینک ... : هجوت  مینادب !!! زین  ار  يزورما  نانز  زا  یـضعب  تشذگ  يراکادف و  ییابیکـش و  ۀـبترم  هک  تسا  راوازـس  کنیا 

یشکدوخ راحتنا و  دصق  تلع  ییوجزاب  رد  وا  تشاذگ . دوبهب  هب  ور  دوبهدنامن ، یقاب  يزیچ  شگرم  هب  هک  یحورجم  لاح  نوخ ، قیرزت 
تـسدهب ناوارف  لوپ  دوـب و  بوـخ  مراـک  یتـقو  متـسه . یـضارا  تـالماعم  لـالدو  تسا  هللا  بیبـح  ممـسا  نم  داد : حرـش  نینچ  ار  دوـخ 

لوپیب داتفا و  قنور  زا  نیمز  رازاب  هکنیمه  دوب ، بوخ  نم  اب  منز  متـشاد ، لوپ  هک  ینامز  ات  مدرک . جاودزا  يرجاـت  رتخد  اـب  مدروآیم ،
یندرک تیاکح  هک  درک  هایـس  ار  مراگزور  ناـنچ  تشاذـگ ، ار  یناـمرفان  يراـگزاسان و  ياـنب  نم ، قـالخا  شوخ  ناـبرهم و  نز  مدـش ،

هب میمـصت  بشید  هک  اجنآ  ات  دـش ، رتدـب  نم  یلام  عضو  هجیتن  ردو  تشاذـگ  ءارجا  هب  ار  شاهیرهم  دوب ، نم  نز  هک  یلاـح  رد  وا  تسین ،
اب ( 4  «) دوبهدیرب غیت  اب  اردوخ  تسد  ياهگر  دابآيزان  یـضارا  رد  یـشکدوخ  دصقب  هک  يدرم  تاراهظا  زا  لقن  ... » متفرگ یـشکدوخ 

تشذگ حور  ندش  مک  نآ ، تخانش و  نامز  نیا  رد  ار  اهیگدنز  يرادیاپان  رارـسا  زا  یکی  ناوتیم  تشذگرـس  ود  نیا  هب  ندومن  تقد 
دننکیم گنت  درم  رب  ار  هصرع  نانچ  اهمناخ ، زا  یخرب  هنافـسأتم  هک  تسا  یگدنز  ياهيراتفرگ  بئاصم و  رد  کیرـشت  يراکادـف و  و 
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هدـنبیرف و رهاوـظ  زا  یـشوپمشچ  اـب  رگا  فرطنآ  زا  دوـشیم و  یـضار  گرم  هب  هدیـشوپ و  مـشچ  نآ  ياـهیبوخ  یگدـنز و  زا  وا  هـک 
، دـنک یعاـسم  کیرـشت  یگدـنز  ياهیـشوخ  اهیتخـس و  بئاـصم و  رد  شرهوش  اـب  نز  بذاـک ، ياـهقرب  قرز و  يداـم و  رذـگدوز 

« ----- نادیم مه  نیا  يوگ و  نیا  لاح  . » دوبدهاوخ شخبتذل  نیریش و  نیفرط  ماک  رد  لسع  نوچمه  يدام ، رقف  تاظحل  نیرتتخس 
، قالخالا مراـکم  ( . 1 --------------------------------------------------------------------------- )
ار مالـسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترـضح  نینمؤملاریما  تفـالخ  فرط  کـی  زا  نیببار ! یبـیرف  ماوع  ( . 2 . ) ص215 ةأرملا ، یلع  جوزلا  قـح  باـب 

كرت رطاخب  رگید  فرط  زا  و  دـیامنیم ، مورحم  تماما  یحو و  همـشچرس  زا  مالـسلا ـ  هیلع  نامز ـ  ماما  روهظ  اـت  ار  تیرـشب  دـنکیم و 
سلاجم ( . 3  . ) دـیامنیم ناملـسم  کی  ّرـس  ياشفا  رد  یعـس  هدرک و  تیلوئـسم  ساسحا  هدـش و  تحاران  زامن ) بیقعت  ) بحتـسم کـی 

. تاعالطا ۀمانزور  ( . 4 . ) فرصت یکدنا  اب  نیظعاولا 

نز يراکادف  مالسا و 

اب نانز ، امـش  زا  کیره  ( 1 «) َنیدِهاجُملا َداهِج  ُكِرُدت  اهتیب  یف  َّنُکادِحا  ۀَنْهِم  : » دـیامرفیم مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ ـ  لوسور 
ـ  ادخ لوسر  دزن  يزور  دوب ، راصنا  زا  یکی  رتخد  هک  ءامـسا  تفای . دیهاوخ  ار  ادخ  هار  رد  ناگدننکداهج  باوث  دوخ ، ۀـناخ  رد  لاغتـشا 
نم داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  درک : ضرع  دندوب ، هتسشن  وا  درگادرگ  ترضح  نآ  نارای  هکیلاح  رد  دمآ  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نم نخـس  لاقم و  نیا  اب  یگمه  دنتـسه ، ناهج  برغ  قرـش و  رد  هک  ینانز  مامت  ماهدـمآ و  امـش  دزن  یگدـنیامن ، هب  نانز  مامت  بناج  زا 

ار وت  هک  ییادـخ  هب  وت و  هب  اـم  تخیگنارب و  ناـنز  نادرم و  يارب  یتسار  تقیقح و  هب  ار  وت  راـگدرورپ ، دنـشابیم . ناـبزکی  لدکـی و 
ام ۀلیسوهب  نادرم ، یسنح  ةزیرغ  ۀتـساوخ  هدوب ، ینادنز  نامیاههناخ  يراوید  راهچ  رد  هک  تسا  نیا  نانز  ام  ِلاح  میدروآ . نامیا  دیزگرب 

تعامج هعمج و  زامن  رد  نانز  هورگ  رب  نادرم  امش  تساهدش و  هداهن  ام  ةدهعرب  امـش  ناکدوک  تیبرت  يرادراب و  نارود  دوشیم و  نیمأت 
هکنآ رتالاب  همه  زا  و  دیاهتـسج ، مدقت  يرترب و  تسا ) یبحتـسم  جح  دارم  هتبلا   ) ادخ ۀـناخ  ترایز  ناگدرم و  عییـشت  نارامیب و  تدایع  و 
ةدامآ ای  دباتـشیم و  ادخ  ۀناخ  رادید  هب  هرمعو  جح  يارب  اهامـش  زا  يدرم  هاگره  تساهدش و  نادرم  امـش  بیـصن  ادـخ  هار  رد  يزابناج 

ار ام  ایآ  میهدیم ، شرورپ  تیبرت و  ار  امـش  ناـکدوک  هدرک  يرادهگن  ار  امـش  ثاـثا  لاوما و  ناـنز  اـم  ددرگیم ، هدـهاجم  يراکادـف و 
باوج مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا ـ  لوسر  هکنآ  زا  شیپ  دشابیم !؟ دـیهدیم  ماجنا  امـش  هک  یلامعا  نیا  رد  یبیـصن  تکرش و 

ینید شسرپ  زا  رتاسر  رتراوتسا و  ینخس  نونکات  ایآ  : » دومرف دینادرگرب و  باحصا  يوسهب  ار  دوخ  تروص  دهدب ، ار  ناملسم  يوناب  نیا 
ینز هک  میدرکیمن  رواب  میاهدیدن و  يروالد  يرونخـس و  نیا  هب  ار  ینز  نونک  ات  دندرک : ضرع  باوج  رد  یگمه  دیاهدینـش »؟ نز  نیا 

زا نز  يا  : » دومرف دـینادرگرب و  نز  نآ  يوس  هب  يور  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ ـ  لوسر  هاـگنآ  دـنارب . نخـس  نینچ  دـناوتب 
يوریپ وا و  رطاخ  ِياضر  بلج  بوخ و  يرادرهوش  انامه  وگب : تفگ ، دـنهاوخ  نخـس  وت  اب  تشگزاب  رد  هک  یناـنز  ماـمت  هب  نم  بناـج 
يربارب تسین ) یهار  نآرد  ار  نانز  هک  اهنیا  لاثما  ادـخ و  هار  رد  يراکادـف  يزابناج و  ینعی   ) اهنیا مامت  اـب  درم ، تاروتـسد  زا  تعباـتمو 

( -------------- 2 .) تفگیم ریبکت  لیلهت و  یلاحشوخ  يداش و  زا  هک  یلاحرد  تشگرب  نخس  نیا  ندینش  زا  سپ  ءامـسا  دنکیم .
( . 2 . ) ص 592 هحاصفلا ، جـهن  ( . 1 ------------------------------------------------------------------ )

. روثنملارد زا  لقن  هب  تارابع ، رد  رییغت  كدنا  اب  ص 238 و 284 ، میربیم ، جنر  ارچ 

شنامز ماما  تیانع  هطیطش و 

هب ( 1) جرف راظتنا  ةرابرد  دندمآ و  مه  درگ  روباشین  ۀعیش  ناگرزب  زا  یعمج  مالسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  نامز  رد  دیوگ : دشار  نب  یلعوبا 
ماما دوخ  يالوم  يوسهب  میدشیم  راکهدـب  یهلا  قوقح  هوجو و  زا  هچنآ  لاس  ره  ام  هک  دیـسر  اجنیا  هب  ناشنانخـس  دـنتخادرپ ، وگتفگ 
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دروم يدرم  تسا  بوخ  هدـش ، دایز  دـنیامنیم  تماما  ياعدا  هکیناسک  نایوگغورد و  نونکا  اما  میداتـسرفیم ، مالـسلا ـ  هیلع  قداـص ـ 
مالسلا هیلع  قداص ـ  ماما  زا  دعب  قحرب  ماما  دنک و  نشور  ام  يارب  ار  لکشم  بلطم و  نیا  ات  میتسرفب  ماما  يوسب  هدرک ، باختنا  ار  دامتعا 

هبدوب ناشندرگ  رب  یهلا  هوجو  قوقح و  زا  هچنآ  دندرک و  باختنا  ار  يروباشین  میهاربا  نب  دمحم  رفعجیبا  مانهب  یصخش  میسانشب . ار   ـ
ود و  هرقن ) لوپ   ) مهرد رازههاجنپ  و  الط ) یفرشا   ) رانید رازه  یس  زا : دوب  ترابع  لاوما  نآ  دناسرب ، ناشنامز  ماما  هب  دندومن  میلـست  يو 

کی دوخ  هارمه  هب  هک  دمآ  رفعجوبا  دزن  هب  هطیطش  مانهب  هعیش  نانز  زا  تلیـضف ، اب  ینزریپ  نایم  نیا  رد  طسوتم . یلاع و  سابل  هعطق  رازه 
زا شیب  تفگ : دروآ و  تشاد ، شزرا  مهرد  راهچ  دوب و  هدیـسیر  دوخ  تسدهب  هک  هبنپ  زا  ياهچراپ  هعطق  و  ( 2) قنِاد ود  صلاخ و  مهرد 

یگدنمرـش ساسحا  دوخ  رد  لام  نیا  ندوب  مک  زا   ) رفعجوبا نک . میدـقت  میالوم  هب  ار  اهنیا  دوبن ، یهلا  بجاو  قوقح  زا  نم  لاـم  رد  نیا 
يارب ار  شزرامک  ۀـعطق  مهرد و  نیا  مشکیم  تلاـجخ  میـالوم  زا  منکیم و  اـیح  نم  نز  يا  تفگ : نز ) نآ  هب  رطاـخ  نیمه  هب  درکیم 

. دشاب كدـنا  هچرگا  تسین  یتلاجخ  قح  راک  رد  درم ، يا  ( 3 (.) قحلا نم  ییحتـسی  هللا ال  نا  ( !؟ يربیمن ایآ  تفگ : هطیطـش  مربب . ناشیا 
یتقو مهاوخیم  ربب ، زیگب و  ار  اهنیا  سپ  یتسین ، شیب  ياهداتـسرف  لوسر و  وت  دـشابیم . نیمه  تسا  نم  ندرگرب  بجاو  قوقح  زا  هچنآ 

اب متفرگ و  ار  وا  مهرد  دیوگ : رفعجوبا  دـشابن . نم  ندرگ  رب  مالـسلا ـ  هیلع  دـمحم ـ  نب  رفعج  قوقح  زا  يزیچ  منکیم ، تاقالم  ار  ادـخ 
ۀعطق متخادـنا و  دوب  یئؤلؤل  یـسوم  نب  فلخ  زا  مهرد  دـصراهچ  هک  ياهسیک  رد  و  دـشاب ) ياهناشن  اـت   ) مدومن جـک  ار  نآ  تسد  راـشف 

ياهتسب نایعیش  هاگنآ  متشاذگ . دوب  لیئامسا ) نب  حون  نادنزرف  ) یخلبردارب ود  سابل  هعطق  یـس  هک  ياهسیک  رد  هتـسب و  رد  ار  شاهچراپ 
دندوب و هتشاذگ  دیفس  شباوج  يارب  ار  نآ  ریز  هدش و  جرد  هیعرش  لئاسم  زا  ياهلئـسم  هقرو ، ره  رد  هقرو و  داتفه  نآ  رد  هک  دندروآ  ار 

مه هب  ار  قاروا  نیا  ام  دنتفگ : رفعجوبا  هب  دندوبهدز . هناگادج  يرهم  يدنب  ره  ربو  هتـسب  دـنب ، هس  اب  هداد و  رارق  مه  يور  ار  هقرو  ود  ره 
دزن رد  ار  بش  نک و  میلـست  وا  هب  يدیـسر ، مالـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  تمدخ  هب  هک  هاگنآ  هدومن ، لمح  دوخ  ابار  اهنیا  میاهدرک ، رهم  هتـسب و 

، نکـشب ار  رهم  کی  هدشن ، هتـسکش  تسایقاب و  دوخ  لاح  هب  اهرهم  يدید  هچنانچ  ریگب ، ناشیا  زا  ار  قاروا  دش ، حبـص  نوچ  نامب ، يو 
تروصنیا ریغ  رد  و  نک ، میلست  وا  هب  ار  لاوما  تسا و  ماما  وا  سپ  هدش  هتـشون  هلئـسم  باوج  رهم ، نتـسکش  نودب  يدومن  هدهاشم  رگا 

ترـضح رهطم ) ربـق   ) تراـیز هبزیچ  ره  زا  لـبق  مدیـسر ، هفوک  رهـش  هب  اـت  مدرک  تکرح  دـیوگ : رفعجوبا  نادرگرب . اـم  يوسب  ار  لاوـما 
، نـس يداـیز  تلوـهک و  زا  هـک  مدرک  هدـهاشم  ار  هدروخلاـس  يدرم  دجـسم ، برد  رب  نآ  زا  سپ  مـتفر ، مالــسلا ـ  هـیلع  نینمؤـملاریما ـ 
هداد و رارق  تسار  لغب  ریز  رد  رگید  ياهچراپ  هتسب و  رمک  رب  یمـشپ  ياهچراپ  تشاد ، هشعر  شتروص  دوب و  هتخیر  اهمشچرب  شناوربا 

شور بهذم و  رب  وا  دندیـسرپیم و  مارح  لالح و  زا  دـندوب و  هتفرگ  ار  شفارطا  ياهدـع  دوبهتخادـنا و  پچ  ۀـناش  رب  ار  شرگید  فرط 
هزمحوبا دـنتفگ : تسیک ؟ صخـش  نیا  مدیـسرپ : دـندوب  وا  فارطا  رد  هکیناسک  زا  دادیم . ار  اهنآ  باوج  مالـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ 

شوغآ رد  ارم  دش و  لاحشوخ  سپ  متفگ . ار  لاح  حرش  دیسرپ ، مراک  لاح و  زا  متسشن . شلباقم  مدرک و  مالس  وا  رب  متفر و  ولج  یلامث !
تکرب و هب  وت  یلو  دیـسر ؛ دهاوخن  ناشیا  هب  نادناخ  نیا  قوقح  دننک ، شالت  ایند  لها  یمامت  رگا  تفگ : دیـسوب و  ار  مایناشیپ  دیـشک ،

نانآ اب  دیسر . نم  هب  قارع  رد  هک  دوب  ياهرهب  نیلوا  نیا  مدش . رورـسم  وا  مالک  زا  دشیهاوخ . فرـشم  ناشراوج  هب  يدوزب  اهنآ  تمرح 
امش منیبیم ، نم  هکار  هچنآ  تفگ : درک و  یهاگن  نابایب  هب  دوشگ و  ار  دوخ  نامشچ  هزمحوبا  هاگان  هک  مدوب  تبحص  لوغشم  متـسشن و 

يدرم میدرک . هاگن  مه  ام  دوب  هدنکفا  رظن  وا  هک  يوسنآ  هب  منیبیم . ار  يراوس  رتش  صخـش  تفگ : ینیبیم ؟ هچ  میتفگ : دـینیبیم ؟ مه 
زا دیـسرپ : وا  زا  هزمحوبا  تسـشن . يرانک  رد  درک و  مالـس  ام  رب  دیناباوخ و  ار  شرتش  دیـسر ، ام  هب  نوچ  میدومن ، هدـهاشم  ار  راوس  رتش 

هکنیمه دومن . تافو  مالـسلا ) ـ  هیلع  قداص ـ  ماـما   ) دـمحم نب  رفعج  : تفگ ربخ ؟ هچ  تفگ : هزمحوبا  هنیدـم . زا  تفگ : ییآیم ؟ اـجک 
درم نآ  هب  هزمحوبا  مدش ) هراچیب  عطق و  مدـیما  ( ؟ مور اجک  هب  لاح  متفگ : دوخ  اب  مدـش ، تحاران  تسکـش و  مرمک  مدینـش ، ار  ربخ  نیا 
لوا رفن ، هس  هب  تفگ : داد ؟ رارق  دوخ  نیشناج  ار  یصخش  هچ  دومن و  تیصو  یسک  هچ  هب  مالسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ترـضح  تفگ : رفاسم 

دیدنخ و هزمحوبا  ماگنه  نیا  رد  یسوم . شرگید  دنزرف  هب  زینو  حتفا )  ) هللادبع شدنرف  هب  رگید  و  تسا ، یـسابع ) هفیلخ  ) روصنم رفعجوبا 
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رارق نیـشناج  اما  تفگ : یتخانـش !؟ ار  ماما  هنوگچ  راوگرزب  يا  متفگ : متخانـش ، ار  ماـما  هک  شاـبن  تحاراـن  تفگ : هدـش ، هجوتم  نم  هب 
دنسانشن ار  وا  نانمشد  هکنیا  تسا و  یقیقح  ماما  نتشاد  ناهنپ  يارب  ار ، نامز ) نآ  ۀفیلخ  ناطلس و   ) روصنم رفعجوبا  ترضح ، نآ  نداد 

ار دوخ  رتگرزب  دنزرف  تیحالـص  مدع  هتـساوخ  هلیـسونیدب  ار ، دوخ  کچوک  گرزب و  دـنزرف  ود  ترـضح  نآ  نداد  رارق  نیـشناج  اما  و 
؟ يدـیمهف هار  هچ  زا  ییوگیم و  نینچ  اجک  زا  متفگ : تسا . هدومرف  رتکچوک  دـنزرف  تماما  رب  حیرـصت  دراد و  نایب  تماما  بصنم  يارب 

تماما یلع  يا  : » هک تشاد  نایب  مالسلا ـ  هیلع  یلع ـ  ترضح  هب  ار  مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخلوسر ـ  نخـس  مباوج ، رد  هزمحوبا 
ود مالـسلا ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  هک  مینکیم  هدـهاشم  لاح  و  دـشاب » هتـشادن  یـصقن  بیع و  هک  یماداـم  دـشابیم  وت  رتگرزب  دـنزرف  رد 

و ( 4) هتخاس راکـشآ  ار  رتگرزب  صقن  بیع و  ترـضح  هک  مدـیمهف  بلطم  نیا  زا  هداد ، رارق  نیـشناج  ار  دوخ  کچوک  گرزب و  دـنزرف 
. تسارمـالا بحاـص  ماـما و  وا  هک  ورب  مالـسلا ـ  هیلع  رفعجنبیـسوم ـ  يوسب  سپ  تساهدومرف ، دوخ  کـچوک  رـسپ  تماـما  رب  حیرـصت 
هب نوچ  مدومن . تکرح  هنیدـم  يوسهب  مدـش و  ادـج  هزمحوبا  زا  هدرک ، عادو  مالـسلا ـ  هیلع  نینمؤملاریما ـ  ربق  اب  هاـگنآ  دـیوگ : رفعجوبا 

، ترایز زا  سپ  متفر . مّلس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر ـ  دجسم  هب  متشاذگ و  ییارسناوراک  رد  ار  مرفس  راب  هشوت و  مدیسر ، اجنآ 
نیعم دوخ  ینیـشناج  يارب  ار  یـسکهچ  مالـسلا ـ  هیلع  دمحمنبرفعج ـ  هک  مدیـسرپ  هنیدم  لها  زا  مدمآ . نوریب  دجـسم  زا  مدناوخ و  زامن 

رد هب  وا  ندید  دصق  هب  يرآ . دنتفگ : دهدیم ، ار  لئاسم  باوج  ایآ  مدیـسرپ : ار . حـتفا  هللادـبع  دوخ  گرزب  دـنزرف  دـنتفگ : تساهدومرف .
نیا دشیمن . هدید  هزادنا  نآ  رهـش ، رادنامرف  ریما و  ۀناخرد  رب  هک  مدرک  هدهاشم  رکون  مالغ و  يردقب  شلزنم  رد  رب  اما  مدـمآ ، شاهناخ 

هک دسرنارم  دشاب ، ماما  وا  رگا  متفگ : دوخ  اب  هدومن ، تمالم  ار  دوخ  یلو  تفای . هار  دیدرت  کش و  ملد  هب  دمآ و  دنـسپان  مرظن  هب  بلطم 
؟ یتسه اجک  زا  تفگ  دمآ و  نوریب  سپس  دش و  لخاد  یمالغ  متساوخ ، دورو  ةزاجا  منک . ارچ  نوچ و  شراک  رد  میامن و  ضارتعا  وا  هب 

دیاش متفگ  راب  رگید  اما  تسین ! نم  ماما  بحاص و  نیا  مسق ، ادـخ  هب  متفگ ، دوخ  اب  مداتفا و  دـیدرت  کش و  هب  هراـبود  وا  لاوئـس  نیا  زا 
دورو ةزاجا  نم  هب  دش و  لخاد  مالغ  متـشاد .) نایب  ار  دوخ  مسا   ) تسا یناسارخ  صخـش  نالف  وگب  متفگ : مالغ  باوج  رد  دنکیم . هیقت 

ایآ تسا  بیجع  یلیخ  متفگ : دوخ  اب  دناهداتـسیا . ینامالغ  وا  لباقم  رد  هتـسشن و  للجم  يدنـسم  رب  هللادبع  مدید  مدش ، لخاد  نوچ  داد ،
هکلب تسین ، اهنآ  هب  یجایتحا  هک  تسا  یتافیرـشت  زا  اهنیا  متفگ : دوخ  اب  زاب  دـنک !؟ سولج  یللجم  هاـگیاج  نینچ  رد  ماـما ، تسا  نکمم 

مرگ نم  اب  دیناشن ، دوخ  دزن  رد  دومن و  هحفاصم  نم  اب  دیبلط و  دوخ  کیدزن  ارم  مدرک ، مالس  دهدیم . ماجنا  دنادب  حالـص  ار  هچنآ  ماما 
خـساپ هک  یلئاسم  رطاخ  هب  متفگ : تسیچ ؟ تندـمآ  زا  یلـصا  فدـه  دـصق و  دیـسرپ : هاـگنآ  درک ، یناـبرهم  تفطـالم و  داـیز  هتفرگ و 

اما دیامنیم  لاوئس  هس  يروباشین  میهاربا  نب  دمحم  رفعجوبا  . ) سرپب یهاوخیم  هچنآ  زا  تفگ : متسه . جح  مزاع  مه  دعب  متـساوخیم و 
ترضح رهطم  ربق  دزن  هب  مدش و  جراخ  وا  هناخ  زا  دیوگ ): رفعجوبا  تسین . ماما  وا  هک  دمهفیم  دهدیم  باوج  هابتشا  ار  لاوئسود  هللادبع 

دوخ تیمورحم  يدیماان و  زا  مدرک و  هیرگ  متخادنا و  ترضح  نآ  ربق  يور  ار  دوخ  مدمآ و  مّلـس ـ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکالوسر ـ 
هب ایآ  مورب ؟ یـسکهچ  يوسب  لئاسم  نیا  باوج  يارب  تیادف ، هب  مردام  ردپ و  هللالوسر ، ای  متـشاد : هضرع  مدومن و  هوکـش  رفـس  نیا  رد 

هیرگ و لاح  رد  هتسویپ  مورب ؟ اجک  هللا ! لوسر  ای  دنتـسه ؟ امـش  نمـشد  هک  ییاهقف  دزن  هب  ای  سوجمو ؟ يراصن  يوسبای  مورب ؟ دوهی  دزن 
هک داتفا  یهایـس  مالغ  هب  ممـشچ  مدرک ، دـنلب  ربق  يور  زا  ار  مرـس  دـهدیم . ناکت  ارم  یـصخش  مدرک  ساسحا  ناهگان  هک  مدوب  هثاغتـسا 

يوسب هن  : » دیامرفیم مالسلا ـ  هیلع  رفعجنبیـسوم ـ  تیاقآ  يروباشین ! رفعج  ابا  يا  تفگ : نم  هب  دوب ، هدیـشوپ  ياهنهک  همامع  نهاریپ و 
لاوئـس هوزج  رد  هک  ار  ياهلئـسم  ره  ادـخ . تجح  منم  اـیب ، اـم  دزن  هب  هکلب  نامنانمـشد ، يوسب  هن  سوجم و  يراـصن و  دزن  هب  هنو  دوـهی 

مهرد و کی  شنزو  هک  ار  هطیطش  مهرد  هوزج و  نآ  نونکا  ماهداد ، باوج  هتشذگ  زور  ار  همه  يراد ، جایتحا  هچنآ  اب  هارمه  دیاهدومن ،
نایم رد  هک  ار  وا  ۀچراپ  هعطق  نینچمه  و  دشابیم ، نآ  رد  یئولؤل  درم  مهرد  دـصراهچ  هک  ياهداهن  ياهسیک  رد  ار  نآ  تسا و  دوخن  ود 

. ------------------------------------------------- روایب نم  دزن  هب  ار  همه  ياهدراذـگ ، یخلب  ردارب  ود  ياهسابل 
نانچ یسابع  يافلخ  هدیسر و  دوخ  جوا  هب  نایـسابع  قانتخا  دادبتـسا و  نامز  نآ  رد  ( . 1 ------------------------------- )
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هداتفا تمحز  هب  دوخ  نامز  ماما  تخانـش  يرب  دـندربیم و  رـسب  ینادرگرـس  تریح و  رد  نایعیـش  مامت  هک  دـندوب  هدرک  گـنت  ار  هصرع 
. درادن ییاورپ  ایح و  قحزا ، دنوادخ  انامه  همجرت : هیآ 53 ، بازحا  ةروس  ( . 3 . ) يرگرز رد  یصوصخم  نزو  دوخن ، قناد : ( . 2 . ) دندوب

ریغ وا  رـس  ای  اهاپ  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  هب  حتفا  نوچ  تسا ، تقلخ  رد  یـصقن  دوخ  نیا  دوب و  حتفا  هللادبع ـ  رتگرزب ـ  رـسپ  اریز  ( . 4)
: دـیوگ يروباشین  رفعجوبا  درادـن » . ار  تماما  بصنم  ماقم و  یگتـسیاش  تقایل و  یـصخش  نینچ  تروص  نیا  رد  و  دـشاب ، نهپ  يداـع و 

ماهیثاثا متفر ، ارسناوراک  هب  متساخرب و  هاگنآ  درپب . مرس  زا  لقع  دوب  کیدزن  مدرک و  بجعت  مدینش ، مالغ  نآ  زا  ار  بلاطم  نیا  هکنیمه 
ار شلزنم  متفر ، دوب  هدرک  نیعم  مالغ  نآ  هک  ترـضح  ۀـناخ  فرط  هب  هتـشادرب ، ار  اهسابل  مهارد و  هسیک  لئاسم و  ةوزج  مدرک ، زاـب  ار 
، مدرک هدهاشم  رد  هناتسآ  رد  ار  مالغ  نامه  ماگنه  نیا  رد  دوبن . يدحا  نآ  رد  رب  تشادن و  دمآ  تفر و  یـسک  هک  متفای  رقحم  بارخ و 

يریـصح رب  هک  مدید  ار  مالـسلا ـ  هیلع  رفعجنبیـسوم ـ  میاقآ  الوم و  مدش ، لخاد  وا  اب  زین  نم  دش و  لخاد  نم  زا  رتولج  دید ، ارم  نوچ 
شابم و دـیما  ان  : » دومرف تسب و  شقن  شکرابم  نابل  رب  يدـنخبل  دـید  ارم  هکنیمه  دوب . ینامی  زادـنا  ریز  ترـضح  نآ  ریز  رد  هتـسشن و 

يارب هفوک  دجـسم  رد  رب  یلامث  هزمحوبا  ایآ  میادخ ؛ یلو  تجح و  نم  هکلب  سوجم ، يراصن و  يوسب  هن  دوهی و  دزن  هب  هن  نکن ، یباتیب 
، مدینـش ترـضح  زا  ار  یبیغ  ياهربخ  مالک و  نیا  نوچ  دیوگ : يروباشین  میهاربا  نبدـمحم  رفعجوبا  درکن »!؟ نایب  ارم  تماما  نایرج  وت ،

دوخ اب  هک  هچنآ  روایب .» ار  هسیک  : » دومرف نم  هب  سپـس  تسا . ماما  ترـضح ، نآ  هک  دـش  تباث  نم  رب  دـش و  رتشیب  مایهاگآ  تریـصب و 
نوریب ار  هطیطـش  مهرد  اـهنت  همه ، نآ  ناـیم  زا  دومن و  لـخاد  نآ  رد  ار  شکراـبم  تسد  دوـشگ و  ار  هسیک  برد  مدرک . میدـقت  متـشاد 
هطیطش ياهبنپ  ۀچراپ  هعطق  اهنآ ، نایم  زا  دوشگ و  ار  اهسابل  ۀتسب  سپس  يرآ . متفگ : نز »؟ نآ  مهرد  تسا  نیا  : » دومرف نم  هب  دروآ و 

ءزج ار  وت  ۀـچراپ  هعطق  وگب : وا  هب  ناـسرب ، مالـس  هطیطـش  هب  : » دومرف نم  هب  هاـگنآ  دوب . عارز  جـنپ  تسیب و  نآ  لوط  هک  دومن  جراـخ  ار 
زا شاهبنپ  میداتسرف  وت  يوسهب  تسام ، ياهنفک  زا  هک  ار  نیا  وگب : وا  هب  : » دومرف داد و  ياهچراپ  ترـضح  سپـس  مداد .» رارق  میاهنفک 

، دوخ فیرـش  تسد  هب  اهیلع ـ  هللا  مالـس  همطاف ـ  نامردام  ار  نیا  رذـب  تسا ، اهیلع ـ  هللا  مالـس  همطاف ـ  هیرق  1 ـ ) «) ایرص  » نامدوخ ۀعرزم 
يارب تسوا  جـنرتسد  هدیـسیر و  ار  نآ  مالـسلا ، ـ  هیلع  قداص ـ  ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح  مرهاوخ  هتـشاک و  شنادـنزرف  ياهنفک  يارب 

نآ رد  نامیگدـنز  ۀـنوؤم  جراخم و  هک  ياهسیک  بتعُم ! يا  : » دومرف شمـالغ  هب  هاـگنآ  هدـبرارق .» دوخ  نفک  ار  نآ  سپ  شیوخ ، نفک 
مالـس : » دومرف سپـس  دومن ، جراخ  نآ  زا  مهرد  لهچ  تخادنا و  نآ  رد  ار  هطیطـش  مهرد  ترـضح  دروآ و  ار  هسیک  مالغ ، روایب .» تسا 

زا دوبیهاوخن ، هدـنز  رتشیب  بش ، هدزون  دـیناسر ، وت  هب  ار  مهارد  نفک و  نیا  رفعجوبا  هک  یماـگنه  زا  وگب : وا  هب  ناـسرب و  نز  نآ  هب  ارم 
نم امنب و  دوخ  جراخم  فرـص  هدب و  هقدـص  تدوخ  فرط  زا  ار  مهرد  راهچ  تسیب و  نکجرخ و  ار  نآ  مهرد  هدزناش  مهرد . لهچ  نیا 
اریز رادب ، ناهنپ  ار  عوضوم  نیا  نکن و  یفرعم  یـسک  هب  يدـید  ارم  هاگره  رفعجوبا ) يا   ) وت دـش . مهاوخ  رـضاح  وت  رب  زامن  يارب  مدوخ 

زا لبق  دناهدرک و  شرافـس  وت  هب  هک  روطنامه  نیبب ـ  نکـشب و  ار  قاروا  نیا  ياهرهم  تسا . رتهب  تناج  ظفح  يرادـهگن و  يارب  راک  نیا 
اهرهم هب  دـیوگ : رفعجوبا  یتسه .» ناشیا  ةداتـسرف  لوسر و  وت  اریز  هن ؟ ای  میاهداد  ار  اهلاوئـس  باوج  ایآ  يروایب ـ  ار  ناـنآ  مهارد  هکنیا 

ار اب  هلئسم  باوج  هک  مدومن  هدهاشم  مدروآ و  نوریب  ار  اههمان  زا  یکی  اهنآ  نایم  زا  متفای ، هدروخن  تسد  حیحص و  ار  همه  مدرک ، تقد 
هبًاروف متفاـی ) یفاو  یفاـک و  روطهب  ار  تالاوئـس  خـساپ  نوچ  ... ) و ( 2) موس مود و  ۀـمان  روطنیمه  تسا و  هدومرف  موـقرم  كراـبم  طـخ 

، مدیزگ تماقا  مدرک و  فقوت  راوگرزب  نآ  تمدخ  رد  مدرب و  ترضح  دزن  هب  دوب  مهارمه  لاوما  هچراپ و  لوپ و  هچنآ  متفر ، ارـسناوراک 
نیا هار ، لوط  رد  نتفر و  ماگنه  رد  مدومن و  تکرح  ترـضح ، نآ  ناوراـک  اـب  مه  نم  دـش ، جـح  رفـس  مزاـع  لاـس ، ناـمه  رد  هکنیا  اـت 

هب جـح  لامعا  نایاپ  زا  سپ  مشاـب . شردـپ  لـمحم  ۀـیرامع و  رد  مه  يزور  ترـضح و  نآ  ةواـجک  رد  زور  کـی  هک  متفاـی  ار  تداـعس 
نم هب  یـسکره  دوب . مه  هطیطـش  اهنآ  نیب  رد  هک  دـندمآ  ملابقتـسا  هب  يدایز  مدرم  مدیـسر ، روباـشین  هب  نوچ  مدومن ، تعجارم  ناـسارخ 

ـ  ماما اب  متاقالم  نایرج  دوب و  هتـشذگ  هچنآ  مدومن . هجوت  هطیطـش  هب  اـهنت  اـهنآ  نیب  زا  نم  یلو  تفگیم ، دـمآ  شوخ  دومنیم و  مـالس 
زا نز  نآ  مدومن . میلست  يو  هب  دوب  هداد  مالسلا ـ  هیلع  ماما ـ  هک  ار  ياهچراپ  مهارد و  مداد و  ربخ  وا  هب  مدرم  روضح  رد  ار  مالسلا ـ  هیلع 
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نز نیا  تلزنم  ماقم و  رب  هکنیا  رگم  دنامن  یقاب  هعیـش  تعامج  زا  يدحا  دوش . جراخ  شندب  زا  ناج  هک  دوب  کیدزن  یلاحـشوخ  تدـش 
ار دوخ  ۀـمان  ياهرهم  یـسک  ره  مدـناسر ، اهنآ  نابحاص  هب  ار  اهلاوئـس  قاروا  هوزج و  هاـگنآ  دـیزرویم . دـسح  اـیو  دروخیم  ترـسح 
ـ  دوب هداد  ربخ  مالسلا ـ  هیلع  رفعج ـ  نب  یسوم  ماما  هک  روطنامه  هطیطـش ـ  دومنیم . هدهاشم  لاوئـس  ره  ریز  رد  ار  اهباوج  دوشگیم و 

نیا رد  دندومن . عامتجا  وا  رب  زامن  ندناوخ  يارب  نایعیـش  دنک . تمحر  شیادـخ  تفر ، ایند  زا  سپـس  دوب و  هدـنز  نآ  زا  سپ  زور  هدزون 
دش و هدایپ  هقان  زا  دروآ . فیرشت  راوهار ، يرتش  رب  راوس  مالسلا ـ  هیلع  رفعج ـ  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  هک  دندرک  هدهاشم  ماگنه 
ار هزانج  هک  یتقو  ات  تشاد ، روضح  نانچمه  مالـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  دـناوخ . زامن  نز  نآ  رب  تیعمج  هارمه  داتـسیا و  تفرگ و  ار  نآ  راهم 
هک نیمه  دندیـشاپ . وا  ربق  رد  ار  مالـسلا ـ  هیلع  نیـسحلا ـ  هللادبعابا  ربق  تبرت  زا  يرادقم  ترـضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  دندومن ؛ ربق  ریزارس 

هچنآ : » دومرف نم  هب  دـنادرگرب و  تیعمج  فرط  هب  كرابم  رـس  دـش و  رتش  رب  راوس  مالـسلا ـ  هیلع  ماما ـ  تفای ، نایاپ  يراپـس  كاـخ  رما 
هدوب و نز  نیا  دننام  تیبلها  ام  هب  تبسن  مه  امـش  هاگره  : ) وگب ناشیا  هب  ناسرب و  اهنآ  هب  ارم  مالـس  نک و  نایب  تناتـسود  يارب  يدید 
هک يراید  رهـش و  ره  رد  نات ـ  ياههزانج  رب  هک  تسا  مزال  دشاب  ماما  نم ، ياج  هب  تیبلها  زا  هک  سکره  نم و  دیـشاب ) هتـشاد  صالخا 
زا دوخ  نداد  تاجن  هار  رد  ار  ام  اتدینادرگ  هتـسیاش  کین و  ار  دوخ  لامعا  دـینک و  هشیپ  يراکزیهرپ  اوقت و  سپ  میوش ، رـضاح  دیـشاب ـ 

یفرعمار ماـما  نآ  مداد و  ربخ  مدرم  هب  درک ، تشپ  ترـضح  نآ  هک  نیمه  دـیوگ  يروباـشین  رفعجوبا  دیـشاب ». هدومن  يراـی  خزود  شتآ 
. دربیم دوخ  اب  ار  مالسلا ـ  هیلع  ماما ـ  دشیم و  رود  تعرس  هب  رتش  هک  یلاح  رد  دندرک ، هاگن  هودنا  ترـسح و  ایند  کی  اب  مدرم  مدومن .

دوخ يادـتقم  ماما و  اب  دنتـسناوتیمن  رگید  اریز  دوش ، جراخ  ناشیا  ياهندـب  زا  تیعمج  ناج  هک  دوب  کـیدزن  هودـنا ، نزح و  رطاـخ  هب 
اب هنوگچ  يدام ، ییاناوت  لقادـح  رد  نز ، کی  هک  دـیدومن  هظحالم  یمارگ : ناگدـنناوخ  ( 3 .) دـننیبب ار  وا  نینزان  ةرهچ  دـننک و  تاقالم 

دـناسریم و مالـس  وا  هب  ترـضح  هک  اجنآ  ات  دـنکیم  کیدزن  شنامز  ماما  هب  اردوخ  یهلا ، فیلاکت  تاـبجاو و  ماـجنا  صلاـخ و  لـمع 
دتـسرفیم و هیدـه  وا  يارب  دوخ  جراـخم  نفک و  زا  هداد ، رارق  دوخ  جراـخم  ءزج  ار  شمهرد  دـیامنیم و  دوـخ  نفک  ءزج  ار  وا  ۀـچراپ 

شتآ باذعو  ربق  راشف  زا  ات  دزیریم ، مالسلا ـ  هیلع  نیـسح ـ  ماما  ربق  كاخ  وا  ربق  رد  دناوخیم و  زامن  هدش ، رـضاح  شاهزانج  رب  هاگنآ 
دوخ ترخآ  يارب  میزومایب و  يوقتو  فرـش  یگدـنز و  سرد  تخبکین  يوناب  نیا  زا  مه  اـم  هک  هدیـسرن  نآ  تقو  اـیآ  . دـشاب ناـما  رد 

تعافـش دروم  ات  مییوجب ، يرود  دنـسپان  مارح و  ياهرادرک  ناهانگ و  زا  هداد ، ماجنا  ار  یهلا  فیلاکت  تابجاو و  مییامن ، مهارف  ياهشوت 
---------------------------------------------------- !؟ میریگ رارق  مالسلا ـ  مهیلع  تراهط ـ  تمـصع و  نادناخ 

ار اهباوج  لاوئس و  راصتخا ، تیاعر  رطاخ  هب  ( . 2 . ) هنیدم یخسرف  کی  رد  ياهیرق  مان  ( . 1 ---------------------------- )
هسسؤم بقانملا ، بقاثلا  هزمح ، نبا  ( . 3 . ) دنیامن هعجارم  بقانملا » بقاثلا   » باتک تاحفص 444 و 445  هب  ناکدنناوخ  میدرکن ، همجرت 

ات 446. ص 439  مود ، پاچ  مق ، نایراصنا 

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 
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 
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