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باتک تاصخشم 

رجفریما  قاثیم  هدنسیون : 
رجفریما قاثیم  رشان : 

عیجر يهثداح 

میلاعت نآرق و  شزومآ  يارب  ار  نت  دنچ  هک  دنتـساوخ  ربمایپ  زا  هدـمآ  هنیدـم  هب  هراق »  » و لضع »  » يهلیبق زا  ینامدرم  دـحا ، گنج  زا  سپ 
دثرم نانیا  داتسرف ؛ ناشیا  هارمه  هب  ار  دوخ  باحـصا  ناگدیزگرب  زا  نت  شـش  تفریذپ و  زین  ربمایپ  دتـسرفب ... نانآ  نایم  هب  نامیا  ماکحا 

نامیپمه و هک  ار  دثرم  . دندوب قراط  نب  هللادبع  و  هنثد ، نب  دـیز  يدـع ، نب  بیبخ  تباث ، نب  مصاع  ریکب ، نب  دـلاخ  يونغ ، دـثرم  یبا  نب 
، دـنزومایب نآرق  نانآ  هب  دـنور و  مدرم  نایم  هک  داد  روتـسد  درک و  اورنامرف  ناشیارب  دوب  شباحـصا  نازیزع  ناروالد و  زا  هزمح و  ياتمه 

دندمآ هلیبق  ود  ناگداتسرف  هارمه  هب  دنمجرا  یباحص  شـش  . دنروآ تمحر  هیکزت و  تیاده ، رون و  ياههرتسگ  هب  دنهد و  تمکح  میلعت 
قارتا اج  نآ  هورگ  تشاد . لیذـهینب  هب  قلعت  روخـشبآ  نیا  دندیـسر . هکم  نافـسع و  نایم  یهاگیاج  رد  عیجر ، مان  هب  يروخـشبآ  هب  اـت 
هناملاظ یگنرین  هلیح و  زج  نایرج  نیا  یمامت  هک  دـنتفایرد  دنتـشگ . يرطخ  هئطوت و  هجوتم  هاگان  اـما  دـننک ... ییاوق  دـیدجت  اـت  دـندرک 

راک چیه  رگید  دنزادنیب ... دوب  ناشنانمـشد  زا  هک  لیذهینب  مدرم  سرتسد  رد  دنروایب و  هحفـص 8 ] یهاگماد [  نینچ  هب  ار  نانآ  ات  هدوبن 
زج ارجام ، زاغآ  نامه  زا  دندوب و  هتخورف  نمشد  هب  ار  نانآ  هراق »  » و لضع »  » هلیبق نامدرم  دنتشادن . یتشگزاب  هار  دننکب و  دنتـسناوتیمن 

نانآ زا  روبزم  هلیبق  ود  نادرم  دـندید . اـهنت  ار  دوخ  يراوح  شـش  هک  تشذـگن  یمد  . دـندوب هتفگن  نخـس  ربماـیپ  دزن  غورد  تناـیخ و  هب 
هتخآ ياهریـشمش  اب  دندمآارف و  لیذـهینب  ناراوس  تیعمج  فرط  ره  زا  هاگان  دـندوب . هداهن  نمـشد  سرتسد  رد  ار  نانآ  هتفرگ و  هرانک 
عافد ناتناج  زا  دیریگرب و  ار  ناتیاهریشمش  دناهدمآ ... ام  نتـشک  يارب  نانیا  تشادرب -: دایرف  دثرم  ... دنتفرگ دوخ  يهرـصاحم  رد  ار  اهنآ 
نینچ دـمآ  رتکیدزن  نوچ  دـنار و  شیپ  ار  دوخ  بسا  درک . ناـشیا  راـک  رد  رتهنادرمناوجاـن  یگنرین  زاـب  لیذـهینب ، هدـنامرف  اـما  ... دـینک

دوخ ارچ  هدوهیب  مینک . شیرق  میلست  ار  امش  میهاوخیم  طقف  هکلب  میرادن ، ار  امش  نتـشک  دصق  ام  هک  مروخیم  دنگوس  ادخ  هب  تفگ -:
درک و گنرد  ياهظحل  درم  دندوب ... رفن  دص  دودح  نانیا  . میشکن ار  امش  دیوش  میلست  رگا  مریگیم  هاوگ  ار  ادخ  دیهدیم ؟ نتـشک  هب  ار 

دوخ نخس  رد  نانآ  رگا  یتح  هک  درکیم  لالدتسا  نینچ  تشاد و  ار  ناج  ياپ  ات  زیتس  گنج و  رب  میمـصت  وا  دومن ... روش  دوخ  نارای  اب 
نخـس نیا  اب  زین  تباث  نب  مصاع  و  ریکب ، نب  دـلاخ  تشاد . دـنهاوخن  گرم  زج  ینایاپ  زین  شیرق  هب  نانآ  نداد  لیوحت  اب  دنـشاب ، قداـص 

، دنهد هحفـص 9 ] تراسا [  هب  ار  دوخ  دنگنجن و  هک  دندیدیم  تحلـصم  نینچ  هللادبع  و  بیبخ ، دیز ، رگید ؛ نت  هس  نآ  اما  دندوب . قفاوم 
ود ره  دـنهد . تاجن  ار  دوخ  ياهنوگ  هب  تسه  هک  يوحن  ره  هب  دنـشیدنیب و  يدـیهمت  شیوخ  ییاهر  يارب  نوتـس  نآ  هب  نوتـس  نیا  زا  و 

ناشدازآ دومنن و  گنج  هب  مازلا  ار  نانآ  دثرم ، نیاربانب  دندرکیمن . لالدتـسا  اطخ  هب  دنتـشاد و  هجوم  بئاص و  یلیالد  دوخ  يارب  هورگ 
هارمه هب  يو  ور  نیا  زا  و  دـگنجب ، نانآ  اب  تشاد  رظن  رد  وا  اما  دـننک . لـمع  دـندشیدنایم  هک  ار  هچنآ  شیوخ  داـهتجا  هب  هک  تشاذـگ 
هتشک هدمآرد ، اپ  زا  نمـشد  هاپـس  تسد  هب  ماجنارـس  دندرک و  نانآ  هیلع  هنادرم  یگنج  دنتخادرپ و  گنج  هب  لیذهینب  اب  مصاع  دلاخ و 

هب ناشناتسود  ماع  لتق  يادرف  دنتـسب و  دنتفرگ و  ار  اهنآ  لیذهینب  دندرک . میلـست  ار  دوخ  هللادبع  بیبخ و  دیز ، رگید ؛ نت  هس  نآ  . دندش
... دوشگ دوخ  تسد  زا  ار  نسر  تمحز  رازه  هب  هللادـبع ، نارهظ ، مان  هب  ياهرد  راـنک  رد  هکم ، ياـهیکیدزن  دـندرک ... تکرح  هکم  يوس 
هب ندش  کیدزن  زا  نوچ  نانآ ، اما  دمآرد . هزیتس  هب  نانمشد  اب  دیدیمن ، دوخ  ییاهر  يارب  گنج  زج  یهار  نوچ  درب و  ریشمش  هب  تسد 

ۀبقع ار  بیبخ  دندرک . شیرق  میلست  دندروآ و  هکم  هب  ار  بیبخ  دیز و  . دندناسر شلتق  هب  دندرک و  شنارابگنـس  رود  زا  دندیـسرتیم ، وا 
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گرم و ناتـساد  . دنـشکب دندوب ، هداد  تسد  زا  دحا  ردب و  گنج  رد  هک  یناسک  یفالت  هب  ات  هیما ، نب  ناوفـص  ار  دیز  دیرخ و  ثراح  نب 
زا هدعقیذ و  دنداد ، شیرق  لیوحت  ار  ود  نآ  هک  يزور  هحفص 10 ] تسا [ . تعاجش  يرادافو و  تمظع ، زا  ياهسامح  زین  نانیا  تداهش 

ندش يرپس  زا  سپ  دندرک و  ینادنز  ار  ود  نآ  یتدم  دزیرب . هام  نآ  رد  ار  ینوخ  چیه  تسناوتیمن  نمشد  هجیتن  رد  دوب و  مارح  ياههام 
زا یهورگ  نانیا ، مادعا  مسارم  رد  دندروآ . فرس  هار  رس  رب  هکم و  یگنـسرف  ود  رد  ییاج  میعنت ، هب  دندروآ و  نوریب  مرح  زا  مارح ، مایا 
هب هدرب و  رس  هب  تعاجش  ییابیکش و  تیاهن  رد  ار  تراسا  هام  کی  نیا  ود ، نآ  دنتـشاد ... روضح  زین  شیرق  نازوتنیک  ناگرزب و  مدرم ،
هب ار  اهبش  دندوب ، هدش  هتسب  ریجنز  هب  هک  نآ  اب  دنتشادیم . هزور  ار  اهزور  بلغا  ناشود  ره  دناهتشون  دندوب . هدنارذگ  كولـس  تدابع و 

، دـنتخپیم اهتب ) يارب  ندرک  ناـبرق   ) یعرـشریغ حـبذ  تشوگ  اـب  هک  ییاـهیکاروخ  ندروخ  زا  دـندنارذگیم و  زاـمن  يرادهدـنز و  بش 
هک هاگ  نآ  دناوخیم . نآرق  اهبش  بیبخ  ... دندروخیمن ار  اهتشوگ  نآ  الا  دندروخیم و  دندادیم ، نانآ  هب  ریـش  رگا  دندرکیم . بانتجا 

شیوخ يهداوناخ  غارچ  عمـش و  هانپ  رد  دوخ ، نما  يهناشاک  رد  سک  ره  داتفایم و  ورف  رهـش  رب  شوماخ  یبش  و  دـنتفرگیم ، مارآ  همه 
ار اهلد  هک  دمآیمرب  ینآرق  زاونحور  زوسناج و  يادص  رتسگنماد ، ریگـسفن و  ینادـنز  تاملظ  نورد  زا  یکیرات و  قامعا  زا  دـیمرآیم ،

ورف قیمع  هودنا  رکفت و  هب  ار  یـضعب  دـیرفآیم و  تشحو  یـضعب  رد  تاملک  نیا  دـنازرلیم . نوسفناج  نوگنوگ و  تاملک  نآ  تبیه 
زا دـندنازوسیم ، لد  دـشیم  هتـشک  بیرقنع  هک  بیرغ  درم  یـسکیب  لاوـحا  رب  هک  نآ  رب  هوـالع  دنتـسیرگیم و  زین  يرایـسب  دربیم ...

ار هراق »  » و لضع »  » مدرم ات  دوب  هداتسرف  ار  نانیا  ربمایپ  ... دندوب كانمیب  يو  زا  رتشیب  دوخ  كانمهـس  هعقاو  يادرف  و  شیوخ ، راک  تبقاع 
ناگناگیب نایم  رد  هک  دوب  هتساوخ  نانچ  یهلا  ردقم  تشونرس و  اما  دنزومایب . ینامیا  تمکح  ینایحو و  ملع  هحفص 11 ] دنهد و [  میلعت 

هک دنزومایب  نارفاک  هب  دوخ  تیناسنا  يراوگرزب و  تعاجـش ، نامیا و  زا  هدنز  یـسرد  اج  نآ  دنوش و  راتفرگ  هکم  نیکرـشم  لیذهینب و 
، دوب دنب  رد  مامت  هام  کی  هدش و  هدیـشک  ریجنز  هب  ناشیا  يهناخ  رد  بیبخ  هک  ینز  اهدعب ، . دشاب ماع  صاخ و  دزنابز  نانیا  زا  دعب  اهتدم 
زاین و تدابع ، زامن و  هب  دوب  دنب  رد  هک  ار  یتدـم  یمامت  مدـیدن . وا  يراوگرزب  هب  يدرم  ادـخ  هب  دـنگوس  تفگیم -: نینچ  وا  يهرابرد 

هتـشک زور  نآ  يادرف  اریز  دـنک ، حالـصا  ار  دوخ  يوـم  اـت  تساوـخ  یغیت  نم  زا  يزور  دـنارذگیم ... شیاـین  نآرق و  هژیوـب  توـالت و 
ار غیت  ییاباحم  هشیدنا و  تفارص  چیهیب  مدیدیم  فیرش  میلـس و  ار  درم  هک  سب  دربب ... شیارب  ات  مداد  مکچوک  رـسپ  هب  ار  غیت  دشیم .
ارم سرت  هظحل  نیا  رد  دوب . هتسشن  بیبخ  يوناز  رب  تشاد و  تسد  رد  یغیت  هک  مدید  ار  دوخ  دنبلد  كرسپ  هاگان  مدوب . هداتـسرف  شیارب 
نآ یفالت  هب  دنک و  انشآ  مدنزرف  يولگ  رب  ار  غیت  هاگان  ادابم  هک  نیا  يهشیدنا  دنازرل . ورف  یتخس  هب  ار  مبلق  یعیبط  یتشحو  تفرگ و  ارف 

. دومنیم زین  هنافصنم  رایسب  دوب و  یعیبط  لمع  نیا  اریز  دشکب ... ار  مرـسپ  زین  وا  میـشکب ، ار  وا  میهاوخیم  تسا و  ریـسا  ام  تسد  رد  هک 
تدنزرف ردام . سرتن  تفگ : دید ، ارم  تشحو  ینارگن و  بیبخ  نوچ  اما  ییاوران ... لمع  ربارب  رد  ییازـس  ماقتنا  و  ینوخ . ربارب  رد  ینوخ 

هدرک یهن  ار  لامعا  هنوگ  نیا  ام  گرزب  ربمایپ  نییآ  هچ  میشکب . ار  یهانگیب  هک  میتسین  هعدخ  رکم و  درم  ام  اریز  تسا . ناما  رد  نم  دزن 
ره و  مه ، زا  ادج  ار  ود  نآ  دنتـشاد ، روضح  هحفص 12 ] ناشمسارم [  رد  يرایـسب  دندوب ، هدرب  مادعا  يارب  ار  دیز  وا و  هک  يزور  ... تسا

کمک هب  ات  دوب  هدرپس  ساطسن  دوخ  مالغ  هب  ناوفص  ار  دیز  دنتشکیم ... رجنخ  ياههبرـض  هزین و  اب  سپـس  دنتـسبیم و  يریت  رب  ار  کی 
هک دندوب ، هدرک  دیهمت  شیپ  زا  ياهمانرب  زین  بیبخ  مادعا  يارب  دنناسرب و  شلتق  هب  ياهزین  ریـشمش و  يهبرـض  اب  کی  ره  رگید ، یهورگ 

میاهر تفگ : اما  دـندنبب ، نآ  رب  ار  وا  دنتـساوخ  دـندرک ، اپ  رب  ار  بیبخ  راد  يهبوچ  هک  نآ  زا  سپ  . دوب نایفـسوبا  نآ  یلـصا  نادرگراـک 
هک نآ  لاح  و  دوب . هدرک  نانآ  زا  تدـم  نیا  یمامت  رد  هک  دوب  یـشهاوخ  اـهنت  نیا  مرازگب . زاـمن  تعکر  ود  هک  دـیهد  ماهزاـجا  دـینک و 
اب گنج  هب  وا  اریز  دندوب ، یمرـشیب  نامدرم  هچ  یتسار  هب  و  تشاد . تمحر  تمعن و  قح  هکم  مدرم  ندرگ  رب  دوب ، هتفگ  دوخ  هک  نانچ 
ار وا  هک  نیا  اما  دوب ، هدز  ار  دوخ  یناولهپ  فرح  یسک  ره  یناشفناج  نادیم  رد  دوب و  هدیـسر  نایاپ  هب  گنج  دوب . هدماین  نوریب  هک  نانآ 
زا طقف  دنـشکب ، هنادرم  یگنج  ماقتنا  هب  ییوجقح و  دیحوت و  مرج  هب  رازآ و  همه  نآ  زا  سپ  دـنرخب و  يزوتنیک  ردـغ و  هب  یهورگ  زا 
اب هتفرگ ، گنج  ياهنادیم  رد  ار  نانیا  ناریسا  زا  هورگ  هورگ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دمآیمرب . كرش  هاپس  نایفسوبا و  نوچ  هلفـس ، یهورگ 
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يودب ییادتبا و  يدرمناوج  نیرتمک  ساپ  یتح  هک  دـندوب  وجنیک  مرـشیب و  یمدرم  دوب ... هدوشخب  دـندوب ، هدرک  هک  یتایانج  همه  نآ 
نینچ زامن  زا  سپ  درب . ناـیاپ  هب  اعیرـس  ار  دوخ  زاـمن  وا  و  دـنداد ، ار  رـصتخم  سب  زاـمن  تعکر  ود  يهزاـجا  وا  هب  . دنتـسنادیمن ار  یبرع 
رتشیب يزامن  هک  متـشاد  وزرآ  مرازگیم ، ینالوط  يزامن  هک  تسا  گرم  ندنکفا  ریخأت  رطاخ  هب  دیتفگیمن  رگا  ادخ  هب  دـنگوس  تفگ :

رد رسپ ، نآ  هراومه  هک  هیواعم  ردپ  نایفـسوبا ، دندرک  مکحم  ار  شیاهدنب  دنتـسب و  ریت  هب  ار  وا  نوچ  هحفص 13 ] مناوخب [ . رتینالوط  و 
مالـسا زا  هک  تسا  نآ  وت  تاجن  يهلیـسو  اهنت  يرادن . هلـصاف  گرم  ات  رگید  ياهظحل  تفگ -: بیبخ  هب  هرخـست  هنعط و  هب  دوب ، شرانک 

نیمز و یهاشداپ  یمامت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  داد -: خساپ  عاجش  درم  . يوش دازآ  ات  ییوگب  دب  مانـشد و  وا  يادخ  دمحم و  هب  يدرگزاب و 
تخادنین و ات  گنت و  زا  ار  دوخ  نخس  نیا  ندینـش  هب  نایفـسوبا ، ... مدرگزاب مالـسا  زا  هک  مرادن  شوخ  دیهدب ، نم  هب  ار  یتسه  ياهتمعن 

ادخ هب  داد -: خساپ  بیبخ  !؟ يدوب تنادنزرف  رـسمه و  دزن  هناخ  رد  وت  دوب و  راد  نیا  رب  وت  ياج  دمحم  هک  يرادن  تسود  تفگ -: نینچ 
تال هب  : » دیرغیم بل  ریز  یتحاران  هب  هک  یلاح  رد  نایفـسوبا  ... دلخب ار  دمحم  ياپ  يراخ  مشاب و  دوخ  يهناخ  رد  مرادن  شوخ  دنگوس 

ار وا  مادعا  نامرف  دنـشاب ،» هتـشاد  يايراکادف  رهم و  نینچ  دوخ  رورـس  هب  تبـسن  هک  ماهدیدن  ار  یـسک  دمحم  نارای  زج  زگره  يزع ، و 
نانچ رد  ناناملـسم  دنتـسنادیم  اریز  دندنادرگزاب . هلبق  بناج  زا  ار  شرـس  دندرک و  مکحم  ار  درم  ياهدنب  نامرف  رودـص  ضحم  هب  داد .

هحفـص 14] غـیرد [  رـضتحم  درم  زا  ار  يداـش  یتـحار و  يدازآ ، تبهوـم و  ناـنچ  یتـح  دـننکیم و  دوـخ  دوـبعم  يوـس  هب  ور  ياهظحل 
روضح زین  هیما  نب  میکح  رسپ  هدیبع  قیرش و  رـسپ  سنخا  سیق ، نب  هللادبع  رـسپ  دیعـس  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  مسارم  نیا  رد  دنتـشادیم .
هتـشک ردب  هژیوب  دحا و  ياهههبج  رد  ناشناردپ  هک  ار  یناکرـسپ  ناناوجون و  زا  نت  لهچ  نانیا  دندناسریم . ددم  نایفـسوبا  هب  دنتـشاد و 

لتاق هک  دندوب  هتفگ  اههچب  نیا  هب  غورد  یمرشیب و  تیاهن  رد  دنریگب ... ریسا  درم  زا  ار  ناردپ  گرم  ماقتنا  ات  دندوب  هدروآ  دندوب ، هدش 
هنادرمناوج هکرعم  رد  بلاطیبا و  نب  یلع  زیتسملظ  زیمآلدع و  ریشمش  هب  نانیا  ناردپ  زا  يرایـسب  هک  نآ  لاح  و  تسا . درم  نیا  ناتناردپ 

. دوب دننام  هنامحریب  یباصق  هنحص  کی  هب  درم  نتـشک  يهمانرب  دندوب ... هدش  راتفرگ  یهلا  مشخ  رهق و  هقعاص  هب  نارگید  وا و  یناولهپ 
ررکم و هکلب  رابگرم ، نادـنچ  هن  یتابرـض  دوخ  ياهحالـس  اب  و  دنتـسنادیمن ، ار  حالـس  زا  هدافتـسا  زرط  ناـگوابون  نیا  زا  يرایـسب  اریز 

چیه دـمآیم و  دورف  عاـفدیب  درم  رب  هـک  دوـب  ریـشمش  نـیبوز و  رجنخ و  هزین و  تابرـض  دـندروآیم ... دورف  درم  رب  رابهجنکـش  تـخس 
هک دندید  ار  روالد  درم  تابرض ، یمامت  نایم  رد  همه  نیا  اب  دریگب ... ار  وا  ناج  هظحل  کی  رد  هک  تشادن  ییآراک  ردق  نآ  زین  ياهبرض 

ار ادخ  تفگیم : نینچ  هاکناج  هبرـض  همه  نآ  لمحت  اب  هک  دندینـش  ار  شیادص  درک ... بوص  نادب  هنوگ  دـنادرگرب و  هلبق  يوس  هب  ور 
درد رابنارگ  نوخ و  هقرغ  لد  قمع  زا  هاگ  نآ  ... تسا هدـیزگرب  نانمؤم  شربمایپ و  يارب  هک  دـنادرگرب  ياهلبق  يوس  هب  ار  میور  هک  رکش 

یتـسود هرهچ  مراـتفرگ و  نانمـشد  ناـیم  رد  . مـنیبیمن ار  یـسک  نازوـتنیک  هرهچ  زج  مریـسا و  نمـشد  ناـیم  رد  اـهلا  راـب  : دورـس نـینچ 
اور مقح  رد  يرهم  مد  نـیا  رد  اـت  یـشوگ ، یـسک ، هحفـص 15 ] تسین [ . یـسک  مروخیم و  هبرـض  هراپ  نت  اـب  هناـگیب و  بیرغ و  . تسین

نخـس .و  ناسرب تایمارگ  لوسر  هب  ارم  ساپـس  مالـس و  دوخ  وت  اراگدرورپ  . دناسرب وت  یمارگ  ربمایپ  هب  ارم  مالـس  مایپ و  نیرخآ  ،و  دراد
، دوب هتـسشن  دوخ  ناتـسود  نایم  هظحل  نامه  هنیدم ، رد  ربمایپ  دناهتـشون : هعیـش  ینـس و  نیخروم  یمامت  . يوگزاب وا  هب  ارم  هناقـشاع  عادو 

لیئربج نونکا  مه  : » تفگ نینچ  دوخ  نارای  هب  هاگ  نآ  داب ». وا  رب  ادخ  تمحر  مالـس و  :» تفگ نینچ  درک و  هبعک  هلبق  يوس  هب  ور  هاگان 
نانچمه اههچب  ...« دهدیم ناج  شیوخ  درد  هجنکش و  راد  رب  هیکت  درم ، هک  تسا  ياهظحل  رد  نیا  و  دناسر ، مالس  نم  رب  بیبخ  يوس  زا 

ار تیادـه  تبحم و  رکـش و  تایآ  نامیا و  تاـملک  دـناوخیم و  اـعد  دوخ  راد  يـالاب  رب  تدـم  یماـمت  رد  درمیمن ... دـندزیم و  ار  وا 
هبقع مان  هب  اههچب  زا  یکی  اهدـعب  درمیمن . تخیریم و  نوخ  شاهحرج  هحرج  نت  زا  دـنکیم و  ناج  نانچمه  یتعاس  درکیم ... توالت 

ياهزین اـب  هاـگ  نآ  تفرگ و  مدزیم  نیبوز  ار  بیبخ  هک  ارم  تسد  هریـسموبا ، ماـن  هب  يدرم  هظحل  نیا  رد  دـنکیم ، فیرعت  ثراـح  رـسپ 
هریسموبا دنیوگیم ، هعورسوبا  مان  هب  نکفاهزین  يدرم  هب  مدرم  مدینش  هاگ  نآ  متخیرگ ... مدیسرت و  هبرـض  تدش  زا  نم  دز . وا  هب  مکحم 

مدـید متـشگزاب و  هاـگ  نآ  ینک . ياییاـمزآ  عـبط  زین  وـت  تسا  رتـهب  دروآ . دورف  دـناوتیمن  یکلهم  تابرـض  تسین و  یبوـخ  زادـناهزین 
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رب درم  ندرگ  هک  هاگ  نآ  دمآرد ... شتشپ  زا  تفر و  ورف  بیبخ  هنیـس  زا  هزین  هک  درک  اهر  ار  نآ  نانچ  تفرگرب و  ار  شاهزین  هعورـسوبا 
ياـهبل زا  هک  شتاـملک  نیرخآ  دوب ... هحفـص 16 ] هداـتفا [  رخرخ  هب  رـضتحم  درم  دینـشیمن . وا  زا  ینخـس  یـسک  رگید  داـتفا . ورف  هنیس 

گرم و هنحص  ... داد ناج  نینچ  نیا  و  دوب . وا  رب  دورد  ربمایپ و  تلاسر  هب  رارقا  تداهش ، هملک  دمآیم  نوریب  شاهنشت  نینوخ و  کشخ ،
دـندوب و هداتـسیا  هدزتریح  ناـنآ  داـتفا . شیرق  مادـنا  رب  هزرل  هک  دوـب  تمارک  اـب  هناقـشاع و  تبحمرپ ، هناعاجـش و  ناـنچ  شايزاـبناج 

نیگمرـش دندرواین ، یفارتعا  رارقا و  ناشمادک  چیه  هک  نآ  اب  دناهدرک ، هک  هچنآ  زا  اقیمع  ییوگ  دنیوگب ... هچ  دـننک و  هچ  دنتـسنادیمن 
تفگ ینخس  هتساوخان  قیرش  رـسپ  سنخا  همه  نیا  اب  دندروآیم ... نابز  هب  دیابن  ار  دوخ  مرـش  زا  ياهرذ  هزادنا  هب  دوب  هچ  ره  اما  دندوب .

شومارف ار  دـمحم  ناـنیا  تفگ -: وا  دومنیمزاـب ؛ ار  ناـشهنادرمناوجان  تشز و  راـتفر  زین  ناـشیمامت و  ینوـبز  ینیگمرـش و  تیاـهن  هک 
امش هب  دوزفا : سپس  دش و  شوماخ  ياهظحل  داد ؟ ناج  هنوگچ  درم  دیدید  دیآیمن . فصو  هب  هک  دناهتـسب  نامیا  وا  هب  نانچ  دننکیمن و 

هک دـیاهدید  چـیه  ایآ  دـشن . نینچ  زگره  هک  نآ  لاـح  و  دوب ... تلاـح  نیا  دوش ، شومارف  یتلاـح  رد  تسیاـبیم  دـمحم  داـی  رگا  میوگب 
رد دننکیم  شقح  رد  وا  باحـصا  هچنآ  دنگوس  ادخ  هب  دشاب !؟ هتـشاد  ار  یتبحم  نینچ  شیوخ  دـنزرف  هب  يردام  دوخ و  رـسپ  هب  يردـپ 
رود هنحـص  زا  تـفرگ و  ار  دوـخ  هار  دـنکفا و  ـالاب  دوـخ  هـب  نـیرفن  نـعل و  نـیک ، مـشخ و  يور  زا  ار  شیاـههناش  دـجنگیمن . فـصو 

يرادهدنز و بش  هزور و  هب  ار  تدم  نیا  یمامت  هکلب  زور ، نآ  اهنت  هن  دوب . هزور  وا  تشادـن . بیبخ  زا  مک  تسد  زین  دـیز  مادـعا  ... دـش
... وش دازآ  وگب و  مانـشد  دمحم  هب  مالک  کی  : » دنتفگ زین  وا  هب  دندوب ، هتفگ  بیبخ  هب  هک  ياهناقمحا  نانخـس  نامه  . دوب هدنارذگ  دجهت 

یخـساپ نامه  درم ، هک  دوب  نیا  بیجع  .« دوب وت  ياج  هب  دـمحم  يدوب و  تاهداوناخ  مرگ  هحفـص 17 ] نوناک [  رد  تساوخیم  تلد  ای  و 
ناـمه دوب ، رود  بیبخ  زا  دنتـسبیم  شنآ  رب  هک  یمادـعا  هبوچ  هک  نآ  اـب  تفگن و  شیپ  سپ و  هملک  کـی  یتح  داد . بیبـخ  هک  داد  ار 

وا تشادن . ياهدیاف  ... دلخب ار  دمحم  ياپ  يراخ  مشاب و  دوخ  هناخ  رد  مرادن  شوخ  دـنگوس  ادـخ  هب  درک : رارکت  وم  هب  وم  ار  وا  تاملک 
اهزور اـهزور و  هک  دـندناسر  دـح  نادـب  اـت  ار  ییوخهدـنرد  همه  نیا  اـب  دنتـشک ... یمحریب  تواـسق و  تیاـهن  رد  بیبـخ  نوـچ  زین  ار 

يدیحوت ناج  نت و  زاجعا  زا  اما  دوب ... راد  رس  رب  ناشهزانج  تشذگ و  هام  کی  زا  شیب  دناهتـشون  دندرواین ... نییاپ  راد  زا  ار  ناشهزانج 
تفرگ و وب  هن  ناشکاپ  نت  تخپیم ، دیشروخ  ربارب  رد  یتشوگ  هکت  یتعاس  هک  ناتفت  رح و  باتفآ  طیخم  نآ  رد  هک  سب  نیمه  نادیهش 

اهدـص زا  بش  همین  هک  داتـسرف  ار  دوخ  باحـصا  زا  نت  ود  ربمایپ  اهدـعب  دـناهدرپس ... ناج  هک  تسا  هظحل  نیمه  ییوگ  دـش و  دـساف  هن 
هنیدـم هب  دـندروآ و  نییاپ  راد  زا  ار  ناشیاهرکیپ  دـندوب ، هنابـش  بارـش  تسم  دیهـش ، ود  نانابهگن  هک  یلاح  رد  و  دـندمآ ، هار  گنـسرف 

... دندرب

هنوعم رئب  يهثداح 

، ءاربوبا مان  هب  يدرم  داد ... خر  يرگید  يهثداح  هک  دوب  هتشذگن  راوگرزب  هباحص  شـش  نیا  گرم  يهعجاف  تفایرد  ربخ  زا  يزور  دنچ 
هب ربمایپ  دروآ . هیده  تمیقنارگ  ناوج  يهقان  ود  ابیز و  راوهر  بسا  ود  ربمایپ  يارب  دمآ و  هنیدم  هب  دجن  نیمزرـس  نایاوشیپ  ناگرزب و  زا 
نآ اب  و  درواین ، هحفص 18 ] مالسا [  درم  اما  منک ... هیده  وت  هب  ار  مالسا  زین  نم  ات  ایب  مریذپب . مناوتیمن  ار  كرشم  هیده  دومرف : وا  هب  رهم 

منک و رکف  نآ  هراـبرد  راذـگب  اـما  ماهتفاـی ، هدیدنـسپ  هتـسیاش و  يزیچ  ار  وت  نییآ  نم  دـمحم  يا  تفگ -: ربماـیپ  هب  درکن . زین  یتفلاـخم 
زین نم  هلیبق  ناـمدرم  ناوریپ و  نم  رـس  تشپ  دروآ ... ناـمیا  وت  هب  دـناوتیم  هک  متـسین  نم  اـهنت  میوگب  رتـهب  و  مریذـپن ... ار  نآ  لـمأتیب 

اب ار  نانآ  ات  ینکیمن ، مازعا  نم  نیمزرـس  هب  ار  دوخ  بتکم  ناملعم  زا  یتأـیه  ارچ  دـجن ... نیمزرـس  رامـشیب  هوبنا و  ناـمدرم  دنتـسه ...
نییآ هب  دندنبب و  لد  نادب  وت  نآرق  ندینش  هب  دنریذپب و  ار  وت  مایپ  مدرم  هک  مراد  نامیا  ینک  نینچ  رگا  دننک . انـشآ  تمیلاعت  وت و  باتک 
مدرم هب  دـیاب  دوب . تشاد ، شیوخ  راک  يهماـنرب  رد  ربماـیپ  هک  هچنآ  یماـمت  رهوج  عقاو  رد  دوب و  یقطنم  رایـسب  ینخـس  نیا  . دـنیآرد وت 

هک تشاد  ناـمیا  يو  دوب . یتاـظحل  نینچ  راـظتنا  رد  رمع  همه  دـشیم . توـالت  وا  نآرق  مدرم  رب  دـیاب  دـناسریم . ار  دوـخ  نید  تقیقح 
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هب دـنرادرب و  كرـش  تواقـش  زا  تسد  دنونـشب و  ار  وا  هار  یهلا  فراعم  وا و  يدـیحوت  هنامیکح  تایآ  درخ ، لقعت و  اب  مدرم  تسیفاـک 
هورگ لاسرا  اب  ار  هنیدم  نیمه  هلمجلاب  و  اهناکم ، زا  يرایسب  هک  نآ  هن  رگم  دیدنسپ ... ار  ءاربوبا  نخس  . دنروآ يور  يراگتسر  تداعس و 

هب مـیظع  ياـههدوت  نـیا  درکیور  لاـبقا و  هنیدـم و  ياـههزاورد  ندوـشگ  رد  رگم  دوـب ...؟ هدرک  حـتف  دوـخ  ینید  ناراـگزومآ  یمیلعت و 
یحو هملک  گنهرف و  گنهآ  اب  ار  نآ  نوماریپ  هدنکارپ  لیابق  هنیدم و  هک  دوب  نیا  زج  ایآ  !؟ دوب هدیشک  رگـشل  هنیدم  هب  دیحوت ، گنهرف 

شایبهذم ناغلبم  يارب  عیجر  كاندرد  هعجاف  زوسناج و  هثداح  هک  اج  نآ  زا  اما  تفریذپ ... ابلق  ار  ءاربوبا  نخس  سپ  دوب ؟ هدرک  ریخـست 
:- تفگ ءاربوبا  هب  هجیتن  رد  دوب . كانمیب  دـجن  عیـسو  هدرتسگ و  هحفـص 19 ] نیمزرـس [  هب  رگید  یهورگ  مازعا  تبقاع  رب  دوب ، هداد  خر 

تفگ ینخـس  ءاربوبا  اما  دوب . عیجر  ناغلبم  يهعجاف  راوگوس  زونه  اریز  دوب . یتسرد  نخـس  نیا  .و  مکانمیب دجن  مدرم  زا  دوخ  نارای  يارب 
دوخ هاـنپ  رد  ار  وت  ناـغلبم  یمازعا  تأـیه  یماـمت  نم  تفگ -: درک . فرطرب  ار  وا  باـهتلا  شیوـشت و  بارطـضا ، هروـشلد و  یماـمت  هک 

ار ءاربوبا  هجوم  هناـقحم و  نخـس  ربماـیپ  . درک دـنناوتن  ناـشیا  قح  رد  یـضرعت  نیرتمک  دـجن  ناـمدرم  زا  سک  چـیه  هجیتن  رد  مریگیم ...
نالعا ات  داتـسرف  دـنتفریم  اج  نآ  ناغلبم ، هک  رماعینب  نامدرم  شیوخ ، هلیبق  نیمزرـس و  هب  ار  یـسک  دوخ  يوس  زا  درم  اریز  تفریذـپ ...

دوخ هک  درک  نالعا  نانآ ، ناج  ظفح  نداد  نیمـضت  رتشیب  هچ  ره  يارب  و  دنتـسه . ءاربوبا  هلیبق ، سیئر  هانپ  رد  دمحم  ناغلبم  دنک  یمـسر 
دناهتـشون یـضعب   ) نت داتفه  تفریذپ و  ار  درم  یقطنم  نیمـضت  ربمایپ  ... دنام دـهاوخ  دـمحم  دزن  هنیدـم و  رد  نانآ  تیرومأم  نایاپ  ات  يو 

نیا ... درک مازعا  زیگنادـیما  تیرومأم  بناج  هب  بوص و  نادـب  ار  یحو  میلاـعت  ناراـگزومآ  نادنمـشیدنا و  نآرق ، ناـملعم  زا  نت ) لـهچ 
ياهزیمآ ناشناج  بلق و  هک  ییانشور  تمکح و  ییاناد ، قشع و  لها  همه  یناناوج  دندوب . راصنا  نامدرم  نیرتهب  زا  يرفن  داتفه  تیعمج 

هک زابرـس  زابناج و  عاجـش ، ناوج و  ینادرم  هشیپریخ . هشیدـناریخ و  لمع . رکفت و  لـها  همه  یناـمدرم  دوب . تداـبع  ملع و  رهوگ  ود  زا 
میلعت دـندادیم و  سرد  دـندناوخیم و  نآرق  دــندرازگیم و  زاـمن  دــندشیم و  عـمج  مـه  درگادرگ  هنیدــم  رد  یتوـلخ  هشوـگ  اـهبش 
رگید ربمایپ و  ياههناخ  يارب  زاـمن  زا  سپ  مدهدـیپس  و  دـندنارذگیم ، هحفـص 20 ] يرادهدنز [  بش  هب  ار  حبـص  ات  بلغا  دـنتفرگیم ...
نامگ ناشیاههداوناخ  هک  دنتـسیزیم  رهاظتیب  يزاـبکاپ و  يراوگرزب و  هب  ناـنچ  دـندرکیم ... عمج  مزیه  نیریـش و  بآ  رجاـهم  ناراـی 

، دجسم سدقم  ناکم  هس  رد  ناشیگدنز  عقاو  رد  دناهناخ ... رد  دنتـشادنپیم  دجـسم  لها  دننارذگیم و  راگزور  دجـسم  رد  دندرکیم 
تأیه ناملعم و  هورگ  ربمایپ  دـندوب ... هدز  یطاـبترا  لـپ  فرژ  يدرخ  ینیبنشور و  اـب  هس ، ره  نیا  ناـیم  تشذـگیم و  هناـخ  هسردـم و 

هب ار  يدعاس  ورمع  نب  رذـنم  داتـسرف . دـجن  نیمزرـس  هب  دـندوب  ینآرق  ناظفاح  ناشبلغا  هک  ار  شیوخ  یمالـسا  میلاعت  ناسردـم  یمازعا 
... تشون همان  دوب ، داهندـب  كرـشم و  يدرم  هک  لیفط  نب  رماع  مان  هب  رماعینب ، ناگرزب  زا  یکی  يارب  تشاد و  بوصنم  نانآ  یهدـنامرف 

رهم و مایپ  مالـس و  اب  دادیم و  شزرا  نانآ  هب  عقاو  رد  دوب ... شیوخ  نابطاخم  تیـصخش  هب  ندرک  مارتحا  یعون  ربمایپ  نتـشون  هماـن  نیا 
يو نـید  هـب  نآ  ندرک  رواـب  نتفریذـپ و  تروـص  رد  دنراپــسب و  لد  شوـگ  هـب  ار  يو  غـیلبت  نانخــس  هـک  دـنامهفیم  ناـنآ  هـب  تدوـم 

ودرا اج  نامه  دندیـسر و  میلـسینب  رماعینب و  لیابق  نیمزرـس  لصاف  دح  هنوعم ، هاچ  يهقطنم  هب  دـندمآ و  نوریب  ربمایپ  نارای  ... دـنورگب
هب ربمایپ  همان  اب  ار  ناحلم  نب  مارح  مان  هب  شیوخ  زا  نت  کی  دنوش ، دراو  شیوخ  دصقم  دوصقم و  نیمزرـس  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اما  . دـندز

نداهن و تمرح  یعون  زین  نیا  دـنوش . دراو  رماعینب  نیمزرـس  هب  ربمایپ  همان  تئارق  تیؤر و  زا  سپ  ات  دنداتـسرف ... لـیفط  نب  رماـع  يوس 
همان ناحلم  نب  مارح  دندوب ... هدش  توعد  نادب  يو  نادرم  هلیبق و  سیئر  يوس  زا  نآ  زا  شیپ  هک  دوب  ینیمزرس  هب  هناتـسود  هزاجا  بسک 

نایاپراهچ بسا و  دندز و  ودرا  هنوعم  روخشبآ  رانک  رد  ناگدنامزاب  هحفـص 21 ] ریاس [  تفر و  هلیبق  ورملق  يوس  هب  تشادرب و  ار  ربمایپ 
قوش و نارازه  اب  مارح  . دندرک نایاپراهچ  يرادهگن  رومأم  هیما  نب  ورمع  همـص و  نب  ثراح  مان  هب  ار  نت  ود  دنداتـسرف و  ارچ  هب  ار  دوخ 

همان یتمرحیب ، لامک  رد  تنیطدب ، درم  اما  درک . میدقت  دوب ، ءاربوبا  هدازردارب  هک  لیفط  نب  رماع  هب  ار  ربمایپ  همان  دش و  راو  هلیبق  هب  دیما 
راتـشک هلمح و  هب  توعد  ار  دوخ  هلیبق  نامدرم  دیـشکرب و  دایرف  هاـگ  نآ  تشک . ار  تیادـه  ملعم  تبحم و  ریفـس  درک و  هراـپ  ار  ربماـیپ 

ام دناهلیبق و  سیئر  هانپ  رد  هنیدم  ناملعم  ناگداتـسرف و  دـنداد : خـساپ  دـندرکن . تباجا  ار  وا  توعد  هلیبق  نادرم  . درک ربمایپ  ناگداتـسرف 
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« لعر  » و هیـصع »  » و میلـسینب »  » نامدرم ینعی  رگید  لیابق  غارـس  هب  داهن  تشز  شکنامهم و  درم  اما  درک . میهاوخن  هلمح  نانآ  هب  زگره 
تکرح هنوعم  روخـشبآ  يوس  هب  تشادرب و  یهاپـس  درک ... هارمه  گنهامه و  دوخ  اب  ناناملـسم  راکـش  هلمح و  روظنم  هب  ار  اهنآ  دمآ و 

زیچ همه  هظحل  نیا  رد  دندید . ور  هب  ور  هوبنا  يرگشل  اب  ار  دوخ  هاگان  دندوب ، هدش  نارگن  ربمایپ  ریفس  ندمآ  رید  زا  هک  ناناملـسم  ... درک
شیپاشیپ لیفط  نب  رماع  تسـشن . دنهاوخن  تحار  دنرواینرد ، اپ  زا  ار  ناشیمامت  ات  دناهتـشک و  ار  ناشتـسود  هک  دنتفایرد  دـندیمهف و  ار 

رب هک  دوب  ریت  ناراب  داد . ار  هلمح  نامرف  تفـصناطیش  داهنوید و  درم  دنتـشادن . یبوکرم  مادک  چیه  دندوب و  هدایپ  نانیا  دوب ... راوس  هاپس 
ناناملسم دننک . عافد  دوخ  تایح  فرش و  زا  مد  نیرخآ  ات  دنریگرب و  ریـشمش  هک  تفگ  دوخ  ناتـسود  هب  ورمع  نب  رذنم  دیرابیم . نانآ 

ياـپ زا  هناـمیرک  هنادرمناوج و  سب  هناـناج و  یعاـفد  رد  دـندیگنج و  هحفـص 22 ] قمر [  نیرخآ  اـت  ناـشیمامت  دـندیگنج ... هنادرم  زین 
دزیم و دوب و  هدـنامزاب  دوخ  هدـمآرد ، اپ  زا  ناتـسود  داسجا  نایم  اهنت  هک  دوب  ورمع  نب  رذـنم  ناشهدـنامرف  نانآ  نت  نیرخآ  دـندمآرد .

نارب جاوما  هرصاحم  گرم و  ياهایرد  هطوغ  دیسارهیمن . دوخ  یـسکیب  ییاهنت و  زا  مد  کی  دیرغیم و  ریـش  نوچ  درکیم و  تمواقم 
رد دیگنجیم و  هناعاجش  نانچ  . دزیم دوخ  ریشمش  هب  ار  نمشد  دورـسیم و  تماهـش  هلمح  تداهـش و  زجر  هنادرم  دوب و  هزین  ریـشمش و 

لمع زا  لیفط ، نب  رماع  مرشیب  نارودزم  ناماشآنوخ و  هاپس  هک  دناریم  بقع  هنت  کی  ار  هاپـس  فوفـص  درکیم و  تمواقم  نانآ  ربارب 
میهاوـخن ار  وـت  ییاـم و  هاـنپ  رد  شکب ، ریــشمش  زا  تـسد  نـک ، سب  دــنتفگ ، زراـبم  درم  هـب  دندیــشک و  تلاـجخ  دوـخ  هنادرمناوجاـن 

هیامنود هلفس و  یتشم  زا  زگره  تشادرب  دایرف  رذنم  دوب  هچ  ره  اما  غورد ... هب  ای  دنیوگیم و  یتسرد  هب  ار  نخس  نیا  دوبن  مولعم  . تشک
گرم تابرـض  بادرگ  رد  ماجنارـس  ات  درک  هلمح  نانآ  رب  رگید  راـب  دـیآیمن ... ناـگیامورف  تیاـمح  مچرپ  ریز  هب  دـهاوخیمن و  ناـما 

هچ :» تفگ نینچ  گرزب  درم  يزابناج  هسامح  هرابرد  اهدعب  ربمایپ  دندرک ... هراپ  هراپ  ار  شرکیپ  هدروآرد و  اپ  زا  زین  ار  وا  دمآ و  راتفرگ 
غلبم تمکح و  حلص و  ریفس  یهورگ  هک  نآ  زا  سپ  رماع  .« درک يزابناج  داتفا و  هنادنمهوکـش  هچ  درک و  يزارفرـس  گرم  ربارب  رد  الاو 

زا رترود  ینادیم  تشادرب و  ار  شهاپس  هحفص 23 ] درک [ ، یباصق  دندوب  شنانامهم  دجن  نیمزرس  مدرم  توعد  هب  هک  ار  تبحم  گنهرف 
رد ناغلبم  ماشحا  ینابهگن  ندنارچ و  يارب  هک  هیما  نب  ورمع  همـص و  نب  ثراح  هک  تشذـگن  یتعاس  ... دومن قارتا  ناگدشهتـشک  داسجا 

اهاج و نآ  دـنداتفا ... کش  هب  دوهعماـن  تلاـح  نیا  زا  دـندرک و  هدـهاشم  ار  اهروخـشال  هدوت  زاورپ  نامـسآ  زارف  رب  دـندوب  هدـنام  ارحص 
دندناسر روخشبآ  هب  ار  دوخ  دندوب . هدروآ  ناشنارای  رس  رب  ییالب  دنکن  دوب ... هداد  خر  رابنوخ  ياهثداح  هنوعم  روخشبآ  هرانک  رب  تسرد 

ورمع ناشیا  نت  نیرخآ  نمشد  هاپس  هاگ  نآ  دش . هتشک  درک و  هزرابم  هنادرم  همص  نب  ثراح  دنتـشگ ... هجاوم  لیفط  نب  رماع  هاپـس  اب  و 
تفگ وا  هب  تخاس . دازآ  تشادن  يایفاص  نطاب  نادنچ  هک  ار  درم  نیا  لیفط  نب  رماع  درک . ریسا  دوب  هدش  میلست  هک  ار  يرمـض  هیما  نب 

دازآ ار  درم  دز و  ار  شرـس  يولج  يوم  هاگ  نآ  منکیم . دازآ  وا  رطاـخ  هب  ار  وت  کـنیا  منک . دازآ  ار  ياهدرب  هک  دوب  هدرک  رذـن  مرداـم 
دوجو نیمه  تشذگن ، تداهش  تماهش و  لابرغ  زا  هک  یـسک  اهنت  يرفن ، داتفه  عمج  نیا  یمامت  نایم  رد  . دورب دوخ  راک  یپ  هک  تخاس 
شیوخ قشع  نمرخ  رد  ار  یفاص  نیرب و  ياـهناج  هدیـسر ، رپ و  ياـههشوخ  هک  دوب  هتـشذگرب  نینچ  یهلا  راـیعم  رد  ییوگ  دوب ... هلاـخن 

داتفه نآ  یمامت  نایم  رد  يرمض  هیما  نب  ورمع  درم ، نیا  دید  میهاوخ  هک  نانچ  اریز  دهدن ... هار  داصح  لصف  هب  ار  اهیـصلاخان  دریذپب و 
دنچ ره  شیوخ ، هب  ناگدننکدامتعا  قح  رد  يدرمان  رکم و  زا  هدـمآ  نوگهنوگ  خـیراوت  رد  هک  نانچ  هکلب  دوبن ، تورم  درم  اهنت  هن  رفن ،
چیه قح  رد  دوب  هداد  روتـسد  دوخ  نایهاپـس  هژیوب  شیوخ ، نادرم  هب  هراومه  ربمایپ  هک  یلاح  رد  تسا . هتـشادن  غیرد  دنـشاب  نمـشد  هک 

، گنرین و  هحفـص 24 ] ردغ [  ام  نییآ  رد  اریز  دینکن . يدرمان  رکم و  دنتـسب  دامتعا  دـندرب و  هانپ  امـش  هب  نوچ  دوخ ، نمـشد  یتح  سک 
وا زا  یلمع  اما  دنک . شرازگ  ربمایپ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  یعمجهتـسد  راتـشک  ربخ  ات  درک  تکرح  رماع  . درادـن ییاج  گنن  يدرمناوجان و 

هدـنورپ رد  دنـشاب ، هدرک  شدـییأت  نارگید  هک  دـنچ  ره  اـم ، معز  هب  و  دومن . شـشهوکن  درک و  ضارتـعا  تخـس  وا  رب  ربماـیپ  هک  دز  رس 
نیا دندوب . رماعینب  هلیبق  زا  هک  دید  ار  نت  ود  هار  رد  تشگزاب ، هنیدـم  هب  نوچ  اریز  تسا . هتـشگ  طبـض  یهایـس  هطقن  ناونع  هب  شلامعا 

دیـسرپ نانآ  زا  رماع  دوب . هداد  ناما  ناـنآ  هب  دوب و  هدرک  هیدـه  رخاـف  تعلخ  هماـج  ود  ود ، نآ  هب  ربماـیپ  دنتـشگیمزاب . هنیدـم  زا  نت  ود 
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باوخ رد  دندیباوخ ، ود  نآ  نوچ  تفرگ ، دهاوخ  ماقتنا  هک  نآ  لایخ  هب  نادان  لمعدب و  درم  دـنرماعینب . زا  هک  دـنداد  خـساپ  دنتـسیک .
وا رب  ربمایپ  . درک شرازگ  ربمایپ  رب  ار  درم  ود  نآ  نتـشک  سپـس  دوخ و  نارای  ندـش  هتـشک  هصق  دـمآ . هنیدـم  هب  و  [ 1 ، ] تـشک ار  ود  نآ 

عمج رب  يو  داهن  زا  هآ  هاگ  نآ  . داد دهاوخ  ار  ناهانگیب  نآ  ياهبنوخ  هک  دوزفا  هلصافالب  و  یتشک ، ار  نت  ود  نآ  هک  يدرک  دب  دز : گناب 
هحفـص 25] نانچ [  زا  هک  یتسه  وت  اهنت  : » تفگ درک و  يرمـض  هیما  نب  ورمع  درم ، هب  ور  دـمآرب ... هنوعم  رئب  نادیهـش  ناگدشهتـشک و 

نایم رد  تسا  هنوگچ  هک  نآ  لوا  ینعی  تشاد ؛ رب  رد  ار  شنزرس  شهوکن و  یعون  راب  نخـس  نیا  و  »...؟ ياهدمآزاب نینچ  نیا  یتیرومأم 
رفاـک نمـشد  یتـح  هک  ار  نت  ود  دـیاب  ارچ  هـک  نآ  مود  يدـنام و  بیـصنیب  شیوـخ  ناراـی  رابتداعـس  تشونرـس  زا  راکادـف ، عـمج  نآ 

نآ ناگدنشک  رب  زور  لهچ  ات  هک  دش  كانهودناو  تسیرگ  شیوخ  نارای  تبیصم  رب  نانچ  ربمایپ  يراب  !؟ یـشکب باوخ  رد  یـشادنپیم 
دنوادخ ربارب  رد  هودنا  يراز و  هب  مامت  زور  لهچو  تشادیمرب  نامسآ  رب  ار  اهتـسد  حبـص  زامن  زا  سپ  زور  ره  درکیم . نیرفن  نامولظم 

«، ناـیحلینب  » اـهلاراب بوـکب . مهرد  دوـخ  رهق  تیاـهن  رد  ار  ناناملـسم ) لـتق  راکردـناتسد  لـیابق   ) رـضم اراـگدرورپ  دـیلانیم -: نینچ 
هب دندرک  دوبان  دنتشک و  ار  ناهانگیب  هک  نانیا  اهلاراب  امرف . بوکرس  نک و  رفیک  ار  هیصع »  » و ناوکذ » «، » لعر «، » بعز «، » هراق «، » لضع »

مالـسا ناشیمامت  زونه  هک  یلیابق  يهرابرد  دوخ  نیرفن  یپ  رد  دوب ، شتداـع  هک  ناـنچ  هاـگ  نآ  . اـمرف دوباـن  بوکب و  مهرد  دوخ  مشخ 
يهلیبق اهلاراب  درکیمن -... شومارف  ار  یتیانع  اعد و  نیرفن ، یپ  رد  هاـگ  چـیه  اریز  درکیم . ریخ  ياـعد  رهم  تبحم و  هب  دـندوب  هدرواـین 

دراو وا  حور  بلق و  رب  كانمهس  تخس و  ياهبرـض  دید  میهاوخ  هک  نانچ  هثداح  نیا  ... رادب تمالـس  هب  ار  ملـسا  يهلیبق  زرمایب ، ار  رافغ 
زاسراک وا  دهع  اما  دوب و  هتفرگ  دوخ  ناما  نیمـضت  رد  ار  نانآ  ءاربوبا  تفگ -: نینچ  هودـنا  مغ و  تیاهن  رد  ربخ ، ندینـش  زا  سپ  دروآ .

رب وا  ربمایپ  مشچ  رد  اریز  دورب ، هنیدم  زا  دناوتیم  هحفص 26 ] تساوخ [  هک  تقو  ره  تسا و  دازآ  ءاربوبا  داد  روتـسد  همه  نیا  اب  ... دماین
دوب برع  نیطایـش  زا  هک  شاهدازردارب  یفرعم  تخانـش و  نداد  رد  يرماـعینب  درم  دـنچ  ره  تشادـن ... دولآهاـنگ  یتیلوؤسم  لـمع ، نیا 

ار یـسک  نوخ  ياهلیبق  زا  یـسک  نوچ  هک  درکیم  راتفر  برع  مدرم  یلهاج  تنـس  هویـش و  هب  ربمایپ  رگم  همه  نیا  اب  دوب ، هدرک  یهاتوک 
زیاج ءاربوبا  رب  ار  يرابتمالم  زیمآشهوکن و  ینخـس  یتح  ضارتعا و  نیرتمک  زگره  يو  دورب ؟ ردـه  هب  هلیبق  مدرم  ریاس  نوخ  تخیر ،

ییابیکـش دیلانیم و  ادخ  رب  ار  دوخ  هودنا  مغ و  دوب ... دوخ  نینزان  زیزع و  باحـصا  راوگوس  رادـغاد و  شبلق  تدـم  مامت  رد  دـیدیمن .
زین نادوهی و  ناقفانم و  تتامش  دحا ، تسکش  زا  سپ  هثداح ، نیا  و  ... تشادیمرب هثاغتـسا  اعد و  هب  تسد  شرتضح  هاگرد  رد  درکیم و 

زا نت  داتفه  دـحا  گنج  رد  تشذـگ . وا  رب  هک  دوب  یثداوح  نیرتزابمغ  زا  هنیدـم  هب  هلمح  شروی و  رد  لـیابق  ریاـس  دـساینب و  كرادـت 
روخـشبآ هثداح  رد  هک  یلاح  رد  دوب . انعم  مامت  هب  گنج  کی  نآ ، درکیم . قرف  دـحا  اما  دـندوب ... هدیـسر  تداهـش  هب  شنادرم  نیرتهب 

هک لیفط  نب  رماع  يرماعینب ، كافس  درم  نآ  تسد  هب  دنتشادن ، ار  یسک  اب  زیتس  گنج و  رس  زگره  هک  وا  نایهاپـس  زا  نت  داتفه  هنوعم ،
مهم یتالاؤس  ارجام  نیا  اب  هطبار  رد  کـنیا  . دـندوب هدـش  یباـصق  تشادـن ، يراـکیپ  هزیتس و  وا  اـب  زگره  دوبن و  شیرق  نانمـشد  لـیخ  زا 

: دوب هتفگ  دوخ  هک  هثداح ، نآ  زا  سپ  هنوگچ  دوب ، هتخودـنا  خـلت  ياهبرجت  عیجر  هثداح  هرابرد  ربمایپ  هک  نآ  لوا  تسا ... حرط  روخرد 
، مالعا ملع و  ربمایپ  وا  رگا  هک  نآ  مود  لاؤس  و  داتفا . هنوعم  روخـشبآ  ماد  هحفـص 27 ] هب [  دوشیمن ». هدیزگ  یخاروس  زا  راب  ود  نمؤم  »

سب دراوـم  رد  هک  نآ  موـس  و  تشگن . فوـشکم  وا  رب  نامـسآ  زا  یکانتـشهد  هئطوـت  نینچ  هک  دوـب  هنوـگچ  دوـب ، ماـهلا  یحو و  طـبهم 
هثداح رد  اما  دیـسر و  يرابخا  وا  هب  یحو  قیرط  زا  هنیدم ، رد  هریغم  نب  ورمع  ندش  ناهنپ  دورو و  لاثم  روط  هب  انعم ، نیا  زا  رتتیمهامک 

اهنآ هب  خـساپ  مهم و  هس  ره  لاؤـس  هس  نیا  دیـسرن !؟ يو  هب  يربـخ  یحو و  راتـشک ، ینیگمهـس  تمظع و  هـمه  نآ  اـب  هنوـعم ، روخـشبآ 
، درک كانمیب  دوخ  يهباحص  زا  رگید  یهورگ  مازعا  تشونرـس  رب  ار  وا  عیجر  هثداح  هک  تسا  تسرد  هک  تسنیا  خساپ  ... تسا يرورض 
، نداد تیاـمح  نتفرگ و  هاـنپ  رد  هلأـسم  هک  نآ  هب  هجوت  اـب  و  دریگب ، دوخ  هاـنپ  رد  ار  وا  ناگدـنیامن  دوب  هدرک  نیمـضت  ءاربوبا  نوچ  اـما 

تأیه هب  شاهدازردارب  زج  نت  کی  یتح  ءاربوبا ، هلیبق  زا  میدـید  هک  نیا  اـمک  ، ) دوب برع  ناـیم  رد  ءارجـالامزال  یناـمیپ  نقتم و  ینوناـق 
دنامیم رهـش  رد  هلیبق  سیئر  هک  نآ  هب  هجوت  اـب  يو  اریز  دوب ... ربماـیپ  يوس  زا  هنادـنمدرخ  حیحـص و  یلمع  درکن ) هلمح  ربماـیپ  یمازعا 
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هک نانچ  داهنیم و  نایمدآ  تئارب  رب  ار  لصا  هشیمه  ربمایپ  یهگناو  دشاب ... هتشاد  رماعینب  مدرم  راتفر  رب  تسناوتیمن  ینظءوس  نیرتمک 
هن دیزاییمن ، تسد  یهانگ  باکترا  هب  ات  ار  سک  چیه  وا  دوب ، میهاوخ  هدوب و  وا  یگدنز  مامت  لوط  رد  انعم  نیا  دهاش  میاهتفگ و  اهراب 

روتسد وا  هب  دیسریم و  یهلا  یحو  هاگره  تشاد . مه  انثتـسا  کی  طقف  هدعاق  نیا  هتبلا  تشادیمن . زین  مهتم  هکلب  درکیمن ، صاصق  اهنت 
رب هیکتیب  ار  نـالف  ندرگ  میریگ  یتح  و  اـمن ، شنوریب  رهـش  زا  نک و  يریگـشیپ  شلمع  زا  نک ، رفیک  نک ، مهتم  ار  سک  نـالف  دادیم ،

. درکیم يوریپ  للعت  ياهظحلیب  اـقیقد و  و  هحفـص 28 ] اعیرـس [  ار  یهلا  روتـسد  درکیم و  نانچ  اباحمیب  نزب ، يرهاظ  دوجوم  دهاوش 
هد رتخد  ای  ههام و  شـش  رـسپ  اضرف  هک  دیـسریم  ینامـسآ  یحو  رگا  تشاد ؟ تیمها  یهلا  رما  تعاـطا  زج  زیچ  هچ  وا  سوماـق  رد  اریز 

تمظع تمـصع و  تیمها  همه  ناربمایپ ، رگم  و  نارگید . دروم  رد  دسرب  هچ  درکیم ، نینچ  للعت  ياهظحلیب  دـنزب ، ندرگ  ار  دوخ  هلاس 
تعفر و تلخ ، صولخ و  تیاـهن  رگم  و  تسا ... هتفهن  يرگید  زیچ  رد  هناـصلخم  هناـصلاخ و  داـیقنا  شور و  نیمه  رد  زج  ناـشيربمایپ 
دـش و دوخ  نت  هراپ  و  دوخ ، لیعامـسا  ندرک  ینابرق  نتـشک و  هب  رومأـم  یحو ، ناـمرف  هب  طـقف  طـقف و  هک  تسین  نآ  رد  میهاربا  تمظع 

رگا و  تسا ... راگدرورپ  هقلطم  لدـع  ملع و  لامک  هب  تفرعم  رارقا و  ملع و  همه ، هک  یـسک  ینعی  ربماـیپ  درک ... مادـقا  نادـب  هناـشیکافو 
ناطیـش هکلب  نامحر ، ربماـیپ  هن  دـیامن ، تفلاـخم  هعزاـنم و  وا  اـب  دـنک و  ارچ  نوچ و  یهلا  ریدـقت  هدارا و  ملع و  رد  يربماـیپ  دـشاب  رارق 

تئارب و رب  انب  هنادـنمدرخ و  تسرد و  ياهبرجت  ساسا  رب  ار  شیوخ  نارای  زا  نت  داتفه  میتفگ  هک  ناـنچ  ربماـیپ  هجیتن  رد  ... تسا نایـصع 
ار شنامیپ  هک   ) رماعینب هلیبق  ناـمیپ  رب  داـمتعا  هچ  و  تسکـشن ، ار  شلوق  هک  ءاربوبا  ناـمیپ  لوق و  هچ ، یناـسنا -  یگتـسیاش  رب  داـمتعا 

کی دـنامیم  دـندرک ... دوبان  دنتـسکش و  مهرد  ار  وا  نایهاپـس  هک  ندوب  يرگید  لیابق  نیا ، درک و  لیـسگ  ناـنآ  يوس  هب  دنتـسکشن - )
الامتحا هک  دـنزب  سدـح  تسناوتیم  ربمایپ  دـمآ ، عیجر  هثداح  رفن  شـش  رـس  رب  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  هک  نیا  نآ  رگید و  یعرف  ضارتعا 

. دنرادرب نایم  زا  ار  نانآ  دننک و  هلمح  وا  ناگدنیامن  هب  دوبن ، مک  زین  ناشهدع  زاجح  يارحص  رساترس  رد  هک  ناکرشم ، زا  رگید  یهورگ 
الوا تسا : نیا  خـساپ  دومن ؟ هحفـص 29 ] مازعا [  ار  دوخ  تأیه  ربماـیپ  ارچ  يرطخ  لاـمتحا  نینچ  هب  هجوت  اـب  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاـح ،

ناشیا اب  هک  سک  ره  و  دـندوب ، رماعینب  هلیبق  هانپ  رد  نانیا  اریز  دـننک ... هلمح  وا  یغیلبت  تأیه  هب  هک  دادیمن  یمتح  لامتحا  اعطق  ربماـیپ 
رد ربمایپ  رگم  یهگناو  دوب ... هداد  گنج  نالعا  رماعینب  نامدرم  هب  برع ، تنـس  ساسا  رب  عقاو  رد  دشیم ، ناشیا  ضرعتم  دیگنجیم و 

دوب يزور  نینچ  يوزرآ  رد  هشیمه  وا  دـنک . رظنفرـص  یهورگ  نانچ  مازعا  زا  لمتحمان  دادـخر  قافتا و  کی  لامتحا  هب  هک  دوب  یتیعقوم 
ینازرا تفرعم  روعـش و  تمکح و  رون و  ناهاوخهیکزت ، نایوجقح و  عیمج  رب  ات  دیامن ، لیـسگ  هریزج  رـسارس  هب  ار  شیوخ  ناملعم  هک 
ناقفانم ای  نایدوهی و  زا  یهورگ  دوب  نکمم  ناما  رهـش  هنیدـم ، نیمه  رد  یتح  و  دـهد ... خر  تشاد  لاـمتحا  يزیچ  هظحل  ره  یلب ، دراد .

هار رد  هدهاجم  یشوکتخس و  تداهش و  يراکادف و  يزابناج و  تافلتیب و  ار  دوخ  نید  هک  دوب  هدماین  وا  دنشکب . ار  شنارای  دنزیرب و 
رس نیا  زا  ییالاک  ندناسر  يارب  هک  يرجات  یتح  هناسانـشهعماج . یتح  هن  دوب و  هنالقاع  هن  يرکفت  نینچ  دناسرب . نایناهج  عمـس  هب  ادخ ،

هلمح دروم  شناوراک  تسا  نکمم  يزور  هک  دادیم  ار  نآ  لامتحا  دوب ، يدام  دوس  بلط  رد  درکیم و  ششوک  ارحص  رس  نآ  هب  ارحص 
رجات اهدص  دهد ... رده  دزابب و  هار  نآ  رـس  رب  ار  شیوخ  هیامناج  یگدنز و  یتح  هیامرـس و  دوس و  همه  دریگ و  رارق  نادزد  نایمارح و 
نامه هک  شیوخ  نارگ  فادها  هب  دوخ  هیامرـس  ناج و  نتخادـنا  رطخ  هب  اب  دـندرکیم و  تشیعم  دنتـسیزیم و  هلیـسو  نیدـب  ارحـص  رد 

ناوراـک ندـناسر  رمث  هب  يارب  وا  هک  تشاد  راـظتنا  ناوـتیم  هنوـگچ  تقو  نآ  و  دندیـسریم ، دوـب  نتخود  رز  هسیک  نتخودـنا و  تورث 
فوخ و چیه  لوبقیب  هک  دشاب  هحفص 30 ] رادروخرب [  يایلایخشوخ  يرگنهداس و  نانچ  نآ  زا  ییانیب  يراگتسر و  ییاناد ، تمکح و 

ییاهناج دـیاب  نید ، نیا  ققحت  ینعی  تورث ، نآ  کـلمت  يارب  تسنادیم  ربماـیپ  دـسرب . شیوخ  یلاـعتم  فادـها  هب  ررـض  رطخ و  رذـح ،
اههچ دنکیم و  هچ  تسنادیم  نایاپ  ات  زاغآ  زا  دـیرخ ... ناج  هب  ار  ياهنامیرک  ياهتداهـش  داد . گرزب  ياهناوات  درک . نابرق  ار  هیامنارگ 

هچ ره  میدـقت  زا  تساوخیم و  نابرق  دادیم و  نابرق  قح  هار  رد  ار  شیوخ  نت  ياههراپ  شیوخ ، تزع  شیوخ ، ناج  یتح  دـنکب . دـیاب 
و دناسرب . ناهج  رسارس  مدرم  هب  ار  شمایپ  تساوخیم  دوب  هک  ياهلیسو  ره  هب  وا  دیزرویمن ... غیرد  دوبعم  دوعـسم  هار  ققحت  رد  تشاد 
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دنامیم هناخ  رد  دیسرتیم و  دیزرلیم و  عیجر ، هثداح  رطاخ  هب  رگا  دناسریم . یبرع  ياهنیمزرس  هب  ار  مایپ  دیاب  لوا  مایپ ، ندناسر  يارب 
رودـص هب  دـجن  نیمزرـس  تفگیم : هک  ار  ءاربوبا  نوچ  ینادرم  قح  نخـس  تفرگیم و  یلاـعفنا  یتلاـح  داـهنیم و  تسد  يور  تسد  و 

يراددوخ شیوخ  هورگ  مازعا  زا  نازرل  ناسرت و  تفرگیم و  هدینـشان  دراد ، زاین  ییانـشآ  ییانیب و  قاـفآ  شیاـشگ  ییاـناد و  تمکح و 
هب ددروـنرد و  ار  هراـق  یماـمت  دوـب  هدرک  ینیبشیپ  وا  هـک  ناـنچ  دریگ و  ورف  ار  ناـهج  رـسارس  مالــسا  تـشاد  راـظتنا  هنوـگچ  درکیم ،

شالت زا  مد  کـی  دتـسرفب و  ار  شیوخ  هورگ  هک  درکیم  باـجیا  يو  یهلا  هفیظو  هن . . دـسرب هناـگیب  ياـهزرم  تسدرود و  ياـهنیمزرس 
رب نتـسب  لکوت  قح و  هار  رد  هدـهاجم  شـشوک و  رب  لصا  هک  اج  نآ  زا  دـیامنن و  يراددوخ  یحو  گـنهرف  رودـص  رد  دوخ ، يهنـالاعف 
نآ زا  و  دنک ، انتعا  رماعینب  مدرم  شهاوخ  هب  هک  دیاب  تسوا  تایشم  تزع  تمکح و  رب  يدنـسرخ  اضر و  یهلا و  فطل  سدقم  تحاس 

دننک تیاده  قح  هار  هحفـص 31 ] هب [  ار  نت  کی  دـجن ، نیمزرـس  یمامت  رد  هک  نآ  ولو  ار ، شیوخ  هورگ  تسا ، تئارب  رب  لصا  هک  اـج 
هب تسا  طونم  ییاناد  ییانیب و  همه  و  تسا ؟ هتفهن  يرهاـظ  حوتف  يروص و  يزوریپ  رد  يزورهب  يزوریپ و  همه  رگم  یهگناو  . دراد مازعا 

نییآ اقافتا  دهدیم ؟ خر  تیبولغم  تسکـش و  تداهـش ، ندـش و  هتـشک  رد  رگم  و  دـنیبیم !؟ ار  نآ  نونکا  مه  رـس ، مشچ  هک  يزیچ  نآ 
، ناج کی  نامه  زا  دنکیم ، راثن  قح  هار  رد  ار  نتـشیوخ  ناج  دـتفایم و  كاخ  رب  يدیهـش  هک  اج  ره  هک  دوب  هدرک  تابثا  يو  هناقـشاع 
، ییاناد تفرعم و  ياههشوخ  گنراگنر و  یناعم  رازه  داتفه  هکلب  دصتفه و  دنزیم ، رب  رس  نیرز  هلبنس  دصتفه  يو  زا  هک  يرذب  نانوچ 
رب و هب  اهرذـب  نآ  اهناور ، اهناج و  رادرک  لاـمعا و  یناـسنا  ياـیفارغج  رتسب  رب  خـیرات و  ورملق  رد  سپـس  دـیوریم و  ییانـشور  ناـمیا و 

نیرترب هکلب  حور ، سوفن و  يانف  اهنت  هن  ار  هنوعم  عیجر و  هثداح  ناگرزب  تداهش  تسکش و  ربمایپ ، ... دننیـشنیم رتنارگ  نارگ و  ییاهراب 
شـش نآ  هک  دومنیم  نینچ  دندیدیم  ار  دوخ  يور  شیپ  طقف  هک  ناشیدنارهاظ  مشچ  رد  اریز  تسنادیم ... دـیدیم و  حوتف  اهیزوریپ و 
ریجنز هب  ندرک و  نادنز  یتدم  زا  سپ  ار  ناشنت  ود  و  رود ، ییارحـص  نابایب و  رد  ناشرفن  راهچ  دنتـشگ . انف  هدوهیب  دـندش و  هتـشک  نت 

نیا هب  هیـضق  زگره  هک  یلاح  رد  دنتـشک ! عیجف  يزرط  هب  دـندز و  راد  هب  كافـس  كابیب و  یتعامج  نایم  رد  هکم و  زا  نوریب  ندیـشک ،
میکح یملعم  هک  دوب  ياهدنزرا  بتکم  نیرتگرزب  ناراگزومآ ، نآ  يرادیاپ  هدهاجم و  هزرابم ، یگدـنز ، هظحل  ره  هکلب  دوبن ... اهیگداس 

یتح دـندوب ، دـهاش  دـندیدیم و  هک  نانآ  یماـمت  هب  مدرم ، هب  دراذـگب و  میلعت  هصنم  شیاـمن و  هب  ریثأـت  تمظع  تیاـهن  رد  تسناوتیم 
هب یتـح  دوب . یهلا  شزومآ  یهاـگآ و  بتکم  دوـبن . تیمهایب  ياهلأـسم  دـیز  هحفـص 32 ] بیبخ و [  تداهـش  دزومایب ... دوخ  نانمـشد 

ياههام کی  تدم  مامت  دنکفا . تشحو  هب  ار  نانآ  تسکش و  مهرد  ار  نمشد  تارقف  نوتس  هک  داد  میظع  قیمع و  نانچ  یسرد  ناکرشم 
لمع نیا  دندناسر . حبص  هب  نآرق  توالت  زامن و  هب  ار  اهبـش  دنتـشاد و  هزور  ار  اهزور  دنتـسیزیم ، هکم  رد  شریجنزمه ، بیبخ و  هک  ار 

دوب بلقنم  نانآ  يهنادمرناوجان  نتشک  زا  سپ  اهتدم  هکم  داهنیم . اج  رب  ار  تاریثأت  نیرتقیمع  نیرتتخس و  نارفاک  نادجو  يرادیب  رد 
نما و نوناک  رد  ار  اهناج  اسب  بیبخ  نآرق  زورفاحور  ابرلد و  نحل  زوسناج و  يادص  اهبش  دوب ... راسمرـش  شیوخ  حور  ناج و  نطب  زا  و 
رب نانآ  مادعا  مسارم  رد  ناکرشم  ریاس  نایفسوبا و  هک  ینخـس  دوب ... هتـشاداو  رکفت  هب  اقیمع  هتخوس و  هدنازرل ، ناشیگداوناخ  شوماخ 

هعیش هچ  ینس و  هچ  ناخروم ، یمامت  تشاد . رظن  رد  دوخ  ناغلبم  هورگ  مازعا  زا  ربمایپ  هک  دوب  يزیچ  نامه  میقتسم  هجیتن  دندروآ ، نابز 
... تشاذـگ ياج  هب  اهلد  رد  یقیمع  ریثأت  هچ  دورـس  ار  دوخ  تشذگرـس  راـبمغ  راعـشا  دوخ  راد  يـالاب  رب  بیبخ  هک  ياهظحل  دناهتـشون 
زوس روعش و  روش و  رسارس  رعش  اما  دراد ... دوجو  هتشگ و  خسار  ناشتاذ  رهوج  رد  رعـش  هک  برع  مدرم  یمامت  نانوچ  دوب ، رعاش  بیبخ 

؛ درکیم قرف  بابر  مزر و  مزب و  بابش ، راکش و  قشع و  راعشا  ریاس  اب  شاهجنکش  گرم و  راد  يالاب  رب  روضح  رون و  ناج  نیا  زادگ  و 
، نانامیپمه : دوب هداد  رـس  هلاـن  نینچ  دـهدیم ، نوریب  شیولگ  زا  نوخ  هرطق  هس  ود  اـب  ار  شقح  قح  هلاـن  نیرخآ  هک  قح  غرم  ناـنوچ  وا 
رد اریز  هحفـص 33 ] دندرک [  تنوشخ  نم  اب  ناشیمامتدندروآ  درگ  ممادعا  رد  دنتـسناوت  ار  هک  ره  ودنتخیگنارب  نم  هیلع  ار  دوخ  لیابق 

هوکـش ار  مدرد  ییاهنت و  ادخ ، هب  اهنتدندرک  مبولـصم  يراد  يالاب  رب  ودندروآ  درگ  زین  ار  نانز  نارـسپمدوب و  هداتفا  عافدیب  مدوب و  دنب 
، دـندرک هراپ  هراپ  ار  منتـشخبب  ار  اههجنکـش  نیا  تقاط  نم  هب  شرع  راگدرورپ  يادـناهدرک  هداـمآ  نم  يارب  هک  ار  یگرم  هوحن  ومربیم 
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رتهب نآ  زا  گرم  اما  روایب ، كرـش  دـنتفگدروآ  تمحر  مرکیپ  ياـضعا  رب  دـیاشمنکیم  ربص  وا  تیـشم  ادـخ و  هار  ردـتفرب  مناوت  ورین و 
رگا وت  هب  دنگوس  اهلا  رابمسرتیم  رارـشرپ  خزود  زا  اماتـسا  نم  راظتنا  رد  هک  یگرم  زا  مسرتیمن ، گرم  زاسرت  يور  زا  هن  میرگیمتـسا 

هب اریز  مشاب  دیمون  ارچ  ومنکفایمورف  رس  هن  موشیم و  نمشد  میلـست  هنمنکیم  لمحت  وت  هار  رد  ار  گرم  اریزمـسرتیمن  مریمب  ناملـسم 
یمامت درک ، نیرفن  ار  شیرق  هراکمتس  نامدرم  نوچ  راضتحا  ياهمد  نیرخآ  رد  عزن و  هظحل  رد  دناهتـشون  یگمه  [ 2 . ] میآیم وت  يوس 

، دنکیم مر  ریـش  هلمح  زا  هک  رخ  ياهلگ  ای  دزیرگیم و  دابدنت  ربارب  زا  هک  فلع  گرب  نانوچ  هحفص 34 ] و [  دنتخیرگ ، ناهلبا  تعامج 
نیرفن نعل و  هب  ادـص  دوخ  راد  يالاب  رب  بیبخ  نوچ  دـنکیم ، فیرعت  رفاک  نایفـسوبا  رـسپ  رجاف  هیواـعم  یتح  دـندرک ... ناـهنپ  وا  زا  ور 

تـشادنپیم نینچ  لهاج  برع  اریز   ) مداتفا كاخ  رب  ماهچلابند  اب  هک  تفوک  نیمز  هب  ارم  نانچ  نایفـسوبا  نم  ردپ  درک ، دـنلب  ناراکمتس 
رارق نآ  دابدنت  رد  دنک  یعس  رودقملایتح  دنک و  ناهنپ  نیرفن  شزو  زا  ار  دوخ  قحم ، درد و  بحاص  يدرم  نیرفن  ماگنه  یسک  رگا  هک 

یهاگآ هکرعم  زین  اج  نآ  تسا . قداص  زین  هنوعم  روخشبآ  هرابرد  هکلب  عیجر ، هعجاف  هرابرد  اهنت  هن  هلأسم  نیا  !!( دوب دهاوخ  نمیا  دریگن 
اریز دـندوب . هدرک  لیدـبت  هدـنزومآ  قیمع  بتکم  کـی  هب  زین  هنوعم  ورملق  رد  ار  شیوخ  تداهـش  ههبج  مالـسا ، نازابرـس  دوب . ییاـناد  و 

هک دـندید  ار  نانآ  ياهیزابناج  زا  ییاههنحـص  دـندیگنجیم ، ناهانگیب  نآ  اب  لیفط  نب  رماع  یتسرپرـس  تحت  هک  ینازابرـس  زا  يرایـسب 
زا سپ  دندرک ، فیرعت  كرشم  نایهاپـس  نیا  زا  یـضعب  اهدعب  یتح  دندیورگ ، مالـسا  هب  جیردت  هب  هدمآرد و  همه  نآ  ریثأت  تحت  اقیمع 

راظنا زا  نیرب  ياهنامـسآ  باجح  رد  تفر و  الاب  اهنامـسآ  رب  شدـسج  هک  میدـید  نآرق ، ملعم  داتفه  نآ  زا  یکی  هریهف ، نب  رماع  نتـشک 
رگنایامن ینهذ و  هدنهدناکت و  يرما  لثمت  لیخت و  رگا  دنچره  نخـس  نیا  .( دناهتـشون ناخروم  زا  يرایـسب  ار  هثداح  نیا  . ) تشگ ناهنپ 

اهدعب رگید  يرفاک  ای  و  دـنایامنیم ... ناشنالتاق  مشچ  رد  یتح  ار  نادیهـش  نآ  تمظع  تیاهن  زین  دـشاب  هتفخ  ياهنادـجو  نتـشگ  رادـیب 
هک دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگیم نینچ  هحفص 35 ] ینامداش [  هب  گرم  هظحل  رد  هک  مدینش  اما  مدز ، هزین  اب  ار  ناناملسم  زا  یسک  دیوگیم 

هدنام مناج  رد  اهتدم  انعم  نیا  مدش . راگتـسر  دوب  هتفگ  وا  مدوب و  هتـشک  ار  درم  اریز  مدنام . بجع  رد  نخـس  نیا  زا  نم  مدش ». راگتـسر 
رب ار  يروآتفگش  نخـس  نانچ  تسا ، تداهـش  هیاس  رد  يراگتـسر  نیرترب  هک  یهلا  ناوضر  يداش  هب  دیهـش  درم  مدیمهف  اهدعب  ات  دوب 

دـنریمیم و هچ  يارب  دـناهدنز و  هچ  يارب  تسنادیم  دتـسرفیم . ار  شیوخ  نامدرم  هچ  يارب  تسنادیم  ربمایپ  يراب  ... تسا هدـنار  ناـبز 
تایح هب  دیـشیدنایم و  اهنامیا  اهناج و  درکلمع  اهنطاب و  تاین و  هب  وا  تشاد . یتایح  تیمها  يو  یگنهرف  سوماق  رد  هک  دوب  انعم  نیمه 

دش و دـهاوخ  زوریپ  حـلاط  ریرـش  لمع  رب  حـلاص  تین  ماجنارـس  هک  تسنادیم  وا  ... اهندـب يویند  تایح  هن  دوب ، هتـسب  لد  اهناج  هنادواج 
نانچ هب  ار  دوخ  نیغلبم  تسناوتیم  هنوگچ  ناسنیدـب  .و  تسوا اب  دـبؤم  دـیوم و  تایح  هراومه  دوش  بولغم  هچ  دـیآ و  بلاغ  هچ  نمؤم 
چیه مغ  دنیـشنب و  دوخ  شمار  زیگنالد  هشوـگ  هنیدـم و  رطخیب  میرح  نما و  هیاـس  رد  هک  دوـب  هدـمآ  وا  رگم  دـنکن ... مازعا  ییاـهناکم 

دهدن و ادخ  هار  رد  لد  ناج و  اپ و  تسد و  هدروخن و  یمخز  چیه  دراپـسن ، یگنج  چیه  هب  نت  دـنیبن . ار  یمیظع  چـیه  تداهـش  میرک و 
تـسا يرادـنپاطخ  یحولهداس و  تیاهن  ددـنبب ... اهنامرآ  هار  رد  نداد  نوخ  اهناج و  نداد  یناـبرقیب  یهلا  هملک  يزوریپ  هب  لد  هاـگ  نآ 

ار دوخ  باحصا  نازیزع و  یمامت  نوخ  دادیم ، ار  شیوخ  هاپس  یمامت  ادخ ، نید  يزوریپ  يارب  وا  ... درادنپیم نینچ  وا  هک  میشیدنیب  رگا 
هک نانچ  ار -  شیوخ  ناج  نوخ و  هرطق  هرطق  دادیم ، ار  شیوخ  نادناخ  هحفص 36 ] یمامت [  ناج و  لام و  تسا  لهس  همه  نآ  دادیم ،

دسارهب راگزور  دمآدب  ره  زا  دسرتب و  ياهثداح  ره  زا  دوب  رارق  رگا  . تشادن غیرد  دادیم و  دهدیم ، تایح  مد  نیرخآ  ات  میدید -  داد و 
تاثداح جوم  زا  دـنک و  زیهرپ  قح  نید  لماکت  یلاعت و  هار  رد  یـششوج  شـشوک و  ره  زا  دراپـسب و  ینوگـشدب  لاف  ریطت و  ره  هب  لد  و 

ناج هب  ار  ینافوت  هنوگ  ره  لصا  دیراورم  يوج  تسج و  رد  هک  یلومعم  ینابیتشک  ادـخان و  هکلب  دوبن ، ییادـخ  يربمایپ  اهنت  هن  دزیرگب ،
ود هنازور  شدبس  رد  هتسشن و  دوخ  نما  لحاس  رد  هک  تسا  یـشورفیهام  هدنیبز  یطایتحا  میب و  تشحو و  نانچ  اریز  دوبن . مه  درخیم 

يزوریپ ناشیمامت  دوب ، شریگرد  وا  هک  ییاهگنج  رگم  همه ، نیرب  نوزفا  دنکیم . یـشورفتسد  تسا  هدـیرخ  نآ  نیا و  زا  هک  یهام  هس 
دنلب و يادص  هب  شروس  رسارس  رد  دوب  هدروآ  وا  هک  یباتک  يو ، میظع  نآرق  دوب ، هدرک  نیمضت  شیپاشیپ  ار  مالسا  نازابرـس  تمالـس  و 
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وا هـب  طـقف  ار  شیوـخ  ناـج  دنـشوکیم و  ادـخ  ياـضر  هار  رد  هـک  درکیم  يراـشفاپ  ناـنمؤم  زا  هورگ  نآ  یتخبــشوخ  رب  اـسر  گـناب 
همه زا  رتالاب  و  دـلخم ، کلم  دـبا و  یهاشداپ  میعن  هنادواـج و  تشهب  دـنهدیم و  ار  سردـنم  ياهقرخ  هزور و  ود  تاـیح  و  دنـشورفیم ؛

هک هن ، دنک ... نیمضت  كاخ  رب  ار  دوخ  ناییادف  نارای و  تایح  هک  دوب  هدمآ  وا  رگم  . دنناتـسیم ار  دحا  هاشداپ  نید و  موی  کلام  ناوضر 
گرم زا  نیاربانب  دـنک ... نیذآ  میکحت و  دوب  تشهب  فقـس  هک  ادـخ  شرع  هیاس  رد  نآ  زا  رتالاب  كالفا و  رب  ار  تایح  نآ  ات  دوب  هدـمآ 

هحفـص 37] شغارـس [  هب  یحو  یلاوـحا  نینچ  رد  هک  دوـب  هنوـگچ  بلطم  کـی  دـنامیم  ... كاـب هچ  شیوـخ  گرم  یتـح  نآ و  نـیا و 
ياـهههبج ناـنچ  هبار  ینازیزع  ناـنچ  همه  نآ  اـب  تـشاد و  یهاـگآ  ارجاـم  یماـمت  زا  وا  دـمآیم و  شغارـس  هـب  یحو  اـی  و  دـمآیمن ...

طقف میهد و  اهنآ  هب  یعطق  خساپ  هک  تسین  ام  دح  رد  میرادن و  یهاگآ  لاؤس  نیا  هب  تبـسن  ام  ...؟ داتـسرفیم نوخ  گرم و  تشگزابیب 
نایب ار  ییاـهزیچ  میناوتیم  هک  تسا  یبنج  لـئاسم  اـیاضق و  نئارق و  زا  دوخ  یقیبطت  دودـحم و  ياـهتفایرد  دـح  رد  سدـح و  ساـسا  رب 

بیغ و لئاسم  یمامت  رب  ربمایپ  دیآیمرب  یهلا  تایآ  یلک  هنیمز  زا  هک  نانچ  ینآرق و  ياههزومآ  ساسا  رب  هک  مییازفیب  اج  نیمه  اما  . مینک
، نادب يو  ندیشخب  یهاگآ  رد  دنوادخ ، هدارا  هک  تسا  هتسنادیم  ار  هچنآ  اهنت  تسا و  هتـشادن  یهاگآ  یهلا  شناد  ینامـسآ و  تایـشم 
دـنکیم و توکـس  دنـسرپیم  يو  زا  باحـصا  نوچ  دـنادیمن و  هاگ  هک  تسا  یلئاسم  زین ، اـنعم  نیا  هنومن  تسا ... هتفرگیم  قلعت  وا  رب 
هک ار  هچنآ  مامت  زگره  وا  هک  تسانعم  نادب  نیا  دراد ... فوشکم  وا  رب  ار  هلأسم  ینایحو  شناد  ینامـسآ و  شورـس  ات  دهاوخیم  تلهم 
... تشاد ناوتیمن  يدیدرت  نیرتمک  یلک  روط  هب  انعم  نیا  رد  دنادیم . دنادب ، دهاوخیم  ادخ  هک  ار  هچنآ  اهنت  دنادیمن و  دنادیم ، ادـخ 
... میهد خـساپ  اهنآ  هب  میناوتیمن  امزج  ام  هک  تساج  نیا  دـناهدوب ؟ هرمز  نآ  زا  زین  هنوعم  رئب  عیجر ، يایاضق  ایآ  هک  تسا  یندیـسرپ  اـما 

نالعا افاضم  هدرک و  ربخاب  ارجام  لک  زا  ار  وا  هدـمآ و  دورف  وا  رب  یحو  هک  دراد  لامتحا  هک  نآ  لوا  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  هیـضق  اما 
وا رب  یحو  نخس  هک  نآ  مود  دیامن ، هاگآ  دهدیم  خر  هک  هچنآ  رب  دهدیم  هزاجا  ادخ  هک  یسک  نآ  زج  ار  یسک  دیابن  زگره  هک  هتشاد 
هک یناج  مییازفیب : دوخ  زا  ياهرـصبت  زین  اج  نیمه  اما  . تسا هدوب  ربخیب  هحفص 38 ] هاگآان و [  ارجام  یمامت  زا  الماک  وا  هتـشگن و  لزان 

لماک و ناسنا  متا  هنومن  هک  ناج  نآ  تسا ، قح  یندـل  یبوهوم و  ملع  تمحر و  هضاـفا  ملع و  هاـگیاج  یهلا و  رظن  رظنم  یحو و  طـبهم 
ياـهناج اـب  تسا  نیرخآ  نیلوا و  تمکح  ملع و  نیگنر  شقن  نییبـنلا و  متاـخ  هقطاـن و  سوفن  راونـالارون  تیرـشب ، ناـمدود  هلـسلس  رس 

ربارب رد  هراومه  امیقتـسم و  هک  یتآرم  رظنم  یتاذ و  يالجت  ظاحل  هب  دراد و  قرف  نافراع  ایفـصا و  ناـحلاص و  نیرترب  ناـج  یتح  رگید ،
ار يراونا  رون و  نانچ  زین  ایلوا  ایبنا و  ناگتـشرف ، ناج  یتح  اهناج ، ریاس  هک  دـباییم  هتفاـی و  يرون  هتفرگ ، رارق  یهلا  راونا  ضاـیف  ناـعمل 

شنیزگ رنه  لامج و  تیآ  شنیرفآ و  غارچ  عمـش و  یتسه و  تفرعم  لامک  هک  یناج  نانچ  دراد  ناکما  هنوگچ  باسح  نیا  اـب  . دـناهتفاین
هرهچ نمؤم  اریز  تفاـییمزاب ... ماـمت  یناـسآ  هب  قفاـنم  زا  ار  نمؤم  درکیم و  هاـگن  مدرم  هرهچ  رد  ربماـیپ  دـشاب ؟ شنیب  رون  دـقاف  تسا ،

زین و  تالامک . هلق  نیرتلماک  تایاغ و  لها  رب  دـسرب  هچ  تسین ، ناهنپ  لامج  تفرعم  لامک و  لـها  نایدـتبم  رب  هک  دراد  يايرون  ینطاـب 
نیرخآ تاـجرد و  نیلوا  ملعم  هب  دـسرب  هچ  دـمهفیم ، ار  نآ  یتـحار  هب  لـصاو  کـلاس  هک  دراد  یترودـک  تـملظ و  زین  قفاـنم  رفاـک و 

زا دـید . هتـسشن  رقف  نافرع و  هفـص  رب  ار  شیوخ  يوبن  بتکم  نادرگاش  زا  یکی  هثراح ، نب  دـیز  ربمایپ  يزور  . نافرع كولـس و  تاـکرب 
لماک نامیا  دـهاوخیم و  تابثا  ییاعدا  نینچ  تفگ : وا  هب  ناـقیا . ناـمیا و  تیاـهن  رد  داد : خـساپ  ياهنوگچ ؟ دیـسرپ : دیـسرپ : شلاوحا 

: تفگ خـساپ  دادیم ، ناشن  ار  وا  راـبک  باحـصا  هک  یلاـح  رد  دـیز  هحفـص 39 ] تسیچ [ ؟ وت  قدـص  هناـشن  منیبب  وگب  دراد ، یتاـمالع 
شتآ شمار و  رد  ار  ناشمادک  ره  هاگیاج  دناخزود و  لها  مادک  تشهب و  لها  مادک  تنارای  عمج  نیا  نایم  رد  میوگب  وت  هب  یهاوخیم 
شور رب  شاب و  نینچ  يدیـسر . قح  لصا  هب  یتفگ و  تسار  :» دومرف داد و  ناکت  رـس  دـییأت  هب  دز و  وا  رب  يدـنخبل  ربماـیپ  . میاـمنزاب وت  رب 

تایـشم رب  انب  ربمایپ  نیمه  اما  ؟ دسانـشنزاب ربمایپ  دسانـشیمزاب ... نامیا  زا  ار  قافن  لها  دیز ، یقدص ...» قح و  رب  وت  هک  نامب  رادیاپ  دوخ 
. تسا هدروخن  يزیچ  زور  نیدنچ  تسا و  هنـسرگ  يو  دنادب . دـیابن  دـنادیمن و  زین  ار  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  هاگ  ياهزیچ  اسب  یهلا  هغلاب 

دهاوخ راطفا  دومن و  دهاوخ  عفر  نادب  ار  شایگنـسرگ  دیـسر و  دهاوخ  وا  هب  شعوج  دس  يارب  نان  ياهمقل  هنوگچ  یک و  هک  دنادیمن 
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دهاوخ مومـسم  رهز  هب  ایآ  دنادیمن  دیماجنا . دهاوخ  لوط  هب  رادقم  هچ  ات  شیاوادم  دـش و  دـهاوخ  یمخز  هنوگچ  دـنادیمن  وا  دوشگ .
بناج زا  یتح  شیوخ ، تاوزغ  ایارـس و  رد  شنارای و  نایم  رد  دنادیمن  درم ؟ دـهاوخ  یعیبط  گرم  هب  رتسب  رد  ای  ریـشمش و  هب  ای  دـش و 
ماگنه اهگنج ، زا  یکی  رد  . تفرگ دهاوخن  رارق  ای  تفرگ و  دهاوخ  رارق  هئطوت  نآ  نیا و  ضرعم  رد  ای  و  دراد ، ینمیا  ناکیدزن  زا  یـضعب 

هک دندرک  هئطوت  شکیدزن ، ناتسود  زا  یـضعب  كانمهـس ، كانرطخ و  کیرات ، کیراب و  ياهندرگ  زا  رذگ  ههبج و  زا  هنابـش  تشگزاب 
 ] وا رب  ار  هئطوت  ربخ  دـمآ و  لیئربج  هک  هظحل  نامه  زج  هئطوت  نیا  زا  چـیه  وا  دـنزادنا و  ریز  هب  هوک  يالاب  زا  ار  وا  دـننامرب و  ار  شاهقاـن 

نومزآ ناظم  رد  هظحل  ره  هک  تسا  نآ  لـماک  ناـج  همزـال  اریز  ارچ ؟ دـنادیمن ، ار  همه  نیا  وا  . تشادـن ربخ  درک  فوشکم  هحفص 40 ]
رد ار  اهـشمار  اهیـشوخ و  همه  ییوداج  دیلک  ربمایپ  رگا  دشاب . رایـسب  ياهیناشفناج  هدـهاجم و  رامـشیب و  يایالب  رب  ربص  لکوت ، لامک ،

تردق دشاب و  هتشاد  یهاگآ  شیپاشیپ  اهتشحو  اهمخز و  اهیگنسرگ ، اهـسرت ، بیاصم ، اهدرد ، تالکـشم ، همه  رب  دشاب و  هتـشاد  تسد 
، رایـسب تائالتبا  ضرعم  رد  هظحل  ره  ناربمایپ  . تسا اههناسفا  رگوداـج  هکلب  تسین ، ربماـیپ  رگید  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  همه  نآ  عفر  عفد و 

ناغف هب  ار  نآ  ردـق  نامه  یگنـسرگ  ار ، نامدرم  ریاس  هک  دـنروآیم  درد  هب  ار  نانآ  ردـق  نامه  اـهمخز  دنرامـشیب . بعاـتم  بیاـصم و 
یتیـصخش گرزب  هتکن  اما  مدرم ، ریاس  هک  دراد  ینایغط  تردق  اهنآ  رد  ردـق  نامه  تاوهـش  راجفنا  زاین و  ار ، نامدرم  ریاس  هک  دروآیم 

هدـهاجم رب  ناـنآ  هیکت  یماـمت  دـنباییمن . کـمک  ییوداـج  یبیغ و  يورین  زا  زگره  سفن ، اـب  داـهج  هزراـبم و  يارب  هک  تسا  نیا  ناـنآ 
ربارب رد  ردق  نامه  ار  اهنآ  دـنوادخ  تسا ، ناشدوخ  ینطاب  یقالخا  تاکلم  نیقی و  تضایر و  دامتعا و  یناحور و  لکوت  ربص و  یناسفن ،

ار ناـنآ  تیلوؤـسم  ياـهراب  ربارب ، رازه  نارازه  رگداد  راداد  اـقافتا  و  ار . ناـمدرم  ریاـس  هـک  تـسا  هدرک  زیهجت  بعاـتم  بیاـصم و  نـیا 
رب دـشاب ، رگید  ناـمدرم  لـمحت  تقاـط و  زا  رترب  رتشیب و  اـسب  دـیاب  ناـنآ  لـمحت  تقاـط و  هک  نآ  مکح  هب  هدرک و  نارگید  زا  رتنیگنس 

دنروخیم اجک  زا  تسیچ ، ناشیتشیعم  رمم  دننادیم  دنراد و  يداع  نامدرم  هک  یـشمار  شیاسآ و  هجیتن  رد  . تسا هدوزفا  نانآ  فیلاکت 
هدیشوپ زین  فراعتم  ياهیهاگآ  نیمه  ناربمایپ ، رب  بلغا  لیبق ، نیا  زا  تسیچ و  ناشیهافر  هحفص 41 ] عبانم [  دنروآیم و  رس  هب  اجک  و 

دایز لامتحا  هب  ... دـنربیم رـس  هب  تعانق  تضایر و  يانغتـسا  لکوت و  يداش  اما  تیهافر و  رقف  تشیعم و  جـنر  رد  هراومه  ناـنآ  و  تسا ،
بلق رب  يریت  يدیهش  ره  گرم  لیتق و  ره  تبیصم  هچ  تشادن ... یهاگآ  هنوعم  رئب  عیجر و  نادیهش  رابتبیصم  ثداوح  هب  تبـسن  ربمایپ 
گنج زا  شیپ  یتح  دنامیم ... روکش  دنسرخ و  روبـص ، ابیکـش و  دوخ  رامـشیب  يایالب  ایاضق و  رب  دیاب  دوب و  وا  رهم  رابنارگ  هفطاعرپ و 

نینچ دوشیم  ریبعت  اعطق  هک  ناربمایپ  هحلاص  يایؤر  ساسا  رب  دوشیم و  دراو  یللخ  شریـشمش  هضبق  رد  دوب  هدید  باوخ  هک  نآ  اب  دحا 
؟ تسا یلع  تسا ؟ هزمح  تسیک . زیزع  نآ  هک  تسنادیمن  هناعطاق  زاب  دوشیم ، دیهش  شنازیزع  نیرتکیدزن  زا  یکی  هک  دوب  هدرک  لیوأت 
هب مزلم  ار  يو  یهلا  نامرف  اـما  تشاد و  یهاـگآ  هنوعم ، عیجر و  هثداـح  ود  تشونرـس  رب  هک  مینزب  سدـح  نینچ  رگا  یتح  ... تسیک اـیو 
رب قلعت  یهلا  تیشم  هک  دنادب  یمدآ  رگا  اریز  دوب ... رتمیرک  وا  لکوت  رتمیظع و  وا  ییابیکش  درد و  مغ و  نومزآ  زاب  دوب ، هدرک  توکس 

رابنوخ تیرومأم  هب  ناس  هچ  دنوشیم و  هتشک  اجک  هنوگچ و  کی  ره  شناییادف  ناج و  لد و  ناگتـسبلد  نارای و  نیرتزیزع  هک  دراد  نآ 
وا دـح  رد  يربماـیپ  زا  طـقف  يروکــش  لـمحت  روبــص و  هنیــس  نـینچ  دـشاب ، هتــشادن  ار  ندروآرب  مد  هزاـجا  و  دـنوریم ، یتشگزاـبیب 

هاگیاج رد  هن  ار  لـیفط  نب  رماـع  يارجاـم  هیقب  میـشکیم و  ولج  هب  ار  ناـمز  يو ، نوکـس  ربص و  زا  ياهشوگ  نتفاـیرد  يارب  ... دـمآیمرب
هحفص 42 ] مینکیم [ : حرطم  اج  نیمه  هک  دوخ ،

ینامسآ ملح  هوکش  ینابر و  شیاشخب 

شکمدآ درکیم . نیرفن  ار  لیفط  نب  رماع  زامن ، زا  سپ  زور  لـهچ  ربماـیپ  داد ، خر  يرجه  مراـهچ  لاـس  رد  هک  هنوعم  يهعجاـف  زا  سپ 
نینچ دوخ  مقتنم  رواد  هاگـشیپ  رد  تشادیمرب و  نامـسآ  رب  ار  اهتـسد  دـیجنگیمن . فـصو  هب  هک  دوـب  هتخوـس  ار  شناـج  ناـنچ  رادـغ 

نب رماع  اب  ربمایپ  يرجه ، مهن  لاس  رد  دعب  لاس  جنپ  ... تشذگ اهلاس  اههام و  اهزور و  ... ناتسب لیفط  نب  رماع  زا  ارم  داد  اهلاراب  دیلانیم -:
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نآ دروخرب  هصق  دوب . هدمآ  ربمایپ  تردق  زکرم  تموکح و  رقم  هنیدم ، هب  هاپـس ، چیهیب  راب  نیا  دوخ و  ياپ  هب  درم  دـش . ور  هب  ور  لیفط 
وا يالیتسا  ربمایپ و  قوفت  ندید  هب  برع  لیابق  بلغا  دمآ ، دهاوخ  دوخ  ياج  رد  شناتساد  هک  هکم  حتف  زا  سپ  : تسا رارق  نیا  زا  نت  ود 
هب دندیمانیم ، دوفو »  » ار اهنآ  هک  یمازعا  ییاهتأیه  دندمآرد و  حلـص  شزاس و  رد  زا  هجیتن  رد  دندید . نوزفازور  ار  وا  تردـق  هقطنم ، رب 
اب وگ  تفگ و  ناشرظن  دنتفریم . ملس  شریذپ و  اب  بلغا  دندمآیم و  زیمآحلص  یتلاح  رهم و  يهرهچ  اب  اهتأیه  نیا  دندرک . لاسرا  هنیدم 
... دنهن ندرگ  ار  مالـسا  دـنریذپب و  ار  شتوبن  دـنداد  صیخـشت  قح  ار  وا  نید  هک  یتروص  رد  هثحابم  هرکاذـم و  يهیاس  رد  ات  دوب ، ربمایپ 

یضعب تشادیم ... یمارگ  دمآیم  هنیدم  هب  ادخ  مایپ  ندینـش  نتفایرد و  يارب  هک  ار  سک  ره  مدقم  درمـش و  منتغم  ار  تکرح  نیا  ربمایپ 
نارعاش نارونخـس و  نیرتهب  میمتینب  نامدرم  لثملایف  دندروآیم ؛ هلداجم  هثحابم و  يارب  زین  ار  دوخ  نارونخـس  نارعاش و  دوفو ، نیا  زا 

تورث و تنطلس ، هحفص 43 ] تزع [ ، خیرات  زا  یـشرازگ  دنرامـشرب و  ار  نانآ  ياهلیبق  رخافم  و  یلهاج ، لیاضف  ات  دندوب  هدروآ  ار  دوخ 
زاغآ اههچابید  هنوگ  نیا  اب  ار  دوخ  رعـش  هبطخ و  نطنطم  ياههسامح  ناـنیا  هنومن  روط  هب  دـننک ... شرازگ  وا  رب  ار  ناـنآ  يداـم  تکوش 

دـنهدب و ریـش  ام  هب  ات  داد ، رتش  ناوارف  ياههلگ  و  دیـشخب ، ریثک  تورث  داد و  رارق  ضرا  نیطالـس  ار  ام  هک  ار  يادـخ  ساپـس  : دـندرکیم
هک ناروشحلـس  نآ  مییام  میناروخب . ناهوک  بابک  مدرم  هب  یطحق  راگزور  هب  میزپب و  میـشکب و  ار  اهنآ  و  دنهدب ، مشپ  دنهدب و  تشوگ 

ربارب رد  میاهدرک و  دوخ  بولغم  اهتراغ  رد  هک  ار  اهتردق  اسب  میاهدرک و  حتف  هتسکش و  مهرد  هدز ، نامیاههزین  رس  هب  ار  لیابق  رایـسب  هچ 
حیـصف و رونخـس  هب  ناشنانخـس  عامتـسا  زا  سپ  زین  ربماـیپ  و  ... لـیبق نیا  زا  و  میاهدوـب ... اهنیرتدـنمورین  نیرتزیزع و  نیمز  قرـشم  مدرم 

لیخ زا  ياهدرپسرـس  یلع و  ناحیـصف  ماما  نارادتـسود  زا  راصنا و  زا  راوگرزب و  ياهرهچ  هک  سیق  نب  تباث  شیوخ  یمان  غیلب و  بیطخ 
تیاـهن رد  تساـخیمرب و  زین  يوبن  بیطخ  دیارـسب ... ار  دوخ  يهبطخ  دزیخ و  اـپ  هب  زین  وا  هک  دادیم  ناـمرف  دوب ، وا  ناقـشاع  ناـفراع و 

ار دوخ  رما  اهنآ  رد  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  هتـسیاش  ار  ییادـخ  ساپـس  دـمح و  : تفگیم نینچ  یگداس  هب  اـما  تحاـصف 
ورف ار  یتسه  همه  شاهعساو  تمحر  تمکح و  هتفرگ و  ورف  ار  اج  همه  شاییاناد  ملع و  ورملق  هک  هاپس  کئالم  هاشداپ  نآ  درک ، ققحم 
رای نآ  رگـشیاشخب  ياهتـسد  رد  تردـق  یمامت  تسومه و  بناج  زا  ریخ  ره  تسوا و  شیاشخب  لضف و  زا  تسه  هچ  ره  تسا . هدیـشوپ 

هحفـص 44] نیرتـهب [  زا  درک و  نیمز  ناـیاورنامرف  دوـخ  یگدـنب  رد  ار  اـم  هک  تسوا  . نیزگ تسود  نـیرب و  قـیفر  نآ  تـسا ... ناـبرهم 
نخـس رد  نامدرم و  نیرتمیرک  بسن  رد  هک  یمارگ  نیا  دـیزگرب . ام  ییاهر  تاجن و  هب  و  دـیرفآ . ار  شنیرترب  ربماـیپ  شیوخ  تاـقولخم 
شیوخ رعاش  زین  ربمایپ  دـندناوخیم و  ار  دوخ  رعـش  نانآ  ... لیبق نیا  زا  و  تسا ... ناکانبات  نیرتكاپ  بسح  رد  ناحلاص و  نیرتوگتـسار 

هب جایتحا  درکیم ؛ توالت  ناـنآ  رب  ار  ینآرق  روس  زا  ياهروس  لـثملایف  دوخ  دـیوگ و  ناشخـساپ  هک  دادیم  ناـمرف  ار  تباـث  نب  ناـسح 
یتسوپ قرو و  رب  دیـسریم و  مامتا  هب  هقیقد  ود  یکی  رد  هک  هملک  هس  ود  داتفه و  زا  شیب  هن  اب  هاتوک و  ياهروس  دوبن . گرزب  ياههروس 

عیدـب و یتافیـصوت  زا  راشرـس  زیخاتـسر ، زور  تـشهد  زیگناتفگـش و  رـشحم  فـصو  هروـس  تـفرگیمن . ياـج  هحفـص  کـی  زا  شیب 
بوذـجم يداـش  حرف و  زا  درکیم و  بوکنم  بوـکخیم و  تشحو  زا  ار  یمدآ  هک  ناـیتشهب  ناـیخزود و  لاوـحا  فیـصوت  زیمآزاـجعا .

فصو هب  زیگناتریح  هدنهدناکت و  تخس  اما  یگداس  تیاهن  رد  عطقم  یتارابع  هاتوک و  یتاملک  اب  سپس  دروآیم و  عامس  هب  درکیم .
دـناهدید و ار  همه  نآ  زور  بش و  نآ ، نایاپ  ات  یگدـنز  زاـغآ  زا  هک  ییاـهزیچ  شنیرفآ  هب  ار  ناـبطاخم  هجوت  تخادرپیم و  تقلخ  رما 

کیتا لهمیحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  : درکیم توالت  نینچ  لثملایف  ... تخیگنایم دـننکیمن  هدرکن و  يرکفت  نیرتمک  اـهنآ  رد  دـننیبیم و 
زور نآ  هحفص 45 ] دنـشاب [  كانفوخ  راوخ و  ییاههرهچ  هک  زور  نآ  يهصقدیـسرن  وت  هب  هدنـشوپورف  يهصق  ایآ  [ 3 ... ] هیشاغلا ثیدح 

زج یکاروخ  ار  نانآ  ودنـشونب  شتآ  نازادـگ  يهمـشچ  زا  ودنـشوجب  ریگورف  هتفت و  یـشتآ  رد  هک  زور  نآشاداپ  رفیک و  شالت ، راـک و 
شـشوک زا  ودنـشاب  ناـشخر  راـبتمعن و  ییاـههرهچ  زور  نآ  رددربـب  یگنـسرگ  هن  دـنک و  هبرف  هن  هک  یکاروخ  هچدـشابن  [ 4 « ] عیرض »

يداش و يهمـشچرس  هک  اج  نآدنیوگن  دنونـشن و  ياهدوهیب  نخـس  ودـنیوج  اوأم  هبترم  دـنلب  یتشهب  رددنـشاب  ناداش  دنـسرخ و  شیوخ 
هب ایآهتسارآ  فیطل و  ياهدنـسم  اهـشلاب و  وهداهنرب  بارـش  زا  ییاههزوک  اهماج و  ابدشاب  اپ  رب  تمعن  ره  نیرب  ياهتخت  ودشاب  اهتذل 

قح هنادواج  هسامح  قدنخ ، زا 103ربمایپ 15  هحفص 18 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک نیمز  رب  ودـش  هدـناشنرب  ناس  هچ  هک  ناراسهوک  رب  وتـشگ  هتـشارفا  هنوگچ  هک  نامـسآ  رب  ودـش  هدـیرفآ  هنوگچ  هک  دـنرگنیمن  رتش 
هحفـص دش [  رفاک  دنادرگ و  يور  هک  نآ  زجهدنهیتس  اورنامرف و  ناشیارب  هن  وهدنهددنپ  ییوت  هک  هد  دنپ  ربمایپ  يادـمآ  هدرتسگ  هنوگچ 

زا ابیرقت  هجیتن  . ناشباسح یـسرداد و  تسام  رب  وناـشبایا  تشگزاـب و  تساـم  يوس  هب  انامهدـنک  رفیک  شرتگرزب  یباذـع  هب  ادـخ  اـت  [ 46
عضاخ و ییاهبلق  بهتلم و  میلست و  ییاهناج  بلقنم و  ییاههرهچ  اب  يو  نانخس  عامتـسا  زا  سپ  ناشیا  دوب . صخـشم  نمجنا  زاغآ  نامه 
ام رعاش  زا  رتتسدربز  وا  رعاش  ام و  بیطخ  زا  رترونخس  وا  بیطخ  تسا . قح  درم  نیا  دنگوس  ادخ  هب  : دنتفگیم نینچ  رگیدکی  اب  عشاخ 

هلیـسو نیدب  .و  تسام زاوآ  زا  رتنیـشنلد  یـسب  زین  ناشیا  زاوآ  نایب و  نحل  یتح  و  تسا ، میاهدینـش  نونک  ات  هک  هچ  ره  زا  رتهب  شنآرق  و 
تیمهایب مک و  دارفا  نیا  مالسا  دیشخبیم . نانآ  تیصخش  روخرد  يزیاوج  تعلخ و  هیده ، ناشناگدنیامن  هب  ربمایپ  دندروآیم و  مالسا 

هب ربمایپ  . دـندیورگیم قح  نید  هب  زین  نانآ  ناربهر  مالـسا  اـب  هک  دنتـشاد  ار  دوخ  لـیابق  رامـشیب  تیعمج  دوخ  رـس  تشپ  رد  اریز  دوبن .
دوب نکمم  ناشنایم  رد  یتح  دـنتفریم . حلـص  يهیاس  رد  دـندمآیم و  حلـص  يهیاس  رد  ناـنآ  تشاد . هجوت  هنیدـم  رد  دوفو  نیا  روضح 

رد هک  یناسک  هلمج  زا  . تشادن غیرد  زین  نانآ  نتفریذپ  زا  ربمایپ  دنشاب . زین  دناهدمآرد  گنج  رد  زا  وا  اب  اهتدم  هک  زین  وا  ینوخ  نانمـشد 
رد دندمآ و  هنیدـم  هب  گرزب  يهلیبق  نیا  زا  نت  هس  دوب . رماعینب  دـفو  دـندمآ ، هنیدـم  هب  دوفو  یـسررب  تأیه  ناونع  هب  يرجه  مهن  لاس 
هس ره  دندوب . یملس  نب  رابج  سیق و  نب  دبرا  لیفط ، نب  رماع  نت ؛ هس  نیا  دنتشاد . ربمایپ  هیلع  ياهئطوت  هشیدنا و  یمازعا ، تأیه  شـشوپ 

هنوعم يهعجاف  زا  سپ  اهلاس  دنتـشاد ... تسد  هنوعم  رئب  ماعلتق  رد  هک  دندوب  رماعینب  نارابج  نارگمتـس و  ناتفـصوید ، هحفص 47 ] زا [ 
ینمـشد و یـشکرس ، هنوـگ  ره  زا  دـندنام و  یقاـب  دوـخ  رفک  رد  ناـنچمه  نـت  هـس  نـیا  اـما  دـندروآ . مالـسا  رماـعینب  مدرم  تشذـگ و 

ناملـسم ایب و  زین  وت  دناهدش ، ناملـسم  وت  يهلیبق  مدرم  یمامت  دندوب  هتفگ  رماع  هب  اهراب  دندومنیمن . يراددوخ  ربمایپ  هیلع  یـشیدنامتس 
هب ار  برع  یمامت  مورب  اـیند  نیا  زا  هک  نآ  زا  شیپ  هک  ماهدرک  دـهع  دوخ  اـب  نم  اریز  مورگیمن . وا  نید  هب  زگره  دوب : هتفگ  خـساپ  وش .

نمـشد رمع  همه  وا  مراذـگب . ندرگ  یـشیرق  ناوج  نیا  ناتـسآ  رب  هنوگچ  تروص  نیا  رد  معلبب . ار  زاجح  رـسارس  مروآرد و  دوخ  دایقنا 
رفس نیا  رد  . دوب یمزع  نینچ  يارب  ششوپ  نیرتهب  دوفو ، هصق  کنیا  ربمایپ . ندرک  دوبان  نتـشک و  اب  تشادن . وزرآ  کی  زج  دوب و  ربمایپ 
دوخ زا  یتح  سیق  نب  دبرا  شنارای  نایم  رد  دندوب . هارمه  وا  اب  دندوب ، شرانک  رد  هشیمه  هک  زین  راهق  ناشکمدآ  نادـنبهرادق و  زا  نت  ود 

غارـس وا  زا  رتمحریب  رتعاجـش و  ملاع  يهمه  رد  دربیم و  باسح  وا  زا  لیفط  نب  رماع  هک  یـسک  اـهنت  دوب و  رتكاـبیب  رتكافـس و  وا 
دنناسرب و ربمایپ  هب  دوفو  زا  یکی  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  ناشهشقن  دندرک . تکرح  هنیدم  يوس  هب  هس  ره  دوب . دبرا  نیمه  تشادـن 

منکیم زاب  دمحم  اب  ار  تبحص  رس  نم  دوب : هتفگ  دبرا  هب  رماع  دناهدمآ . مالسا  شریذپ  يارب  هک  دننک  رهاظت  نینچ  دنیامن و  تولخ  وا  اب 
لتق هب  ار  وا  شکب و  ار  تریـشمش  هظحل  کـی  رد  يراد . يرتـشیب  لـمع  يدازآ  وـت  هجیتـن  رد  مـنکیم . بـلج  مدوـخ  هـب  ار  شـساوح  و 
دوخ نامزرمه  نارای و  زا  نت  ود  اب  لیفط  نب  رماع  هک  دینـش  ربمایپ  . دندش هنیدم  دراو  دـیهمت  نیا  اب  و  هحفص 48 ] تفریذپ [ . دبرا  . ناسرب
دوب يدرم  نیا  تشاد ! ار  شاییورایور  يوزرآ  هراومه  هک  شکمدآ  كافـس  نامه  رماع ، تسا . هدـمآ  هنیدـم  هب  دوفو  زا  یکی  ناونع  هب 
جنپ هک  دوب  نامه  نیا  دوب . هدرک  شنیرفن  زامن  زا  سپ  حبـص  ره  مامت  زور  لـهچ  تشاد و  ار  شايدوباـن  يوزرآ  راـظتنا و  رمع  همه  هک 

کنیا دوب . هدرک  ماعلتق  مامت  تیمولظم  هب  ار  وا  تبحم  و  دیحوت ، بتکم  دنمجرا  ناملعم  حلص و  ناریفس  نیرتهب  زا  نت  داتفه  شیپ  لاس 
رد وا ، هانپ  ورلمق  رد  وا ، رهـش  نامهم  لتاق ، درم  درک ؟ تسناوتیم  هچ  وا  اما  دشیم . ور  هب  ور  وا  اب  ادرف  سپ  ادرف  الامتحا  دوب و  رهـش  رد 
رد دروآیمن  مالـسا  زین  رگا  تشذگیم و  شاهتـشذگ  ناهانگ  یمامت  زا  دروآیم  مالـسا  رگا  دوب ... هدـمآ  وا  ماع  توعد  ناما و  يهیاس 

یحو ساسا  رب  دیاب  زاب  تفریم  زین  رفاک  رگا  یتح  دشیدنیب ... تسناوتیمن  وا  هیلع  يزیچ  نیرتمک  هجیتن  رد  دوب و  وا  تمحر  دهع و  هانپ 
ار قح  نخس  دنیآارف و  ات  دیهد  هانپ  ار  ناکرشم  : » دوب هتـشاد  نالعا  احیرـص  هک  ینامـسآ  راکشیاشخب  راوگرزب و  هاشداپ  نامرف  ینابر و 
وا اب  تسناوتیمن  رگید  يدروخرب  زیمآرهم  لمع  زج  دندرگزاب ،» ناشنما  ورملق  هب  امـش  تیامح  هانپ و  رد  دـنتفریذپن  رگا  یتح  دنونـشب و 

دوخ نارای  زا  نت  ود  هارمه  هب  لـیفط  نب  رماـع  تفگ : دـش و  دراو  شراکـشیپ  دوب . هتـسشن  هناـخ  رد  ربماـیپ  زور  نآ  يادرف  . دـشاب هتـشاد 
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دنبهرادـق ود  یهارمه  هب  رماع  . راذـگب اهنت  ار  ام  نک و  دراو  ار  اهنآ  تفگ -: خـساپ  ربماـیپ  دـنراد . ار  وت  اـب  یـصوصخ  تاـقالم  ياـضاقت 
ربمایپ دیدیم . ار  ریرـش  لتاق  نیا  يهشیپ  تواقـش  ریذـپلدان و  يهرهچ  ربمایپ  هک  هحفـص 49 ] دوب [  يراب  نیلوا  نیا  دـندش . دراو  شیوخ 

مرگرـس ار  يو  هک  نآ  يارب  تسـشن و  شرانک  درک . یفرعم  دـناسر و  وا  دزن  ار  دوخ  رماع  تفگیمن . چـیه  دوب و  هتـسشن  مارآ  ناـنچمه 
تولخ نم  اب  دـمحم  يا  تفگ -: نینچ  ربمایپ  هب  كاتف  روسج و  كابیب ، رمآ و  ینحل  اـب  دراد  فوطعم  دوخ  هب  ار  شهجوت  همه  دـنک و 

و نک ». تولخ  نم  اـب   » ینعی ینلاـخ ؛» دـمحم  اـی  :» تشاد مهبم  هناـگود و  یموهفم  هک  درب  راـک  هب  ياهنوـگ  هب  راـبود و  ار  هملک  نیا  . نک
نمؤت یتح  ال  : » داد شخـساپ  يدرـسنوخ  هب  مارآ و  ربمایپ  .« نیزگرب دوخ  يهژیو  یتسود  هب  ارم   » ینعی ینلخ ؛» دمحم  ای  : » دوب هتفگ  سپس 

رارق دـبرا  اب  هک  نانچ  .« يروآ رارقا  کیرـشیب  راگدرورپ  یگناـگی  هب  هک  نآ  رگم  منکیمن  نینچ  زگره  هن . هل : کیرـش  ـال  هدـحو  هللااـب 
فرحنم فوطعم و  وا  هب  ربمایپ  هجوت  یماـمت  اـب  هک  دوب  هتفرگ  شیپ  ور  نآ  زا  ار  هناروسج  ياـضاقت  دروخرب و  يهوحن  نیا  دوب  هتـشاذگ 

ناکت دوخ  ياج  زا  دـبرا  هک  دـید  تشهد  تریح و  تیاهن  رد  اما  دـنزب ... ربمایپ  رب  دـشکب و  ار  شریـشمش  دـبرا  هظحل  کی  رد  اـت  ددرگ 
نآ يهنمیه  هوکش و  ربمایپ ، تهبا  تبیه و  زا  زین  يو  دوخ  تسا ... هتفرگ  ورف  ار  شیاپارس  راکشآ  یتشحو  هدش و  بوکخیم  دروخیمن ،
زا ار  شریـشمش  تسناوتیمن  دوب و  هدروخ  اج  هدیـسرت و  لیلدیب  رادـتقا ، راقو و  روضح ، رون و  يهلاه  زا  یتئیه  رد  همه  اما  هداس و  درم 

یلایخ ناشیرپ  هحفـص 50 ] زغم و [  یگدیروش  هظحل  رد  هک  نانآ  ناگناوید و  نوچمه  هاگان  کنیا  . دـنزب ربمایپ  رب  دروآ و  نوریب  فالغ 
هدایپ هراوس و  زا  ار  رهـش  نیا  مورگیمن و  وت  نید  رب  دنگوس  ادخ  هب  دز -: گناب  ربمایپ  يهرهچ  رب  رابشحوت  یتلاح  هب  دنیوگیم ، نخس 

دوب هدناماو  و  تفریمن ، ریـشمش  هب  شتـسد  هک  نآ  تفگـش  اما  دیرغیم ... راه  گس  نوچمه  دیـشکیم و  هدبرع  . منکیم رپ  وت  دـض  رب 
هدیاعیب فازگ  فال و  هدیافیب و  ژاژ  تسا ، هدرک  فک  تیبصع  تدش  زا  شناهد  دنکیم و  دـیدهت  هک  ضحم  تیعبـس  تلاح  رد  ارچ 

نامسآ رب  تسد  ربمایپ  تفر  نوریب  رد  زا  نوچ  دندوب . شایپ  زا  زین  شراکمه  رای و  ود  دمآ . نوریب  ربمایپ  هناخ  زا  تساخرب و  . دیارـسیم
جنپ . امرف ظفح  وا  رـش  زا  ارم  ناتـسب و  درم  نیا  زا  ارم  داد  اراگدرورپ  دیلان -: نینچ  شیوخ  رگتیامح  هاشداپ  ربارب  رد  رگید  راب  تشادرب و 

ياهنوگ هب  دوب . هدناتـسن  راهق  ملاظ  نآ  زا  ار  وا  داد  ادخ  دوب و  هدیـسرن  تباجا  هب  رادغ  دـنبهرادق  نآ  قح  رد  شنیرفن  زونه  هک  دوب  لاس 
يردـلق و تیاهن  رد  زاب  دوب و  هدـمآ  وا  تموکح  تمـشح و  هاپـس  نایم  رد  تردـق و  رقم  رد  هانپیب  سکیب و  یناج ، درم  زورما  مه  هک 
رهق و کلام  ياهیدـنبمشچ  نامـسآ و  زاـجعا  زا  تفگـش  يا  ... دوب هدرک  شگرم  هب  دـیدهت  نشور  زور  رد  هدرک و  ییاـخژاژ  یخاتـسگ 
زا بجع  يا  تسوا . ملع  تمظع  هب  وا  ملح  هک  ییادخ  زا  تفگـش  يا  ناحبـس ... هانپ  بحاص  نامحر و  هاشداپ  و  ریدـقت ، ربص و  ریبدـت ،
 ] درم تفگن . چـیه  دـنکفا و  ورف  هنیـس  رب  رـس  داهن و  تسد  رب  تسد  ربماـیپ  . تسوا تیراـبج  تمظع  هب  شربص  هک  رابـص  نآ  ییاـبیکش 

دناسر و شرفیک  هب  تسناوتیم  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  وربا  يهشوگ  کی  يهراشا  اب  و  دوب . شتردـق  ماقتنا و  يهجنپ  رد  هحفص 51 ]
زا رفن  هس  ود  اهنت  هک  دندوب  شتمدـخ  رد  زابرـس  روشحلـس  زابناج و  نزریـشمش  نارازه  دناتـساو . وا  زا  ار  دوخ  مولظم  ناگدشهتـشک  داد 

هداد زین  لتاق  ناکرشم  هب  هک  ار  یهانپ  دوب و  ینکشنامیپ  ای  ماقتنا و  درم  وا  رگم  اما  دننک . هکت  هکت  ار  شناتسود  رماع و  دتسناوتیم  اهنآ 
اب شیکرفاـک و  ملاـظ  اـب  هک  سب  نیمه  وا  نییآ  نید و  یهلا  تقیرط  يدـنمجرا  وا و  تیناـقح  تمظع  رد  یتـسار  هب  تسکـشیم . دوـب ،

رکم تسناوتیمن  زین  هظحل  کی  یتح  دوب ، هدـمآرد  رکم  رد  زا  هدرک و  متـس  وا  رب  زارد  ناـیلاس  هک  زین  دوخ  رادـغ  شیدـنادب و  نمـشد 
:- درک زاغآ  نداد  مانـشد  تفـشآرب و  دبرا  دوخ  تسود  رب  دمآ  نوریب  ربمایپ  يهناخ  زا  رماع  هک  نآ  زا  سپ  . دنک هدعو  فلخ  دشیدنیب و 

نیرتكابیب نیرتعاجـش و  ار  وت  نم  دنگوس  ادـخ  هب  يدادـن . ماجنا  دوب  نامنایم  هک  ار  يرارق  يدرک و  للعت  ارچ  ورتشز ! يهیامیب  يا 
وت زا  ياهمهاو  نیرتمک  زورما  زا  میوگب ، وت  هب  راذـگب  اـما  مدیـسرتیمن ... وت  زا  زج  سک  چـیه  زا  نیمز  تشپ  رب  متـسنادیم و  برع  درف 

. ییوگیم هچ  دـنک -: مارآ  ار  دوخ  یبـصع  تسود  دیـشوکیم  دـبرا  . منیبیم نوبج  راوخ و  نوبز ، هضرعیب و  يدوجوم  ار  وـت  مرادـن و 
وا نم و  نایم  وت  هک  مدـید  منزب ، ار  وا  ات  مدرب  ریـشمش  يهضبق  هب  تسد  هک  راب  ره  دـنگوس  ادـخ  هب  میوگبزاـب . تیارب  ار  هصق  اـت  راذـگب 

هحفـص 52] مشکب [ ؟ ار  وت  یتساوخیم  اـیآ  مدوب ، هدز  وت  رب  مدزیم  ار  هبرـض  رگا  و  مدـیدیمن ، ار  رگید  یـسک  وت  زج  ياهدـش . لـیاح 
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کی ره  اریز  دمآیمنرب ، ناشمادک  چیه  زا  رابج ، ناشرگید  تسود  هن  وا و  دوخ  زا  هن  دـبرا و  زا  هن  و  دوب ... نکممان  ربمایپ  نتـشک  يرآ ،
تام دننک !؟ یلمع  ار  ناشروظنم  دنتسناوتن  زین  ناشدوخ  ارچ  سپ  دنزب ، ار  هبرض  تسناوتن  دبرا  میریگ  دیشیدنایم : نینچ  دوخ  اب  نانآ  زا 

وا هاگن  روضح  تبیه  زا  . دوب هدش  بلس  نانآ  زا  یلمع  هنوگ  ره  راکتبا  رکفت و  هنوگ  ره  تردق  دندوب و  هداتسیا  ربمایپ  ربارب  رد  توهبم  و 
ياهنت نابهگن ، چیهیب  دوب ، ناشیمدق  کی  رد  وا  . دننکب يراک  دندوب  هتـسناوتن  ناشمادک  چیه  هک  دـندوب  هدـش  بوکنم  بولغم و  نانچ 

دشیمن و دمحم  نانمـشد  زا  کی  چیه  بیـصن  یمنتغم  تیعقوم  نینچ  ایند  يهمه  رد  دندوب . حلـسم  هس  ره  نانآ  و  حالـس ، نودـب  اهنت و 
هب ار  رگیدمه  دنرپب و  رگیدکی  هب  ربمایپ  هناخ  زا  نوریب  هک  دنتـشاد  ار  نآ  تردـق  طقف  دـنهد . ماجنا  وا  هیلع  يراک  دـندوب  هتـسناوتن  نانآ 

و دنتشگزاب ، اج  نآ  زا  رتزارد  اپ  زا  تسد  دیماجنین و  لوط  هب  يزور  دنچ  زا  شیب  هنیدم  رد  ناشفقوت  هنوگ  نیدب  . دننک مهتم  یگضرعیب 
مدرم هب  یتح  ربمایپ  دندوب و  مامت  هافر  هانپ  رد  دندوب  هداد  ینمـشد  مایپ  مانـشد و  ربمایپ  هب  هک  نآ  اب  دندوب  هنیدم  رد  هک  یتدم  یمامت  رد 

تـشگزاب رد  . دندرک كرت  ار  هنیدم  دوخ  نییآدب  ناج  نیک و  رهق و  رابنارگ  كافـس ، نالتاق  نینچ  نیا  و  دننک ، مخا  نانآ  رب  دادن  نامرف 
رتقیمع درد  نیا  تفریم  رتشیب  هچ  ره  دوب . یبیجع  زیچ  دش . لیلدیب  يدرد  يالتبم  لیفط  نب  رماع  يولگ  دوخ  نیمزرس  هلیبق و  يوس  هب 

هکلب دوبن ، هداـس  دردولگ  کـی  نیا  درادرب . هحفـص 53 ] مدق [  زا  یمدق  تسناوتیمن  رگید  دـنتفر  رتولج  هک  یمک  دـشیم . رتتخـس  و 
يهنزور نورد ، زا  راهق  ياهجنپ  دوب . هدز  كرایخ  یکحـضم  تروص  هب  هدرک و  داب  نورب  نورد و  زا  ولگ  دوب . نوعاط  ای  قانح و  ییوگ 
ششود رب  اههوک  یمامت  راب  ییوگ  تشاد . درد  شنت  مامت  هیر ، هرجنح ، قلح ، ولگ ، دشکب . سفن  تسناوتیمن  هدرک و  دودسم  ار  شیان 
نامرهق راچان  هب  دـش و  فقوتم  ناشناوراک  . دوب شندرگ  لـغب و  ریز  نار ، يهلاـشک  ریذـپانلمحت  راـب  نیا  لـقث  زکرم  درکیم و  ینیگنس 

هب هدـش  رحن  رتش  نوچ  دیـشکیم و  هرعن  درد  زا  داتفا . يو  باوختخر  رد  و  دـش . يرتسب  لولـسینب  مدرم  زا  ینزریپ  يهناـخ  رد  شکمدآ 
هظحل ره  هک  نآ  رتدب  همه  زا  و  دیربیم ، ار  شناما  ریذپانلمحت  دیدش و  درد  رـس  درکیم . درد  شیاج  همه  دیزرلیم و  دیچیپیم ، دوخ 

غارفتـسا دوخ  هب  تفگیم  نایذـه  تسم  ياهمدآ  نوچمه  بت و  تدـش  زا  هک  یلاح  رد  دروآیم ، ـالاب  ار  شاهدور  لد و  هک  یعوهت  اـب 
تصرف یشوپمشچ و  لاس  جنپ  زا  سپ  ربمایپ  نیرفن  درادن . گرم  اب  ياهلصاف  دریمیم و  دوب  هدیمهف  دومنیم . رتهدولآ  ار  دوخ  درکیم و 

زا سپ  هشیدنادب ، هشیپتواقش و  رامیب ، درم  بیجع ، نارازه  يا  . دوب هدیسر  تباجا  هب  ، دنک يراک  دوخ  يراگتسر  هب  رگم  ات  درم  هب  نداد 
و يدمحم ، لامک  یفاص  همشچ  يدمحا و  لازیال  تمحر  روخشبآ  يهنارک  رب  دوب . هدمآ  هنیدم  هب  نطاب  رهاظ و  یتشلپ  یتشز و  همه  نآ 
نیمز و هب  دوب . هدز  زاب  رـس  يراـمیب  یگنـشت و  همه  نآ  اـب  كاـنحرف  شخبافـش و  ياهعرج  ندیـشون  كاـپ و  بآ  رد  ندز  هطوغ  زا  اـما 

باوختخر رد  مه  نآو  رتـش  نوعاـط  لـثم  متفرگ . نوعاـط  هحفـص 54 - ] دـیلانیم [ : نینچ  هگر  ود  ییادـص  اب  تفگیم و  دـب  نامـسآ 
رب هناروشحلـس و  یگرم  اب  زج  ای  دعلبب و  ار  برع  ياهنیمزرـس  یمامت  تساوخیم  هک  يدرم  نینچ ، نیا  .و  مریمیم لولـسینب  زا  ینزریپ 

یکرایخ اب  ناقفخ ، درد و  تیاهن  رد  دوب و  هداتفا  دنروهشم  تمائل  هب  هک  لولـسینب  زا  یلازریپ  ککرپ  باوختخر  رد  دریمن ، نیمز  تشپ 
.و مریمیم ینزریپ  باوختخر  رد  هتفرگ ، نوعاط  رتش  لثم  مریمیم . دیـشکیم -. غام  واگ  نوچمه  هدـمآرد  هقدـح  زا  ینامـشچ  ولگ و  رد 

يهظحل نیلوا  زا  هک  نومیمان  ناج  نآ  دوب . مومذم  تداعسیب و  مورحم ، بیصنیب و  ناج  نآ  يهرابرد  هیآ ، نیا  لوزن  نأش  دناهتفگ  . درم
هدـنع ءیـش  لک  دادزت و  ام  ماـحرالا و  ضیغت  اـم  یثنا و  لـک  لـمحت  اـم  ملعی  هللا  دوب . هشیرتثاـبخ  هشیپتواقـش و  گرم  مد  اـت  تقلخ 

هک دـنادیم  وا  دریگیمرب ، ار  یتیوه  دوجوم و  هچ  يرادراـب  نتـسبآ و  ره  تقلخ ، يهظحل  نیلوا  زا  دـنادیم  هک  تسادـخ  [ » 5 : ] رادقمب
اج نامه  ار  يو  رفسمه  ود  .« تسا نیعم  صخـشم و  هک  تسوا  یلزا  ملع  رد  زیچ  ره  رادقم  تفای و  دنهاوخ  یتدایز  ناصقن و  هچ  اهمحر 

اههچ دندرک و  هچ  هنیدم  رد  هک  دنتفرگ  ار  دبرا  درگادرگ  هلیبق  مدرم  دنتشگزاب . رماعینب  ورملق  شیوخ ، نیمزرس  هب  دندرپس و  كاخ  هب 
هک درک  توعد  يزیچ  شتسرپ  هب  ار  ام  درم  نیا  میوگب . هچ  تفگ -: خساپ  نطاب  تشز  هراکمتـس  درم  ؟ تفگ هچ  نانآ  هب  ربمایپ  دندید و 

، دعب زور  ود  . مدرکیم شرتسکاخ  متشکیم و  شمدزیم ، مرابهقعاص  ریت  هب  ات  دشیم  رهاظ  مربارب  اج  نیمه  متشاد  هحفص 55 ] شوخ [ 
دش و رات  هریت و  دادیم ، خر  لصف  نیا  رد  هک  نانچ  نامسآ  تفریم . ارحص  رد  دش و  دوخ  رتشا  راوس  هنالیذر ، نخـس  نیا  نتفگ  زا  سپ 
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ماشحا و دنایوریم و  ار  اهفلع  دوب و  بوخ  ناراب  شراب  اریز  دیشک . ياهرخ  یلاحشوخ  زا  درم  تشگ ... رادیدپ  نآ  رد  زیرناراب  ییاهربا 
وا رتکیدزن  قعاوص  نامه  نامک  زا  يریت  هاگان  اما  دزیم ... هقعاص  زین  تسدرود  رد  درکیم ... راوریش  ار  اههقان  راورپ و  ار  همه  هجیتن  رد 

کی رد  تفرگ و  هناشن  ار  وا  يرگید  رتیناهگان  راهق و  ياهقعاص  سپـس  دمآ و  دورف  دنزب ، اهنآ  زا  يرگخا  هب  ار  ربمایپ  تشاد  وزرآ  هک 
نأش دـناهتفگ  .و  درپس خزود  شتآ  هب  دـیدرونرد و  دـبا  ات  ار  رگمتـس  ناویح  یتسه  راموط  دـنازوس و  مه  اـب  اـجکی  ار  شرتش  وا و  هظحل 
نم اهب  بیـصیف  قعاوصلا  لسری  هتفیخ و  نم  ۀـکئالملا  هدـمحب و  دـعرلا  حبـسی  :» دوب يو  دـینع  حور  دـیلپ و  ناج  يهرابرد  هیآ  نیا  لوزن 
رهق میب  زا  همه  ناگتشرف  عیمج  توکلم و  کلم و  ملاع  رسارس  شخرذآ و  ردنت و  [ 6 : ] لاحملا دیدش  وه  هللا و  یف  نولداجی  مه  ءاشی و 
لدج ماقتنا  تخس  راگدورپ  تردق  رد  مه  زاب  هک  یلاح  رد  دنزیم ، دناوخب  هک  سک  ره  رب  ار  هقعاص  ریت )  ) دنلوغشم و وا  حیبست  هب  قح 

هحفص 56 ] دننکیم [ »!! لادج  و 

ریضن ینب  يهثداح 

رئب كانمهس  هثداح  زا  يزور  دنچ  دوب ، رفص  هام  : میریگیم یپ  ار  يرجه  مراهچ  لاس  نامه  ياهارجام  میدرگیمزاب و  هتـشذگ  نامز  هب 
، دناهدش هتشک  وت  نارای  زا  یکی  تسد  هب  نم  هلیبق  نامدرم  زا  نت  ود  هک  داتـسرف  ماغیپ  ربمایپ  يارب  لیفط  نب  رماع  هک  دوب  هتـشذگن  هنوعم 

نادرم زا  نت  ود  هید  کنیا  دوب و  هدـنارذگ  غیت  مد  زا  ار  وا  نارای  نیرتهب  زا  نت  داـتفه  هشیپمتـس  درم  يزادرپب ... ار  ناـنآ  ياـهبنوخ  دـیاب 
یتح و  تخادرپ ... مهاوخ  تسا و  نم  همذ  هدهع و  رب  ناشهید  يرآ  داد : خساپ  دیدیم . قح  ار  وا  نخـس  ربمایپ  تساوخیم . ار  دوخ  هلیبق 

یعمج راتشک  نآ  ربارب  رد  یعیبط  صاصق  یعون  هک  نانیا  هید  هک  درکن  روطخ  وا  شنمگرزب  وختلادع و  وجقح ، هشیدنا  رب  زین  راب  کی 
اما هناـیوجیفالت  ياهنوـگ  هب  لاـح  ره  هب  هک  دوـب  نت  ود  نآ  رکف  هب  لوا  هکلب  دیـشیدنایمن ، دوـخ  صاـصق  هب  وا  . تسین وا  هـمذ  رب  دوـب ،

نامیپمه رماعینب  هلیبق  اب  ریـضنینب  نایدوهی  اریز  دمآ . ریـضنینب  نایدوهی  غارـس  هب  يراک  نینچ  ماجنا  يارب  . دندوب هدش  هتـشک  زیمآاطخ 
اب دنیوج و  تکراشم  رما  نیا  رد  دیاب  زین  ریضنینب  هلیبق  هک  دوب  موسرم  نینچ  یبرع  یگدنز  تنـس  ینامیپمه و  قیثاوم  ساسا  رب  دندوب و 

نانخـس ریـضنینب  هژیوب  هنیدـم و  فارطا  نایدوهی  يوس  زا  اهتدـم  هک  نآ  اب  ربمایپ  دـنوش ... میهـس  هید  تخادرپ  رد  هنیدـم  نامدرم  ریاـس 
نانخس اهتفوکرس و  نآ  یمامت  رب  دیدیم ، نانآ  ینلع  ینامداش  یلدشوخ و  هیام  ار  شهانگیب  باحصا  ندش  هتشک  دینـشیم و  هتـسیاشان 

ناـیدوهی هعلق  يوـس  هب  ور  هـید  هحفـص 57 ] تفاـیرد [  يارب  دروآیمن ... دوـخ  يور  هب  داـهنیم و  شوپرـس  باوصاـن  ناـهن  اراکـشآ و 
زا ار  هلأسم  دنک و  لیسگ  ناشیوس  هب  ار  يرومأم  دهد . ماجنا  دوخ  هباحص  زا  نت  هس  ود  قیرط  زا  تسناوتیم  ار  لمع  نیا  درک . ریـضنینب 
رد زامن  يادا  زا  سپ  دوخ  زیگناتقفـش ، ریخ  تبحم و  ياقلا  زیمآتدوم و  تکرح  هنوگ  ره  غـالبا  يارب  اـما  دـناسر . ماـجنا  هب  قیرط  نآ 

رمع و ریضح ، نب  دیسا  هدابع ، نب  دعـس  هحلط ، ذاعم ، نب  دعـس  یلع ، ناشنایم  رد  هک  راصنا  نارجاهم و  زا  نت  دنچ  یهارمه  هب  ابق  دجـسم 
تفگ دز و  ار  ناشهعلق  رد  دش و  دراو  نانآ  نیمزرس  هب  هدننک  تاقالم  نامهم و  یتسود  نانوچ  عقاو  رد  تفر ... نانآ  دزن  دندوب ، زین  ریبز 

ار شنخـس  نوچ  دندوب . دوخ  عمجم  رد  نایدوهی  دادیم . خر  حبـص  رد  هثداح  نیا  دوب و  هبنـش  زور  نآ  تسا ... هدمآ  يروظنم  هچ  هب  هک 
ورملق هب  دوخ  ياـپ  اـب  هک  هدرک  فطل  هدـمآ و  شوخ  هچ  دـنتفگ : وا  هب  دـندناوخ و  مساـقلاوبا  هینک  بقل و  اـب  مارتحا و  هب  ار  وا  دـندینش 

ات دنیـشنب  دنامب ، نانآ  شیپ  دیاب  هدمآ  اج  نیا  ات  کنیا  اما  تخادرپ . دنهاوخ  اهبنوخ  زا  ار  شیوخ  مهـس  نونکا  مه  تسا . هدمآرد  ناشیا 
اب ار  تبحم  و  تفگیم : خساپ  رهم  هب  ار  رهم  هراومه  وا  درکن . در  ار  ناشفراعت  رهاظ و  بدا  ربمایپ  . دنروایب زین  يایندروخ  اذـغ و  شیارب 

دـندوب و هعلق  نوریب  يو  باحـصا  ناتـسود و  دـنام ... رظتنم  تسـشن و  ناشراوید  يهیاـس  رد  تفگیم ... باوج  نظنسح  ییورـشوخ و 
. تسا هتشاد  یلیالد  يراک  نینچ  يارب  داد  لامتحا  ناوتیم  دوب . هدرواین  هعلق  هب  دوخ  اب  ار  نانیا  ربمایپ  دندوب . هتسشن  تسدرود  رد  ییاج 
ره تسا . هدرک  زاب  باسح  ناشینابزیم  رهم و  تبحم و  يور  دراد و  لماک  دامتعا  نانآ  هب  دوهی  ناـگیاسمه  اـب  دروخرب  رد  هک  نآ  یکی 

رظتنم تسشن و  نایدوهی  ياههناخ  هحفص 58 ] زا [  يراوید  هانپ  رد  شیوخ  نارای  زا  رود  اهنت و  هک  دناهتـشون  ناخروم  یمامت  تسه  هچ 
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بطخا نب  ییح  دـنتفگ . نخـس  مه  اب  اوجن  هب  یـشوگ  رد  دـندرک و  تولخ  رگیدـکی  اب  نایدوهی  دوب  هتـسشن  اـهنت  وا  هک  ار  یتدـم  دـنام .
ادج دوخ  ناتسود  زا  تسام . گنچ  رد  دوخ  نارای  زا  كدنا  يدادعت  اب  درم  نیا  زورما  تفگ : نینچ  دوخ  موق  ناگرزب  هب  نایدوهی  سیئر 

رد هک  ياهناخ  ماب  تشپ  يالاب  زا  دـیاب  رفن  کی  طقف  هدـمآ ... شیپ  ام  يارب  هک  تسا  یتیعقوم  نیرتهب  نیا  تسام . هعلق  رد  اـهنت  هداـتفا و 
زا نارای  یماـمت  اـت  دوش  هتـشک  تسا  یفاـک  دـشکب . ار  وا  دـنکب و  ار  شرـش  دـنکفیب ، وا  رـس  رب  گرزب  یگنـس  هتـسشن  شراوید  يهیاـس 

ندینـش درجم  هب  شاحج ، نب  ورمع  دریگب . هدهع  رب  ار  يراک  نینچ  هک  تسا  مزال  عاجـش  درم  کی  طقف  دـندرگ . هدـنکارپ  شدرگادرگ 
نب مالس  منکفایم . شرس  رب  مریگیمرب و  گرزب  یگنـس  موریم ، نونکا  مه  مریگیم . هدهع  رب  ار  راک  نیا  نم  تفگ : خساپ  نخـس  نیا 
هاپس یلصا  ناکرا  زا  عاجـش و  نزریـشمش و  يدرم  هک  نیا  اب  يو  دوب . فلاخم  تخـس  هلأسم  نیا  اب  دوهی  ناگرزب  نارادرـس و  زا  مکـشم 

يراک نینچ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تسا . راکشآ  ینکشنامیپ  دهع و  ضقن  یعون  نیا  مفلاخم ، لمع  نیا  اب  نم  تفگ : دوب  ریـضنینب  دوهی 
هلأسم هک  درکیم  لالدتـسا  نینچ  تفاتیمنرب و  ار  وا  نخـس  بطخا ، نب  ییح  ناشیا  سیئر  . دـش دـیهاوخ  نامیـشپ  دـبا  ات  دـیهد  ماجنا  ار 
دنهاوخ نامیـشپ  دبا  ات  دنهدن ، ماجنا  ار  يراک  نانچ  دنهدب و  تسد  زا  ار  يدنمجرا  هژیو و  تیعقوم  نینچ  رگا  اریز  تسا . سکعب  الماک 

هب تشگزاب  زج  ياهراچ  شایـشیرق  رجاهم  نارای  دوشیم و  هتـشک  هظحل  کی  رد  درم  تسا و  یناـسآ  رایـسب  راـک  تفگیم : ییح  دـش .
همادا دوهی  اب  ینامیپمه  هب  قباـس  ياـهنامز  هحفـص 59 ] نوچ [  راچان  هب  جرزخ  سوا و  ینعی  هنیدـم  ناـمدرم  و  تشاد . دـنهاوخن  ار  هکم 
رارقرب اـهیناسآ  نیا  هب  راـک  زین  وا  زا  سپ  یتح  اریز  دـینکن ، ار  راـک  نیا  زگره  دـینکیم . هابتـشا  امـش  تفگیم : مالـس  اـما  داد . دـنهاوخ 

هک نیا  زا  ربمایپ  داد . دهاوخ  همادا  دوهی  اب  ار  دوخ  ینمشد  تمایق  زور  ات  دریگب  هدهع  رب  ار  مالسا  یتسرپرـس  هک  سک  ره  دش و  دهاوخن 
داضت شلاچ و  یعون  رگتیاکح  روما  رهاـظ  زیمآکـش و  يوگ  تفگ و  دوب . هدـش  نامگدـب  دـندرکیم ، اوجن  مه  اـب  ياهشوگ  رد  ناـنآ 
ربماـیپ همه  نیا  اـب  دوـبن . يربـخ  زیچ  چـیه  زا  ییاریذـپ  زا  هن  اـهبنوخ و  زا  هن  دـندوب و  هدرک  لـطعم  ناـنآ  تشاد . ار  ناـشنایم  رد  ینورد 

نب ورمع  هظحل  نیا  رد  درک ... دنهاوخ  هچ  شنانابزیم  ات  دـنام  رظتنم  تسـشن و  شنانامیپمه  ناتـسود و  تبحم  هیاس  رد  هنارادنتـشیوخ و 
هب تبـسن  دیدیمن و  ار  همه  نیا  چـیه  ربمایپ  . درکیم لمح  دوخ  اب  زین  ار  گرزب  یگنـس  تفریم و  الاب  ترامع  تشپ  ياههلپ  زا  شاحج 

نیا رد  دوب ... لماک  یهاگآان  تلفغ و  رد  داتفایم  قاـفتا  ماـب  رب  رگید  یتاـظحل  اـت  هک  هچنآ  دیـشیدنایم و  وا  هیلع  نمـشد  هک  ياهئطوت 
یتح ورب ... هنیدم  يوس  هب  هعلق  زا  اهنت  زیخرب و  دوخ  ياج  زا  دوز  : » داد شمایپ  نینچ  یحو  شورـس  دش و  لزان  وا  رب  لیئربج  هاگان  هظحل 

اج زا  لیئربج  نخـس  درجم  هب  ربمایپ  «... دنـشکب ار  وت  دـنزادنیب و  یگنـس  ترـس  رب  دـنهاوخیم  نایدوهی  اریز  وشم ، زین  دوخ  ناراـی  رظتنم 
تفرن و زین  دوخ  نارای  غارـس  هب  یتح  تفریم و  كالاچ  دنت و  ياهماگ  اب  اما  دـیودیمن . درک . كرت  ار  هعلق  مامت  باتـش  هب  تساخرب و 

نآ یب  دـمآ و  نوریب  هعلق  زا  تساخرب . راوید  هیاس  زا  هاگان  هک  دـندید  ار  وا  دوهی  دـمآ ... نوریب  دوهی  ورملق  زا  هک  دوب  هتـشذگن  یقیاقد 
دندرک ناـمگ  لوا  تفرگ . شیپ  رد  ار  ارحـص  هار  هحفـص 60 ] دورب [ ، دـندوب  هتـسشن  رگید  ياهشوگ  رد  هک  شیوخ  نارای  غارـس  هب  هک 
شاحج نب  ورمع  همه  زا  شیب  دنداتفا . یتفگش  هب  دماینزاب ... تشذگ و  یتدم  تسا ... هتفر  نوریب  یتجاح  ياضق  ای  یمازلا و  يراک  يارب 

ماب يالاب  رب  ناریح ، لطعم و  روط  نامه  تشادن ، هلصاف  وا  نتـشک  اب  ماگ  نیدنچ  تشاد و  دوخ  تسد  رب  ار  گنـس  هک  یلاح  رد  هک  دوب 
نانچمه شناتـسود  دماینزاب ... وا  تشذگ و  رگید  یتعاس  تسا ... هتفر  هاگان  ارچ  هدـش و  هچ  تسنادیمن  هدزتریح  دوهی  ... دوب هدـناماو 

ره هک  دوب  انعم  نادب  نیا  دوب . هتفر  دیوگب  ینخـس  ای  دهدب  ینامرف  اهنآ  هب  هک  نآ  یب  ربمایپ  اریز  دندوب . رظتنم  هتـسشن و  دوخ  هاگیاج  رد 
وا تشگزاب  رظتنم  دنتشادن . دوخ  نوماریپ  روما  هب  تبسن  ياینامگدب  نظءوس و  نیرتمک  نانآ  تشگ . دهاوخ  زاب  يدوز  هب  تسه  هک  اج 

تفر و دمحم  ارچ  يدیمهف  تفگیم -: نینچ  ییح  هب  نانآ  ناگرزب  زا  یکی  اریوص  نب  ۀـنانک  . دـنداتفا تشحو  هب  دوهی  نارـس  اما  دـندوب .
نب ورمع  تشادـن ... دوجو  ینظءوـس  ياـج  دـش -... نامگدـب  تشذـگیم  اـج  نیا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  تفر -؟ هچ  يارب  هن . دـماینزاب -؟
همه ام  تسادـخ و  لوسر  وا  ینزیم . یناداـن  هب  ار  دوخ  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  تفریم -. ـالاب  تراـمع  يوس  نآ  زا  شگنـس  اـب  شاـحج 

.- درک هاگآ  ام  هئطوت  دیهمت و  زا  ار  يو  ینامسآ  یحو  هک  نآ  رگم  تساخنرب ، شیاج  زا  میوگب  وت  هب  تسا . ناربمایپ  متاخ  هک  مینادیم 
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هراومه یلو  تسادخ ، ربمایپ  وا  مینادیم  همه  ام  مییوگب . غورد  دوخ  هب  ارچ  هن . هحفص 61 - ] دوزفایم [ : هنانک  . تسا ییاخژاژ  همه  نیا 
. تساوخیم ار  يرگید  زیچ  ادخ  میتساوخیم و  ار  يزیچ  ام  دشاب . نامدوخ  داژن  زا  نوراه و  نادـنزرف  زا  متاخ  ربمایپ  هک  میاهتـشاد  عمط 

هکم ناربمایپ  متاخ  هاگداز  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگتیاکح  ام  تاروت  نیا  مینادیم و  نم  وت و  دش . دهاوخ  نامه  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  اما 
، نک شوگ  تقد  هب  میوگیم  هک  ار  هچنآ  کنیا  تسا ... عمج  دمحم  رد  یندمآ  ربمایپ  نآ  تافـص  یمامت  تسا و  هنیدـم  وا  هاگترجه  و 

شاف هتـشذگ  اج  نیا  هک  ار  هچنآ  دـمآ و  دـهاوخ  دـمحم  يوس  زا  يرومأـم  کـیپ و  نونکا  مه  دیـشاب ، هتـشاد  نیقی  تساـم . عفن  هب  اریز 
نوریب دـینک و  چوک  نم  نیمزرـس  زا  دـیتشاد  اور  مقح  رد  هک  یتناـیخ  رفیک  هب  هک  دروآ  دـهاوخ  ماـیپ  نینچ  يو  يوس  زا  درک و  دـهاوخ 

هدروآ و وا  هک  هچنآ  نتفریذـپ  نم  رظن  هب  درک . میهاوخ  گـنج  وا  اـب  هنوگچ  مینکیم -. گـنج  وا  اـب  میناـمیم و  میوریمن . هن  دـیورب -.
دایرف باـتع  مشخ و  اـب  ییح  . درادـن ناـمیارب  يراوخ  تسکـش و  زج  هک  تسا  گـنج  زا  رتهتـسیاش  رتهنـالقاع و  وا ، مالـسا  هب  ندـیورگ 

بارطـضا دـیدرت و  راچد  دز و  اج  هاگان  هنانک  ... میورگب وا  نید  هب  ینکیم  داهنـشیپ  اـم  هب  وت  یتسار  هب  ییوگیم ؟ وت  ار  نیا  تشادرب -:
تسود اریز  میوگب . ار  مایبلق  تایونم  هک  مراد  میب  مکانمیب و  امـش  زا  وس  کی  زا  منکب . دیاب  هچ  میوگیم و  هچ  منادیمن  ادخ  هب  دش -.

دیهدیم و داب  هب  ار  میوربآ  امش  هحفـص 62 ] منادیم [  یلو  منک ... رایتخا  مالـسا  هدش  هک  مه  ماهداوناخ  لام و  ناج و  تاجن  يارب  مراد 
يزوتنیک و هب  هک  منیبیم  رگید  يوس  زا  دـیهدیم و  رارق  يدـبا  تتامـش  دروم  نییآ  نیا  رطاـخ  هب  ار  ءاثعـش  مرتـخد  نادـناخ و  یماـمت 
یـسوم و نامیپ  دـهع و  زا  ام  دـتفیب ... وگ  دـتفیب  قافتا  هک  هچ  ره  مینکیم -. تفلاخم  ادـخ  تساوخ  اب  تواقـش  یـشیدنادب و  تداسح ،

ضحم هب  لقادح  داد . دـهاوخ  ار  ام  جورخ  نامرف  دـمآ و  دـهاوخ  وا  کیپ  يدوز  هب  بوخ . رایـسب  میوریمن -. درم  نیا  هیاس  هب  تاروت ،
نیمزرـس ای  میورب  نوریب  وا  نیمزرـس  زا  داد -. دهاوخ  رده  ار  ام  لام  نوخ و  تمواقم  اریز  میور ، نوریب  يو  نیمزرـس  زا  شنامرف  رودص 

هب کنیا  میدروآ و  دیدپ  دوخ  تسد  هب  ار  یگرزب  رطخ  مینزیم . هناچ  اهارجام  نیا  رـس  رب  هدوهیب  ام  تسا . هدوهیب  اهفرح  نیا  نامدوخ -.
هدـیمهف وا  تسا . هدـش  هک  تسا  يراـک  دـنامب . یقاـب  ناـمیارب  ناـملاوما  هک  مینک  يراـک  هک  تسا  نیا  میراد  هک  ياهراـچ  اـهنت  نم  رظن 

یتشهد تریح و  هب  دندوب و  هدیسرت  ناشیمامت  کنیا  ... میهد تاجن  تسا  نامرابتعا  فرـش و  هیام  هک  ار  نامتورث  لاوما و  لقاال  تسا ...
، درکیم ضارتعا  تفگیم و  نخس  ییح  اب  شاخرپ  اب  هک  یلاح  رد  دوب . هنانک  اب  يأرمه  زین  مکشم  نب  مالس  دندوب ... هتشگ  راچد  قیمع 

نآ ... دیورب نوریب  نم  نیمزرـس  زا  دیوگیم  دمحم  تفگ : دهاوخ  دـمآ و  دـهاوخ  دـمحم  کیپ  يدوز  نیمه  هب  هک  تشاد  هدـیقع  زین  وا 
تشادـن و ینایاپ  ناشتشحو  سرت و  ... مینک كرت  هحفـص 63 ] ار [  نامیاههعلق  گنج  يزیرنوخیب و  میونـشب و  ار  شنخـس  دوزفا : هاگ 
. دنتخانـشیم بوخ  ار  وا  تسا . ربمایپ  کی  راتفر  نیرتیعیبط  ناشیا و  لـمع  روخرد  درک ، دـهاوخ  دـمحم  هک  یلمعلاسکع  دنتـسنادیم 
يدارفنا و ياهییوگدب  یئزج ، ثداوح  اهراب  اهراب و  نونک  ات  يرآ  دوشخب ... دهاوخن  نانآ  رب  ار  ینکـشنامیپ  تنایخ و  دنتـسنادیم  اریز 

نارـس يوس  زا  هک  یعمج  راکـشآ و  هئطوت  دـهع و  ضقن  تناـیخ ، ربارب  رد  زگره  اـما  دوب ... هدرک  تشذـگ  ار  نوگهنوگ  ياهیهاوخدـب 
رد يو  اب  هک  ییاههماندـهع  و  دـندوب ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  ار  عاقنیقینب  دوهی  هبرجت  تفرگیمن . مارآ  دیـسریم ، روهظ  هب  دوهی  تعامج 

و عاقنیقینب ، دوهی  ریـضنینب ، دوهی  اب  دمحم  هلیـسو  نیدـب  دوب : نینچ  هماندـهع  دافم  دوب . ناشیور  شیپ  نونکا  مه  دـندوب  هتـسب  هراب  نیا 
. دنناسرن وا  هب  ینایز  نیرتمک  نابز  تسد و  هلیـسو  هب  دنرادنرب و  یمدق  يو  نارای  وا و  نایز  رب  زگره  هک  ددـنبیم  نامیپ  هظیرقینب  دوهی 

دازآ ناشنادـنزرف  نز و  تراسا  و  لاوما ، طبـض  نوخ ، نتخیر  رد  يو  دـننک ، راتفر  نامیپ  نتم  فالخ  رب  هلیبق  هس  نیا  زا  یکی  هاگره  اـما 
طخ هب  هک  ياهماننامیپ  يارجا  زا  اقافتا  دـندیدیم و  دـندوب  هدرک  اضما  رهم و  دوخ  ياهتـسد  اب  هک  ار  هچنآ  هجیتن  کـنیا  ...« دوب دـهاوخ 

ار نانآ  و  دوب . هتفر  ارچ  دوب . هتفر  اجک  دنتـسشن . شراـظتنا  رد  هدزتریح  ربماـیپ  ناراـی  تشذـگ و  یتدـم  ... دندیـسرتیم دوب ، ناـشدوخ 
. دمآیم هنیدم  يوس  زا  هک  دـندید  ار  يدرم  هار  رد  دـنتفرگ . شیپ  ار  هنیدـم  هحفـص 64 ] هار [  مارآ  مارآ  دنتـساخرب و  دوب . هداهن  ربخیب 
هب زین  نانآ  هلیـسو  نیدـب  ... تفریم دجـسم  يوس  هب  دـشیم و  هنیدـم  دراو  هک  مدـید  ار  وا  داد : خـساپ  درم  دـنتفرگ . وا  زا  ار  ربمایپ  غارس 
ور ربمایپ  اب  دندمآرد و  دجسم  هب  . دوب هتشگزاب  رهش  هب  ياهملک  يادایب  یتح  هدرک و  ناشکرت  هاگان  ارچ  دننیبب  ات  دنتـشگزاب  مامت  باتش 
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هملسم نب  دمحم  یپ  رد  ار  یسک  هلـصافالب  هظحل و  نامه  رد  تفگزاب . ار  دوهی  هئطوت  درک و  هاگآ  ارجام  زا  ار  نانآ  ربمایپ  دندش . ور  هب 
غارس هب  نونکا  مه  تفگ -: وا  هب  ربمایپ  دوب . ریـضنینب  دوهی  نانامیپمه  یناج و  ناتـسود  نارای و  زا  درم  نیا  داتـسرف . شیوخ  هباحـص  زا 
رفیک هـب  درک و  هاـگآ  امـش  هئطوـت  زا  ارم  ینامـسآ  یحو  هـک  دـیوگیم  نـینچ  تـسا و  هداتــسرف  ادـخ  ربماـیپ  ارم  وـگب  ورب و  ریــضنینب 
سپ نآ  زا  دیور . نوریب  نم  نیمزرس  زا  ات  دیراد  تصرف  زور  هد  طقف  دیاهدیـشیدنا  نم  لتق  رد  هک  ياهئطوت  دیاهدرک و  هک  ینکـشنامیپ 

... تفرگ شیپ  ار  ناشیا  هعلق  هار  باتـش  هب  و  داتفا ، هار  هب  هملـسم  نب  دمحم  . دز دـنهاوخ  ار  شندرگ  دوش ، هدـید  ناماس  نیا  رد  سک  ره 
. تفگ دهاوخ  وا  هک  هچنآ  راظتنا  رد  دـندوب و  ضحم  توکـس  رد  دـش . دراو  ناشهدزتشحو  ناریح و  عمج  رد  دـندوب . شرظتنم  ییوگ 

هدرک رورم  شیپ  زا  دوب ، هدمآ  ناشهماندهع  رد  هک  نانچ  ار  وا  تالمج  راب  اههد  و  تفگ ؛ دهاوخ  هچ  درم  هک  دنتسنادیم  شیپ  زا  ییوگ 
ینکشنامیپ رفیک  هب  درک و  هاگآ  امـش  هئطوت  هحفص 65 ] زا [  ارم  ینامـسآ  یحو  دیوگیم  ربمایپ  تفگ : نینچ  هملـسم  نب  دمحم  . دندوب

رد هک  سک  ره  سپ  نآ  زا  دیورب . نوریب  نیمزرس  نیا  زا  ات  دیراد  تصرف  زور  هد  طقف  دیاهدیشیدنا  نم  لتق  رد  هک  ياهئطوت  هدرک و  هک 
ياهرـس اب  دنتفگن . چیه  دنتفگن . ینخـس  اپرید  یتاظحل  دندوب و  هدرک  توکـس  نایدوهی  ... دز دنهاوخ  ار  شندرگ  دوش ، هدید  ناماس  نیا 

نینچ ناـشیاوشیپ  سیئر و  بطخا  نب  ییح  هظحل  نیا  رد  دندیـشیدنایم ... شیوخ  يازتـشحو  ياـهادرف  دوخ و  هدـنیآ  هب  هداـتفا  هنیـس  رب 
دوهی تدوم  ینامیپمه و  یتسود ، قباوس  هب  نخـس  نیا  اب  و  دروایب . ام  يارب  ار  یمایپ  نینچ  سوا  هلیبق  زا  يدرم  میدرکیمن  نامگ  تفگ :

نآ اب  اهنت  تفگن : ینخس  درک و  توکس  زین  وا  تسا . هدرک  نوگرگد  ار  اهلد  مالـسا  تفگ : خساپ  هملـسم  نب  دمحم  . درکیم هراشا  وا  اب 
دیدـپ نامیارب  يویند  عفانم  حـلاصم و  زا  رتالاو  یـشرگن  یهلا  نامیا  ینعی  دوب ؛ هدومنزاـب  ناـنآ  هب  ار  دوخ  ینطاـب  ساـسحا  یماـمت  هلمج 

هچ هب  دـمحم  دوب : هتفگن  زین  ناشیکی  یتح  دوب . یبیرغ  زیچ  اسوسف ! غیرد و  . دـمآ نوریب  نانآ  عمج  زا  تساخرب و  هاـگ  نآ  . تسا هدروآ 
لها خیراوت  زا  مادـک  چـیه  رد  میاهدیـشیدنین . ياهئطوت  وا  هیلع  ام  تسا و  یهاو  ییاعدا  وا  ياعدا  ای  و  دـنکیم . يراتفر  نینچ  ام  اب  یقح 

هک دـندوب  هتفگن  نانآ  نت  کی  یتح  هدـماین و  ینخـس  نینچ  صوصخ و  نیا  رد  هملک  کی  نایدوهی  ییاعدـم  نوتم  زین  هعیـش و  ننـست و 
ار ینخس  نینچ  دنتسناوتیم  هنوگچ  . میاهدیشیدنین يو  قح  رد  ار  ياهئطوت  نانچ  ام  تسا و  هدوب  فالخ  ینامسآ  یحو  رب  ینبم  وا  ياعدا 

رارکت ار  نانخـس  نیمه  نیع  ناسرمایپ ، نیا  روضح  زا  شیپ  هک  دـندوب  یناسک  ناشدوخ  هحفـص 66 ] نایم [  رد  هک  یلاح  رد  دنیوگب !!؟
یمامت اب  ار  وا  تسادخ . ربمایپ  يو  دنتسنادیم  نانآ  دناسریم . ار  نانآ  ینطاب  دانع  تواقـش و  تیاهن  انعم  نیمه  یتسار  هب  .و  دندوب هدرک 

زج تسا و  قح  ربمایپ  دنتسنادیم  دنتخانشیم . دندوب ، هدناوخ  هدید و  دوخ  هسدقم  بتک  نوتم  رد  هک  شلاصخ  رادرک و  لاثم ، تافص و 
هب نیقی  دنتخانشیم و  ار  وا  دسانشیم ، ار  شیوخ  رـسپ  یمدآ  هک  ناس  نامه  دراد  حیرـصت  نآرق  دیوگیمن ... نخـس  یتسار  قدص و  هب 
اب ضارتعا  گنج و  هب  دـنتفاتیمنرب ... ار  شتیناقح  داژن ، بصعت  داحج و  رورغ و  دانع ، ربک و  يور  زا  همه  نیا  اـب  دنتـشاد . يو  يربماـیپ 
... تسا هدرکن  باختنا  ار  يربمایپ  دنانوراق ، ناردارب  داژنمه و  لصا  رد  اما  نوراه ، لسن  زا  هک  نانآ  نایم  زا  ارچ  هک  دندوب  هدمآرب  ادـخ 
رب زین  نانآ  يدرکن ، باختنا  يربمایپ  هب  ار  ام  ارچ  هک  دنتشاد  ضارتعا  ادخ  رب  هکم  فئاط و  ناشیکمتس  ناکرـشم و  ریاس  هک  هنوگ  نامه 

یتشم نیا  زا  یهلا  تایـشم  توکلم  درکیم و  تروشم  ناـنآ  اـب  دـیاب  نامـسآ  ییوگ  یناریح ... یناداـن و  یهز  دنتـشاد ... ضارتعا  ادـخ 
دـنتفریذپ و ار  ربمایپ  نامرف  ریـضنینب  دوهی  ناسنیدـب  !! دـیبلطیم تصخر  دـندیدیم ، قح  دوخ  عفانم  هیاـس  رد  طـقف  ار  قح  هک  هیاـمورف 
دنروآ و مالسا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنتشاد ، هدیقع  هنامیمـص  هک  دندوب  زین  یناسک  ناشنایم  رد  دندمآرب . دوخ  نطو  كرت  چوک و  ددصرد 
ناربهر و اما  دننک . هحفص 67 ] نیمـضت [  زین  ار  شیوخ  هنادواج  يراگتـسر  هکلب  تردق ، تزع و  تورث ، نیمزرـس و  اهنت  هن  هنوگ  نیدب 

دوهیریغ ربمایپ  تلاسر  نتفریذـپ  زا  رتهب  نطو  كرت  نتفر و  هک  دـندرکیم  لالدتـسا  نینچ  و  دـندوبن ، قفاوم  نانآ  اب  ناـشهعماج  تیرثکا 
رد يراصح  هب  ار  دوخ  ياهالاک  ثاثا و  ظاحل  نیدـب  دـنربب . شیوخ  هارمه  هب  ار  دوخ  لوقنم  تورث  یماـمت  دنتـشاد  رظن  رد  ناـنآ  تسا .

عجشا هلیبق  مدرم  زا  نینچمه  دننزب ... راب  اج  نامه  زا  یتحار  هب  ات  دندرک  لقتنم  ابق  بناج  رب  هنیدم و  یلیم  شش  رد  یهاگارچ  ردجلاوذ ،
ناـیدوهی يارب  هنیدـم  ناـقفانم  سیئر  لولـس ، یبا  نب  هللادـبع  ماـگنه  نیمه  رد  ... دـندرک هیارک  ینارتش  دوخ  ياـهراب  لـقن  لـمح و  يارب 
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تـسد ناـشلاوما  هناـخ و  لاـمآ ، نیمزرـس و  زا  دـننک و  نطو  يـالج  تسین  هتـسیاش  زگره  هک  داتـسرف  نومـضم  نیا  هب  یماـیپ  ریـضنینب 
رد دنتـسه و  وا  باکر  رد  برع  ناتـسود  نادـنواشیوخ و  نانامیپمه و  زا  حلـسم  زابرـس  رازه  ود  هک  دادیم  نیمـضت  نانآ  هب  دـنرادرب ...

بوکرـس هار  رد  سفن  نیرخآ  نت و  نیرخآ  ات  دـش و  دـنهاوخ  ناشیاهراصح  دراو  دـمآ و  دـنهاوخ  ناشکمک  هب  نانآ  تمواـقم  تروص 
هظیرقینب نایدوهی  ریـضنینب ، دوهی  يراوتـسا  يرادیاپ و  ضحم  هب  هک  درکیم  لالدتـسا  نینچ  وا  درک . دنهاوخ  يرای  يرادیاپ و  دـمحم 
نانامیپمه هرابرد  هللادـبع  دـنراذگب ... اهنت  ار  دوخ  ناشیکمه  یلاوحا  طیارـش و  نینچ  رد  تسا  لاحم  دـمآ و  دـنهاوخ  نانآ  يرای  هب  مه 

رد اهتدم  یبا  نب  هللادبع  ... دادیم ریضنینب  نامدرم  هب  زیگنادیما  ياههدعو  زین  دندوب  هنشت  رگید  ناناملـسم  دمحم و  نوخ  هب  هک  ینافطغ 
نوگهنوگ بازحا  تسناوتیم  رگا  دوب ... هدیـسر  ارف  دـمحم  نتفوک  مهرد  تصرف  نیرتهب  ماقتنا و  نامز  کنیا  دوب . یتاظحل  نینچ  راظتنا 

ار هچنآ  یمامت  ... دوب هدروآ  دورف  وا  رب  ار  تابرـض  نیرترب  دنک ، هحفص 68 ] جیـسب [  وا  هیلع  مظتنم  ههبج  کی  رد  ار  هدنکارپ  نانمـشد  و 
ندـنام و هب  لـیامت  دـنتفر و  ورف  رکف  هب  وا  نانخـس  عامتـسا  درجم  هب  ناـیدوهی  هجیتـن  رد  دومنیم . یقطنم  دوـب ، هدرک  هدـعو  هللادـبع  هک 

کنیا تسا . هللادبع  اب  قح  تفگیم  يو  دوب . قفاوم  هللادـبع  حرط  اب  همه  زا  شیپ  ریـضنینب  ياوشیپ  بطخا ، نب  ییح  دـنتفای ... ندـیگنج 
، نامناگیاسمه نینچمه  دـیآیم . نامکمک  هب  رفن  رازه  ود  اب  هللادـبع  دـنربیم . رـس  هب  یتصرف  نینچ  راظتنا  رد  هنیدـم  ناـفلاخم  یماـمت 
ره هک  تسا  نآ  راک  نیرتهب  دنریذپانذوفن . نامراوتـسا  ياهژد  اههعلق و  هک  نآ  رتمهم  همه  زا  دنیآیم . نامیرای  هب  زین  هظیرقینب  نایدوهی 
هب میراد  تسد  رد  هک  هچ  ره  جوراس و  گنـس و  هب  ار  اههچوک  اهراصح و  میربب و  اهژد  نورد  ار  دوخ  ماـشحا  ناـیاپراهچ و  رتدوز  هچ 

چیه دمحم  مینک ... زیهجت  ار  نامژد  هشوگ  ره  مینک و  لمح  یفاک  گنـس  اهوراب  يالاب  رب  میدـنبب و  رتشیب  هچ  ره  ماکحتـسا  يراوتـسا و 
بآ رتمهم  همه  زا  میراد . یتشیعم  یفاک  لیاسو  كاروخ و  هنوگ  همه  مامت  لاس  کی  يارب  ام  اریز  دهد ، ماجنا  ام  هیلع  دـناوتیمن  يراک 

نیاربانب میرادن ... یسرت  نآ  عطق  زا  زگره  تسا و  یمیاد  هک  یبآ  دشوجیمرب ، ینیمزریز  ینورد و  ياههمشچ  زا  هک  تسا  نامژد  لخاد 
هک یلاح  رد  دربیمن ... شیپ  يراک  چیه  مینکن ، وا  اب  یگنج  رگا  یتح  دیایب ، ام  زیتس  هب  دوخ  نادحتم  هنیدم و  هاپـس  یمامت  اب  دمحم  رگا 

، ناشیا نارواگنج  رالاس  مکشم ، نب  مالـس  . میروآیمرد اپ  زا  میریگیم و  جامآ  ار  وا  دوخ  یندشانریخـست  ریذپانذوفن و  عالق  يالاب  زا  ام 
ایآ ینکیم ؟ ناـمگ  هچ  وت  تسوت . یگـشیمه  هنادرخباـن  میمـصت  نیمود و  ياـطخ  زین  نیا  تفگ : ییح  هب  دوب . فلاـخم  زین  حرط  نیا  اـب 
هب یـسک  نینچ  اب  تسادـخ و  ربماـیپ  وا  یناـشکیم . وا  اـب  گـنج  هب  هحفـص 69 ] ار [  دوهی  هک  تسا  يداـع  ینمـشد  دـمحم  يرادـنپیم 

خـساپ نینچ  وا  هب  يرابدرب  يروبـص و  تیاهن  رد  تشاد ، دامتعا  وا  تقادـص  تقافر و  هب  هک  اج  نآ  زا  ییح  . دـیگنج ناوتیمن  یگدوسآ 
مالس دنک ؟ هرـصاحم  ار  ام  لاس  کی  دشاب  مه  ربمایپ  یتح  هک  نآ  اب  دمحم  هک  يراد  كاب  هچ  زا  یـشیدنایم و  هچ  وت  رخآ  تفگیم -:
اهنت وت  مورب و  مرادرب و  دـننکیم  تعاطا  نم  زا  هک  ار  یناـسک  منک و  اـهر  تدوخ  لاـح  هب  ار  وت  مسرتیم  دـنگوس  ادـخ  هب  دز -: داـیرف 

عاجش و درم  تسنادیم  ییح  ... منکیم نینچ  هدوهیب  منادیم  منکیم و  ادف  ار  مدوخ  وت  اب  منامیم و  منک . هچ  يرآ  يوش . دوبان  ینامب و 
ار یبا  نب  هللادبع  بیرف  طقف  مینک -؟ هچ  ییوگیم  وت  سپ  تفگ -: وا  هب  تسا . رادرک  تسرد  وگتـسار و  دیوگیم ، هک  هچنآ  رد  رادافو 

هداد دعاسم  لوق  هللادبع  : تفگیم ییح  . تسا هدوب  هدـنبیرف  هدوهیب و  هدرک ، هک  هدـعو  ره  تسا . شزرایب  و  وگغورد ، يدرم  يو  روخم .
. هن دروایب -. ام  يرای  هب  مه  ار  نانآ  دیوگب و  نخـس  زین  هظیرقینب  اب  ام ، ناشیکمه  نایدوهی و  ریاس  اب  هک  هتفرگ  هدـهع  رب  نینچمه  تسا .

دوهی دوخ  نانامیپمه  هب  تسناوت  وا  ایآ  هظیرقینب ... دوهی  هن  دمآ  دـهاوخ  نامکمک  هب  شدوخ  هن  هک  دـید  یهاوخ  دـش . دـهاوخن  نینچ 
ینعی دوخ ؛ نانطومه  ناگیاسمه و  نانامیپمه ، هحفـص 70 ] ناشیکمه [ ، ناردارب ، هب  میتسناوت  هظیرقینب  ام و  ایآ  دنک . یکمک  عاقنیقینب 

ناشدوخ ارچ  یتسار  تفگیم . تسار  درم  تفگن ... یخساپ  درک و  توکـس  ییح  !؟ میتسناوت وگب ، خساپ  مینک ... کمک  عاقنیقینب  دوهی 
... دنوش ناشجورخ  عنام  و  دنناسرب ؟ یکمک  دنار  ناشنوریب  نیمزرـس  نیا  زا  شیپ  يدنچ  نیمه  دـمحم  هک  دوخ ، ناشیکمه  هب  دنتـسناوتن 

يرآ دندمآرب ... وا  اب  یشیدنارکم  ینمشد و  رد  زا  دندوب  هتسب  دمحم  اب  هک  ینامیپ  مغریلع  دندرک و  تنایخ  عاقنیقینب  دنتـسنادیم  اریز 
هک دروآیم ، دیدپ  یتسکـش  للخ و  تسـسگ ، لسگ و  نانچ  دوخ ، تردق  ههبج  رد  شیوخ  تسد  هب  دوخ  دنکیم ، تنایخ  نوچ  یمدآ 
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شیوخ دـیازتم  ینوبز  فعـض و  تادـیهمت  زج  دـناوتیمن  زین  شدوـخ  هکلب  دنـشوکب ، شتیوـقت  میمرت و  رد  دـنناوتیمن  نارگید  اـهنت  هن 
؟ تسا نینچ  ارچ  تسا ... دوخ  ناور  حور و  فیعـضت  دوخ و  نایز  هب  دنکیم  هک  یتکرح  ره  دروآ . مهارف  دوخ  يارب  ار  رگید  یتیعـضو 
تمه و ره  لوارق  شیپ  تردـق و  ره  يهیالط  هک  دوخ ، مجاهم  نادـجو  ینعی  شیوخ ، دوجو  هاپـس  نیرتینورد  زا  وا  لاـح ، نآ  رد  اریز 
ار نتـشیوخ  دوخ ، یمدآ  هک  اـج  نآ  نارگید ... هب  دـسرب  هچ  دـنکب . يراـک  دوخ  يارب  دـناوتیمن  هک  هدـید  بیـسآ  ناـنچ  تسا  تکرح 

يراع دوخ  هک  اج  نآ  دراد ؟ لیسگ  يزوریپ  يوس  هب  ار  وا  دناوتیم  يرگید  هنوگچ  دنیبیم ، تلذ  تسکش و  تفخ ، يراوخ و  قحتـسم 
نیا رگنایب  هیضق ، رهاوظ  یمامت  دوب . مکشم  نب  مالس  اب  قح  ...؟ تسا قوش  ببـس  هنوگچ  يرگید  بیغرت  قیوشت و  تسا ، قوذ  روش و  زا 
یفاک دـمآرد . یهاوخدـب  گنج و  رد  زا  یهلا  روآمایپ  نآ  اب  دـیابن  درک و  دامتعا  ناوتیمن  رگید  نایدوهی  و  هللادـبع ، هب  هک  دوب  تقیقح 

دیاشخبب نانآ  رب  رگید  راب  کی  هک  دنهاوخب  هناقداص  دنروایب ، مالـسا  هک  نآ  یب  یتح  دننک و  هحفص 71 ] يایهاوخترذعم [  وا  زا  دوب 
دانعدب داهن  دانع و  تدش  زا  نانآ  اما  دیاشخبب ... نانآ  رب  ات  درک  دنهاوخن  ياهئطوت  یشیدنادب و  شاهیلع  رگید  هک  دنهد  لوق  یتسار  هب  و 

میریگ تفگ -: ییح  دندوب . وا  اب  ییوجهزیتس  ییوخنیک و  ینمـشد و  هشیدـنا  رد  هکلب  دـننک . نینچ  دنتـساوخیمن  دنتـسراییمن و  دوخ 
هب رادهزین  کـی  زین  ناـیدوهی  برع و  نیمزرـس  یماـمت  زا  و  مـیدرکن ... هـیکت  نارگید  کـمک  هـب  زگره  میتفریذـپ و  ار  وـت  نخــس  هـمه 

ياج نامراوتـسا  ياـهژد  رد  اـم  یتقو  یهدـب ... ار  مخـساپ  تقد  هب  دـیاب  يرواـگنج و  درم  وت  مراد . یلاؤس  وت  زا  اـما  دـماین ، ناـمکمک 
زاب دشوکب ، زور  بش و  دنک و  جیـسب  ام  هیلع  ار  هنیدم  یمامت  رگا  وا  دناسرب ؟ ام  هب  یبیـسآ  نیرتمک  تسناوت  دهاوخ  يو  هنوگچ  میتفرگ 

تسا و کچوک  میراد  ام  هک  يرادیاپ  ياههعلق  راوتـسا و  ياهژد  نیا  یگنج  شزرا  ایآ  دروایب . دیدپ  دـناوتن  ام  نازابرـس  رب  شارخ  کی 
ینوبز و يراوخ ، تفخ و  زج  دـش و  دـهاوخ  لطعم  نامیگنـس  ياهراوید  تشپ  دوخ ، رگـشل  یماـمت  اـب  وا  ياهتفرگ !؟ مک  تسد  ار  نآ 

دنک ذوفن  ام  عالق  زا  یکی  هب  هتسناوت  یتردق  نمشد و  مادک  نونک  ات  وگب  نم  هب  ... درب دهاوخن  يرگید  بیصن  نامهرصاحم  زا  يراسمرش 
وا میـشوکب و  وا  اب  تمواقم  هب  مییآرد و  گنج  زا  وا  اب  ام  هک  روایب  رظن  رد  تسا : نیا  رگید  رتتیمها  لباق  هلأسم  یهگناو  دناوتب ؟ وا  هک 

ناکما هقوذآ و  لاس  کی  هزادـنا  هب  لقادـح  ناسآ ، هداس و  رایـسب  باسح  کی  قبط  ساـسا  نیا  رب  دروآرد . اـم  هرـصاحم  هب  ار  شهاـپس 
رئب ثداوح  نآ  و  دحا ، تسکـش  زا  سپ  تسا ، یتیمهامک  هلأسم  نیا  رگم  اما  دنکیم . هرـصاحم  ار  ام  دیآیم و  دمحم  میراد ... تمواقم 

ریاـس ینکیم  رکف  دـننکیم ، یباـصق  نشور  زور  دـنریگیم و  ارحـص  رد  ار  وا  ناراداوـه  هک  یهباـشم  هحفـص 72 ] تاـقافتا [  و  هنوعم ،
دمحم هک  دنبایرد  شیرق  نایهاپـس  هژیوب  هنیدـم و  نافلاخم  ام ، نوماریپ  نایدوهی  فارطا ، لیابق  تسا  یفاک  دننیـشنیم ؟ مارآ  شنانمـشد 
نیگن نوچمه  دـنازاتب و  شیوـس  هب  ار  برع  یماـمت  فارطا ، زا  هک  تسا  یفاـک  ربـخ  نیمه  عویـش  تساـم ... هرـصاحم  گـنج و  ریگرد 

نیدـحتم هب  ینیبیم و  ار  رهاـظ  وت  یلب ، ... دـنریگب شناـیم  رد  تسا  هدـنام  نوبز  فـقوتم و  اـج  نیا  شیاـهورین  هک  یلاـح  رد  يرتـشگنا ،
تمواقم يورین  رواگنج  رفن  رازه  اههد  هزادـنا  هب  هک  ار  اـهژد  نیا  يراوتـسا  ینعی  هلأـسم ؛ نیرتهب  هک  یلاـح  رد  ینکیم ... رکف  رواـگنج 

اههد وا  درادن . نمـشد  کی  دمحم ، هک  تسا  نیا  نم  فرح  همه  ياهدرواین ... رظن  رد  ار  دـمحم  ییاهنت  یهانپیب و  تیعقوم  زین  دـنراد و 
نآ یمامت  عقاو  رد  ات  مینک  شنوبز  لطعم و  مییآرد و  گنج  رد  زا  وا  اب  ام  تسا  یفاک  دـگنجب . ههبج  اههد  رد  دـیاب  دراد و  نمـشد  عون 
هلت ماد و  یمدـق  کی  طوقـس و  هاگترپ  رد  هک  ار  يدرم  هنوگ  نیدـب  و  میـشاب . هدرک  وا  هیلع  جیـسب  تکرح و  هب  رما  ار  نمـشد  رگـشل  هد 
نبا ییح  لدتسم  قطنم  ندینش  هب  مالس  . تسا هتفهن  انعم  نیمه  رد  نم  لالدتسا  نشور  تاکن  همه  يرآ  مینارب ... شیپ  نآ  يوس  هب  تسا ،
اهژد ییآراک  ماکحتسا و  رد  دوب . راکنا  ضقن و  لباقریغ  شنخس  کی  اما  دوب ، هتفگ  طلغ  ار  زیچ  همه  درم  میریگ  درک . توکـس  بطخا 

و تفگیم ، تسار  دربب . شیپ  زا  يراـک  تسناوتیمن  زگره  دـمحم  ياهعلق  ناـنچ  دوجو  اـب  و  تشاد ... دنتـسناوتیمن  يدـیدرت  نیرتمک 
دنتسرف و شیرق  يوس  هب  ار  یناسک  هلـصافالب  دوب  یفاک  یهگناو  هحفص 73 ] دندوب [ ... یقافتا  نینچ  رظتنم  دندوب و  هدامآ  همه  نانمـشد 

يارب ییح  و  تفگن . ینخـس  رگید  تفریذپ و  مالـس  . دـننک بیغرت  رگید  يراودـحا  رازراک  ددـجم و  ياهلمح  تشگزاب و  هب  زین  ار  نانآ 
سپ تفگ  وا  هب  داتسرف . ربمایپ  يوس  هب  ار  يدج  دوخ  ردارب  نایدوهی ، هیحور  ندرک  هدامآ  راک و  ندرک  هرـسکی  عوضوم و  نداد  هلـصیف 
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دزن يدج  دـناوخب . دوهی  يرای  جورخ و  هب  ار  وا  رتشیب  هچ  ره  يراک  مکحم  يارب  دورب و  یبا  نب  هللادـبع  دزن  دوهی ، ياوشیپ  مایپ  غالبا  زا 
دوخ لاوما  اههناخ و  هک  میاهتفرگ  میمصت  ام  تفگ : ربمایپ  هب  هناخاتسگ  دوب ... هتـسشن  شیوخ  باحـصا  نایم  دجـسم  رد  يو  دمآ . ربمایپ 

هب ادص  نخس  نیا  ندینش  درجم  هب  ربمایپ  . میتسه ترظتنم  میاهدامآ و  یهاوخیم  گنج  رگا  میوریمن . نیمزرـس  نیا  زا  مینکن ... كرت  ار 
خـساپ ار  وا  شناروای  هنیدم و  یمامت  دیچیپ و  رهـش  رد  ادـص  دـنداد ... رـس  ریبکت  ياوآ  وا  خـساپ  هب  زین  ناناملـسم  همه  درک . دـنلب  ریبکت 

راک همه  یهلا  هدارا  ققحت  هار  رد  ینعی  دوب ؛ نانآ  گنج  روپیـش  شابهدامآ و  يانعم  هب  نخـس ، نیا  تسا . رتگرزب  ادـخ  ربکا : هللا  دـنداد :
ادخ تسا و  رتزیزع  رتیمارگ و  میهد  ماجنا  شقح  رد  هک  هچ  ره  زا  ادـخ  قح  و  میرادـن ، غیرد  شهار  رد  يایناشفناج  ره  زا  مینکیم و 
هناخ هب  دمآ و  نوریب  زین  يدج  . میگنجیم دوهی  اب  تفگ -: نینچ  راوتسا  یمزع  اب  تساخرب و  ربمایپ  . تسا رتگرزب  رترب و  رگید  زیچ  ره  زا 

ياهثداح دوب و  هتخیر  مه  هب  رهـش  هک  دوب  یماگنه  هب  يدـج  دورو  دوب . هتـسشن  دوخ  نارای  زا  دـنچ  ینت  اب  هللادـبع  تفر . یبا  نب  هللادـبع 
، ریـضنینب یـشکرس  شابهدامآ و  نالعا  درجم  هب  وس ، نآ  زا  هحفـص 74 ] دوب [ . هدـیمهف  ار  هثداح  زین  هللادـبع  دادیم ... خر  نآ  رد  ریطخ 

نب ییح  مایپ  يدـج  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  دـناوخیمارف . جیـسب  هب  ار  ناناملـسم  یماـمت  دزیم و  شاـبهدامآ  گـناب  ربماـیپ  یچراـج 
وت يرای  هب  ام  میداد . گنج  نالعا  دمحم  هب  يداد  هدعو  يدرک و  داهنـشیپ  هک  نانچمه  دـیوگیم  ییح  دـناسر -... هللادـبع  هب  ار  بطخا 
هک هظیرقینب  يورین  اب  تسرفب و  نامیرای  هب  ار  تزابرـس  رازه  ود  رتدوز  هچ  ره  میاهدرک . زاب  باسح  وت  ياههدعو  يور  میدـش و  یکتم 

نیا هلب ، تفگ  نینچ  يدج  نانخس  ندینش  هب  [ 7  ] میظع و  روانت ، الاب و  دـنلب  درم  نآ  یبا  . نک وگ  تفگ و  يروایب ، نامیرای  هب  يداد  لوق 
وگ تفگ و  مه  هظیرقینب  اب  و  تسین ... ینارگن  ياج  نیرتمک  هتبلا  درک ... مهاوخ  هدامآ  ار  اـهنآ  هاپـس ... رازه  ود  درک ... مهاوخ  ار  راـک 

هاگان دـنازرل . ار  ناـنآ  ياپارـس  هک  داد  خر  ياهثداـح  هظحل  نیمه  رد  دادـن ... دوخ  هب  یناـکت  دـیبنجن و  دوخ  ياـج  زا  اـما  ... درک مهاوخ 
یتاظحل تفر و  یقاتا  هب  دش و  دراو  هناخ  هب  ود ، تلاح  هب  باتـش و  هب  دمحم ، نافلاخم  ناقفانم و  ياوشیپ  یبا ، نب  هللادـبع  رـسپ  دـندید ،

هناخ زا  ود  تلاح  هب  دوب ، هتخیوآ  هناش  رب  نامک  ریت و  هدرک و  لیامح  رمک  رب  يریشمش  هک  یلاح  رد  مزر ، هماج  هرز و  هقرغ  اپارـس  دعب ،
هاگن فارطا  هب  هک  نآ  یب  وگ ، تفگ و  هحفص 75 ] نخس و [  نیرتمکیب  هنوگچ  هک  دنتسیرگن  ار  وا  ضحم  توکـس  رد  نانآ  . دز نوریب 
قداص دهاجم  يرآ ، تفر . نوریب  ناود  ناود  تفرگرب و  حالس  دمآ ، ناود  ناود  دنک ، یعادو  دیوگب و  ینخـس  دوخ  ردپ  اب  یتح  دنک و 

دوب و هتـسشن  هناخ  هشوگ  رد  ردـپ  ... تشاد ییانعم  نینچ  نامیا  هدـیقع و  هار  رد  يراکادـف  یگنج و  شابهدامآ  دوب . نیا  قشاع  زاـبناج  و 
اپارس ياهنحص  نینچ  ندید  هب  يدج  دوب . هتفر  دوخ  راک  یپ  هتفاتش و  نوریب  ربمایپ ، باکر  رد  مزر  هدامآ  حلسم و  شرسپ  دادیم و  هدعو 

هدماینرب يو  زا  يراک  چیه  دوب و  هداد  دیعو  هدـعو و  هدز و  فرح  رمع  همه  هللادـبع  نیا  تفگیم . تسار  مالـس  دـش ... دـیمون  تسس و 
رهـش عاضوا  زا  ییح  تشگزاب . ردارب  دزن  تساخرب و  يدج  ... دندوب هداد  وا  هب  قفانم  بقل  هک  دندوب  هتخانـش  ار  وا  بوخ  ناناملـسم  دوب .
دوهی اب  : » دز داـیرف  تفگ و  ریبکت  متفگ ، هک  نآ  ضحم  هب  و  يرآ ، يدـناسر -؟ دـمحم  هب  ار  ماـیپ  ربخ ؟ هچ  اـج  نآ  دیـسرپیم -: يو  زا 

تعرـس نیا  هب  هک  درادـن  ناـکما  زگره  تسوا . گـنرین  رکم و  نیا  تـفگ -. وا  يرآ ، تـفگ -!؟ ار  يزیچ  نـینچ  دـمحم  مـیگنجیم -».
نینچ ام  ندـناسرت  يارب  دـنتفگیم -: ریبکت  همه  دـندرک و  شابهدامآ  نالعا  رهـش  رد  شناـیچراج  یلو  دـیآرد -. اـم  گـنج  هب  دـهاوخب 

هاپس دهاوخب  رگا  یتح  دمآ . دهاوخ  نامگنج  هب  هلصافالب  درادن و  كاب  هحفص 76 ] ام [  اب  ییور  رد  ور  زا  هک  دهدیم  شیامن  دنکیم .
هـشوگ ربخ -؟ هچ  یبا  نب  هللادبع  زا  منادیمن -. نم  دراد ... لامتحا  دراد -. زاین  نامز  زور  نیدنچ  هب  دـنک  جیـسب  ار  دوخ  هتـسکش  مهرد 

هک یلاح  رد  دزیم ، فرح  طقف  درم  درک . دهاوخ  نانچ  نینچ و  هک  دادیم  هدعو  دهدب  دوخ  هب  یناکت  هک  نآ  یب  دوب و  هتسشن  شاهناخ 
یـسک یبا  نب  هللادبع  ... دز نوریب  هناخ  زا  شردپ  الامتحا  ام و  اب  زیتس  گنج و  هب  دیـشوپ و  مزر  سابل  هظحل  کی  رد  هک  مدید  ار  شرـسپ 
دهاوخ بقع  زا  مه  شدوخ  و  دـندنویپب . ریـضنینب  دوهی  هب  زین  ناـنآ  تسا  رتـهب  هک  تساوخیم  ناـنآ  زا  داتـسرف . هظیرقینب  دوهی  دزن  ار 

نکشنامیپ نایدوهی  وا و  بانط  هب  ام  درک . میهاوخن  يراک  نینچ  زگره  دنتفگ -: خساپ  نینچ  يو  نخس  ندینـش  هب  هظیرقینب  دوهی  دمآ .
یتسار يرآ ، دمآ . مهاوخ  بقع  زا  دـیوگیم  دـهدیم و  هدـعو  هشیمه  نوبز  ورود و  درم  داتفا ... میهاوخن  یهابت  هاچ  نانچ  هب  ریـضنینب 
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اـیر و زج  سک  همه  اـب  رمع  همه  تشادـن و  چـیه  یتشلپ  یتشز و  زج  زگره  دـندوب و  هدومزآ  ار  شیور  تشپ و  دـیآیم ...! بقع  زا  مه 
دمحم لـمع  درک  شوهدـم  گـنم و  تشحو  زا  ار  ناـشیاههلک  دوب و  بیجع  ریـضنینب  دوهی  يارب  هک  يزیچ  اـما  دوـب ... هدـیزرون  قاـفن 

زامن دناسر . ریـضنینب  هقطنم  هب  ار  دوخ  مامت  باتـش  هب  رـصع  زور  نامه  هک  دندید  هدزتریح  دوب . هدادن  شیامن  هتفگن و  غورد  يو  . دوب
هتـسب مکحم  ار  اهژد  دـندوب و  هدامآ  نانآ  هناتخبـشوخ  تخادرپ ... نانآ  هرـصاحم  بورغ ه  ناـمه  زا  درک و  ادا  ناـنآ  ورملق  رد  ار  رـصع 

اب هک  دندرکیمن  نامگ  زگره  اما  دندوب ... رظتنم  هدامآ و  زین  دوهی  دوشیم ... کیدزن  شنایهاپس  اب  هحفص 77 ] هک [  دندید  ار  وا  دندوب .
هزین نامک و  ریت و  هب  حلسم  همه  نایدوهی  دباتشب . رطخ  لابقتسا  هب  همهاو  سرتیب و  دنک و  جیسب  ار  شهاپس  یکالاچ  یکباچ و  همه  نیا 

وا هدایپ  هاپس  دندرکیم . هراظن  ار  يو  هاپس  ندش  کیدزن  لابلاغراف  راوتسا و  الاب  نآ  زا  هداتسیا و  راصح  ياهراوید  يور  دندوب . گنس  و 
هک دومنیم  نینچ  اریز  دنزادنیب . نانآ  هب  یگنس  ریت و  هک  دوبن  جایتحا  یتح  دندز ... فص  ژد  درگادرگ  تسدرود و  رد  یتعاس  دندمآ و 
هب زین  شنارای  دمآ و  ژد  يوس  هب  رتکیدزن  دوخ  دمحم  اما  ... دناهتفاین ار  ژد  ياهراوید  هب  ندش  کیدزن  تأرج  دمحم ، هاپـس  زا  مادک  چیه 

ربمایپ . تشادن مالـسا  هاپـس  يارب  ینادنچ  بیـسآ  دروخیمن و  فدـه  هب  اهریت  اما  دـندرک ، نارابریت  ار  نانآ  ریـضنینب  کنیا  دنتـسویپ . وا 
یتافلت نانآ  جاـمآ  اـب  هک  ياهنوگ  هب  اـما  نمـشد . هعلق  هب  عضوم  نیرتکیدزن  دوب . هتـشاد  هگن  مزر  زکرم  اـما  مداـصت ، زرم  رد  ار  شهاـپس 

و داد ... رارق  دوخ  هاگودرا  ار  هرصاحم  هقلح  عضوم و  نامه  ربمایپ  دندیراب ... ریت  گنـس و  ناناملـسم  رب  بش  ات  ار  زور  نآ  دوهی  دننیبن ...
ار ءاشع  زامن  ربمایپ  دندیسر ... هار  زا  زین  نانآ  دندنویپب ، وا  هب  دندوب  هتـسناوتن  هدنام و  هنیدم  رد  هک  يو  نارای  زا  هدع  نآ  ءاشع ، ماگنه  هب 
رد رودقملایتح  هراومه  وا  دش ... نآ  رب  راوس  تساوخ و  ار  شبـسا  تشاد ، نت  رب  مزر  هرز  نانچمه  هک  یلاح  رد  دناوخ و  دوخ  نارای  اب 

يرالاسهپـس و هب  شیوخ  ياج  هب  ار  یلع  درک . هنیدـم  گـنهآ  دـش و  راوس  . دـشیم راوس  راوهر  دـنمتردق و  یبسا  رب  گـنج  ياـهههبج 
، تشاد راـظتنا  ناوـتیم  یلع  ماـن  رکذ  زا  سپ  هحفـص 78 ] تسرد [  هک  نانچ  و  ننـست ، لها  زا  یـضعب  . ) درک بوصنم  هاپـس  یهدـنامرف 
درک و وا  هب  یتاشرافس  داهن . رگشل  یهدنامرف  هب  شیوخ  ياج  هب  ار  یلع  ربمایپ  درک ). بوصنم  هاپس  یهدنامرف  هب  ار  رکبوبا  هک  دناهتشون 

لیلد یـسک  رما  يداب  رد  تشگزاب ، اج  نآ  زا  هنابـش  دمآ و  گنج  هنحـص  هب  ارچ  تشگزاب . هنیدم  هب  نایوجگنج  نازابرـس و  زا  نت  هد  اب 
تیاهن رگنایامن  يو  لمع  نیا  درب . رـس  هب  هنیدـم  رد  شیوخ  نایهاپـس  زا  نت  هد  اـب  اـهنت  ار  بش  نآ  دـمآ و  هنیدـم  هب  تسنادیمن . ار  نآ 

تـسناوتیم یلمع  نـینچ  دوـب ... قفاـنم  حلـسم  نارودزم  زا  رپ  هاپـس و  زا  یلاـخ  هنیدـم  ربارب  رد  يو  سفن  هـب  داـمتعا  تعاجـش و  توـق ،
هدرکن و اهر  دوخ  لاح  هب  ار  دوخ  تنطلـس  ورملق  ینامـسآ ، هاشداپ  هک  دنبایرد  ات  دشاب . هنیدم  ناشیدنادب  يارب  دیکا  دیدش و  يرادـشه 

ریز هک  ار  یقافآ  یمامت  نیبزیت ، باقع  يانیب  نامشچ  دراد و  بحاص  رهش  تسا . هتشگن  رود  شیوخ  هاگراکـش  ياهناماس  زا  ینابر ، ریش 
اپ زا  تسد  یبا  نب  هللادبع  ات  دنام  هنیدم  رد  ببس  نادب  ار  بش  نآ  درادیمن ... رود  رظن  زا  ار  یشبنج  چیه  تسا و  بقارم  دراد ، لاب  رپ و 
هک ار  یتیعقوم  نیرتهب  قفانم ، درم  اریز  دنک ... رود  رـس  زا  ار  يایلامتحا  هئطوت  هنوگ  ره  رکف  الامتحا  دـشیدنین و  يدـیهمت  دـنکن و  اطخ 
زا ار  بشما  تصرف  رگا  و  دوب ... بش  نیمه  دـشیدنیب ، نافلاخم  ریاـس  هئطوت  کـیرحت و  زین  شیوخ و  نارودزم  جیـسب  يارب  تسناوتیم 

تشاد و نت  رب  گنج  هرز  ربمایپ  هک  نیا  نینچمه  دومنیم ... دیعب  رایـسب  وا  بناج  زا  یلمع  هئطوت و  ناکما  رگید  ياهبـش  دادیم ، تسد 
دنتسنادیم همه  تسوا ... عطاق  نمیهم و  تمه  عزانمالب و  رادتقا  هانپ  رد  رهش  یمامت  هک  دوب  نآ  هناشن  دروآیم ، رـس  هب  رهـش  رد  ار  بش 

زین ناناملسم  بش  هحفـص 79 ] نآ [  درکیمن ... رد  هب  نت  زا  ار  نآ  دادیمن ، هلـصیف  ار  نمـشد  راک  ات  درکیم  نت  رب  گـنج  هرز  وا  نوچ 
ار تحار  باوخ  دنداد و  ساپ  هعلق  درگادرگ  دنتفگیم  ریبکت  هک  یلاح  رد  حبـص  هدیپس  ات  نانآ  دندوب . هدنامن  راکیب  ریـضنینب  ههبج  رد 
هک نآ  زا  شیپ  دناسر . ریضنینب  ههبج  هب  ار  دوخ  هلصافالب  دش و  راوس  ربمایپ  هنیدم ، رد  زامن  زا  سپ  مدهدیپس  ... دندوبر دوهی  نامـشچ  زا 

همیخ داد  روتـسد  دیـسر و  نایدوهی  عالق  هب  دوب ... هدرک  بوصنم  هنیدم  رد  شیوخ  ياج  هب  ار  موتکمما  نب  هللادـبع  دروآ ، يور  ههبج  هب 
. دوب هتخاس  يو  يارب  هدابع  نب  دعـس  هک  دوب  يرداـچ  نیا  دـننک . اـپ  رب  ناـیدوهی  هعلق  هب  کـیدزن  همطخینب ، نادـیم  رد  ار  وا  یهدـنامرف 

یمامت تسناوتیم  یبوخ  هب  دوب  نایدوهی  عالق  زا  رود  نما و  اتبـسن  هک  اـج  نآ  زا  . نیئوم هچراـپ  یغاـبد و  مرچ  زا  هدـش  هتخاـس  ياهمیخ 
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. دریگب رظن  ریز  ار  ناماس  نآ  قطانم  یمامت  ژد و  تاکرحت 

ریضن ینب  روالد  كوزع 

ریضنینب ژد  يوس  زا  يریت  هاگان  دوب ، هتـسشن  دوخ  همیخ  رد  هک  نانچمه  ربمایپ  دوب ... هبقرتمریغ  یـسب  هک  داتفا  یقافتا  رـصع  ياهفرط  اما 
يریت رود ، یندرکن و  رواب  هلصاف  نآ  زا  دوب  هتسناوت  یسک  هنوگچ  دوب . نیگمهس  ياهثداح  ریت  نیا  تسشن ... يو  رداچ  رب  مکحم  دمآ و 

رتدـنلب و رگید  ياهریت  زا  ریت ، هک  دوب  نیا  تشگ  ناگمه  باجعا  بجوم  هک  ياهلأـسم  دـناشنب ؟ يو  رداـچ  رب  تسرد  دریگب و  هناـشن  ار 
رتنما رترود و  یناکم  رد  دـننک و  عمج  همطخینب  هاگنادـیم  زا  ار  شاهمیخ  داد  روتـسد  مامت  باتـش  هب  هلـصافالب و  ربمایپ  ... دوب رتمکحم 
بصن دش ، سمش  هحفص 80 ] دجسم [  هب  فورعم  اهدعب  هک  ءابق  قرش  رد  حیضف  دجسم  رانک  رد  دندنکرب و  ار  وا  يهیمخ  دننک ... بصن 

يراک نانچ  هک  دوب  هدش  ادیپ  یـسک  نینچ  هنوگچ  نمـشد  نایهاپـس  نایم  رد  دوب ... یبیرغ  زیچ  يو  رادنامک  ریت و  نیا  هلأسم  اما  دندرک .
رب تسنامیم ، هزین  کی  زا  یمین  هب  هک  ار  يریت  نانچ  وزاب  روز و  نآ  ياتمه  نامک  هز  دـنمتردق و  يوزاـب  مادـک  اـب  درم  و  دوب ؟ هدرک  ار 

ربمایپ هب  نانیا  دنتـشاد . مامت  یهاگآ  ریـضنینب  نایهاپـس  تیعقوم  زا  هک  دـندوب  ینازابرـس  مالـسا  نایهاپـس  ناـیم  رد  !؟ دوب هدـناشن  فدـه 
رهاق و سب  يزادـناریت  و  كاتف ، كابیب و  يروشحلـس  هک  كوزع  مان  هب  يدوهی  يروالد  رواگنج و  نامک  زا  طـقف  يریت  نینچ  دـنتفگ :
. دنداد زیهرپ  دوب ، نوخ  هنشت  تشادن و  سرت  رـس  الـصا  هک  هدنرد  یـشحو و  درم  رطخ  زا  ار  ربمایپ  نانیا  نینچمه  دیآیمرب . تسا ، رهام 

نآ رب  هوالع  اریز  دوب . هدنکفارد  ربمایپ  نازابرـس  نایم  رد  قیمع  یتشحو  يو  لمع  ... دوب تسرد  دنتفگیم  كوزع  هرابرد  نانیا  هک  هچنآ 
... دز نماد  هدننک  درسلد  ینانخس  عویش  هب  نانیا  نایم  رد  دنار ، رترود  ریضنینب  ژد  زا  نادیم  کی  ار  ربمایپ  همه  زا  شیب  هاپس و  یمامت  هک 

راکش هنابش  دیآیمرد و  هعلق  زا  گنلپ ، نانوچ  تسا . هدنرد  ریش  نوچمه  رواگنج  درم  دوب -: وا  نخـس  مالـسا  ههبج  رد  اج  نآ  اج و  نیا 
دوبن دیعب  چیه  تسا . ناشیا  تمواقم  تردق  تارقف  نوتـس  دوهی و  هاپـس  ناکرا  زا  یکی  دنتـسنادیم  دندوب  هدید  ار  وا  هک  نانآ  ... دـنکیم
هاپـس رب  هنایفخم  دـیآ و  نوریب  تسنادیمن  ار  نآ  لخدـم  سک  چـیه  نآ  نینکاس  زج  هک  هعلق  نورد  رد  یهاـگناهن  زا  بش ، یکیراـت  رد 

هحفـص 81] دربن [ ... دوخ  اب  ار  راکـش  نیدـنچ  دردـن و  ار  رگج  ولهپ و  نیدـنچ  دـنزیم ، ياهتفخ  همر  هب  هک  ربب  نوچ  دـنزن و  ناناملـسم 
ندرک هرـسکی  يارب  ریـضنینب ، ههبج  رد  اهبـش  سپ  نآ  زا  تشادیمن . ناهنپ  رظن  زا  زین  ار  هنیدـم  رابخا  و  دوب ... ژد  بقارم  رود  زا  ربماـیپ 

یبا نب  هللادبع  دوب و  مارآ  هنیدم  اما  دوشگیمنرب . نت  زا  هرز  گنج  نایاپ  ات  و  تشگیمنزاب ، رهش  هب  رگید  دنامیم و  دوهی  هرصاحم  راک 
هدرک رود  رس  زا  ار  یفالخ  ره  هشیدنا  هک  دوب  هدناسرت  ار  وا  نانچ  ربمایپ  بش  نیلوا  هناعاجش و  تماقا  دوب ... هدروخن  ناکت  دوخ  ياج  زا 

زین وا  هلحم  زا  دراد ، نت  رب  هرز  هک  یلاح  رد  دوخ ، بسا  رب  هراوس  اهنت و  ددرگزاب و  رهش  هب  هنابش  ربمایپ  ادابم  دیـسرتیم  هظحل  ره  دوب ...
هرز و زا  رتشیب  وا  زامن  زا  عقاو  رد  درازگب ... زامن  دیآرد و  شیوخ  دجـسم  هب  هنابـش  نامه  دـنک و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  یهاگن  درذـگب و 
، وا ربارب  رد  ار  تادوجوم  يورین  رکم و  تانئاک و  ياهتردق  یمامت  ییوگ  تفریم ، هدجس  هب  میظع  درم  هک  هاگره  دیسرتیم و  وا  رگشل 

... دندوب دوخ  يدوهی  ناشیکمه  هللادبع و  یکمک  هاپس  رظتنم  زور  هس  ود  ات  نایدوهی  وس  نآ  زا  ... دیدیم ریقح  راوتـساان و  ریقف ، و  ناوتان ،
نب ییح  هب  اریوص  نب  ۀنانک  مکـشم و  نب  مالـس  دعب  زور  هس  . دننک دامتعا  یـسک  نینچ  نخـس  رب  دیابن  زگره  هک  دـنتفایرد  دوز  یـسب  اما 

ریضنینب دوهی  سپ  نآ  زا  . دومنن جیسب  ار  رفن  کی  یتح  و  درکن ، تکرح  هناخ  زا  يدید ؟ ار  شکمک  یتخانـش و  ار  درم  دنتفگ -: بطخا 
زا ار  اههچوک  دندش ... يرادیاپ  گنج و  همادا  رب  ممصم  دندرشف و  مه  رب  نادند  دنتشاد ، دوخ  هک  هچنآ  رب  دامتعا  ییوجنیک و  یمامت  اب 
 ] يالاب رب  زورهنابـش ، یـشالت  یـشوکتخس و  اب  دـندرکیم و  راوتـسا  مکحم و  يرگید  زا  سپ  یکی  راوتـسا  ياهعلق  رگنـس  نانوچ  نورد 

دوهـشم ناـشهفقویب  شوـج  بنج و  ناـشنشور  تسدرود و  ياهلعـشم  وـترپ  رد  اهبـش  دـندربیم ... تاـمهم  گنـس و  هعلق  هحفص 82 ]
نهآ و زا  ياهریجنز  هلسلس  نانوچ  دنشاب و  بقارم  اهبش  هژیوب  شیوخ و  يرایـشوه  یمامت  اب  هک  دوب  هداد  نامرف  دوخ  هاپـس  هب  ربمایپ  . دوب

نیدنچ ... دوبن نمیا  وا  نوچ  ینارواکت  كوزع و  نوخیبش  هلمح و  زا  يو  اریز  دنرادب ... ساپ  ار  دوخ  هچراپکی ، دحتم و  یفوفص  اب  دالوپ 
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یشوماخ توکس و  عقاو  رد  دوب . هدماین  دورف  وا  بناج  زا  ناملـسم  هاپـس  رب  يریت  چیه  نآ ، زا  سپ  دوبن و  يربخ  كوزع  زا  هک  دوب  بش 
نایدوهی هک  نانچ  هدرک و  يریگقلق  ریت ، نامه  اب  يو  تسنامیم . نافوت  زا  لـبق  شمارآ  هب  دومنیمن و  لـیلدیب  یبیجع  رواـگنج  ناـنچ 

نیا رد  ینعی  نمشد ؛ هاپس  يوس  نآ  زا  اما  . دوب هداد  ناشن  مالسا  هاپـس  هب  ار  شیوخ  تسـش  زان  تسد و  برـض  تردق ، دح  دنتـشادنپیم 
هکلب کچوک ، درخ و  يراکـش  هن  اـما  دوب . راکـش  يوج  تسج و  رد  زین  وا  يردـیح  لد  هک  تشاد  دوجو  يریـش  زین  مالـسا  هاپـس  يوس 

دمهفیم روالد  تسا . هراک  هچ  تسیک و  كوزع  دوب  هدـیمهف  زاـغآ  ناـمه  زا  یلع  گرتس . عبـس و  یـشکندرگ  گرزب و  يریـش  راـکش 
نیلوا نامه  زا  دباتـشیم . ریـش  زیتس  گنج و  هب  هک  تسا  ریـش  اهنت  تعیبط  ملاع  رد  و  تسیچ ... ریـش  لد  دنادیم  ریلد  تسیک و  رواگنج 

نانچ ناکما و  تروص  رد  درورپیم و  رـس  رد  ییاههشقن  هچ  الامتحا  دراد و  ییاهییآراک  هچ  كوزع  هک  دوب  هتفاـیرد  یلع  ریت ، باـترپ 
زا ور  نیا  زا  هحفص 83 ] تسا [ . هتسب  رمک  رب  تمه  نماد  یسک  هچ  لتق  هب  دنکیم و  هناشن  ار  یسک  هچ  تسا ، هاوگ  زین  شریت  نیلوا  هک 

ار ریضنینب  ژد  هار  دیوگب ، دوخ  نایهاپس  نامزرمه و  زا  سک  چیه  هب  هک  نآ  نودب  مارآ ، اهنت و  وا  ریضنینب ، هرـصاحم  بش  نیلوا  نامه 
ناماس هب  ار  دوخ  دـندوب ، هتفخ  هاپـس  نارادـساپ  نالوارق و  زج  هب  فرط  ود  نایهاپـس  همه  هک  هاگ  نآ  یفخم ، شوماـخ و  تفرگ و  شیپ 
نیمک هظحل  ره  نمشد و  بش ، تملظ  نوگهنوگ ... تاملظ  روآسرت  هنمیه  ارحص و  توکس  یشوماخ و  دوب و  بش  . دناسر نمشد  عالق 
ربمایپ همیخ  الامتحا  دشاب و  مالسا  هاپس  رب  هلمح  ذوفن و  كرادت  رد  هنابش  دوش و  جراخ  هعلق  زا  كوزع  دادیم  لامتحا  یلع  ... يریگرد و 

يرادساپ هب  درک و  نیمک  ییاهنت  هب  زیگنابعر  تولخ و  شوماخ ، يارحـص  لد  رد  دمآ و  مارآ  بش ، ود  یکی  دـشاب . هدرک  ناشن  زین  ار 
، ادص رس و  نیرتمک  اب  الامتحا  هک  دوب  نیا  شلیلد  نیرتمهم  تشاد . یلیالد  درکن ، ربخ  ار  يدوخ  نایهاپس  زا  کی  چیه  هک  نیا  تخادرپ .

هنال زا  دونـشب و  ییادـص  رـس و  هابور  ادابم  هک  تشاد  ار  نآ  میب  ریـش ، دـیاین . نوریب  هعلق  زا  دـنک و  یفخم  ار  دوخ  دوش و  هجوتم  نمـشد 
ار ییاههیاس  هاگان  درـشفیم ، هجنپ  رد  ار  شریـشمش  هضبق  دوب و  هدرک  نیمک  شیوخ  ییاهنت  تولخ  رد  هک  ناـنچمه  یبش  . دوشن جراـخ 

هدروخ ورف  مارآ و  ییادـص  رـس و  دـش ... بقارم  دـنکفا و  نیمز  هب  ار  دوخ  دوب . ییاـهربخ  اـج  نآ  يرآ  دـید ... تکرح  رد  هعلق  نوماریپ 
رتقیقد رتکیدزن و  زا  و  دناشک . ولج  هب  مارآ  ار  دوخ  دندوب . رفن  نیدـنچ  ییوگ  دـید ... ار  ییاههیاس  تکرح  حابـشا و  هاگ  نآ  و  دـینش ...

هحفـص 84] ناشنایم [  رد  دـندمآیم . شیپ  مالـسا  يودرا  يوس  هب  دـندیزخیم و  مارآ  مارآ  نانیا  دـندوب . رفن  هد  دودـح  درک . ناشهاگن 
ناشنایم هتخیوآ و  رمک  رب  يریـشمش  هدرک ، لیامح  شود  رب  دـنلب  ینامک  ناـشنیرتکباچ ، نیرتيوق و  نیرتدـنلب ، دـید . ار  ناشهدـنامرف 

. دوب هتـشاد  ناـهن  هدـنکفا و  كاـخ  رب  ار  دوخ  ناـنچمه  دروخیمن و  ناـکت  دوخ  ياـج  زا  یلع  ... دوب كوزع  ـالامتحا  درم  نیا  دـمآیم .
، دنتـشاد مالـسا  يودرا  يوس  هب  ور  هک  هدایپ  نارواکت  مهبم  تاکرح  نشور  هیاس  زج  و  بیهم ... تاـملظ  جوم  دوب و  رتسگنماد  یکیراـت 
. نت کی  وا  دندوب و  نت  هد  نانآ  . دنام ياج  رب  تکرحیب  شوماخ و  نانچمه  دیـشک و  بقع  مارآ  مارآ  ار  دوخ  دشیمن . هدـهاشم  يزیچ 

يراظتنا رد  تشاد . مجاهم  هناعاجـش و  سب  ياهشیدنا  دنیآ ... نوریب  نآ  هانپ  ياهناماس  هعلق و  دودح  زا  الماک  هک  دوب  بقارم  همه  نیا  اب 
يرآ . دنبای ینمیا  نآ  هانپ  رد  دندرگزاب و  هعلق  هب  دنناوتن  ناشمادـک  چـیه  دـنک ، هلمح  ناشیوس  هب  رگا  هک  دوب  یتصرف  نیمک  هنایابیکش و 

يربـخ كوزع  زا  بش  نیدـنچ  هک  نیا  دوب . هداد  ار  شدزم  يرادـیب  یباوخیب و  بش  ود  یکی  دوب و  هدـمآرد  راـک  زا  تسرد  شـسدح 
نیک یچراکـش و  ناویح  نیمک  هب  يدوهی ، رواکت  توکـس  نوکـس و  دوب . هعلق  زا  شاهناـکابیب  جورخ  هنابـش و  روهت  نیمه  لـیلد  دوبن ،

دمآرد و تکرح  هب  ییاهلعـشم  ژد  يالاب  رب  کنیا  . ددرگیم زیخرود  هدامآ  دزخیم و  بقع  ياهشوگ  هک  تسنامیم  راوخنوخ  ياهدنرد 
نارواکت هب  الامتحا  و  دـندرکیم ... ضوع  ار  دوخ  ياهـساپ  نـالوارق  ییوگ  درک . ؤلـالت  اـضف  رد  رون  جاوما  زا  تسدرود ، رد  ییاـهوترپ 

سراپ تاناویح ؛ هزوز  هحفص 85 ] زج [  ییادص  چیه  ریگـسفن  شوماخ و  ياهاون  هرظنم و  نیا  زج  دندادیم . یتامالع  هعلق  نوریب  مجاهم 
وا دریگ ... رارق  شـسرتسد  رد  دیآ و  رتکیدزن  یمک  راکـش ، نیمک و  يهخوج  تشاذگ  یلع  ... دیـسریمن شوگ  هب  دوهی  ياههعلق  ناگس 

هدرک نیمک  ياهرادگ  هرانک  نب و  رد  وا  هک  ییاج  زا  دندمآیم و  وا  يوس  هب  تسار  نانآ  تشذگ ... زین  یتاظحل  نت . هد  نانیا  دوب و  اهنت 
ياهجنگ یمامت  ییوگ  مان  نیا  ندینش  هب  ... دنار نابز  رب  ار  كوزع  مان  تفگ و  ینخس  ناشیا  زا  یـسک  هظحل  نیا  رد  دنتـشذگیم ... دوب ،
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يداـیرف ناـنچ  شوماـخ  بش  لد  رد  دـیرپ . نوریب  دوخ  هاـگنیمک  زا  دـیرغ و  هللادـسا  هاـگان  دـنتخیر . یهلا  درم  نماد  رب  ار  یتیگ  يداـش 
« لوح ال   » دوب شتداع  هک  ناـنچ  يو  دـناکرتیم . ار  یعاجـش  ره  هرهز  دـناردیم و  ار  یعابـس  ره  رگج  هک  دیـشکرب  یـشورخ  دروآرب و 

دندوب هدیمهفن  نانآ  لوا  دیودیم . نمشد  يوس  هب  دنادرگیم و  رـس  درگ  رب  ار  راقفلاوذ  دیـشکیم ، هلوره  تفگیم و  ریبکت  دناوخیم ،
هدروآ موجه  ناشیوس  هب  اباحمیب ، نانچ  تسا . هدش  روهلمح  ناشیوس  هب  یکیرات  ياههیاس  نایم  زا  هاگان  هک  تسیک  درم  نیا  هدش و  هچ 

... دناهنابش هنارواکت  لمع  هشقن  رد  هدرک و  نیمک  نابایب  لد  رد  ییاج  هک  تسا  دمحم  رگشل  زا  ریثک  يدادعت  دندوب  هدرک  نامگ  هک  دوب 
یلع . دندروآ هلمح  شیوس  هب  دندید ، اهنت  ار  وا  نوچ  اما  دنتـسیرگن . ار  دوخ  فارطا  هدرک و  فقوت  لوا  هظحل  نامه  رد  ناشیات  ود  یکی 

وا اب  نایدوهی  زا  هک  یسک  نیلوا  هظحل  نیا  رد  دییاپیم . ار  وا  عمج  نایم  رد  اهنت  تشاد . رظن  رد  ار  ومه  زاغآ  نامه  زا  هدید و  ار  كوزع 
رد و  دوب ، كوزع  تشاد ، رارق  وا  يور  هب  ور  تسار  درم و  نیا  رانک  الماک  هک  نیمود  مجاهم  دمآیم . ولهپ  زا  راوبیرا و  دش ، ور  هب  ور 

مهم نادنچ  هبرض  نیا  داد . یلع  رس  هلاوح  ریـشمش  اب  ياهبرـض  دمآیم ، رانک  زا  هک  يدرم  دندوب . شنارواکت  هحفص 86 ] ریاس [  وا  سپ 
تبرـض مین  کـی  اـب  تشگرب و  طـقف  دادـن ، وا  هب  روخرد  یخـساپ  یتـح  و  درک ، عفد  ار  نآ  دوخ  ریـشمش  زین  عیرـس و  یـشچیپ  اـب  دوـبن ،

. دوش اهر  شگنچ  زا  كوزع  ادابم  تشاد  ار  نآ  میب  اریز  دوب ، هدز  ار  درم  جـنرآ  ریز  یمک  الامتحا  دروآ . شتـسد  رب  ياهبرـض  راـقفلاوذ 

. دروآیم دورف  یلع  رب  ار  ریـشمش  توـق  تیاـهن  اـب  يدوـهی  درم  دـندوب و  هتفرگ  رارق  مه  يور  هـب  ور  دـیدیم ، ـالماک  ار  كوزع  کـنیا 
یلع دـنزاسیم ... نایدوهی  دوخ  هک  دوب  یبرح  تالآ  عون  زا  نیدالوپ و  هغیت  اب  مکحم و  دـنلب ، دزیم  هبرـض  نآ  اب  كوزع  هک  يریـشمش 
توق اب  بسانتم  ار  شندـب  هداد و  رییغت  ار  شیاپ  هدرک و  عفد  هنارهام  نانچ  دوب ، وا  هویـش  هک  ناسنآ  ار  هبرـض  دوب ... هبرـض  نیمه  رظتنم 

تـسناوتیم نمـشد  هن  هک  دوب  هدرک  نازیم  نمـشد  ندرگ  هناش و  رب  ار  شرابهقعاص  غیت  لقث  زکرم  هدرک و  گنهامه  دوخ ، هبرـض  دورف 
گنر هب  دوب و  هدیشوپ  هایس  نیمرچ و  ياهماج  يدوهی  درم  دیجنگیم . يرگید  نایب  فصو  رد  هن  دبایرد و  ار  یکالاچ  تردق و  همه  نآ 

ار دوخ  قاط  هبرـض  یلع  هظحل  کی  رد  دنتـشاد . نت  رب  راتتـسا  سابل  بش ، گنرمه  اـت ، هس  ود  یکی  زج  زین  نیریاـس  دوب . هدـمآرد  بش 
عطق پچ  هناـش  بناـج  رب  ندرگ و  یماـمت  هیلا  یهتنم  اـت  سپـس  و  موقلح ، اـب  يزاوم  ار  تسار  شوگ  راوبیرا ، هنوگ  هب  غیت  دروآ . دورف 

رب هدش و  عطق  رـسارس  شندرگ  داتفا . نیمز  رب  دـش و  مخ  وناز  ود  رب  هظحل  کی  رد  دـش و  هدینـش  كوزع  زا  فیفخ  ياهرعن  طقف  و  درک ،
 ] وا تشپ  سپ  رد  هک  يرفن  نیلوا  داـتفا ، كوزع  هک  نیا  درجم  هب  هاـگان و  ... دوـب هتـسب  فـنل  گر و  ود  یکی  هـب  طـقف  هـتخیوآ و  هناـش 

تـشحو سرت و  زا  ار  شاهبرـض  وا  تسـشن . بقع  دروآ و  دورف  اوه  رد  ار  شاهبرـض  دنزب ، هبرـض  ار  یلع  تساوخیم  دوب و  هحفص 87 ]
ار يدوهی  درم  تسناوتیم  وا  هن  هجیتن  رد  دوب و  هدروآ  دورف  كوزع  رب  یلع  هک  دوب  ياهبرـض  زا  سپ  یمک  هبرـض  نیا  دوب ... هداد  ردـه 

طقف دـنزب . ار  شاهبرـض  یلع  اـت  دـنامن  يدوـهی  درم  اـما  تفاتـشیم ... وا  يوـس  هب  دـیاب  کـنیا  دوـب ... هدز  ار  وا  يدوـهی  درم  هـن  دـنزب و 
نیا دنتخیرگیمن و  ژد  يوس  هب  نانآ  هناتخبـشوخ  اما  دنتخیرگ . دـنتفگ و  ینانخـس  يربع  نابز  هب  زین  رگید  ياهنآ  وس  نآ  زا  .و  تخیرگ

زا ار  تشگزاب  تهج  دوخ ، نامرهق  كاله  ندید  هب  هک  دندوب  هدش  همیسارس  هتفـشآ و  نانچ  الامتحا  هک  نآ  لوا  تشاد : لیلد  ود  هلأسم 
هب ار  یطخ  ینعی  دـشاب ؛ لیاح  ژد  نانآ و  نایم  هک  دوب  هدرب  هلمح  ناشیوس  هب  ياهنوگ  هب  زاغآ  نامه  زا  یلع  هک  نآ  مود  دـنداد و  تسد 

یگتفـشآ تشحو و  تهج  هب  الامتحا  نارواکت  ات  دوب  هدروآ  شیپ  نانآ  يوس  هب  تشاد  هک  یبیقعت  ریـسم  نیمه  زاغآ  رد  نامکمین  هنوگ 
تسرد وا  سدح  ... دندرگزاب ژد  يوس  هب  اهیدوز  نیا  هب  دنناوتن  دنشاب ، ناشنیمک  رد  مالـسا  هاپـس  زا  رگید  ینامجاهم  هک  نآ  ناکما  زین  و 

رد ابیرقت  هک  يرفن  نیلوا  كوزع  زا  سپ  دـندوب . هدـش  هدـنکارپ  ارحـص  زا  ياهشوگ  رد  کی  ره  هتخیرگ و  هظحل  کی  رد  نانآ  اـما  دوب ،
یمامت کشیب  دنک  نینچ  رگا  دیـشیدنا  دوخ  اب  اما  دـنزب ... دریگب و  ار  وا  دودـب ، شایپ  رد  تسناوتیم  يو  تخیرگ . دوب  یلع  سرتسد 

مامت تعرـس  هب  درک و  اهر  ار  اهیرارف  یلع ، دـندوب ... هتخیرگ  فلتخم  تاهج  رد  ناشیمامت ، اریز  داد . دـهاوخ  تسد  زا  ار  رگید  ياهنآ 
بش نامه  ... دادیمن تسد  هحفـص 88 ] زا [  ار  تصرف  هظحل  کی  دیودیم و  دوخ  توق  یمامت  اب  تفرگ . ندیود  مالـسا  ههبج  يوس  هب 

دراد و ینالوط  تبیغ  زامن  زا  سپ  بش  ود  یکی  هک  دیسریم  رظن  هب  نینچ  دندوب ... هتفرگ  ار  یلع  غارـس  ربمایپ ، يودرا  رد  ءاشع  زا  سپ 

قح هنادواج  هسامح  قدنخ ، زا 103ربمایپ 15  هحفص 32 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ناـنابرهم و زا  نت  دـنچ  يواـکجنک و  يور  زا  نـت  ود  یکی  دوـبن . زین  مالـسا  يودرا  هـهبج و  ياـج  چـیه  رد  تساـهاجک . تـسین  موـلعم 
رابشمارآ و ینحل  هب  ربمایپ  ... مینیبیمن ار  یلع  تسا  یتدـم  اربماـیپ ، دـنتفگ -: نینچ  دـنتفر و  ربماـیپ  دزن  ینارگن  يور  زا  زین  ناشناتـسود 
. دینکن ار  شرکف  دوزفا -: يو  اما  دنیوگب ، يزیچ  دنتـساوخ  ... تسا يراک  یپ  داد -: خساپ  نینچ  دوب ، وا  هراومه  تداع  هک  نانچ  نئمطم ،

دیشابن نارگن  ینعی  تشاد ؛ هنوگ  دنچ  يایناعم  دوب و  وا  هویش  هنازجوم  نتفگ  نخس  هنوگ  نیا  . دیزگ یشوماخ  تفگن و  ینخـس  رگید  و 
هک دوب  هتـشذگن  هملاکم  نیا  زا  نادنچ  . دمآ دـهاوخ  يدوز  هب  الامتحا  دادیم : ییانعم  نینچ  شنخـس  مه  دـیاش  دـینکن . ییوجیپ  دایز  و 

هحفـص 89] ای [  [ : 8  ] تفگ دـنکفا و  ربمایپ  ياپ  هب  ار  رـس  تشاد . تسد  رد  ار  كوزع  رـس  دـش . دراو  ربمایپ  همیخ  هب  تسار  دـمآ . یلع 
تسین دیعب  متفگ  دوخ  اب  تسا . یعاجش  روهترپ و  درم  متسناد  زاغآ  نامه  زا  متسه . ثیبخ  دوجوم  نیا  نیمک  رد  تسا  یتدم  هللا ، لوسر 

زا دـنچ  ینت  اب  هتخآ  ریـشمش  اب  هک  شمدـید  بشما  دروآ ... هلمح  هاپـس  رب  ییاج  زا  دـنزب و  اـم  رب  ینوخیبش  دزرو و  تأرج  یـسک  نینچ 
ناهنپ ياهشوگ  رد  هدش و  هدنکارپ  کی  ره  دنتخیرگ و  همه  شناهارمه  اما  شمتشک ... مدرک و  هلمح  وا  رب  دیآیم . ام  يوس  هب  نایدوهی 
تـسد اـهنآ  رب  ادـخ  يراـی  هب  دـیتسرفب ، مهارمه  ار  ناراـی  زا  يرفن  دـنچ  رگا  دنتـسه .. اـم  يودرا  ياـهیکیدزن  نـیمه  مـنئمطم  دـندش ...

ياهشوگ کی  ره  دوهی  نارواکت  درک . ناشهناور  داتـسرف و  یلع  هارمه  ار  رگید  نت  هد  فینح و  نب  لهـس  هناجدوبا و  ربماـیپ ، میباـییم ...
يارحـص رد  تفریم و  يرارف  کـی  يوج  تسج و  هب  دـیاب  ناـشیا  زا  کـی  ره  هجیتـن  رد  دـندوب ... هدـش  هدـنکارپ  ارحـص  رد  هتخیرگ و 

، یلع اما  دادیمن . خر  تلوهـس  هب  نادـنچ  ناـنآ  هب  یباـیتسد  دوب و  لکـشم  راـک  نیا  درکیم . شیوج  تسج و  کـیرات  بش  هدرتسگ و 
، دـنراذگیم اپ  ریز  ار  هقطنم  ناـشیوج  تسج و  رد  هک  ناـنچمه  داد  ناـمرف  نمـشد ، بیقعت  ندـش و  هدـنکارپ  زا  شیپ  ار  شیوخ  هورگ 

هانپ دوخ و  ژد  يوس  هب  نانآ  یلاح  ره  رد  اتعیبط و  اریز  دندنبب ؛ دننک و  دس  یلاوح  نامه  رد  ار  ناشهار  دنور و  شیپ  هعلق  يوس  هب  الماک 
هحفص 90] دندوب [ ... دوخ  هنال  هب  ندرب  هانپ  بارطـضا  رد  هظحل  ره  دوب ، هداد  خر  هک  ياهثداح  سرت  زا  دندیـشیدنایم و  نآ  رد  نتـسج 

ناروالد زا  کی  ره  هک  تشذگن  يدنچ  تسویپ . ققحت  هب  دـمآرد و  راک  زا  تسرد  دوب ، هدز  سدـح  مامت  يدنمـشوه  هب  یلع  هک  هچنآ 
ناشروالد هدـنامرف  ندـش  هتـشک  يارجام  دـنتفرگ . دوخ  غیت  تابرـض  ریز  هب  ار  هدیـسرت  يرارف  هدـش و  ور  هب  ور  نانآ  زا  یکی  اـب  مالـسا 

نانآ رب  هنت  کی  يدرم  هک  ییاج  دوب ... هتـسکش  مهرد  ار  ناشتمواقم  تارقف  نوتـس  یناور  ظاـحل  هب  هدـناسرت و  تخـس  ار  ناـنآ  كوزع 
تمواقم يرداهب و  ياج  هچ  دشکب ، ار  كوزع  تسناوت  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  دنک و  عطق  جنرآ  زا  ار  ناشیکی  تسد  هدروآ ، هلمح 

يو یهدـنامرف  تحت  هک  دناهتـشون  ناخروم  یماـمت  اـما  دز ، تفرگ و  ار  ناـشیات  دـنچ  یلع  هک  تسا  هدرکن  شرازگ  خـیرات  !؟ دوب ناـنآ 
ود یکی  هناجدوبا  ای  دز و  ار  ناشرگید  رفن  راهچ  هس  یلع  لثملایف  دناهتشونن  هک  نیا  لیلد  دنتشک ... دنتفرگ و  ار  رگید  رفن  هن  نآ  یمامت 
اب هسیاقم  رد  نت  دنچ  نیا  ندش  هتشک  كوزع ، ناشرادرس  ندش  هتشک  هثداح  زا  سپ  هک  هدوب  تهج  نآ  زا  سایق ، نیمه  رب  و  ار ، ناشیات 

مهف دراد  فاصنا  درخ و  زا  ياهرهب  كدنا  هک  يراوگرزب  لد  ره  يارب  یتسار  هب  . تسا هدوبن  یگرزب  زیچ  كاتف  كابیب و  روشحلـس  نآ 
ینمشد يوج  تسج و  رد  بش  تملظ  رد  ییاهنت و  هب  مه  نآ  نیرخآ » نیلوا و  هنادرمناوج   » هنارواکت جورخ  هک  تسین ، راوشد  انعم  نیا 

هب ور  سرت ، تاملظ  کیرات ، بش  هبرجت  هک  سک  نآ  يارب  تسا . هدوب  ردقنارگ  هناعاجش و  هناراکادف ، دح  هچ  ات  كوزع  ینیگمهس  هب 
تبرغ و یـشوماخ ، ییاـهنت و  رد  گرم  شریذـپ  همه  زا  رتتخـس  هژیوب و  تاـظحل و  نیا  كانمهـس  ياـههمهاو  نمـشد و  اـب  ندـش  ور 
هب دوـخ و  هب  یناـنیمطا  داـمتعا و  هچ  یناـمیا  لد  نآ  هک  تسا  راکـشآرپ  هدرک ، هـبرجت  هحفـص 91 ] ای [  هدیـشیدنا و  اقیمع  ار  یـشومارف 

هتـشک ار  كوزع  نت ، هب  نت  يدربن  رد  هاپـس ، ود  نامـشچ  ربارب  رد  نشور  زور  یلع  رگا  . تسا هتـشاد  شیوخ  ینابر  يـالاو  حور  تمظع 
هقطنم رد  مه  نآ  نت ، هد  رب  هک  نت  کـی  رب  هن  هنادرفنم ، شروی  گـنج و  اـما  دوب . هداد  ماـجنا  شیاتـس  روخرد  هناـنامرهق و  يراـک  دوـب ،

هاپس ناتسود و  هاگن  ناتـسود ، هانپ  هناوتـشپیب و  نییآنیک ، یتاملظ  نورد  رد  نیگمهـس و  بش  لد  رد  نایدوهی ، هعلق  هیاس  رد  نمـشد و 
لعج و هب  وا  مامه  ماقم  تمظع  رد  کش  ياقلا  قح و  فیعضت  يارب  ننـست  لها  مریگ  !؟ دجنگیم یملق  چیه  فصو  هب  هنوگچ  ناتـسود 
ار مچرپ  لثملایف  درک و  بوصنم  هاپـس  یهدنامرف  هب  اج  نآ  اج و  نیا  ار  هفیطل  نامهب  هفیلخ و  نالف  ربمایپ  هک  دندروآ  یـشرازگ  بذک ،
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ای طقف  دریگ و  رارق  یسک  تسد  رد  یتعاس  مین  مریگ  تسا و  یبوچ  كریت  کی  هچراپ و  عرذ  هس  ود  هک  یمچرپ  رخآ  داد . نآ  نیا و  هب 
نآ یمامت  زا  ناشیا  دوخ  سپـس  دننکن و  شرازگ  رادمچرپ  نآ  زا  يراک  چیه  لمع  نیا  زج  دنابنجب و  ار  نآ  درم  ای  دـنابنجب و  ار  نآ  داب 
نآ تیبثت  نتـشون و  تروص  نیا  رد  دـننکن ، شرازگ  ار  يراوهدـنامرف  لـمع  مین  یتح  يراـتفر ، چـیه  يراـک ، چـیه  یهدـنامرف  بصاـنم 
رـس ربمایپ  روتـسد  هب  زور  نآ  يادرف  ...؟ دروخیم ناشناحودمم  ناشدوخ و  درد  هچ  هب  انعم  هناوتـشپ  دـقاف  رـسارس  یظافلا  اب  يرادـمچرپ 

هنایم هحفـص 92 ] رد [  تسرد  ار و  هاـچ  نیا  ربماـیپ  هک  نیا  تلع  دـندنکفا ... همطخینب  ياـههاچ  زا  یکی  رد  ار  دوهی  هناـگهد  ناوراـکت 
ناـگرزب و  دـندوب ، ریـضنینب  هریت  نیرتهدـیزگرب  زا  همطخینب  نادـناخ  اریز  تشاد . گرزب  یلیلد  دوـب ، هدرک  باـختنا  همطخینب  نادـیم 

هریت نیا  ناگدیزگرب  فارـشا و  زا  همه  یلئاو و ... سیق  نب  ةذوه  قیقح ، نب  ةذوه  قیقحلایبا ، نب  ۀنانک  بطخا ، نب  ییح  ینعی  ریـضنینب 
ناروآمزر نایناج و  نوخ  هب  کنیا  هک  دوب  ریضنینب  هوکش  تردق و  نیدامن  هناشن  نانآ  بآ  هاچ  همطخینب و  نادیم  دندشیم ، بوسحم 

دناهتـشذگ و مامت  یتیمهامک  هب  نآ  زا  زین  هعیـش  فسأـت  تیاـهن  رد  ننـست  لـها  هک  هثداـح  نیمه  ... دـشیم هدولآ  ناـشیا  دوخ  هدـنامرد 
هنمیه و  تسکش ، مهرد  ار  ریظنینب  هاپس  تشپ  داد و  رییغت  ار  گنج  ریسم  دناهدزن ، مقر  نآ  هرابرد  يرطس  هس  ود  زا  شیب  زج  ناشیمامت 

نامـشچ ربارب  رد  نشور و  زور  رد  ارجام  يادرف  حبـص  هک  نیا  . درک لیدـبت  تفخ  يراسنوگن و  تلذـم ، یگراچیب و  هب  ار  ناـنآ  تزع  و 
رد يرگید  زا  سپ  یکی  ار  نانآ  نارواگنج  هدیرب  رـس  تسا ، هدوب  ژد  نانکاس  سردید  رد  الماک  هک  همطخینب  ورملق  نادیم و  رد  دوهی ،

نایدوهی بش ، نآ  هک  تسین  يدیدرت  . درک دهاوخ  كانمیب  دوخ  كانـسرت  هدنیآ  رب  ار  نانآ  دح  هچ  ات  تسا  راکـشآرپ  دـننکفیب ، یهاچ 
جورخ بلطواد  هک  ناشیا  نارواکت  نیرتهب  زا  رفن  هد  جورخ  يارجاـم  اریز  دـناهدرب . رـس  هب  هدرک و  يرپس  ار  یکانتـشهد  سب  بش  هعلق ،

نامدرم میریگ ، یتح  تسا . هدوبن  تیمهایب  يدادخر  کچوک و  یعوضوم  دنروآ ، دراو  مالسا  هاپس  رب  يراک  یتبرـض  دنهاوخب  دنوش و 
هحفص هچ [  ره  دناهدوبن و  نینچ  ناشیا  ناگرزب  دوهی و  هاپس  نارس  زگره  اما  دناهدوب ، ربخیب  نانآ  نوخیبش  هنابش و  هشقن  زا  هعلق ، يداع 

هک نیا  ... تسا هداد  خر  هتـشگ و  حرط  ناـشیا  دـیدباوص  هب  ناـنآ و  نامـشچ  ربارب  رد  هناراکادـف  هناروـهتم و  هماـنرب  نیا  هشقن  هدوـب  [ 93
زا یکی  تفایرد  ناوتیم  حوضو  هب  لاح  ره  هب  یلو  تسین ، صخـشم  اقیقد  دناهداتـسرف  یتیرومأم  هچ  هب  يو  هورگ  اب  ار  كوزع  نایدوهی 
وا تیرومأـم  ناـیاپ  هثداـح  راـظتنا  رد  ژد  يـالاب  رب  مد  ره  ناـنآ  هک  تسا  راکـشآرپ  تسا ... هدوـب  ربماـیپ  صخـش  نتـشک  ناـنآ  فادـها 

نانآ ایآ  تسا ... هدماین  هتشاد  ار  ياهناروسج  گرزب و  مادقا  نانچ  شریذپ  تأرج  یتسار  هب  هک  لدریش  روالد و  درم  سپـس  و  دناهدوب ...
ره تفگ ... ینخس  نآ  هرابرد  یناسآ  هب  ناوتیمن  درادن و  حیرص  یخساپ  همه  نیا  دناهدید ؟ ار  شندش  هتـشک  یلع و  اب  ار  درم  يریگرد 

دـننیبب و ار  ارحـص  ثداوح  دنتـسناوتیم  رود  ياهلـصاف  زا  کـیرات  بش  رد  هک  دنتـشاد  دوجو  یناـسک  برع  نارواـگنج  ناـیم  رد  دـنچ 
، نیمز رب  نداهن  شوگ  اب  دنتخانـشیم . اپ  رثا  زا  ار  ناگدایپ  ناراوس ، ناـبایب ، ناگدـنور  هک  دـندوب  یناـسک  دـننزب ... سدـح  ار  اهدادـخر 

یگدنز یتاذ  یتایح و  همزال  اهـصصخت  هنوگ  نیا  لیبق ... نیا  زا  دـنهد و  صیخـشت  ار  رود  تافاسم  ناراوس  اههدایپ و  اهناوراک ، تکرح 
كوزع دوب  هچ  ره  يراب  دندمآیمرب ... دوخ  تاذ  یعیبط  تنایـص  ظفح و  هب  ناشهدرورپ  هدومزآ و  ساوح  قیرط  زا  دوب و  نانآ  هثداحرپ 

؟ دندوب هدینش  ار  ناگدشهتـشک  هلان  هرعن و  دندوب و  هتفایرد  ژد  ياهیکیدزن  رد  ار  وا  هورگ  هدنامزاب  يریگرد  ایآ  دوب ... هدماین  دوب و  هتفر 
تیرومأم ره  تشگزاب  ماگنه  هک  بذاـک  رجف  زا  شیپ  تسه  هچ  ره  اـما  تسا . خـیرات  تـالوهجم  زا  درادـن و  یخـساپ  زین  تـالاؤس  نیا 

هحفص دیوارت [  دهاوخ  قداص  هدیپس  تشذگ و  دهاوخن  یتعاس  زا  رتمک  اریز  دنـشاب ... هداتفا  بارطـضا  تشحو و  هب  دیاب  تسا  ياهنابش 
یقافتا ناشروالد  كوزع  ژد ، نامرهق  يارب  هک  دندوب  هدرکن  کش  رگید  ... دش دـهاوخ  راکـشآ  حـضاو و  رون  هرتسگ  رد  زیچ  همه  و  [ 94

ژد يالاب  رب  ناشیمامت  هک  یلاح  رد  ناشهدزتشحو ، نامـشچ  ربارب  رد  ادرف و  حبـص  هاگ  نآ  . تسا هداد  خر  رابنوخ  ياهعجاف  راوگاـن و 
ژد لباقم  یهاگنادیم  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ناشیاهناج  دیما  نانامرهق و  داسجا  هک  دندید  دنتفرگیم ، یپ  ار  يارجام  دندوب و  دهاش 

یمامت درک ... هراپ  هراپ  ار  ناشرگج  دناکرت و  ار  ناشهرهز  دیرد ، تشحو  زا  ار  ناشیاهبلق  هعقاو  نیا  . دنزادنایم ناشدوخ  هاچ  یهاچ ؛ رد 
نیرتيراک هلؤم  هثداح  نیا  ... درک ناشهدـنیاسرف  یبارطـضا  مغ و  ریگرد  تفرگزاب و  ناـنآ  زا  ار  ناـشیلامتحا  تمواـقم  تردـق و  سح 
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رد ار  لـمع  راـکتبا  دراد و  ار  هعلق  نورد  هب  ییاـهن  ذوـفن  تردـق  ماجنارـس  ییورین  نینچ  دنتـسناد  دروآ ؛ دورف  ناـنآ  رب  هک  دوـب  ياهبرض 
رتهب و  دنرادن . ار  دمحم  اب  تمواقم  تردق  زگره  رگید  هک  دنتـسنادیم  تفرگ ... دهاوخ  تسد  هب  نانآ  هیلع  كانمهـس  مجاهم و  یگنج 

هدیـسرت تخـس  يرآ  دـننک ... كرت  ار  ناشیاههعلق  دـنیوجب و  ناما  ربمایپ  زا  تسا ، هدـش  هک  مه  ناشناج  ظفح  يارب  رتدوز  هچ  ره  تسا 
هک داد  نامرف  ربمایپ  هنابش  يارجام  نآ  زا  سپ  هلـصافالب  هحفص 96 ] [ ] 9 . ] دنتشادن غارـس  دوخ  رد  ار  یتمواقم  تردق  نیرتمک  دندوب و 

نیا رومأم  ناناملسم  زا  نت  ود  دننک . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  یضعب  دننازوسب و  دننک و  عطق  ار  نانآ  يامرخ  ياهلخن  یـضعب  مالـسا  نازابرس 
تخرد یعون  ناشیا  ياهناتـسلخن  نایم  رد  دـندیدیم . ار  ارجام  اهژد  يالاب  زا  ناـنآ  دوب و  دوهی  دـید  ضرعم  رد  اهناتـسلخن  دـندش . راـک 

لاس یـس  زا  سپ  هوجع  لخن  دییوریم . ناماس  نآ  یمامت  رد  هک  دوب  امرخ  عون  نیرتهب  نیا  دشیم . هدـیمان  هوجع  هک  تشاد  دوجو  لخن 
 ] يهویم هک  نآ  رب  هوالع  لخن ، نیا  هک  تسا  عیاش  نینچ  نانآ  نایم  رد  دـهدیم ... ار  دوخ  دنمـشزرا  ياـمرخ  دنیـشنیم و  لـماک  راـب  هب 
ار هوجع  یتح  هک  دوب  هداد  نامرف  ربمایپ  تسه و  زین  درد  ره  يافش  تسا  شخبحرف  يذغم و  نیگآرطع ، هزمـشوخ ، سب  نآ  هحفص 97 ]
هحون و هب  ادص  دمآرب و  نانآ  داهن  زا  دایرف  دندید و  ار  ياهنحـص  نینچ  هک  نآ  درجم  هب  دننازوسب . نانآ  مشچ  لباقم  رد  دـننک و  عطق  زین 

نانیا دندادیم ... شارخ  ار  دوخ  تروص  هدرک و  كاچ  ار  اهنابیرگ  دنتسیرگیم . دندزیم و  هنیس  رـس و  رب  ناشنانز  دندرک ... دنلب  نویش 
کنیا دنتشادن ، نتسیرگ  هزاجا  هدرکن و  هحون  دندوب ، هدرک  ناشینابرق  ار  دوخ  ناج  هک  هنابـش  نارواکت  و  ناروالد ، نیرتهب  گرم  رب  هک 

دنتشادرب و دایرف  هرظنم  نیا  ندید  هب  . دندناوخیم یعمج  هحون  دندزیم و  دوخ  تروص  رس و  رب  دنتـسیرگیم و  رادنتـشیوخان  رارقیب و 
ار تعیبط  ناتخرد و  يدرکیم ! عنم  یناریو  یهاـبت و  زا  يدادیم و  یناداـبآ  روتـسد  هشیمه  وت  دـمحم ، يا  دـندز -: گـناب  ژد  يـالاب  زا 

ربمایپ . ینکیم لمع  یتفگیم  دوخ  هک  ار  هچنآ  فالخ  زورما  هک  تسا  هنوگچ  يدادیم ! نامرف  اـهنآ  ظـفح  هب  يدـناوخیم و  كراـبتم 
هک دندیمهفیم  هچ  اههراچیب  ... دننازوسب ار  اههوجع  یـضعب  دننزب و  ار  ناشیاهلخن  زا  یـضعب  هک  داد  نامرف  نانچمه  دادن و  ار  ناشخـساپ 

هراب نیا  رد  نآرق  ؛ دـننک نینچ  ناشیاهلخن  اب  هک  دوب  هداد  روتـسد  ادـخ  اریز  تسا ؛ ینایحو  رما  ینامـسآ و  نامرف  اقیقد  يزیچ  نینچ  اقافتا 
دیدیرب شزرارپ  ياهلخن  زا  هچنآ  [ 10 : ] نیقـسافلا يزخیل  هللا و  نذابف  اهلوصا  یلع  ۀمئاق  اهومتکرت  وا  ۀنیل  نم  متعطق  ام  :» دـیوگیم نینچ 
ناقساف ادخ  هک  دوب  نآ  يارب  دوب و  ادخ  نامرف  هب  همه  همه و  دیدیربن ، هدرک و  كرت  هداهن ، هحفص 98 ] دوخ [  ياج  رب  هک  ار  هچنآ  ای  و 

تابن تخرد و  ایآ  دزوسیم ، ار  بوچ  هنت  دربیم و  ار  تاتابن  تخرد و  ارچ  دنتفگیم  «... دهد تلذـم  رفیک  دـنک و  راوخ  ار  نازواجتم  و 
!؟ دنرترادرهوگ رترمثرپ و  رترب ، تاقولخم  فرشا  تادوجوم و  نیرتمیرک  زا  تاتابن  تادامج و  ایآ  تسا ؟ رترب  انعم  تاذ  ناسنا  زا  امرخ 

عویـش یهاـبت و  هنوگ  ره  يریگـشیپ  يارب  ار  یمدآ  تاـیح  هشیر  هک  تسا  نینچ  باوث  باوص و  هکلب  تسا و  روـبجم  یمدآ  هاـگ  اـیآ  هن 
لین رد  ار  ناشیمامت  دـنوادخ  هک  نوعرف  هاپـس  و  لقع ؟ بحاص  دوجوم  ای  تسا  رترب  لقب  لـخن و  ددـع  دـنچ  اـیآ  دـنک ...؟ عطق  یهاـنم 

زا بجع  يا  اـما  !؟ دومن ـالتبم  اـیند  نیمه  رد  باذـع  رفیک و  هب  هک  ار  ناـشکندرگ  ناقـساف و  زا  يرگید  رامـشیب  و  درک ؟ قرغ  يدوباـن 
نوچ ینعی  دش . دهاوخ  ناشتایح  هشیر  ندش  هدیرب  عنام  هک  تسامرخ  هلصا  دنچ  نیمه  ندیرب  دندیمهفیمن  هک  یهلا  تمحر  يدنبمشچ 
نامه ناسنیدب  دنتشادرب . دیماجنایم  ناشیمامت  ندش  هتشک  هب  هک  يدانع  زا  تسد  دندش و  یـضار  نطو  يالج  هب  دندید  ار  هرظنم  نآ 
دندوب هدیمهفن  درک . نیمـضت  ار  ناشتایح  تشاد و  زبس  ناشنت  رب  ار  ناشرـس  داد و  تاجن  ار  ناشناج  زبس ، رـس  لخن  تسیب  هد  ندـش  عطق 
هرابود تایح  هیاس  رد  رگم  ات  داد  تصرف  ناشیا  هب  دروآ و  تمحر  نانآ  رب  رگید  راب  کی  اهلخن  نآ  ندیرب  اب  ادـخ و  نامرف  هب  ربمایپ  هک 

مـشچ ربارب  رد  نیا و  زا  شیپ  دوب . ناینوعرف  لثم  نوچمه  نانیا  لثم  . دـننک يراک  دوخ  زبس  تاـجن  هب  دنـشیدنیب و  دوخ  لاوحا  رب  شیوخ 
تازجعم هدهاشم  زا  سپ  دندوب . هتفریذپن  نانآ  هحفص 99 ] هدناوخ و [  قح  هب  ار  ناینوعرف  شاهناگهن ، تازجعم  اب  یـسوم  ناشیا ، ناردپ 

هک نانچ  دز و  لین  رب  ار  شیاصع  دوب ؛ هتفرگ  ار  ناشیفاص  بآ  هدرک و  لیدـبت  نوخ  هب  ناشنامـشچ  ربارب  رد  ار  لین  ءاـضیب ، دـی  اـصع و 
ناشداهن زا  هآ  تشگ . لیدبت  نوخ  هب  دنتشاد ، هناخ  رد  هک  یبآ  فرظ  ره  هکلب  دش ، لیدبت  نوخ  هب  لین  اهنت  هن  تسا  هتشون  زین  ناشتاروت 

ثبخ هب  ار  تاکرب  تایح و  هیام  ياهدرک و  لیدبت  نوخ  هب  ار  بآ  وت  هک  دندرک  زاغآ  نویـش  دنتـشادرب و  يراز  هحون و  هب  دایرف  دـمآرب .
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. دنتـساوخ تصرف  تلهم و  وا  يادخ  یـسوم و  زا  ار  بش  کی  و  مینکیم . هبوت  هک  دنتفگ  ماجنارـس  يدومن ...؟ لیدـبت  تافآ  تاساجن و 
رد و  دنتفریذپن . ار  قح  دندمآزاب و  دوخ  رفک  رـس  رب  هرابود  ادرف  اما  درک . لیدـبت  بآ  هب  ار  رابنوخ  لین  داد و  تلهم  ار  اهنآ  یبش  یـسوم 

هعرزم و تشد و  یمامت  اههغابروق  رگـشل  دز و  لین  رب  ار  اصع  ینعی  دروآ ... دورف  رـصم  یماـمت  رب  ار  اـههغابروق  نایهاپـس  یـسوم  هجیتن 
رفک رب  رـس  زاـب  درک و  عفد  ناـشیا  زا  ار  ـالب  یـسوم  دنتـساوخ و  تلهم  یبش  هراـبود  درک . رپ  ار  ناشیاهاذـغ  هرفـس  یتح  رتسب و  هناـخ و 

هک هاگ  نآ  ات  دندیورگن ... نامیا  هب  زاب  دنتـساوخ و  تلهم  زاب  دروآ . دـیدپ  اهنآ  رب  ار  اهخلم  راب  نیا  و  دـش ، رارکت  ناشهصق  دنتـشادرب ...
نآ دش و  دنهاوخ  راچد  هنابش  یگرم  هب  ناتهناخ  ره  ناگدازتسخن  یمامت  هک  تسا  نینچ  یهلا  رفیک  راب  نیا  دروآ ؛ مایپ  ناشیارب  یسوم 
رد دنتـشادرب و  يراز  هحون و  هب  دایرف  راب  نیا  ... درمن نایـصع  هناخ  نآ  زا  ناوج  دشرا و  دـنزرف  هک  دـنامن  ياهناخ  رـصم ، یمامت  رد  بش 

تـسد مینکیم و  هبوت  دندز : دایرف  دنتـسیرگیم ، دوخ  ناگدرمناوج  داسجا  رب  دندوب و  هتفرگ  رب  رد  ار  دوخ  نت  ياههراپ  رکیپ  هک  یلاح 
رب نایطبـس )  ) نانیا دندرکیم ، هحفـص 100 ] دوخ [  ناناوج  گرم  رب  نایطبق )  ) ناـینوعرف هک  ار  ياهیرگ  اـسوسف ! يا  . میرادیمرب هاـنگ  زا 

نداد تسد  زا  رب  ناـینوعرف  ناـج  هک  دوب  هتخوس  ردـق  ناـمه  ازع  تبیـصم و  نیا  زا  ناـشناج  دـندرکیم ... اـمرخ  هلـصا  دـنچ  ندـش  عطق 
دنزرف هک  دوب  یمارگ  زیزع و  ناشنامشچ  رد  رادقم  نامه  هب  تورث  لام و  دندوب و  یطبس  يدوهی و  درک ! دنتـسناوتیم  هچ  ناشنادنزرف ...

ملظ و نیمزرـس  رد  ندـنام  زا  ناشدـیما  زبس  هشیر  ات  دـننک  عطق  ار  اهامرخ  نآ  هک  دوب  هداد  نامرف  ربمایپ  اما  ... نایطبق مشچ  رد  ناـمناخ  و 
درد هب  ار  ناشلد  رتشیب  اهلخن  ندش  هتشک  تبیصم  و  تشاد . شزرا  هدازتسخن  کی  هزادنا  هب  ناشیارب  لخن  ره  دوش . عطق  کشخ و  متس 

مـشچ شیپ  زین  ناینوعرف  هک  نانچمه  دنرادرب ! دانع  زا  تسد  دنریذپب و  ار  قح  هک  دنتـشادن  تماهـش  زین  دـح  نآ  ات  یتح  اما  دوب . هدروآ 
ار یـسوم  تقیقح  تازجعم ، همه  نآ  اب  ناینوعرف  رگا  اما  . دندیورگن قح  هب  ناشنادـنزرف  گرم  زا  سپ  دنتـشادن و  رب  دانع  زا  تسد  نانیا 
( نایطبـس  ) نیمه لیئارـساینب و  ارچ  سپ  دندوب . شنانمـشد  دـندوب و  یـسوم  ربارب  رد  ناینوعرف )  ) نایطبق هک  دوب  نآ  لیلد  هب  دـنتفریذپن ،

ناینوعرف هجنکـش  بیـسآ و  رـش  زا  ار  نانآ  ترارم  تمحز و  همه  نآ  اب  دوب و  هدمآ  ناشتاجن  هب  هزجعم  همه  نآ  اب  یـسوم  هک  ینایدوهی 
راکنا دانع و  ینمشد و  همه  نآ  اب  نایدوهی  نیمه  ینعی  نانآ ، درب ، نوریب  رصم  راهن  لیل و  يایالب  رابتبیـصم و  نیمزرـس  زا  داد و  تاجن 

همه نآ  ندـید  زا  سپ  و  دـنداد ، خـساپ  ار  وا  تواقـش  رهق و  هب  همه  نآ  تیادـه ، رهم و  همه  نآ  ناربج  هب  دـندش و  ور  هب  ور  یـسوم  اـب 
 ] هب بیلاک و ... عشوی ، نوراه ، نوچ  رامـشتشگنا  ینت  دـنچ  يانثتـسا  هب  ناـشیمامت  یبش  هاـم ، ود  زا  رتمک  یتدـم  رد  تاـنیب ، تازجعم 

عطق سپـس  كوزع و  ندـش  هتـشک  هثداح  !!؟ دـندروآ ور  یتسرپهلاسوگ  هب  هدـییارگ و  رفک  هب  يرماـس  ياوغا  یتسرپرـس و  هحفص 101 ]
زا رتزیزع  هدـمآرد و  اپ  زا  ناـشنانامرهق  دوب . دـهاوخن  اـهیناسآ  نیا  هب  ربماـیپ  اـب  هزراـبم  دـنتفایرد ، هک  دـناسرت  ار  ناـنآ  ناـنچ  ناـنبامرخ 

نینچ . دندوب ندش  میلست  هب  رـضاح  ناغفا  يراز و  نالذخ ، يراوخ و  اب  هجیتن  رد  دندوب  هداتفا  كاله  كاخ  هب  زین  ناشنانبامرخ  نانامرهق ،
نینچ بطخا  نب  ییح  هب  ناشرالاسهپس  مکـشم ، نب  مالـس  !!؟ دوب ناشیداع  نادرم  لاح  ياج  هچ  رگید  دوب ، ناشناههدنامرف  لاح  یلاوحا ،

هب ام  زین ... نم  ياهدیسرت و  مه  وت  دوخ  دناهدیسرت . تدش  هب  دناهدیـسرت . ءانثتـسایب  مدرم  یمامت  متفگیم ... وت  هب  اههچ  يدید  تفگ -:
ناما نامناج  يارب  هدشن  رید  ات  تسرفب و  ار  یـسک  میرادـن . ار  ناشربارب  رد  تمواقم  بات  زگره  مینک و  هزرابم  وا  اب  میناوتیمن  ور  چـیه 
مالـس هک  نآ  ضحم  هب  . مینک چوک  چوپ  نیمزرـس  نیا  زا  رتعیرـس  هچ  ره  مامت ، باتـش  هب  میرادرب و  ار  نامتورث  دهد  هزاجا  وگب  هاوخب و 

تـسنادیم دوـب و  هدیـسرت  همه  زا  شیب  وا  دوـخ  يرآ  دوـب . هظحل  نیمه  رظتنم  طـقف  ییوـگ  تفریذـپ . داد ، ییح  هب  ار  يداهنـشیپ  نینچ 
نتـشک رومأم  ار  درم  نآ  شاک  يا  دوبن ... شنامناخ  یگدنز و  تورث و  ناج و  زا  رتمهم  زیچ  چیه  وا  يارب  کنیا  تسا ... هناهلبا  تمواقم 

یهاگآ و یحو و  ماقم  اب  دـیابن  دوب و  هداد  رد  نت  هناقمحا  يزیچ  هب  تفاـییمرد  زاـغآ  ناـمه  زا  درکیمن . دـمحم  رب  نتخادـنا  گنـس  و 
دوخ لاـمعا  ینیگمهـس  هحفــص 102 ] زا [  تدــشب  تـسا و  هدوـب  اـطخ  رب  تـسنادیم  شلد  هـت  درکیم . ار  يراـتفر  ناـنچ  یهلا  ربماـیپ 

ياوشیپ بطخا ، نب  ییح  تفگ : دمآ و  ربمایپ  دزن  وا  کیپ  . داتسرف ربمایپ  دزن  ار  یسک  تفریذپ و  ار  مالـس  داهنـشیپ  هلـصافالب  دیـسرتیم .
ام هب  ار  نامناج  میوریم . نوریب  تنیمزرـس  زا  میهنیم و  ندرگ  یهاوخیم  وت  هک  هچنآ  هب  ام  نکم . عطق  ربن و  ار  اهتخرد  دیوگیم  دوهی 
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زا اما  مشخبیم ، امـش  هب  ار  ناـتناج  مریذـپیمن ، ار  نیـشیپ  طرـش  نآ  رگید  داد : خـساپ  ربماـیپ  . میربب نوریب  ار  ناـملاوما  راذـگب  شخبب و 
رتش کی  راب  هزادنا  هب  طقف  دشاب ، هتـشاد  ار  ياهحلـسا  لمح  هزاجا  هک  نآ  نودـب  سک  ره  هک  مهدیم  هزاجا  هزادـنا  نآ  هب  طقف  ناتلاوما 

تفایرد دـنرادرب . تسد  اهلخن  ندـیرب  زا  داد  نامرف  ربمایپ  درک . شرازگ  نانآ  رب  ار  ربمایپ  نخـس  تشگرب و  ژد  هب  ییح  کیپ  . دربب هارمه 
هب ادص  هک  نآ  زا  سپ  اریز  دوب . هدیرب  ناشناج  ظفح  يارب  ار  لخن  هلصا  دنچ  نآ  يرآ  دش . دنهاوخ  میلـست  يدوز  هب  دناهدیـسرت و  نانآ 
هک تسه  هتـسیاش  ردـق  نآ  هوـجع  لـخن  يرآ  دـننکیم ! هیرگ  ناـشیاهلخن  يارب  تفگ : نینچ  دوـخ  ناراـی  هـب  دنتـشادرب ، يراز  هـیرگ و 
رد زا  دـنزب و  هناـچ  تساوخ  بطخا  رگید  راـب  ... تسا یمـس  ره  يافـش  هوجع  دنتـسه و  یتشهب  ناـتخرد  زا  ناـنیا  دـننک . نینچ  ناـشیارب 

، دراذـگیمن نامرایتخا  رد  ار  نامتورث  همه  وا  میربب ... دوخ  اب  ار  ناملاوما  زا  یـشخب  هک  دـهدیم  هزاجا  طقف  دـمحم  دـیآرب -... فلاخم 
 ] همه ییوگیم . نخـس  تمواقم  مادـک  زا  دـنتفگ ، وا  هب  نارگید  مالـس و  . مینک چوک  اـی  مینک و  تمواـقم  میناـمب و  مینک . هچ  مینادیمن 
ار شطیارـش  دوز  تسا . بارخ  هناشاک  بارطـضا و  هناخ  ناشیاهبلق  دننزیم . راز  و  دنزرلیم ، تشحو  زا  مدرم  دناهدیـسرت . هحفص 103 ]
دیسرتیم و همه  زا  شیب  شدوخ  دنچ  ره  ییح  . میوش روبجم  نآ  زا  رتدب  نتفریذپ  هب  طیارش  نیا  نتفریذپن  اب  تسا  نکمم  اریز  نک . لوبق 

ورف ژد  ياپارـس  رب  یبعر  نانچ  دوب ، هدـش  هتـشک  كوزع  هک  یبش  نآ  زا  درواین . دوخ  يور  هب  دیـشوکیم  اما  دـمآیمرد ، اـپ  زا  سرت  زا 
رات و ناـنچ  نامـسآ  گـنت و  ناـنچ  نیمز  هصرع  دـناسر . دـنهاوخن  رحـس  حبـص  هب  رگید  ار  یبش  چـیه  سپ  نآ  زا  ییوگ  هک  دوب  هداـتفا 
اپ زا  ناـشیمامت  درکیم و  طوقــس  ژد  هـظحل  ره  ییوـگ  هـک  دوـمنیم  نـحمرپ  نمیااـن و  ناـنچ  ناــشهعلق  دــیمون و  ناــنچ  ناــشیاهلد 

نینچ دوخ  ياوشیپ  هب  نانآ  درک . نطو  يالج  دیاب  رتدوز  هچ  ره  هک  دنتـشاد  هدیقع  نینچ  نایدوهی  ناگرزب  یمامت  کنیا  ... دـندمآیمرد
یماـمت تروـص  نآ  رد  دـنک . رتتخـس  ار  شطیارـش  یـسوم  نوـچ  ربماـیپ  نآ  هک  نکن  يراـک  میورب . راذـگب  هدـشن  رید  اـت  دـنتفگیم :

دوب تسرد  لالدتـسا  نیا  دش . دهاوخ  دوبان  ناملاوما  دمآ و  دنهاوخرد  تراسا  هب  نامنادنزرف  نز و  دش و  دنهاوخ  هتـشک  نامنایوجگنج 
؛ دنناریم نابز  رب  ار  وا  دوخ  نطاب  فرح  هک  دیمهفیم  ییح  دنتفگیم و  تسرد  نانیا  تشاد . نانآ  زغم  راکفا و  رب  ار  ریثأت  نیرتيراک  و 

عـضاوم ربارب  رد  ار  وا  هک  مالـس  . درک دـهاوخ  نامرد  ار  وا  زا  يدرد  هچ  دـیآیم و  راک  هچ  هب  شتورث  دورب  نایم  زا  ناـسنا  هک  یتقو  اریز 
 ] زین ار  هدـنیآ  میراد و  ار  نامیگدـنز  میراد و  لاـم  زوـنه  نکب . ار  شرکف  دادیم -: همادا  نینچ  دـیدیم  میلـست  مرن و  دوـهی  یگـشیدنا 

تراسا ندش و  هتشک  عنام  ام  لاوما  زا  یـشخب  زورما  رگا  دوش . نامناج  نداد  تسد  زا  بجوم  عمط  هک  نکن  يراک  میراد . هحفص 104 ]
نکم و لفاغت  للعت و  دوب ... نآ  دنب  دیق و  رد  نادنچ  دـیابن  تسا و  يدنمـشزرا  تورث  ام  يارب  لام  نآ  تروص  نآ  رد  دوشب ، نامنامناخ 
زا نت  ود  زور  کی  ... درک يراددوخ  ربمایپ  طرـش  نتفریذپ  زا  مه  زور  ود  یکی  بطخا  نب  ییح  همه  نیااب  ... راذگب جرا  ار  دـمحم  تلهم 

ییح ام ، يایحیب  ياوشیپ  نیا  تسا . یبیجع  زیچ  دنتفگ -: نینچ  رگیدـکی  اب  بهو  نب  دعـسوبا  ریمع و  نب  نیمای  مان  هب  نایدوهی  ناگرزب 
درم نیا  دندوبن . قفاوم  درک ، دمحم  اب  هک  يرکم  ردـغ و  ینکـشنامیپ و  اب  هعلق  مدرم  زا  يرایـسب  زاغآ  زا  تسا . یجوجل  هدـندکی و  درم 

و تصرف » «، » راگزور  » رگم ات  تسا  رظتنم  اما  تسادخ ، ربمایپ  دمحم  دـنادیم  داد -: خـساپ  دعـسوبا  . دربیم یهابت  هب  ار  دوهی  موق  یمامت 
ار سک  ره  هدش و  قمحا  تسا -. هدش  قمحا  مدآ  نیا  دیامن . یمادـقا  شدوخ  دـض  رب  ادـخ  و  دـنک ، ياهزجعم  يرگید  زیچ  هچ  منادیمن 
، فرـش نادناخ ، ظفح  يارب  متـسیایم ، يرآ  . متـسیایم شربارب  رد  نم  دشکیم ... دوخ  هایـس  هابت و  هاچ  هت  هب  دوخ  اب  دورب  وا  یپ  رد  هک 
. میآیمرد وا  نید  هب  مورگیم . دـمحم  هب  دـش و  مهاوخ  جراـخ  هعلق  نیا  زا  ادرف  هدـش  هک  مه  مدوخ  دوجو  تقیقح  تورث و  ییوجقح ،
و كاب ... هچ  اما  داد ، دنهاوخ  هحفص 105 ] ناممانشد [  نانیا  منادیم  مورگیم . وا  نید  هب  دمآ و  مهاوخ  زین  نم  داد -: خساپ  زین  دعسوبا 

نامز میـسرتب و  نانیا  زا  مینک و  ربص  ارچ  تسا . ینوبز  تیاهن  رد  کنیا  دوهی  مینکب . ار  راک  نیا  بشما  نیمه  ایب  میورب ، ادرف  ارچ  یتسار 
بـش نامه  ود  نآ  . متـسین نمیا  درک ، دهاوخ  شراچد  ار  ژد  نامدرم  ییح  هک  یتنعلم  زا  نم  اریز  رتهب ... رتدوز  هچ  ره  میهدب . فک  زا  ار 

دندمآ و نوریب  هعلق  زا  سک  ره  ياباحمیب  اورپیب و  نایدوهی ، ریاس  هدزتریح  نامشچ  ربارب  رد  دندرک و  هاگآ  دوخ  میمـصت  زا  ار  ییح 
هدیـسرت نانچ  نآ  نایدوهی  دـندشن و  نانآ  عنام  زین  نایدوهی  زا  کی  چـیه  دنتـسویپ ... ربمایپ  يودرا  هب  شیوخ  تورث  نامناخ و  یمامت  اب 
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قافتا هک  یثداوح  تهج  هب  ناشیمامت  لقعت  دنتفگن ... نانآ  هب  زین  یمانـشد  یتح  دندرکیم ، ود  نآ  هک  ياینیبشیپ  مغریلع  هک  دندوب 
زین ام  شاـک  دعـسوبا . نیماـی و  لاـح  هب  اـشوخ  : دندیـشیدنایم نینچ  ناشيرایـسب  دوب . هتـشگ  جـلف  رایـسب  تشحو  بعر و  و  دوب ، هداـتفا 

نامتداعـس يوـس  هب  میدروآیم و  دوـخ  تسار  داـهن  و  نادـجو ، هب  ور  مـیدرکیم و  تـشپ  ناـنزغورد  نـیا  هـب  میتـشاد و  ار  شتعاـجش 
دوب و دهاوخن  رسیم  اهیناسآ  نیا  هب  تنایخ  فالخ و  كرت  تقیقح و  و  نادجو ، زا  يوریپ  هشیمه  هک  دنتـسنادیم  ناشدوخ  اما  میتفریم .

نانچ زا  هراومه  دـهدیم ، قح  هب  نت  تداعـس  لقع و  تیانع  زین  تعاجـش و  يروبـص و  تیاـهن  رد  هک  راوگرزب  میرک و  لد  زج  یلد  ره 
يارب ـالامتحا  باتـش و  هب  ییح  ادرف  دـش : هدوزفا  ناـیدوهی  بعر  رب  ناـنآ  نتفر  ندـید  هـب  ... دـمآ دـهاوخنرب  يرابتقـشم  مـیظع و  راـک 

 ] وا هب  تفگ  داتسرف و  يو  غارس  هب  ار  یـسک  داد و  رد  نت  ربمایپ  داهنـشیپ  هب  مالـسا ، هب  ناشنتـسویپ  نایدوهی و  رگید  چوک  زا  يریگـشیپ 
هب ار  یتلهم  ربمایپ  ... مینکیم چوک  تنیمزرس  زا  ياهدرک  طرـش  وت  هک  هچ  نآ  ساسا  رب  میریذپیم و  ار  تداهنـشیپ  دیوگب : هحفص 106 ]

ار دوخ  ياههناخ  دوخ  ياهتسد  اب  دنام ، دنهاوخن  نیمزرـس  نآ  رد  رگید  دنتـسه و  ینتفر  دنتـسنادیم  هک  کنیا  دننک ... چوک  ات  داد  نانآ 
ار اهرد  ياهبوچراچ  یتح  اهبوچ و  ات  دندرکیم  ناریو  ار  اههناخ  دندرکیم ... ناریو  ناناملـسم  هدافتـسا  هنوگ  ره  زا  يریگـشیپ  تهج  هب 

یقاب یتح  دندربیم ... دوخ  اب  هریغ  تیبلا و  ثاثا  سیفن و  يایشا  الط و  تورث و  لوپ و  زا  دنتسناوتیم  هک  ار  هچنآ  ره  دنربب ... دوخ  اب  زین 
عطق شاهوجع ، عون  زا  یتح  زین  ار  اهنآ  دوب ، هدـییور  امرخ  ییاتدـنچ  رگا  هعلق  نورد  دـندرکیم . ناریو  زین  ار  لوقنمریغ  ياـهزیچ  هدـنام 

، نوریب زا  اتفگـش ! دـندرکیم . ار  راک  نیمه  زین  ناشدوخ  ینکیم ، عطق  ار  اههوجع  ارچ  دـنتفگیم  هک  ییاهنیمه  بجع  يا  دـندرکیم .
ار راک  نیا  ناـشدوخ  نورد  زا  دـندوب و  هدیـشک  شتآ  هب  هدرک و  بارخ  ار  ناـشعرازم  ناـمتخاس و  هدرک و  هاـبت  ار  ناـشلاوما  ناناملـسم 

ربمایپ ادخ و  اب  دانع  ینمـشد و  هب  هک  نآ  مرج  هب  ار  ناشیگیامیب  تلالـض و  یگراچیب ، تلذم و  هنوگود  رفیک  نیا  نآرق  و  دندرکیم .
اوجرخی و نا  متننظ  ام  رـشحلا  لوال  مهراید  نم  باتکلا  لها  نم  اورفک  نیذلا  جرخا  يذلا  وه  :» دـنکیم فصو  بوخ  هچ  دـناهدمآرب  وا 

يدـیا مهیدـیاب و  مهتوـیب  نوـبرخی  بعرلا  مهبوـلق  یف  فذـق  اوبـستحی و  مل  ثیح  نم  هللا  مهیتاـف  هللا  نم  مهنوـصح  مهتعن  اـم  مهنا  اوـنظ 
زا هحفـص 107 ] زیختـسر [ ، نیلوا  يارب  ار  باـتک  لـها  دوهی  نارفاـک ، هک  ییادـخ  نآ  تسوا  [ 11 : ] راصبالا یلوا  اـی  اوربتعاـف  نینموملا 

رواب دوخ  زین  دوهی  و  دیدرکیمن ، نامگ  زگره  ناناملسم  امـش  هک  دنار ) نوریب  شیوخ  زاجعا  رهق و  هب   ) ناسنآ دنار . نوریب  ناشنیمزرس 
، دندربیمن ار  شنامگ  هک  اج  نآ  زا  ادخ  ماقتنا  رهق و  اما  تسا . ناشیعافد  راوتسا  ژد  ناشمکحم  ياهراصح  دنتـشادنپیم  دندرکیمن و 

ناریو ناناملـسم )  ) نانمؤم تسد  هب  دوخ و  تسد  هب  ار  دوخ  ياههناخ  ناـنآ  دـنکفاورف . بیجع  یـسرت  ناـشیاهلد  رد  تفرگ و  ناـشیورف 
، ناتسود تعیبط  نانادقوقح ، نایدوهی ، ناشیشک ، زا  یـضعب  «. دیریگ دنپ  ثداوح  نیا  زا  ملاع  نایانیب  درخ و  نابحاص  يا  سپ  دندرکیم ،
هک رایـسب ، فلتخم و  تاوزج  بتک و  رد  یعمجهتـسد و  رتاوتم و  تالمح  رد  تسیز ، طیحم  ظفح  نارادتـسود  رـشب و  قوقح  نارادفرط 
هک دننکیم  هدرک و  ضارتعا  دنباییم ، راکذت  رارکت و  راشتنا ، پاچ و  دـیدجت  نایدوهی  هنیزه  هب  ملاع  رـسارس  رد  انثتـسا  نودـب  هلاس  ره 

، دوب ناـشدوخ  هب  قلعتم  هک  ینیمزرـس  زا  دوـمن و  هرداـصم  ار  ناـشلاوما  درک و  عـطق  ار  ناـشیاهتخرد  ارچ  دوـب ، ادـخ  ربماـیپ  دـمحم  رگا 
رـسارس ناشیا  دوخ  یبهذـم  سدـقم و  بتک  ایآ  لایخژک ! لـقع  یمهفدـب  همه  نیا  لاـض و  لالدتـسا  نیا  زا  اتفگـش  يا  دـنار . ناـشنوریب 

نیمه حیـسم  یـسیع  هک  هدـماین  نانآ  دوخ  هسدـقم  بتک  رد  ایآ  تسین ؟ شتآ  قحتـسم  شکرـس و  ياهتما  رب  ناربمایپ  باذـع  زا  رابنارگ 
کی مدرم  یمامت  درک ؟ لیدـبت  كوخ  هنیزوب و  هب  دـندرکیم  يریگیهام  هبنـش ، تبـسلا )  ) زور رد  هک  نآ  هانگ  هب  ار  نامرجم  نایدوهی و 

ضارتعا ناسنا  هحفـص 108 ] شخبتاجن [  نابرهم و  یـسیع  هب  ارچ  باـسح  نیا  اـب  دومن ...؟ لیدـبت  ناویح  هب  درک و  خـسم  ار  هدـکهد 
ناریو يارب  هک  ناـنیا  درک ؟ لیدـبت  كوخ  نومیم و  هب  ار  تاروت  لـها  ناـیدوهی  تاـقولخم و  فرـشا  ارچ  دوب  ربماـیپ  رگا  هک  دـننکیمن 

ارچ دننادیم ، رـشب  تسد  لصاح  ندومن  ناریو  تعیبط و  بیرخت  ار  همه  نیا  و  دننازوسیم ، لد  تخرد  دنچ  ندیرب  هناخ و  دـنچ  ندرک 
؟ دروآ دـیدپ  نافوت  باذـع  نانآ  رب  درک و  نیرفن  قح  هب  ار  شیوخ  نیمزرـس  مدرم  حون  هک  دـناهدرک  شرازگ  شیوخ  هسدـقم  بتک  رد 

زین و  درب ؟ نایم  زا  ار  سوفن  یمامت  و  عون ) ره  زا  تفج  کی  طقف  يانثتـسا  هب   ) تاناویح ناج  اهرازتشک و  اههناخ و  یمامت  رد  هک  یباذع 
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دنچ ندش  عطق  ایآ  ... دناهتسناد قح  هدرک و  شرازگ  طول و ... دومث و  داع و  نانوچ  ار ، ینامسآ  يایالب  ماسقا  عاونا و  هصق  ماوقا ، ریاس  رب 
دبوکب نیمز  رب  نامسآ  تفه  جوا  زا  نانچ  درب و  نامـسآ  رب  ادخ  ناگتـشرف  زا  ياهتـشرف  ار ، طول  رهـش  هک  نآ  ای  تسا  رتمهم  امرخ  لخن 
یمهفژک نیا  أشنمرس  . دنوش نوفدم  تاکرد  يافرژ  كاخ و  قامعا  رد  تابن ، ناویح و  ناسنا و  نآ ، زیچ  همه  اب  رهـش  نانکاس  یمامت  هک 

هدرک اهر  نارفاک  رب  ناربمایپ  يوس  زا  ار  یهلا  رفیک  مازلا  ینعی  دـننادیم ، قح  زین  ناشدوخ  هک  ار  یبلطم  لصا  هک  تسا  هنوگچ  تسیچ ؟
ار لـمع  زا  یـشخب  دـنروایب ... یفلاـخم  نخـس  دـننک و  ضارتـعا  تسه  هک  ياهنوگ  ره  هب  دنـشوکیم  طـقف  دـناهتخادرپ ... تاـیعرف  هب  و 

موهفم هب  لمع  نیا  اـیآ  دزاـسیم . تخوس  عباـنم  نآ  زا  دربیم و  ار  تخرد  شیوخ  ياـقب  يارب  یمدآ  دـننیبیمن . ار  نآ  همه  دـننیبیم و 
تلادـع و دـض  راک  لمع  نیا  دـناسریم ، دوخ  ياذـغ  فرـصم  هب  دـنکیم و  حـبذ  دوخ  ياقب  يارب  ار  ناویح  وا  تسا !؟ تعیبط  بیرخت 

دیاب هحفـص 109 ] رتتسپ [ )  ) سخا هراومه  هک  ددرگیم  هنادـنمدرخ  رادـم  نیا  رب  زج  تعیبط  ماظن  قطنم و  ایآ  تسا ؟ تیعبـس  رگناشن 
هک تسا  يربمایپ  وا  تسا . سدـقم  كرابتم و  تابن  ربمایپ  هاگدـید  رد  ؟ تسا نیا  زج  یتسه  هفـسلف  و  دوش ... ( رتهب رترب و   ) فرـشا يادـف 

ياهتشرف لاب  ییوگ  دنکـشب ، ار  يروراب  رجـش  رتسگهیاس و  تخرد  هخاش  سک  ره  هدومرف : تسا و  هداد  نامرف  ناهایگ  ظفح  رب  هراومه 
و هدـش ، هدـیرفآ  ناسنا  يارب  بیـس  تخرد  تعیبط  ماـظن  رد  ناـسنا !؟ يارب  زج  دـهاوخیم ؟ هک  يارب  ار  تخرد  وا  اـما  تسا  هتـسکش  ار 
ای دیآیم  لمع  هب  ناسنا  يارب  مدنگ  ای  و  دنکیم ؟ هدیدنگ  دـساف و  نورد  زا  ار  نآ  هک  یمرک  يارب  ای  دراکیم  ناسنا  يارب  ار  نآ  نابغاب 
هک دـناهدمآ  دوجو  هب  نآ  يارب  ناویح  تابن و  ات  هتفرگ  دامج  زا  تعیبط ، بهاوم  یماـمت  دزاـسیم ؟ هاـبت  ار  نآ  هک  يراوخهقاـس  هرـشح 
هب هک  ناـسنا  دـهد . صیخـشت  دوخ  رب  ار  معنم  قح  میعن ، همه  نیا  زا  و  درب . دوجـس  ار  تعیبـط  قلاـخ  درب و  دوس  دوج ، همه  نآ  زا  یمدآ 

نیک ریـشمش  وا  هیلع  دنک و  یتمرحیب  نابغاب  هب  دروخب و  ار  غاب  هویم  دیآرد ، هدروآ  دیدپ  ار  نآ  زوسلد  ینابغاب  هک  هویم  لخنرپ و  یغاب 
لـضا مه  لـب  ماـعنالاک  کـئلوا   » قادـصم و  تسین ؟ خـسم  هتـسیاش  تـسین و  رتتـسپ  ناوـیح  زا  اـیآ  تـسا . يدوـجوم  هنوـگچ  دـشکب ،
ریـشمش تسا  هدیـشخب  تمعن  ار  نانآ  هک  يرگـشیاشخب  معنم  باهو و  تسد  رب  دنزومایب  ناسنا  هب  ات  دندمآ  ناربمایپ  [ 12 [ ؟ تسین « الیبس

اهنآ ببس  هب  ناسنا ، هک  دوش  نآ  بجوم  لخن  هلصا  راهچ  رگا  دنراد . ساپس  رکـش و  شربارب  رد  دنراد و  ساپ  ار  شیاهتبهوم  دنـشکن و 
هحفـص يدوبان [  يارب  و  دریگیم ، ازع  تخرد  دـنچ  يدوبان  يارب  ناشناج  . دـیآرب هشیر  زا  اهلخن  نآ  هک  رتهب  نامه  دـباترب ، قح  زا  يور 

نیا نانیا ، دـنتخوس و  دادـیب  شتآ  هب  دـندرک و  هراپ  ار  دوخ  دـهع  هفیحـص  تقیقح و  قح و  قاثیم  ناـیدوهی  هن ...!! ناـسنا  تقیقح  [ 110
لثم . دنتخودرب هدید  لیصا  تقیقح  نآ  رب  اما  دندید و  ار  لخن  هلـصا  تسیب  هد  ندش  هتخوس  دندرواینرب و  مد  هدید و  ار  همه  نآ  ناعفادم 

ياهدوت ندـش  هتخوس  يارب  نانآ  دـننزب و  شتآ  دـندنبب و  يریت  هب  یمزیه  لت  رب  ار  هانگیب  موصعم و  يدوجوم  هک  دـنامیم  نیا  هب  ناـشیا 
نینچمه ... دنرواین يدای  دنرواین و  يداد  دادیب ، نآ  رب  هدش ، رتسکاخ  هتخوس و  هک  سدـقم  هانگیب و  نآ  رب  دـننازوسب و  لد  بوچ  مزیه و 

 - دندوب هتخادنین  وا  رب  زونه  هک  یگنس  لیلد  هب  درک و  تیانج  زا  لبق  صاصق  ارچ  هنوگچ و  هک  دناهدرک  داقتنا  نینچ  نافلاخم  زا  یـضعب 
رظن ساسا  رب  دـیاب  وا  ایآ  تسا ... رتاجب  همه  زا  داقتنا  نیا  ...؟ تفر ناـنآ  اـب  گـنج  هب  دـشاب -  ارجاـم  نآ  روآماـیپ  لـیئربج  رگا  دـنچ  ره 
نانیا اب  هتفگ  ادـخ  يوس  زا  لیئربج  درکیم ؟ اـنتعا  یگنـس  نداـتفا  هب  و  درکیمن ... ییاـنتعا  یناـیحو  نخـس  ینامـسآ و  هتفگ  هب  ناـشیا ،

هب ربمایپ  نیا  هک  دوب  رارق  رگا  اتفگـش !! داتفایم . گنـس  اـت  درکیم  ربص  دـیاب  دـنیوگیم  ناـنیا  تقو  نآ  دنانکـشنامیپ و  اریز  گـنجب ،
يربمایپ هچ  دـشابن ، زرحم  شیارب  دـتفایم  قافتا  هک  یلمع  تینیع  نانوچ  ینامـسآ  نخـس  ظفل و  تیناقح  و  دـهدن ، ءاـهب  نامـسآ  نخس 

هرتسگ و هب  ار  یگدـنز  نویلیم  اهنویلیم  دوب و  هتخیر  مه  هب  ار  دوخ  هعماج  زیچ  همه  ءارقا »  » ناـمرف یحو و  هملک  کـی  ساـسا  رب  وا  !؟ دوب
شریذـپ ات  برع  یمامت  اب  دیـشکیمرب و  ریـشمش  نآ  تیمکاح  يارب  دـناوخیم و  یحو  هملک  کـی  هحفـص 111 ] نامه [  تعاـطا  هقبر 

نیعم وا  يارب  ار  فیلکت  یگنس  طوقس  ات  دنامیماو  دیاب  یسک  نینچ  تقو  نآ  و  دمآیمرد ، گنج  هب  هللا » الا  هلا  ال   » ینایحو هملک  نامه 
ارچ تفگن : زین  ناـشیکی  دـندرکن و  ضارتعا  هلأـسم  نیا  رب  هعلق  ناـیدوهی  دوخ  یتح  هک  تسا  نآ  ناـنیا  ضارتـعا  زا  رتبیجع  !! درکیم

نانچ ماجنا  دنتـسناوتیم  یتحار  هب  نانآ  میتشاد . اور  وت  هیلع  ار  ياهشقن  نانچ  ام  هک  ییوگیم  اجک  زا  ینکیم و  تیانج  زا  لبق  صاـصق 
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هداتفین قافتا  يزیچ  چـیه  زونه  زین  رهاظ  ظاحل  هب  تشادـن و  دوجو  ناشهیلع  یمرج  كردـم  چـیه  اریز  دـننک . راـکنا  ـالماک  ار  ياهئطوت 
هک دوب  هتفرگن  رارق  زین  وا  رـس  يـالاب  هعلق و  زارف  رب  زونه  یتـح  شاـحج  نب  ورمع  هک  تسا  تقیقح  نیا  زا  یکاـح  نوتم  همه  اریز  دوب ...

. دوب تیعقاو  یمامت  تقیقح و  همه  تینیع  تیعماج و  نانوچ  وا  تاملک  زین  نانآ  دوخ  يارب  اریز  دنتسناوتن ... نانآ  اما  دزادنیب ... ار  گنس 
همه زا  یـسوم و  نوچ  يربمایپ  ناج  رگهئطوت  راکتیانج ، نئاخ و  ار  شاحج  نب  ورمع  نایدوهی ، زا  یـضعب  هک  دوب  نهربم  ناسنآ  هیـضق 

زا دـش و  ناملـسم  رگید  يدرم  هارمه  هب  هک  يايدوهی  نامه  نیماینبا ، دزن  رد  هنومن  روط  هب  دـندیدیم . صاصق  لـباق  هک  نآ  رتتفگش 
هک نیا  اب  شاحج  نب  ورمع  دوب . نآ  رفیک  هشیدـنا  رد  هک  دوب  یندوشخبان  هناملاظ و  ردـق  نآ  شاـحج  نب  ورمع  لـمع  دـمآ ، نوریب  هعلق 

. دنامیمن نمیا  دوخ  لمع  صاصق  زا  دوب ) شاحج  نب  ورمع  رسمه  نیماینبا  رهاوخ  اریز   ) دوب وا  داماد  وا و  يومعرسپ  نیماینبا ، تسود 
 ] ناتسود نایانشآ و  زا  يدرم  ماجنارس  دناسرب . شهانگ  تبوقع  هب  ار  درم  تسه ، هک  هنوگ  ره  هب  هک  دوب  هدرک  رومأم  ار  یسک  نیماینبا 
ار شاحج  نب  ورمع  تسه  هک  هنوگ  ره  تساوخ  وا  زا  یلام ، تخادرپ  ربارب  رد  تشامگ و  راک  نیا  هب  ار  سیق  هلیبق  زا  دوخ  هحفص 112 ]
زا نیماینبا ، تساوخ  هدارا و  هب  شاحج  نب  ورمع  هک  تشذگن  يزور  دنچ  ماجنارس  و  دناسرب ... شنیگنن  لمع  يازـس  هب  دنک و  ریگلفاغ 
زا سپ  ربمایپ  دوبن ... رتشیب  زورهنابـش  هدزناپ  دندنام ، ناشیاههعلق  رد  نایدوهی  هک  یتدم  یمامت  ... دش هتـشک  ریـضنینب  هعلق  نایدوهی  هرمز 

کی اب  دوب ، گرم  ناشیمامت  يازس  دندوب ، هتسب  وا  اب  هک  ینامیپ  قبط  هک  نآ  اب  تشکن و  ار  ناشیا  زا  نت  کی  یتح  گرزب ، تنایخ  نآ 
هدرک راب  اهنآ  رب  ار  دوخ  تیبلا  ثاثا  دندوب و  راوس  رتش  دصشش  رب  نانآ  درک . ناشنوریب  ریضنینب  ژد  زا  دوشخب و  نانآ  رب  فیفخت  هجرد 

خرـس و ياهگنر  زا  ییاهناینرپ  دندوب . هدرک  نت  رب  ار  دوخ  يابید  ریرح و  ياههماج  نیرتهب  دندوب و  هتـسشن  اهلمحم  رب  ناشنانز  دـندوب .
، دندناوخیم دورس  دندزیم و  ین  فد و  نانز  دندوب . هتـشاذگ  شیامن  ضرعم  هب  زین  ار  دوخ  يابیز  تمیقنارگ و  نیرز ، ياهنیذآ  زبس و 
هودنا و نیرتمک  دوخ  دـیعبت  زا  دـنهد  ناشن  هک  دـندرکیم  نآ  يارب  ار  همه  نیا  . دـندادیم ناشن  ار  دوخ  ياهرویز  اهدنبتـسد و  اهوگنلا ،

عـالق رد  مـیوریم و  ریـضنینب  ياـهژد  زا  رتـهب  رتمکحتـسم و  ییاـههعلق  ربـیخ ، هـعلق  هـب  دـنتفگیم : زین  ناـشنادرم  دـنرادن ... ياهـمهاو 
ناـنزفد و دـندرکیم و  يداـش  دـندیدنخیم و  . میباـییم ناکــسا  تـسا ، يدوـهی  درف  ره  یگدــنز  يوزرآ  هـک  ربـیخ  ریذــپانتسکش 

تسار سپس  جرزخ و  نب  ثراحلب  هلحم  زا  دندوب  هدیزگرب  دوخ  جورخ  يارب  هک  ار  يریسم  دنتفریم . هحفص 113 ] نوریب [  ناناوخزاوآ 
هودنا نیرتمک  بجوم  نطو  يالج  نیا  هک  دنهد  ناشن  دنـشکب و  همه  خر  هب  ار  ناشیکابیب  هوکـش و  ات  تشذگیم  هنیدم  رازاب  نایم  زا 

دوـخ هب  تسنادیم . ار  ناشمیمـصت  زین  ربماـیپ  اـقافتا  دـندوب و  رتـسگنماد  یبوـشآ  گرزب و  یگنج  هشیدـنا  رد  تسین ... ناـشیارب  یمغ  و 
دوب یهاپس  نانچ  دیما  هب  درک ... دنهاوخ  جیـسب  دمحم  هیلع  ار  بازحا  زا  نارگ  یهاپـس  جورخ ، ضحم  هب  اما  دنوریم و  نوریب  دنتفگیم 

دندرگیمزاب و يدوز  هب  هک  دنتـشاد  ار  نآ  دیما  دندییاسیم و  مه  رب  نادند  نطاب  رد  دندیدنخیم و  رهاظ  هب  . دنتـشاد يايداش  نانچ  هک 
گنت وا  رب  دنروآیم  دـمحم  زیتس  هب  دوخ  هارمه  هب  هک  ینانمـشد  اب  ار  نیمز  یمامت  كاخ و  يهرتسگ  هکلب  هنیدـم ، هصرع  یمامت  اهنت  هن 

ات دـنوریم  هکم  شیرق  يوس  هب  تسار  ناشناربهر  هک  تسنادیم  تسنادیم و  شیپ  زا  ار  ناشیاههشیدـنا  یمامت  ربماـیپ  درک ... دـنهاوخ 
نوخ هب  ار  رابنوخ  هئطوت  دـهن و  نانآ  نایم  رد  غیت  تساوخیمن  رـضاح  لاح  رد  اـما  دـننک . یلمع  دـنراد  هشیدـنا  رد  هک  ار  هچنآ  اـج  نآ 
تاین رذب  درکیم و  نشور  ار  زیچ  همه  نامز  رذگ  سپـس  دادیم . ناشن  دوخ  زا  ییابیکـش  تشذگیمرد و  رگید  راب  کی  ... دیوگ خساپ 
دودح هرز و  رفغم و  هاجنپ  درک . هرداصم  ار  ناشیا  حالس  ربمایپ  ... درکیم هتخپ  تفکشیمرب و  ار  اهنطاب  هویم  دومنیم و  زبس  ار  اهداهن  و 

دوخ اب  هدرک و  ناهنپ  ار  دوخ  ياهریـشمش  زا  یمین  نانیا  هک  دوب  راکـشآرپ  اـما  تفرگ . ناـنآ  زا  ریـشمش  هاـجنپ  هحفـص 114 ] دصیس و [ 
دوخ اب  هک  ییاهحالس  فشک  يارب  ار  ناشیا  ياهراب  هک  دادن  روتسد  ربمایپ  اما  دوب . نانآ  حالس  طبض  رومأم  هملـسم  نب  دمحم  دنربیم ...

رتبیجن و وا  تمارک  اـب  ناـج  دـنورب . هک  تشاذـگ  درک و  یـشوپمشچ  زین  ناـشتنایخ  نیا  زا  دـننک . یـسراو  هدوشگ و  دـناهدرک ، ناـهنپ 
بآ هاچ  عرز و  تشک و  نانیا ، لاوما  زا  هک  هچنآ  اما  . دنک زاب  ار  ناشتـشم  دهد و  ناشتلاجخ  رگید  راب  کی  هک  دوب  نیا  زا  رترگـشیاشخب 
یلع هللا  ءافا  ام  : » دوب نینچ  نآرق  يادـخ  حیرـص  روتـسد  درکن . میـسقت  دوخ  هباحـص  نایم  رد  یگنج  میاـنغ  هویـش  هب  دوب ، هدـنام  هریغ  و 
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مکیتآ ام  مکنم و  ءاینغالا  نیب  هلود  نوکی  یک ال  لیبسلا  نبا  نیکاسملا و  یمتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر 
دهد تمینغ  شربمایپ  هب  اههیرق  مدرم  زا  دوخ  ادـخ  هچنآ  ینعی  باقعلا : دـیدش  هللا  نا  هللا  وقتا  اووهتناف و  هنع  مکیهن  ام  هوذـخف و  لوسرلا 

نامیتی دوخ ، نادـنواشیوخ  هب  دـهاوخیم ) دوخ  هک  نانچ  ار  لام  نآ  ربمایپ  ات   ) تسین یقح  نآ  رد  ار  یـسک  تسا و  ربمایپ  ادـخ و  نآ  زا 
امش ءاینغا  تورث  تورث ) میسقت  شخپ و  نیا  اب  ات  دهدیم  نامرف  هنوگ  نیا  ار  امش  ادخ   ) دهدب هدنام  هار  زا  نارفاسم  و  نانیکسم ، هعماج ،

ار نامه  دناریم  ناتنامرف  نآ  رب  دهدیم و  امش  هب  ربمایپ  هک  ار  هچنآ  ره  ( ناناملسم يا  ناه  دوشن . رایسب  ناتنازیچیب  رقف  و   ) دریگن ینوزف 
ار ادخ  دینک و  بانتجا  نآ  زا  ادج  درادیمزاب  نآ  زا  ار  امـش  ربمایپ ، هک  هچ  ره  و  دیهنن ) وا  راک  رد  یتعدـب  دوخ  زا  و   ) دریذـپب دـیریگب و 
ار ریضنینب  میانغ  ربمایپ  دید  نوچ  رمع  دیوگیم : ینـس  هدنـسیون  يدقاو  هحفـص 115 ] تسا [ ». رفیک  تخـس  ادخ  انامه  اریز  دیزیهرپب .

ینکیمن میسقت  تمسق  جنپ  هب  هدمآ  مهارف  تیارب  ریضنینب  زا  هک  ار  هچنآ  ارچ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : وا  هب  درکن  میـسقت  ناناملـسم  نایم 
نآ هدومرف  تمحرم  نم  هب  اصاصتخا  دـنوادخ  هک  ار  يزیچ  دومرف : خـساپ  رد  ربماـیپ  يدومرف ؟ لـمع  ردـب  میاـنغ  دروم  رد  هک  ناـنچمه 
نم هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  دومرف : نینچ  دوخ  دنوادخ  هک  اریز  دشاب . یمهس  نآ  رد  ناناملسم  زا  کی  ره  يارب  هک  منکیمن  میـسقت  هنوگ 
هـس ادخ  لوسر  يارب  تفگیم : باطخ  نب  رمع  زین  دیازفایم و  دوخ  نخـس  همادا  رد  يدـقاو  هاگ  نآ  خـلا ...)  ) لوسرلل هللف و  يرقلا  لها 

لماش هک  ار  ریـضنینب  میانغ  ربمایپ  دناهتـشون  ننـست  لـها  [ . 13 . ] ربـیخ كدـف و  ریـضنینب ، میاـنغ  دوب : یـصاصتخا  هژیو و  تمینغ  دروم 
هناخ زا  هک  دندوب  ینارجاهم  بلغا  نانیا  دومرف . میـسقت  دوخ  رجاهم  نارای  نادنواشیوخ و  نایم  دوب  هریغ  ناتـسلخن و  بآ و  هاچ  هعرزم و 

لاوما نیا  ربمایپ  دندنارذگیم . راگزور  يرادان  تنکـسم و  هب  هنیدم  رد  دندوب و  هدـناماو  دوب ، هدـنام  هکم  رد  هک  ناشیتسه  هناشاک و  و 
رد هک  وا  ياهشـشخب  زا  یـضعب  مان  دیـشخب . دنتـشادن  یلانم  لام و  هک  هناجدوبا  فینح و  نب  لهـس  راصنا ؛ زا  نت  ود  هب  زین  نانآ و  هب  ار 

فوع نب  نمحرلادـبع  هب  مرج ؛»  » هاـچ باـطخ  نبرمع  هب  رجح ؛»  » هاـچ رکبوبا  هب  تسا : رارق  نیا  زا  هتـشگ ، تبث  هدـش و  شرازگ  خـیرات 
يریشمش ذاعم  نب  دعس  هب  نینچمه  داد . ار  هلیوب »  » دسالادبع نب  ۀملسوبا  ماوع و  نب  ریبز  هب  هطارض ؛»  » نانس نب  بیهص  هب  هلاؤس ؛»  » نیمز
ریضنینب میانغ  دید  میهاوخ  میدید و  هک  نانچ  هحفص 116 ] دومن [ ... تیانع  دوب  يدوهی  قیقحلایبا  ریشمش  هک  ار  فورعم  تمیقنارگ و 

هتشک و مالسا  هاپس  زا  ینازابرس  دشن و  هدز  اهگنج  نیا  رد  يریـشمش  داتفین ... ربمایپ  تسد  هب  ناناملـسم  راکیپ  یـشکرگشل و  اب  كدف  و 
وا هک  هچ  ره  دوب و  ربمایپ  دوخ  حور  سفن و  یلع ، عقاو  رد  و  تخادنا ، اپ  زا  ار  كوزع  یلع ، یبش  دنربب . نآ  زا  ياهرهب  ات  دندشن  یمخز 

انعم نیا  رب  یهلا  عطاـق  دـیکا و  ناـمرف  يرآ  دـمآیمن . باـسح  هب  ناگدـنمزر  ریاـس  لـمع  وزج  دوب و  هدرک  ربماـیپ  دوخ  ییوـگ  درکیم 
تسد هب  رد  مالسا  ناگدنمزر  زا  یسک  اریز  دنک . میسقت  هاپـس  دارفا  نایم  ار  ریـضنینب  میانغ  درادن  قح  ربمایپ  هک  تشاد  یمامت  تحارص 
ناـیم تسا  راـتخم  ریخم و  دـنادیم  حالـص  هک  ياهنوـگ  ره  هب  تسوا و  دوـخ  نآ  زا  لاـم  نیا  هـکلب  تـسا . هدرکن  یـششوک  ناـشندروآ 
حالص هک  هنوگ  ره  هب  دهاوخیم و  هک  سک  ره  رب  ار  دوخ  مهـس  دنک و  میـسقت  هدنام  هار  زا  نارفاسم  نانیکـسم و  نامیتی ، نادنواشیوخ ،

ردص رد  نینچمه  . دیشخب تساوخیم  دوخ  هک  یـسک  ره  هب  نآ ، نیا و  هب  ار  لاوما  نیا  زا  یـضعب  درک و  نانچ  ربمایپ  .و  دیاشخبب دنادیم 
دوـخ کـیدزن  نادـنواشیوخ  هب  لوا  تسا ، هدرک  اـطع  وا  هب  هژیوـب  اـصلاخ و  ادـخ  هک  یمیاـنغ  مهـس  نیا  زا  وا  هک  دوـب  هدـمآ  نینچ  هیآ 

هک نانچ  فسأت و  تیاهن  رد  اما  . دیـشخب همطاف  هب  یهلا  نامرف  يانعم  نیمه  رب  ار  كدف  ربمایپ ، دید  میهاوخ  اهدعب  هک  نانچ  و  دـیاشخبب .
ینعی دـنتفرگ ، سپ  هتـشاد و  عنم  همطاف  شرتخد  رب  ار  ادـخ  لوسر  شیاـشخب  ربماـیپ ، تاـفو  زا  سپ  رمع  رکبوبا و  دـید ، میهاوخ  اهدـعب 

 ] هکلب تسین ، شـشخب  هتـسیاش  لاـم  نآ  هک  نآ  لـیلد  هب  دوب  هدرک  راذـگاو  وا  هب  یهلا  شیاـشخب  ناونع  هب  ربماـیپ  هک  ار  یکدـف  هعرزم 
ربمایپ هک  دروآ  دهاش  ار  نمیاما  یلع و  يو  دوب . مردپ  ششخب  كدف  دروآ  لیلد  همطاف  دندرک . هرداصم  تسا  هدوب  ثاریم  هحفص 117 ]
کلم نیا  هک  دنتفگ  نینچ  هنارصم  دهدیم ! یهاوگ  شنز  عفن  هب  یلع  دنتفگ  هتفریذپن و  ار  وا  دوهش  ود ، نآ  اما  دیـشخب . نم  هب  ار  كدف 

مورحم مردـپ  ثاریم  زا  ارم  یقح  هچ  هب  باـسح  نیا  اـب  تسا . هدوب  ثاریم  دـییوگب  بوـخ ، رایـسب  هک  دروآ  تجح  همطاـف  تسا . ثاریم 
دوب و يدحاو  ربخ  هک  ار  ثیدح  نیا  میراذگیمن .» ثاریم  ناربمایپ  هورگ  ام  : » تفگیم هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  تفگ  رکبوبا  دینکیم ؟
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ناونع هب  هک  تشادن  يدهاش  درکیمن و  دیکأت  ار  يربخ  نینچ  وا  زج  سک  چیه  مالسا  تما  یمامت  رد  دوب و  هدینش  شدوخ  رکبوبا  طقف 
همطاف رب  دوشیمن -  دییأت  تنـس  لها  رظن  قبط  رب  هجو  چـیه  هب  زین  دـحاو  ربخ  تحـص  و  دـشاب -  ثیدـح  نیا  عامتـسا  یهاوگ  مود ، رفن 

، تدوخ عفن  هب  وت  ایآ  هک  درکن  ضارتعا  هفیلخ  هب  باعرا  وج  تهج  هب  تما  زا  زین  یـسک  و  دنتفرگزاب ... وا  زا  ار  كدف  دندرک و  لیمحت 
لوبق دندوب ، نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  هک  ار  همطاف  دـهاش  اج  نآ  ياهتخاشنرب ؟ دـنکیم  یهاوگ  ار  تدوخ  هتـساوخ  هک  ار  يربخ 

ربخ نخـس و  نیا  وت  دشاب  هدینـش  هک  دـنک  یهاوگ  هک  تسین  یمود  رفن  اج  نیا  دـنهدیم و  يأر  هداوناخ  دوخ و  عفن  هب  یتفگ  يدرکن و 
تسین و دوهش  هب  دنتـسم  نانآ  نخـس  یتفگ  یهدیمن ؟ يأر  ربخ و  تدوخ  عفن  هب  وت  دوخ  هک  اجک  زا  یـشاب و  هدینـش  ربمایپ  زا  ار  دحاو 
ار دوهشیب  نخس  یتشادن و  يدهاش  تدوخ  اما  دوب ) هداد  یهاوگ  نآرق  ناشقدص  تداهش  هب  دنتـشاد و  دوهـش  هک  یلاح  رد   ) يدرک در 

نخس نآ  هک  دوب  هحفـص 118 ] راکـشآ [  نهربم و  الماک  درک  میهاوخ  نشور  هک  یفلتخم  لیالد  نیا  هب  يراب  !... يدرک لـیمحت  روز  هب 
. دوبن نآ  يارب  یهاوـگ  رکبوـبا  زج  هچ  . 1 دوب : ضحم  لـعج  غورد و  میراذـگیمن ،» ثاریم  دوخ  زا  سپ  ناربماـیپ  هورگ  اـم   » هک رکبوبا 

نیرتمهم نیا  و   ) دوب نآرق  صن  اب  یفانم  الماک  ریاغم و  ینخـس  ثیدـح  نآ  . 2 دندرکیم ؛ شدییأت  دیاب  لداع  ود  دوب و  دـحاو  ربخ  ینعی 
رد همطاـف  اـقافتا  دـنربیم و  ثرا  رگیدـکی  زا  ناربماـیپ  دـیوگیم  احیرـص  نآرق  اریز  دوب ،) هتـسب  ربماـیپ  رب  هک  دوـب  ینخـس  در  رد  لـیلد 
زا دـننکیم ، ثحب  نآرق  رد  ار  ثرا  هملک  يوحن  هب  هک  یتایآ  یماـمت  دومنیم و  تاـیآ  نیمه  هب  دانتـسا  تشاد  رکبوبا  رب  هک  یـضارتعا 

دوخ ياج  رد  هک  دومنیم ، هئارا  نانآ  رب  دنـس  ناونع  هب  ناربمایپ ، زا  نادنزرف  ندرب  ثاریم  و  ناشنادنزرف ، يارب  ناربمایپ  نتـشاذگ  ثاریم 
... درک میهاوخ  ثحب 

عاقرلاتاذ یگنج  تیرومأم 

مدرم نانیا  درک . ار  هبلعثینب  براحمینب و  نافطغ ، گرزب  يهلیبق  زا  هریت  ود  اب  گنج  جیـسب  ربماـیپ  ریـضنلاینب ، جارخا  يارجاـم  زا  دـعب 
دمآ نوریب  هنیدم  زا  ناشنداد  لامشوگ  يارب  ربمایپ  . دندرکیم داجیا  رابگرم  ییاهتمحازم  ناناملسم  يارب  هراومه  هک  دندوب  دجن  نیمزرس 
يوج تسج و  رد  ربماـیپ  هحفـص 119 ] [ . ] 14 . ] داـهن دوخ  ياـج  هب  ار  تریغرپ  عاجـش و  تیمحاـب ، روسج و  درم  نآ  يراـفغ ، رذوبا  و 
ودرا اج  نامه  و  دـنتفگیم . عاقرلاتاذ »  » ار نآ  هک  دوب  یتخرد  اج  نآ  رد  دـنار . شیپ  ار  شیوخ  هاپـس  لخن »  » مان هب  یناـکم  اـت  نمـشد 

رب دنتخیرگ و  وا  يور  شیپ  زا  دـندوب  دایز  رایـسب  هک  نآ  اب  نانیا  تفاین . ار  وا  اب  دروخرب  تأرج  دـید ، ار  ربمایپ  هاپـس  نوچ  نمـشد  دز ...
هن دنیآرب و  وا  اب  گنج  هب  هک  دنتشاد  ار  نآ  تماهش  ردق  نآ  هن  دنتفرگ . رظن  تحت  ار  ربمایپ  هاپـس  هتفرگ و  عضوم  اههوک  نوماه و  يالاب 

نیزارف هاـگهانپ  یـشیجلاقوس و  عضاوم  زا  دـننک . یقلت  تمیزه  یعون  ناونع  هب  ار  ناـشلمع  هک  دـنتخیرگیم  دـندشیم و  رود  ردـق  نآ 
زا نمشد  یتقو  یطیارش  نینچ  رد  دندوب . نیمک  رد  هتفرگ و  رظن  تحت  دنتشاد  رارق  بیشن  رد  هک  ار  ربمایپ  هاپـس  راسهوک ، لوصولابعص 

نمـشد هلمح  زا  وا  دوب و  هدیـسر  زامن  تقو  کنیا  اما  دادیمن ... هلمح  هزاجا  ربمایپ  درکیمن ، هلمح  هب  زاغآ  دومنیم و  بانتجا  يریگرد 
( یگنج شاـبهدامآ  زاـمن   ) فوـخ زاـمن  اـت  داد  ناـمرف  دوـخ  نایهاپـس  هب  ور  نیا  زا  درکیم . ادا  ار  دوـخ  ینید  بجاو  دـیاب  دوـبن و  نـمیا 

زاـمن تعکر  ود  وا  اـب  دـندوب و و  هدرک  ادـتقا  وا  هب  هک  یلاـح  رد  مالـسا  هاپـس  زا  ياهتـسد  هک  دوـب  بـیترت  نـیا  هـب  زاـمن  نآ  و  دـنناوخب .
هحفـص 120] رد [  هک  دنـشاب  ناشیا  بقارم  هداتـسیا و  نمـشد  يور  هب  ور  هک  دندوب  فظوم  رگید  ياهتـسد  مالـس  زا  سپ  دـندناوخیم ،

هورگ دیـسریم ، ناـیاپ  هب  نیلوا  تـعکر  ود  نوـچ  دـنیامن و  عـفد  ار  ناـشهلمح  هدرک ، عاـفد  نارازگزاـمن  زا  یلاـمتحا  يهـلمح  تروـص 
ادتقا وا  هب  یگنج  عیرس و  ار  مود  تعکر  ود  دندمآیم و  هدرازگ  زامن  ربمایپ  اب  هک  نانآ  ياج  هب  دندوب ، نمـشد  يور  هب  ور  هک  یناعفادم 

درکن و هلمح  نانآ  رب  زین  ربمایپ  درکن ، هلمح  هب  تردابم  نمشد  نوچ  یشکودرا ، نیا  رد  . دنتفریم نانآ  ياج  هب  نارازگزامن  دندرکیم و 
هب ار  هار  اهگنـسرف  وا  دوب ... وا  يونعم  تردـق  لاـمک  رگناـشن  يو  تاـکرح  هنوگ  نیا  تشگزاـب . ناـفطغ  نیمزرـس  زا  زور  دـنچ  زا  سپ 

نانآ هقطنم  رد  نوچ  دمآیم و  دیزرویمن ، غیرد  تراسج  يزوتنیک و  هعدخ ، هنوگ  ره  زا  وا  هب  تبسن  هک  ینمشد  یپ  رد  رایسب  ترارم 

قح هنادواج  هسامح  قدنخ ، زا 103ربمایپ 15  هحفص 42 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رادقم نامه  هب  دمآیمرب  زیرگ  عافد و  عضوم  رد  تشاذـگیم و  سپاو  یمدـق  نمـشد  هک  نآ  ضحم  هب  تفرگیم ، رارق  ناشیور  رد  ور 
تراسج و هک  تسین  یـسک  وا  ـالوا  هک  دـمهفب  نمـشد  درونهر ، نیا  زا  دـشاب  اـت  دـشیمن ... زیتس  هلمح و  ریگیپ  رگید  درکیم و  هدنـسب 
ار وا  تساوخ  هک  هنوگ  ره  سک  ره  ات  دراذگب  تسد  يور  تسد  دنیـشنب و  شیوخ  هقطنم  رد  روط  نیمه  دریگب و  هدیدن  ار  نانآ  مجاهت 

دراد تشذگ  شیاشخب و  زین  ردق  نآ  يونعم  یمسج و  قوفت  الیتسا و  تبالـص ، تیاهن  رد  وا  هک  دمهفب  نمـشد  امود  زین  و  دنک ، دیدهت 
راتـشک و زا  دـنادب و  یفاک  دـناهتفرگ  عضوم  هدـش و  یفخم  اههوک  يـالاب  رب  دـناهتخیرگ و  هک  ناـنآ  يارب  ار  یلامـشوگ  ردـق  نیمه  هک 

هحفص 121 ] [ . ] 15 . ] دنک يراددوخ  يزیرنوخ 

رباج هاگن  رب  اشوخ 

ناظفاحم ناعفادم و  نایم  رد  يو  هک  دوب  نینچ  هراومه  یگنج  ياهتیرومأم  رد  دنام . بقع  دوخ  هاپـس  زا  ربمایپ  هوزغ  نیا  زا  تشگزاب  رد 
ییاج رد  زامن ، يارب  هک  هاگهگ  دـمآیم و  نانآ  یپ  رد  اهنت  ای  رگـشل و  شیپاشیپ  هک  دادیم  خر  نینچ  تاقوا  يرایـسب  دورب . دوخ  هاـپس 

... دناوخیم زامن  و  دـنامیم ، نابایب  لد  رد  ياهشوگ  اهنت  وا  داتفایم و  شیپ  هار  اهتعاس  درکیم و  تکرح  هاپـس  يو  روتـسد  هب  دـنامیم ،
رکفت و دوب  ییانشآ  ییانشور و  تبحم ، تمحر و  عمج  عمـش  هک  نانچمه  دناسریم ... شیوخ  نارای  هب  يدعب  لزنم  رد  ار  دوخ  هاگ  نآ 
رگـشتسرپ و هشیپقشاع ، لد  تشاد . یـشوخ  تاعاس  دـمآیم  هنالمأتم  هنت و  کـی  هک  اـهنابایب  لد  رد  و  تشادیم . تسود  زین  ار  ییاـهنت 

هاگ نآ  دمآیم و  شیوخ  هاپـس  یپ  زا  اهتعاس  زور  نآ  ... تشاد تبقارم  یتوکلم  سدقم و  تاظحل  نیا  رد  ییاهاوجن  هچ  شاهشیدـناادخ 
. دوب يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  دوب . هداتفا  بقع  گنج  ناوراک  زا  هدـناماو و  ارحـص  رد  شیوخ  رتش  اب  هک  دـید  ار  یکناوج  نابایب  لد  رد 

همه دوریمن . هار  مراد . يدنک  ناوتان و  رتش  اربمایپ  تفگ -: خساپ  رباج  تسا ؟ هدنام  هار  زا  ارچ  دیـسرپ  تشاد و  هگن  ار  دوخ  رتش  ربمایپ 
تخرد ناوج ، هحفـص 122 ] هدب [ . نم  هب  یبوچ  هکت  ناباوخب و  ار  ترتش  تفگ -: دمآ و  دورف  شیوخ  رتش  زا  ربمایپ  . مدنام نم  دـنتفر و 

ار نآ  تمیالم  اب  سپـس  تفرگ و  ار  بوچ  دومن . میدـقت  ربمایپ  هب  دـنکرب و  نآ  زا  یبوچ  هکت  دـید . اهیکیدزن  ناـمه  رد  ار  ياهدیکـشخ 
. دوب یبیجع  زیچ  داتفا . هار  هب  رتش  دش و  راوس  رباج  . وش راوس  کنیا  دومرف : سپس  دیشک و  ورف  رتش  ندب  فلتخم  ياهتمـسق  رب  راب  نیدنچ 

نیرتـهب زا  هک  ربماـیپ  رتـش  زا  درکیم  شیاـهر  رگا  هک  تفریم  راوهر  ناـنچ  تفریمن ، یتـحار  هب  یمدـق  هدـناماو و  نتفر  زا  هک  يرتـش 
ربمایپ تشاد . نطاب  يافص  نامیا و  رون  هک  دوب  یکناوج  نیا  دمآیم ... ربمایپ  شوداشود  رباج  داتفایم ... رتشیپ  زین  دوب  هزامج  ياههقان 

و دندوب . افو  تبحم و  افـص ، يزابناج و  نادناخ  نانیا  تشادیم . تسود  دـش ، دیهـش  دـحا  رد  هک  زین  ار  شردـپ  تشاد . تسود  ار  رباج 
هناـخ هتـسبلد  لد ، قمع  زا  دوب . وا  ترتـع  وا و  هب  تدارا  قـشع و  هبذاـج  همه  تشاد . یلع  یتـسود  زا  هدـنکآ  يرهمرپ  لد  هچ  رباـج  نیا 

هچ هدـنیآ  رد  اهمـشچ  نیا  تشاد و  ینامـشچ  هچ  ناوـج  درم  هـک  هو  تـشاد ... اـهانعم  رهوـگ  شبلق  فدـص  رد  یلع  رهم  دوـب و  همطاـف 
نوـنکا مه  زا  ار  وا  هدـنیآ  همه  تـسنادیم . ار  زیچ  هـمه  ربماـیپ  دربیم . بیـصن  تبحـص ، ضیف  هاـگن و  بهاوـم  زا  یمیظع  ياـههنیجنگ 

یناوج دهاش  رباج  تسنادیم  تسنادیم ... دیـسریم  ینرق  دودح  هب  هک  ار  وا  نس  دوب ، هلاس  دـنچ  تسیب و  یناوج  هک  کنیا  تسنادیم .
ماما  ) نیـسح نب  یلع  شدـنزرف  نیـسح ، زا  سپ  درک و  دـهاوخ  كرد  ار  ود  نآ  نینـس  لامک  ناـمز و  دوب . دـهاوخ  وا »  » نیـسح نسح و 

كرابتم راونا  زا  میرک  هرهچ  جنپ  دید . دـهاوخ  شایکدوک  رد  زین  ار  رقاب ) ماما   ) یلع نب  دـمحم  وا  زا  سپ  دـید و  دـهاوخ  زین  ار  داجس )
، نسح یلع ، وا ، تماما  تفالخ و  هحفص 123 ] تیاده [ ، نامـسآ  نازورف  رتخا  جنپ  یگدنز  ياهؤلألت  دهاش  دید . دهاوخ  ار  وا  نادناخ 

داجس هب  ار  ممالس  نم  زا  سپ  هک  تفگیم  رباج  هب  ربمایپ  اهدعب  ... دش دهاوخ  رقاب )  ) یلع نب  دمحم  و  داجس )  ) نیسحلا نب  یلع  نیـسح ،
سوبب و راشفب ، دوخ  بلق  رب  ارم  ناج  لد و  ياههویم  نم  بناج  زا  ریگب و  ناشـشوغآ  رد  وگزاب ... ناشیا  اب  ارم  شرافـس  ناسرب و  رقاـب  و 

يو تشادـن ... يربخ  نیرتمک  شیوخ  هدـنیآ  زا  چـیه  تسنادیمن و  چـیه  ار  همه  نیا  رباج  کنیا  ... ناسرب ناشیا  هب  ارم  بوتکم  تیـصو 
شرتش دوب . هدادن  خر  شرمع  همه  رد  یگدنخرف  نیدب  یقافتا  دوب و  یکرابم  هتـسجخ و  زور  هچ  زورما  هک  هو  تشادن . هشیدـنا  کی  زج 
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وا دوب و  هدروآ  راتفر  هب  ار  شرتش  هدیـسر و  هار  زا  اـسآهزجعم  ياهنوگ  هب  ربماـیپ  هاـگان  هداـهناو و  ارحـص  رد  ار  وا  دوب و  هدـنام  نتفر  زا 
تفگ وا  اب  دناوتیم  یتحار  هب  تساهنت و  ربمایپ  اب  هک  بلطم  نیا  زج  يداش  چیه  زیچ و  چـیه  شبلق  رد  کنیا  دـمآیم ... يو  شوداشود 

رفـسمه نیا  روضح  زاـجعا  هب  طـقف  دوب و  هدرک  شومارف  دوب ، هدرک  شرتـش  قح  رد  هک  ار  يزاـجعا  یتـح  تشادـن . دوـجو  دـنک  وـگ  و 
زور هچ  دوب . شوخ  هچ  دوب . ربمایپ  تبحاصم  وترپ  زا  نشور  شناـج  لد و  دیـشیدنایم . تشادـن  يریظن  نامـسآ  نیمز و  رد  هک  اـتمهیب 

یتداعـس ترـسم و  هچ  هک  هو  دومنیم ... هزوریف  نیگن  نانوچ  رود  ياهقفا  رد  نشور  كاپ و  نامـسآ  ییانیم  دـبنگ  دوب . ییابیز  زیگنالد 
رد هاـگان و  هک  یقـشاع  ناـنوچ  اـما  تفگیم ... ینخـس  وا  اـب  دـمآیمرد و  وگ  تفگ و  هب  ربماـیپ  اـب  دـیاب  تشاد . دوـخ  بلق  قاـمعا  رد 
هچ ربمایپ  هب  تسنادیمن  دـیوگب ، هنوگچ  دـیوگب و  هچ  وا  اب  دـنادیمن  دوشیم و  ور  هب  ور  دوخ  دـنبلد  بوبحم  اب  تاظحل ، نیرتهبقرتماـن 

نانآ ییاهن  يوگ  تفگ و  درکیم و  كرد  ار  دوخ  ناج  هتفیـش  صلخم و  باحـصا  یحور  تلاح  هراومه  ربمایپ  هحفص 124 ] دیوگب [ .
نینچ وا  دـیاشگب ، ار  رباج  اب  وگ  تفگ و  هتـشر  هک  نآ  يارب  تفاییمرد . دـیمهفیم ، ار  ناـشینایع  يوگ  تفگ و  هک  ناـس  ناـمه  هب  ار 

ار نآ  هکلب  مشورفیمن ، امـش  هب  هن . نم -. هب  ادـخ -؟ لوـسر  يا  هک  هب  یـشورفیم -؟ ار  ترتـش  اـیآ  رباـج  منادـب  وـگب  نـم  هـب  تـفگ -:
ار ییافـصرپ  هناتـسود و  نخـس  هچ  هک  هو  . یـشورفب هک  شمریگیم  وت  زا  یتروص  رد  طقف  یـشاب ، یـضار  هلماـعم  هبرگا  هن . مشخبیم -.

دوب نیا  مهم  دوبن . مهم  شیارب  همه  نیا  !!... دوب هداد  شیافـش  هزات  هک  يرامیب  هدـناماو ، رتش  دوب ... وا  رتش  يرتشم  ربمایپ  دوب . هدرک  زاغآ 
بلاط رگا  ادـخ ، لوسر  يا  بوخ  رایـسب  تسیرگنیم -. وا  بناج  هب  شیوخ  هجوت  يور  یمامت  اب  درکیم و  وگ  تفگ و  وا  اب  ربماـیپ  هک 

نیا دیـشیدنا ، نینچ  دوخ  اب  کناوج  ؟ یـشورفیم تمیق  نیا  هب  تسا . روطچ  مهرد  کی  دینک -. نییعت  ناتدوخ  ار  شیاهب  یتسه  رتش  نیا 
مین درخیم ... مهرد  کی  هب  مدـمآیم ، متـشاذگیم و  نابایب  رد  دـنامیم  ناـنچمه  رتشیب  یتعاـس  رگا  دوب و  هدـناماو  هار  زا  هک  ار  يرتش 

ربمایپ يا  هن . تفگ -: خساپ  یخوش  هب  دیوگب ، يزیج  دـنک و  تبحـص  هک  نآ  يارب  همه  نیا  اب  تسا . هفاضا  يزیچ  نینچ  يارب  زین  مهرد 
جنپ هن -. مهرد -. راـهچ  هن -. مهرد -. هس  هن -. مرخیم -. مهرد  ود  هحفـص 125 - ] موشیم [ . نوبغم  اریز  مشورفیمن ، مهرد  کی  ادخ .

تـسا روطچ  مهرد  هدزاـی  تفگیم -... هن »  » خـساپ زین  وا  دوزفایم و  دوـخ  غـلبم  رب  ناـنچمه  ربماـیپ  . دیـسر مهرد  هد  هب  اـت  هن ... مهرد -.
مهرد هدزاود  دزیم -. هناچ  دادیم و  شک  ار  وگ  تفگ و  عوضوم  دـتفین ، غورف  زا  درـسفن و  ناشهملاکم  هلعـش  هک  نآ  يارب  . هن رباـج -؟

« هن  » خـساپ تفگیم و  هک  هچ  ره  دیـسر . مهرد  یـس  هب  سپـس  جـنپ و  تسیب و  تسیب ، هدزناـپ ، هب  اـت  تفگیم  هن  ناـنچمه  . هن شورفب -.
فطل و رهظم  افواب و  ربمایپ  نیا  هک  دوب  هدناماو  وا  و  دوزفایم . دوخ  غلبم  رب  یمهرد  نابرهم  ناداش و  يهرهچ  زاب و  يور  اب  ربمایپ  دادیم 

.- هن ود -. یس و  هحفـص 126 - ] هن [ . . مهرد کی  یـس و  دیازفایم -. يزیچان  زیچ  نینچ  يارب  دوخ  ياهب  رب  دـیآیم و  وا  اب  اجک  ات  افص 
رد هدزتریح و  اما  ... دـنک نالعا  هموتخم  ار  هلماعم  مقفاوم و  دـیوگب  دوب  هتـساوخ  راب  نیدـنچ  . هن راـهچ -. یـس و  هن -. هس -. یـس و  سپ 
.- هن تفه -. یس و  هن -. شـش -. یـس و  هن -. جنپ -. یـس و  دیازفایم -. دوخ  غلبم  رب  مد  ره  ربمایپ  ارچ  هک  دوب  هدناماو  يواکجنک  تیاهن 

، مقفاوم بوخ . رایـسب  دوب -. هدـناماو  غلبم  رب  ندوزفا  رتشیب  زا  هنانگمرزآ  دـش و  هتـسخ  رگید  . لهچ هن -. هن -. یـس و  هن -. تشه -. یس و 
... تفریمن رتالاب  زین  مهرد  مین  غلبم  نیا  زا  رگید  دوب . هداد  تبثم  خساپ  هلـصافالب  دوب و  هدرک  مرـش  يرآ  هحفص 127 ] شمشورفیم [ .

ياخـس هکلب  دوبن ، مهم  نادـنچ  يو  يارب  رتش  ياهب  نایم  نیا  رد  اما  دوب ... هتخورف  مهرد  لهچ  دـیزرایمن  مهرد  کی  هک  ار  يزیچ  اریز 
رگا هک  دوـمنیم  نینچ  هرهچ  نآ  ادـنوادخ ... دربیم ... ـالاب  ار  تمیق  هظحل  هب  هظحل  هنوـگچ  هک  دوـب  وا  تورمرپ  مـیرک و  هرهچ  عـبط و 
چیه رباج  تفرگ و  یـشوماخ  ناشیوگ  تفگ و  وترپ  ياهظحل  . دـیرخیم زاب  دربیم ، الاب  زین  مهرد  رازه  اـی  دـصناپ  تسیود ، اـت  ار  تمیق 

مد نیا  رد  . درواین رطاـخ  هب  يزیچ  دیـشیدنا  هچ  ره  تفگیم ... هچ  وا  هب  هظحل  نیا  رد  اـما  دوب ... وگ  تفگ و  دـنموزرآ  هک  يو  ... تفگن
رایتخا يرسمه  ایآ  رباج  منادب  وگب  دومن -: زاغآ  ار  يرتهنامیمص  يوگ  تفگ و  راب  نیا  درک و  زاب  وا  اب  ار  وگ  تفگ و  رـس  رهم  هب  ربمایپ 
ماهتفرگ ياهویب  نز  هویب -؟ ینز  ای  ياهتفرگ  ياهزیشود  ماهتفرگ -. يرـسمه  ادخ . لوسر  يا  داب ، تیادف  هب  مردام  ردپ و  یلب . ياهدرک -؟

وت اب  زین  وا  ینک و  يزاب  وا  اب  وت  هک  یتفرگن  ياهزیـشود  رتخد  ارچ  تفگ -: تسیرگن و  ودـب  نشور  ياهرهچ  اـب  رهمرپ و  . ادـخ ربماـیپ  يا 
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متفگ دنام ... نامهناخ  رد  تخب  مد  گرزب و  کچوک و  رتخد  تفه  مردـپ  تداهـش  زا  سپ  داب . وت  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  دـنک -. يزاب 
عفر ار  ناشیاهیگنتلد  دناوتب  هک  هناردام  یتبحم  اب  ینز  دنک . تبظاوم  یتسرپرس و  زین  نانآ  زا  هک  مریگب  هدیشچ  راگزور  مرگ  درس و  ینز 

ار وا  اشخبب و  رباج  ناج  رب  اراگدرورپ  تفگ -: درک و  نامـسآ  هب  يور  هاگان  ... رباـج يدرک  یبوخ  رایـسب  راـک  هحفص 128 - ] دنک [ ...
سپـس بیجع و  هلماعم  نیا  ماجنا  وا ، اب  نتفگ  نخـس  وا ، اب  یهارمه  رابنارگ  شناج  یمامت  تفگیمن ... چـیه  دوب و  شوماخ  رباج  . زرمایب

، میدیسر هک  [ 16 « ] رارـص  » هب ادخ  تساوخ  هب  دوزفا -: نینچ  ربمایپ  تشذگ و  رگید  ياهظحل  . دوب ینامـسآ  دـنمجرا و  ياعد  نیا  رهاوج 
هاگ نآ  و  دننک ... یتحارتسا  دننزب و  ودرا  هاپس  ات  دید  میهاوخ  ار  راورپ  رتش  دنچ  خبط  نتشک و  روتسد  سپس  . درک میهاوخ  فقوت  اج  نآ 
هناخ رد  یـشلاب  ام  داب . وت  يادف  مردام  ردپ و  اربمایپ  درک -. دـهاوخ  بترم  وت  يارب  ار  اهـشلاب  دونـشب  ار  ام  تشگزاب  ربخ  نوچ  ترـسمه 

تعاطا رباج -... نک  راک  رتهناکریز  وت  میدیـسر  هنیدم  هب  نوچ  يرآ  تشاد ... دیهاوخ  زیچ  همه  يدوز  هب  ادـخ و  تساوخ  هب  میرادـن -.
یک ار  رتش  اربمایپ  زرمایب -. ار  وا  اشخبب و  رباج  ناج  رب  ادـنوادخ  دومرف - : هراـبود  درک ... مهاوخ  دـشاب  مناوت  رد  هچ  ره  اربماـیپ . منکیم 

، دندیـسر هنیدـم  هب  هک  نآ  زا  سپ  ریگب ... ار  شیاهب  هدـب و  شلیوحت  میدیـسر ، هنیدـم  هب  نوچ  شاـب ، شراوس  نونکا  منک -؟ ناتمیدـقت 
هب ار  رتش  نآ  دـیرخ . ار  مرتش  ربمایپ  تفگزاب -: شرـسمه  هب  ربمایپ  اب  ار  شیوخ  هحفـص 129 ] يوگ [  تفگ و  هصق  دمآ و  هناخ  هب  رباج 
ره هب  تفگ -: نز  تسا . هدوب  هچ  نخـس  نیا  زا  يو  روظنم  تسنادیمن  ... منک راک  رتهناکریز  هک  دومرف  رما  دـیرخ و  نم  زا  مهرد  لـهچ 

ار ناویح  تفرگ و  ار  شرتش  راسفا  حبـص  هنیدم ، هب  ناشندیـسر  يادرف  . نک تعاطا  ونـشب و  شوه  شوگ  هب  تسا  هدومرف  وا  هچ  ره  لاح 
هچ اج  نیا  رباج ، ناه  داد -: مالـس  تساخرب و  دید  ار  وا  نوچ  . دـمآ نوریب  هناخ  زا  ربمایپ  ات  تسـشن  اج  نامه  دروآ . ربمایپ  هناخ  کیدزن 

رباـج هب  مهرد  لـهچ  دوـمرف -: درک و  ادـص  ار  لـالب  ربماـیپ  . داد مهاوـخ  ار  نآ  ياـهب  نوـنکا  مه  یلب . ماهدروآ -. ار  ناـترتش  ینکیم -؟
هب ار  نآ  هک  نم  اربماـیپ  یلو  ربب -. ریگب و  ار  شراـسفا  داـب . وت  دوخ  نآ  زا  مه  ترتش  رباـج  تفگ -: درک و  رباـج  هب  ور  هاـگ  نآ  ... زادرپب
نآ رباـج ، نامـشچ  قمع  رد  تسیرگن . وا  رد  یتـخل  دز و  شیور  هب  یمـسبت  ... تفرگ مهاوـخ  نوـنکا  مه  زین  ار  شیاـهب  متخورف و  اـمش 

نامسآ هب  ور  زاب  هاگان  سپس  تسیرگن و  دیدیم ، ار  وا  ناج  بلق و  ياههرمث  زا  يایمارگ  دنبلد و  ياههرهچ  هچ  هک  دنمتداعس  نامشچ 
رهوگ نیرترب  شزرا و  اب  هصیـصخ  اهنت  هک  رباج ، اهدعب  هحفـص 130 ] زرمایب [ . ار  وا  اشخبب و  رباج  ناج  رب  اراـگدرورپ ، تفگ -: درک و 

زا تشگزاـب  نیمه  رد  هک  مدرک  تـقد  مدرمـش و  يرآ  مدرمـش ، تـفگ : دوـب ، یلع  ناـمناخ  تـبحم  همطاـف و  نادـناخ  رهم  شـشیاشخب 
رباج ناج  رب  ادـنوادخ  : تفگ نینچ  درک و  ریخ  ياعد  مقح  رد  تسیرگن و  نم  هب  راب  جـنپ  تسیب و  ربماـیپ  عاـقرلاتاذ ، یگنج  تیرومأـم 
راب جـنپ  تسیب و  ياهناـمیرک ، هلماـعم  ناـنچ  شیاـشخب و  همه  نآ  زیمآرهم و  يوگ  تفگ و  نآ  زا  سپ  اـبجع ... ... زرماـیب ار  وا  اـشخبب و 
ریخ ياعد  شقح  رد  هتـساوخ و  وا  يارب  هدرک ، ناوج  درم  راـثن  ار  اهنامـسآ  تمحر و  ياـههنیجنگ  یماـمت  ینعی  یهلا ؛ ناوضر  نارفغ و 

. تسنادیمن چیه  رباج  درک . نینچ  ارچ  . دشیم تباجا  اهنامـسآ  توکلم  رد  دشیم و  هتفریذپ  تساوخرد  درجم  هب  هک  ییاعد  دوب . هدرک 
روما رادـباسح  راکـشیپ و  هک  لالب ، هب  ربمایپ  نوچ  : دـنکیم شرازگ  هنوگ  نیدـب  ار  شناتـساد  هیقب  دوخ  رباج  ... تسنادیمن چـیه  کـنیا 

مشچ و رد  رایسب  هک  ربمایپ  بوخ  هدیدنـسپ و  رای  بوبحم و  نذؤم  لالب  زادرپب ، وا  هب  مهرد  لهچ  ربب و  ار  رباج  داد  روتـسد  دوب  شایلام 
هللادـبع رـسپ  يرباج ، وت  دیـسرپ -: نم  زا  درب . دوخ  اـب  ارم  دوب ، متـسد  رد  رتش  نسر  هک  یلاـح  رد  تفرگ و  ار  میوزاـب  دوب ، یمارگ  شلد 

هب ترتش  دیرخ  يازا  هب  ربمایپ  ار  غلبم  نیا  تفگ : دز و  يدنخبل  تدوم  رهم و  هب  نم  رب  درم  ... منامه يرآ  متفگ  خـساپ  بعـش -؟ بحاص 
رتشیب دنگوس  ادخ  هب  اما  هحفص 131 ] هیقوا [ ... کی  اب  ربارب  مهرد  لهچ  تخادرپ . مهاوخ  وت  هب  ار  نآ  کنیآ  يرآ -. دوب -؟ راکهدب  وت 

نم هب  مهرد  لهچ  رب  نوزفا  طاریق  هس  ود  و  تخادرپ ... اهلوپ  هرامـش  هب  هاگ  نآ  داد . مهاوخ  وت  هب  زین  تسا  هداد  روتـسد  ربمایپ  هک  نآ  زا 
خر تمشح  تزع و  تبحم ، اخس و  هناخ  نیا  رد  یبیرغ  رابخا  هچ  اتفگـش ... . درک ماهناخ  هناور  مرتش  اب  ارم  مامت  يداش  تبحم و  هب  داد و 

، یشبح سکیب  هدرب  نآ  هدرچهیـس ، مالغ  لالب ، یتح  دوب ... تواخـس  رد  تورم  تمارک و  رد  تمحر  توبن ، تیب  نیا  زیچ  همه  دادیم .
رتنوزفا ربمایپ ، لام  زا  هک  دوب ، زاب  شیاشخب  مرک و  هب  شتسد  نانچ  و  تشاد ، یهاشداپ  توطـس  هناخ ، نیا  رد  زین  وا  رادباسح  راکـشیپ و 
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هار كاخ  و  دوب ، هدـیزگ  یهاشداپ  تبهوم  ماقم و  زین  دوخ  نامالغ  يارب  ربمایپ  نیا  ادـنوادخ ، دیـشخبیم ... زین  دوب  هتفگ  وا  هک  هچنآ  زا 
رباج ... دوب هدناسر  ینامیلس  تمه  ینامقل و  تمکح  یناطلس ، تمشح  هب  ار  شیوخ  مالغ  و  دوب ، هدیـشخب  ییایمیک  ماقم  هبترم و  ار  دوخ 

عاضوا رباـج ... وگب  نم  هب  دـش -. اـیوج  ملاوحا  زا  تشاد و  مهگن  رهم  هب  مه  زاـب  دـید و  هچوک  رد  ارم  ربماـیپ  دـعب ، زور  نیدـنچ  دـیوگ 
ار اـهنآ  روـطچ ، تردـپ  نوـید  اهیهدـب و  تسا -. بوـخ  امـش  تمحرم  فـطل و  هب  هللا . لوـسر  اـی  تـسین  دـب  تـسا -؟ روـطچ  تایلاـم 

لخن هس  ود  لوصحم  هک  یماـگنه  تخادرپ -؟ یهاوـخ  ار  اـهنآ  یک  تسا -. نم  همذ  رب  ناـنچمه  ناـنآ  ادـخ ، ربماـیپ  يا  هن  یتـخادرپ -؟
.- رتش لماک  راب  کـی  يدوهی و  محـشوبا  هب  هحفـص 132 - ] ردـق [ ؟ هچ  و  دـیراکهدب . هک  هب  رگید -... زور  دـنچ  مینیچب . ار  نامیامرخ 

تایهدب میایب و  ات  نک  ادص  ارم  و  رگید ، ییاج  ار  رگید  ياهامرخ  نک و  راب  اجکی  ار  هوجع  يدـیچ ، ار  اهامرخ  هک  یتقو  بوخ . رایـسب 
اب دمآ و  نامتالوصحم  رس  رب  دمآ ... شیوخ  نارای  زا  یهورگ  اب  متفر . شغارـس  هب  مداهن و  ادج  مدیچ و  ار  اهامرخ  دوعوم  زور  . مهدب ار 
... اشخبب يو  ناج  رب  زرمایب و  ار  وا  نک ... اطع  تکرب  رباج  رب  اراگدرورپ  دومرف : نینچ  دومن و  ور  ریز و  درک و  سمل  ار  اهنآ  دوخ  تسد 

نک و نزو  ریگب ، رباج  زا  تسه  هک  رادقم  ره  ار  تتابلاطم  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دمآ . يدوهی  محـشوبا  روایب . ار  تراکبلط  دومرف : هاگ  نآ 
هک مدـید  بجعت  تیاهن  رد  نم  اما  تفر ... تشادرب و  هوجع  يامرخ  عون  نیرتهب  زا  ار  شتابلاطم  یمامت  دـمآ و  يدوهی  درم  رادرب . ماـمت 

ردپ و يراد -؟ زین  رگید  یهدب  رباج  دومرف -: ربمایپ  تسا . هدشن  هتفرگرب  اهنآ  زا  ینادنچ  زیچ  ییوگ  دوب و  هدنام  یقاب  اهامرخ  نآ  زا  زاب 
هیام مدروآ و  هناخ  هب  ار  اهامرخ  . تفر و  ... زرمایب ار  وا  اشخبب و  رباج  ناج  رب  ادـنوادخ  میرادـن -. يایهدـب  چـیه  داب ، وت  يادـف  هب  مرداـم 

ات هک  نانچ  دوشیمن ... مک  نادنچ  ییوگ  میروخیم  هچ  ره  مدـید  یتفگـش  تیاهن  رد  متخورف و  ار  اهنآ  زا  يرادـقم  مدرک . نامیگدـنز 
یتح متخورفیم ، يداع  روط  هب  ار  اهنآ  رگا  متفگ : دوخ  هب  میدروخیم ... هناخ  رد  میتشاد و  اهامرخ  نآ  زا  دـعب ، لاس  لوصحم  تشادرب 

شقح رد  دراد و  شتـسود  دراد ، هجوت  وا  هب  همه  نیا  ربماـیپ  ارچ  دوـب  تفگـش  رد  درم  هحفـص 133 ] دوبن [ . زین  مردپ  یهدب  يوگباوج 
رب ار  ناشیتسرپرـس  هک  دوب  ردـپیب  رتخد  تفه  نآ  رطاخ  هب  دوب ؟ هدـش  دیهـش  هک  دوب  شردـپ  رطاخ  هب  دراد . صاخ  تیاـنع  تمحر و 

تیالو رطاخ  هب  ای  و  تشاد ؟ تسود  ار  ربمایپ  ادخ و  شحور  يافرژ  ناج و  قمع  زا  هک  دوب  شدوخ  نطاب  بلق و  رطاخ  هب  تشاد ؟ هدهع 
لامک و هعـشعش  یپ  رد  هیاـس  نوچمه  و  تشاد ، بلاـطیبا  نب  یلع  ناراـگزور ، نادرمناوج  یماـمت  درمناوج  هب  هک  دوب  ياهژیو  تبحم  و 

نب ورمع  اـب  اـهنت  هنتکی و  یلع  دوـب و  هتفرگورف  ار  یلع  هک  رطخ ، هظحل  نیرتریطخ  رد  بازحا و  گـنج  رد  هک  نادـنچ  دوـب ... وا  لاـمج 
دـیآیم و هچ  وا  رـس  رب  دـنیبب  ات  دوب  وا  یلع ، هب  هرهچ  نیرتکیدزن  دوب ، هدـش  ور  هب  ور  دوب ) ربارب  وجگنج  رازه  اب  هک  يرواگنج   ) دودـبع
هب شتدارا  تیالو و  تبحم  اهنآ ؛ نیرترب  هژیوب  شیایاجـس ، ایاصخ و  همه  رطاخ  هب  ار  وا  دیمهف ، اهدـعب  ... دـماجنایم اجک  هب  شتـشونرس 

هنـشت و زین ، يدمحم  هاگن  تسا ، يدمحا  هاگن  زا  ياهقراب  دنمزاین  رباج  هاگن  هک  رادقم  نآ  ره  و  دراد ، تسود  هک  تسوا  نادناخ  یلع و 
یمارگ و ياـههرهچ  هب  وا  زا  سپ  هک  وا  رد  یهاـگن  هنـشت  دـش ... دـهاوخ  شتیب  لـها  رگاـشامت  وا  زا  سپ  هک  تسا  یهاـگن  نآ  دـنمزاین 

رقاـب ماـما  ناـفراع ، ناـملاع و  ياوـشیپ  اـقآ و  لاـمک ، داجـس و  دیــس  نادـباع  لاـمج  نارگــشتسرپ و  تـنیز  رورــس و  نوـچ  یتـمارکرپ 
... تسیرگنیم

رگید يردب 

: تشادرب دایرف  نینچ  وا  ناراـی  ربماـیپ و  هحفـص 134 ] رب [  باطخ  هوک  هنماد  زا  دز و  یگناـب  نایفـسوبا  میدـید  هک  ناـنچ  دـحا ، زا  سپ 
، داـب نینچ  وگب  هدـب و  ار  شخـساپ  دوـمرف : یلع  هب  ربماـیپ  . میگنجیم مه  اـب  اـج  نآ  ردـب . هاـگیاج  رد  رگید ، لاـس  امـش  اـم و  هاگهدـعو 
ور ادـخ  نمـشد  اـب  فاـصم  زا  زگره  دوـمنیم و  اـفو  دـیاب  درکیم  هدـعو  نوـچ  میرک  دوـب و  هدـش  کـیدزن  ناـمز  نآ  کـنیا  . مـییآیم

و دوب ، يو  یباحـس  ياههراتـس  نیرترابرون  زا  یباحـص و  ياههرهچ  نیرتفیرـش  زا  هک  ار  قفانم  یبا  نب  هللادـبع  رـسپ  ربماـیپ  تفاـتیمنرب .
اب داـهن و  هنیدـم  رد  دوخ  ياـج  هب  ماـمت  ناـنیمطا  اـب  تشادیم ، تسود  ار  وا  یـسب  دوب و  لـیاق  میرک  درمناوج  رب  هک  یمارتحا  رب  هوـالع 
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شفارطا ياهعترم  ناوارف و  بآ  ياههاچ  رطاخ  هب  مینادیم  هک  نانچ  ردب ، اما  دش ... ردب  هاگیاج  یهار  نت  دصناپ  رازه و  دودـح  یهاپس 
دادیم ار  نآ  لامتحا  ربمایپ  ... دوب رادروخرب  زین  یبوخ  یتالدابم  تیعقوم  زا  دوب و  برع  ياهالاک  ساـنجا و  هضرع  رازاـب  یقـالت و  لـحم 

. درکیمن دهع  هب  افو  تفگیم و  نخـس  هک  نادنچ  دوب . نکـشنامیپ  وگغورد و  اتاذ  يو  دوشن . رـضاح  دوخ  هاگداعیم  رد  نایفـسوبا  هک 
هشیپغورد و دوـب -  یعدـم  نوزفـال و  دوـخ  لاوـحا  لاوـقا و  رد  هک  ناـنچمه  زین -  دوـخ  نایادـخ  هـب  تمدـخ  شتـسرپ و  رد  یتـح  يو 

زین یتالدابم  ياهالاک  برح ، لیاسو  رب  نوزفا  تسا  لیام  هک  ره  شنایهاپـس  نایم  رد  هک  داد  روتـسد  ربماـیپ  هجیتن  رد  دوب . هشیدـناتسس 
نایوما نارفاک و  ياوشیپ  دادیم ، لامتحا  هک  ناـنچ  دـمآ و  ردـب  هقطنم  هب  ربماـیپ  ... دـنادب تراـجت  گـنج و  رفـس  ار  رفـس  نیا  دریگرب و 

هحفـص دشن [ ... يربخ  نامیپتسـس  نایفـسوبا  زا  دنام و  ار ، ردـب  رازاب  هناگتـشه  ياهزور  یمامت  دوب  ناشداعیم  هک  نانچ  ربمایپ  دـماین ...
درم شمـسانشیم  نم  هک  نانچ  وا  مداد ... گنج  هدعو  دمحم  هب  هک  مدرک  دب  هچ  دیـشیدنایم : نینچ  دوخ  اب  نایفـسوبا  وس  نآ  زا  [ 135

داعیم رد  هنادرم  دـنامیمن و  زاب  شیوخ  یهلا  ياـهنامرآ  هار  رد  ياهدـهاجم  شـشوک و  چـیه  زا  دراد . رواـگنج  لد  تسا و  لوق  دـهع و 
اب . تسنادیمن حالـص  هب  ار  شیرق  جیـسب  دوـب ، هداد  خر  هقطنم  رد  هک  یلاسکـشخ  تهج  هب  لاـسما  هـک  یلاـح  رد  دـش . دـهاوخ  رـضاح 

عیاش هکم  رد  تسا  بوخ  هچ  دـشاب ... رـضاح  نامگنج  هب  دورب و  ردـب  يوس  هب  دـمحم  مسرتیم  تسـشن -: وگ  تفگ و  هب  هکم  ناگرزب 
هنیدم هب  هکم  زا  هک  یسک  ره  هلیسو  نیدب  ات  تفاتش  میهاوخ  يو  گنج  هب  تردق  مامت  اب  درک و  دهاوخ  جورخ  جیسب  يدوز  هب  هک  مینک 
رابخا تفریم ، هنیدم  هب  هک  يرفاسم  ره  سپ  نیا  زا  هجیتن  رد  ... دوش شجورخ  عنام  دناسرتب و  ار  وا  دـیوگب ، ام  یگدامآ  زا  وا  هب  دوریم 
رگـشل زا  تارفن  جیـسب  ظاحل  هب  هک  دراد  ردب  يارب  ار  ینارگ  رگـشل  نانچ  دـیهمت  نمـشد  درکیم -: شرازگ  ربمایپ  رب  هنوگ  نیا  ار  نانیا 
تیافک دوب و  دهاوخ  ام  ظفاح  روای و  زین  ادخ  اما  و  تفگیم : نینچ  درپسیم و  شوگ  طقف  ربمایپ  . تسا رتهنارگبوکرس  رتکانرطخ و  دحا 
ربماـیپ زگره  هک  درکیم  ناـمگ  دوـخ  نیغورد  ناـنیچربخ  لاـسرا  زا  ناـمداش  نایفـسوبا  هلیـسو ، نیدـب  . تسا رتمـیظع  يرگـشل  ره  زا  وا 

زا يو  دمآ . هکم  هب  یعجشا  دوعـسم  نب  میعن  ماگنه  نیمه  رد  دیامنن . ار  دحا  تسکـش  زا  سپ  هژیوب  یلاس و  نانچ  رد  جورخ  هب  تردابم 
: تفگ دـمآ و  وا  رادـید  هب  شیرق  ناگرزب  زا  یهورگ  هارمه  هحفـص 136 ] نایفـسوبا [  دوب . شیرق  نانیچربخ  ناتـسود و  نافطغ و  مدرم 
تسا و کشخ  نیمز  لاسما  اما  میگنجب . میوش و  رـضاح  ردـب  رد  هراکم ، رازاـب  ماـگنه  هب  لاـسما  میتشاذـگ  رارق  دـمحم  اـب  هک  ینادیم 

نانوچ هاپـس ، زا  هنیدم  تسا . جورخ  هشیدنا  رد  هک  داد  خـساپ  میعن  تسا . راک  هچ  رد  دـمحم  منادـب  وگب  مینادیمن . حالـص  هب  ار  جورخ 
درک هنیدم  مزاع  ربخ  نیا  اب  ار  وا  داد و  رتش  تسیب  هدعو  دوعسم  نب  میعن  هب  نایفـسوبا  دکرتیم ... تسا  هناد  زا  هتـشابنا  هک  هدیـسر  يرانا 

ینارگ هاپـس  ناـنچ  اـب  نایفـسوبا  دـیوگب : ربماـیپ  هب  دـناسرتب ... ردـب  يوس  هب  جورخ  زا  ار  وا  تسه  هک  هنوـگ  ره  هب  دور و  ربماـیپ  دزن  هک 
نیغورد ربخ  و  دمآ ... هنیدـم  هب  رابخا  نیا  اب  تفریذـپ و  ار  شنخـس  میعن  تسا . هتـشادن  ریظن  یگنج  چـیه  رد  نونک  ات  هک  هدرک  تکرح 

ار دوخ  نیشیپ  نخـس  نامه  ربمایپ  همه  نیا  اب  دندیـسرت ... ناناملـسم  دیـسر . ربمایپ  هب  ربخ  درک . عیاش  رهـش  رد  ار  شیرق  نایهاپـس  جیـسب 
نادنچ هن  ياهدنیآ  هشیدنا  رد  و  دنکفا ... دوعـسم  نب  میعن  هرهچ  هب  قیمع  یهاگن  تفر ... مهاوخ  شگنج  هب  مدرک و  دـهع  وا  اب  تفگزاب :

ادرف اما  دوب ، هتفگ  ینخس  رفک  هاپس  دوس  هب  دوب و  هدناسرت  ار  ناناملـسم  شتـسرد  تسار و  نادنچ  هن  ربخ  اب  میعن  زورما ، ... تفر ورف  رود 
هس ود  اب  دیامن ، افیا  بوخ  ار  شايزاب  هنانامرهق و  شقن  دنک و  لماک  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  شیامن  هک  نآ  يارب  نایفسوبا  يراب  ...؟ هچ
اج نامه  هاگ  نآ  دـنار ... شیپ  هکم  ياهورملق  ناـمه  رد  نارهظلارم  هیحاـن  رد  هنجم ، اـت  ار  شهاپـس  دـمآ و  نوریب  هکم  زا  یهاپـس  رازه 

یلاسکشخ هحفـص 137 ] هک [  دیرگنب  اریز  دمآ . دـهاوخن  ردـب  هب  دـمحم  لاسما  نم  رظن  هب  تفگ -: نینچ  شیوخ  نایهاپـس  هب  داتـسیا و 
یتعاس ... مینیزگرب گنج  يارب  ار  رگید  یلاس  میدرگزاب و  دییایب  دنرچب ... ام  ياهبسا  نارتش و  ات  تسین  ياهزبس  هایگ و  تخرد و  تسا و 

هتـشگرب یلاسکـشخ  ظاحل  هب  اما  تسا و  هدرک  گنج  چوک  هک  دسرب  ربمایپ  هب  هنیدم  رد  شجورخ  ربخ  هک  اعدم  نیدب  دـنام ، اج  نآ  ار 
قیوس درآ  یتشم  دندنام و  اج  نآ  ار  یتعاس  دنچ  يو  نایهاپـس  ... دوب نامیپدب  درم  رظتنم  ردب  رد  ربمایپ  هک  دوب  اهزور  هک  یلاح  رد  . تسا

نامدرم دنتشگزاب  نوچ  دنتشگزاب . شیوخ  يهدنامرف  نامرف  هب  انب  هاگ  نآ  و  دندرک . رت  زین  قیوس  بارش  زا  ییولگ  یتیاور  هب  دندروخ و 
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دیدیشچ و قیوس  طقف  هناحتاف  دیتفر و  لزنم  ود  یکی  دیدرک . جیسب  ار  قیوس  رگشل  امش  دنتفگیم : نینچ  نانآ  هب  رخسمت  هنعط و  هب  هکم 
هک دوب  شوخ  نیا  هب  ناشلد  اما  دناهداد ... ماجنا  ياهنانوبج  لمع  دنتـسنادیم  مه  ناشدوخ  !!... دیتشگزاب هناناج  سپـس  دـیدیکم و  قیوس 

لوق رس  رب  شیرق  هک  تشادنپ  دهاوخ  دونشب  ار  ناشجورخ  ربخ  سپس  دشاب و  هدز  اج  دوعـسم  نب  میعن  رابخا  زا  دشاب و  هدماین  ربمایپ  رگا 
زا دنام و  ردـب  رد  دوب ، هدرک  هدـعو  هک  يزور  تشه  ربمایپ  0 تسا . هدز  اج  هدیـسرت و  هک  تسا  هدوب  وا  دـناهدوب و  دوخ  هنادرم  ناـمیپ  و 

ربمایپ دزن  دوب -  ناکرشم  زا  هک  هرمضینب -  ياوشیپ  يرمض ، ورمع  نب  یشخم  ردب ، رد  شتماقا  رخآ  ياهزور  . دشن يربخ  شیرق  رگـشل 
ربمایپ اب  نادو  هوزغ  رد  اریخا  تشادن ... غیرد  نارفاک  اب  ینلع  زراب و  یهارمه  ربمایپ و  اب  ینمـشد  زا  يو  اب  نتـشاد  نامیپ  نمـض  وا  دـمآ .

نایفسوبا رگا  دوبن  دیعب  دوب ... نیشیپ  یلهاج  ياهشنیب  نامه  رب  رفک و  نایهاپس  هحفص 138 ] اب [  شناج  لد و  اما  دوب ... هتسب  حلص  نامیپ 
اب دمآ و  یشخم  تسویپیم ... شیرق  رگشل  هب  دزیم و  مه  هب  هن  ربمایپ  اب  ار  شنامیپ  دیگنجیم ، مالسا  هاپس  اب  دشیم و  رضاح  هقطنم  رد 

هاپـس هب  ار  وا  رابخا  یـشخم  تسنادیم  ربمایپ  ؟ ياهدـمآ اج  نیا  شیرق  اب  گـنج  يارب  دـمحم ، منیبب  وگب  تفگ : نینچ  هناتـسود ، هن  ینحل 
یگنجب ام  اب  یهاوخب  وت  رگا  نیا  اب  دماین . درک و  رارق  تفگ -: خـساپ  دراد . هناشکندرگ  یتوعد  نینچمه  درک و  دـهاوخ  شرازگ  شیرق 

هک ار  دوخ  هوقلاـب  نانمـشد  ... دـشن شـضرعتم  ربـمیپ  و  داد . یفنم  خـساپ  یـشخم  . دـنک مکح  اـم  هناـیم  ادـخ  اـت  میگنجیم  مینکیمن . اـبا 
شرادـتقا هجنپ  رد  یـشحو  یـشخم  تشاد و  تردـق  هک  کنیا  دربیمن ... نایم  زا  دزیمن و  هدـنیآ  هناهب  هب  دـندشیم ، لعفلاب  يراگزور 

میرح زا  عافد  رد  ار  دوخ  یگدامآ  دادیم و  شرادـشه  هملک  ود  یکی  اـب  دوشن ، رتخاتـسگ  رـساجتم  درم  هک  رادـقم  ناـمه  اـت  طـقف  دوب ،
یـشخم و تاجن  هب  يو  تفگیم . نخـس  تلادع  هقلطم  زاین  دح  رد  یتسار و  هب  هراومه  تشذـگیمرد . درکیم و  نایب  تلادـع  نامیا و 

ندز يارب  نوچ  شاهملک  ریـشمش  ددـنویپب . تبحم  قح و  ههبج  هب  زین  وا  هک  دـیایب  يزور  دوب  راودـیما  دوب و  هتـسب  لد  يو  نادرم  یمامت 
هب زورما  هک  ار  ینخس  تشاد . ور  ود  وا ، دزن  رد  هملک  ره  دوشخبیم . زین  تایح  رابگرم ، هبرـض  دورف  هظحل  نامه  رد  دمآیمورف ، یـسک 

هحفص دیدیم [ ... تمحر  تیاده و  زا  یـشقن  زین  شاهنانمـشد  هولج  نامه  رد  دروآیم ، رطاخ  هب  یتسود  يادرف  رگا  تفگیم ، نمـشد 
رب هک  دوب  ایمیک  شتابرض  ریشمش  دوب . هدننام  شدوخ  هب  طقف  نانیا و  زا  رتالاب  هک  لیفارسا ، نامیلس و  هن  لیئربج و  یسیع و  هن  يو  [ 139

زیختـسر ییانـشور و  ریـسکا  بلغا  ار  یگهریت  رـسارس  یناج  درد ، ره  زا  سپ  دروآیم ، دورف  هک  ار  ياهبرـض  ره  تخاونیم . اهناج  سم 
لدـب باـن  رز  هـب  ار  اهـسم  نـینچ  نـیا  دوـب و  تاـکرب  شلمع  ظـفل و  تاـیح و  شـسم  تاـجن و  شـسمل  دیـشخبیم . ییانـشآ  ییاـنیب و 

ات تشاذگیم  وا  هیاس  هب  یمدق  تشاذگیم و  هیام  دوخ  زا  یمک  تشاد  وا  اب  گنج  هیعاد  هک  یشحو  یشخم  نیمه  دوب  یفاک  ... درکیم
. دشیم لیدبت  یشخبادخ  یتمحر  تیانع و  هب  ادرف 

لدنجلا ۀمود  هوزغ 

رـس رد  ییاج  نانیا  دنراد . ار  هنیدم  هب  هلمح  دصق  مور ، تردق  زرم  رد  ینینکاس  لدنجلاۀمود ؛ بارعا  هک  دینـش  مجنپ  لاس  لوالاعیبر  رد 
هـشقن نانآ  هک  نآ  زا  رتدوز  تفر و  نوریب  نانیا  بوکرـس  يارب  دنتـشاد . هلـصاف  زور  هدزناپ  هنیدـم  اـب  دـندوب و  نکاـس  ماـش  قارع و  هار 

تـساوخیمن اریز  دیدیم . منتغم  مهم و  ار  ياهنامجاهم  عافد  نینچ  درک ... یتسدشیپ  ناشعفد  يارب  دنراذگ ، ارجا  هلحرم  هب  ار  ناشهلمح 
ربخ هک  نمـشد  دیـسر ، ۀـمود  هب  نوچ  دوش ... ساسحا  وا  داینبون  هنیدـم  رد  یفعـض  نایمور  تردـق  طاقن  اصقا  رد  هژیوب  و  بناج ، نآ  زا 

، دوش ور  هب  ور  نانآ  اب  هک  نآ  یب  ربماـیپ  هجیتن  رد  درک . راـیتخا  تمیزه  تخیرگ و  وا  ربارب  رد  تمواـقم  زا  ناوتاـن  تفاـیرد ، ار  وا  هلمح 
عابس تیرومأم  نیا  رد  تشگزاب . هنیدم  هب  يریگرد  چیهیب  تفرگ و  تمینغ  هب  دندوب  هتفر  هداهناو و  دوخ  یپ  رد  هک  ار  ینارتش  بسا و 

. دوب هتشامگ  هنیدم  رد  شیوخ  ياج  هب  دوب  رذوبا  هلیبق  نامه  زا  هک  ار  يرافغ  هطفرع  هحفص 140 ] نب [ 

قدنخ ای  بازحا  گنج 
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نآ نارواگنج  زین  راوتسا و  نمیا و  ياهژد  هانپ  رد  ات  دنتفر ، ربیخ  عالق  يوس  هب  ناشیا  زا  يرایسب  هورگ  ریـضنینب ، نایدوهی  دیعبت  زا  سپ 
دنشاب و دمحم  راک  هشیدنا  رد  اج  نآ  زا  دننک و  زاغآ  یگدنز  دنبرع ، ياهنیمزرس  نایدوهی  یمامت  يهرهش  تمواقم  تردق و  هب  هک  راید 

هکم هب  دـندرک و  جـک  ار  دوخ  هار  نانآ  دـنتفرن . ربیخ  هب  نانآ  نارـس  زا  يرفن  دـنچ  اما  دـننیبب . اهکرادـت  وا  ماقتنا  ییاهن و  بوکرـس  يارب 
سیئر بطخا ، نب  ییح  نانیا  دـننک . هایـس  وا  هیلع  هاپـس  زا  ار  نیمز  تشپ  و  دـننک ، زاغآ  هئطوت  دـمحم  هیلع  هلـصافالب  اـج ، نآ  اـت  دـنتفر 

دوخ نارای  اب  بطخا  نب  ییح  دـندوب ... یلئاو  سیق  نب  ةذوه  قیقح و  نب  ةذوه  قیقحلایبا ، نب  ۀـنانک  ناشیا  نارادرـس  رگید  و  ریـضنینب ،
وا ات  ام  و  تسا . دمحم  ام  دزن  رد  ملاع  تیـصخش  نیرتروفنم  هک  دینادیم  تشاد -: نایب  نینچ  ار  دوخ  روظنم  دمآ و  شیرق  ناکرـشم  دزن 
هک میراذگن  ياهظحل  میزیگنارب و  وا  هیلع  ار  امـش  ترفن  نیک و  ات  میاهدـمآ  میرادیمنرب ... شاییوجنیک  زا  تسد  میرادـنرب  نایم  زا  ار 

ییح ؟ دیاهدمآ هکم  هب  روظنم  نیمه  هب  طقف  تفگ : خساپ  دمآیم . ششوخ  درم  نتفگ  نخـس  هوحن  زا  نایفـسوبا  . دینک للعت  وا  اب  زیتس  رد 
هک دـینادب  و  امــش . رب  دورد  دــینزیم . ار  اـم  لد  فرح  امــش  هحفـص 141 - ] تفگ [ : نایفـسوبا  . روـظنم نیمه  هب  طـقف  تـفگ : خـساپ 

يدج هنوگ  هب  ییح  . دننک اقلا  همه  هب  ار  نآ  دنشاب و  هتشاد  لد  رد  ار  دمحم  ترفن  هک  دنتـسه  یناسک  ام  دزن  رد  ملاع  مدرم  نیرتبوبحم 
زا سپ  هک  تساهتدـم  امـش  میراد ... جایتحا  لمع  هب  ام  میـشاب . اهترفن  ناـمجرت  مینزب و  فرح  طـقف  میهاوخیمن  اـم  هن  تفگیم : خـساپ 

هتشاذگ درم  ساسح  هطقن  يور  تسد  عقاو  رد  درک . توکـس  ... و دیدشن . رـضاح  زین  نیرخآ  ردب  رد  دیاهدرکن . دمحم  هیلع  يراک  دحا ،
اب رگید  راب  دحا  زا  سپ  ات  دوب ، هداد  ربمایپ  هب  هک  یلوق  مغریلع  شیرق  دنتسنادیم  همه  اریز  درکیم ... هراشا  وا  نبج  فعـض و  هب  دوب و 

یمامت اب  بطخا  نب  ییح  . دوب هدـشن  رـضاح  گـنج  هب  یلبنت ، اـی  سرت و  یطحق و  دوب ، هک  یلیلد  ره  هب  دوب و  هدیـسرت  دوش ، ور  هب  ور  وا 
یلامـشوگ کی  دـنکب . ار  يو  اب  گنج  جیـسب  دزیخرب و  دـیاب  دوخ  تردـق  یمامت  اب  شیرق  کـنیا  تفگیم -: نینچ  دوخ  ترفن  نیک و 

ار توافتم  بازحا  فلتخم ، ياههورگ  ات  میاهدمآ  ام  و  دتـسیاب . دناوتن  ناهج  رمع  رخآ  ات  هک  مینزب  ار  وا  نانچ  راب  نیا  دحا . عون  زا  رگید 
هار نیا  رد  و  مینک . جیسب  هنیدم  ریخست  هب  ار  زاجح  دجن و  بارعا  نایهاپس  میزیگنارب و  وا  هیلع  ار  یبرع  هقطنم  رـسارس  میبوشآرب . وا  هیلع 

میهاوخرب ار  نانآ  تفر و  میهاوخ  ناـفطغ  گرزب  هلیبق  ناـمدرم  ناـیم  هب  امـش  زا  سپ  مینکن . غیرد  ناـج  لاـم و  فرـص  زا  زیچ ، چـیه  زا 
:- دادیم خساپ  نایفسوبا  درک . میهاوخ  گنهامه  هارمه و  دوخ  اب  زین  ار  هظیرقینب  دوهی  هک  میهدیم  نیمـضت  امـش  هب  نینچمه  تخیگنا .

تسا یفاک  مهدیم . دعاسم  لوق  وت  هب  نانیا  بناج  زا  نم  هحفص 142 - ] دنراد [ . يراکمه  حلص و  نامیپ  وا  اب  هظیرقینب  نایدوهی  یلو 
تیاضر و دروم  تفگیم  ییح  هک  هچنآ  ... دننکـشب وا  اب  ار  دوخ  نامیپ  ات  دـننیبب  ریگمـشچ  ار  دـمحم  نانمـشد  رامـش  هظیرقینب  دوهی  اـت 

ياج هب  راگزور و  تسد  ییوگ  کنیا  دندوب . دمحم  هب  ياهلمح  هشیدـنا  رد  هک  دوب  اهتدـم  دوب . شیرق  نارـس  یمامت  نایفـسوبا و  يداش 
هناقوشم و روضح  ربخ  . دـیدیم كرادـت  ناـشیارب  ار  ییاـهن  يزوریپ  قیفوت و  تاـناکما  هتـشادرب و  ناـشهار  رـس  زا  ار  عناوم  یماـمت  اـهنآ 

ياـهمخز هدـناکرت و  ار  ناـشنیکرچ  ياـهلمد  يو  دوـب . هدرک  شورخ  شوـج و  زا  هتـشابنا  رـسارس  ار  هکم  بطخا ، نب  ییح  راومجاـهم 
میاهداد لوق  وا  هب  هک  لاح  درک . دوشیمن  یخوش  يدوهی  درم  نیا  اب  تفگ : نایفـسوبا  هب  هیما  نب  ناوفـص  دوب ... هدرک  هزات  ار  ناـشهنهک 

اب ییح  و  دوب ... هاپـس  كرادت  هشیدنا  رد  دوخ  قوش  روش و  همه  اب  هکم  . مینک جیـسب  دمحم  گنج  هب  ار  نامدرم  نامیورین  یمامت  اب  دـیاب 
ناکرـشم دـنوش ، جراخ  هکم  زا  نانیا  هک  نآ  زا  لبق  اـما  دـنک ... رادـیب  ار  ناـگتفخ  دورب و  رگید  لـیابق  يوس  هب  تساوخیم  دوخ  ناراـی 

، دـنراد روضح  اـج  نیا  دناینامـسآ و  باـتک  ملع و  لـها  هک  دوهی  ناـگرزب  زا  نونکا  تسا  بوخ  هچ  : دـنتفگ نینچ  رگیدـکی  اـب  شیرق 
، میتسه یتـسرپتب  نییآ  رب  هک  اـم  میـسرپب  ناـشیا  زا  میوش . اـیوج  دـمحم  نید  دوخ و  نید  هراـبرد  ار  ناـشرظن  يأر و  میـسرپب و  ینخس 
زا ار  دوخ  لاؤس  مدرم ، روضح  ماع و  ءالم  رد  و  ... دیوگیم دب  ار  ام  ياهتب  دناوخیم و  هناگی  يادـخ  رب  ار  نامدرم  هک  دـمحم  ای  میقحرب 
ام نییآ  نایم  دیتسه ، نیلوا  ملع  لها  هدش و  لزان  ناتربمایپ  رب  سدقم  تاروت  هک  امـش  دـییوگب ... ام  هب  هحفص 143 - ] دندیسرپ [ : ناشیا 

خـساپ نایدوهی  ؟و  اـم اـی  تسا  قحرب  وا  هک  دـییوگب  اـم  هب  ار ، هناـگی  يادـخ  وا  میتسرپیم و  ار  اـهتب  اـم  دـینک ... تواـضق  دـمحم  نید  و 
زا یجوم  دش و  هکم  رد  ياهلولو  بجوم  نخس  نیا  . تسا یهارمگ  نییآ  وا  نید  دیاهتفای و  هار  امش  وا . زا  رتراوازس  دیقحرب و  امش  : دنتفگ
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يا ... درک نادـنچ  دـص  ود  ربمایپ  اب  ییوجنیک  ینمـشد و  رد  ار  نانآ  ضغب  هنیک و  و  تخادـنا ... هکم  ناکرـشم  ناـیم  رد  رورـس  قوش و 
رسارس هک  نانیا  دندوب . هداد  ار  یخـساپ  نینچ  ینامـسآ  باتک  هب  ناملاع  ناهاگآ و  نآ  دوهی ، نارورـس  هنوگچ  سوسفا ! غیرد و  نارازه 

ياج رازه  دـیاش  هک  نانآ  نکـشم ... نامیپ  نم . انز  وگم . غورد  تسرپم . ار  هناـگی  يادـخ  زج  هک  دوب  تاـیآ  نیا  زا  هدـنکآ  ناـشتاروت 
، کیرـشیب هناگی  دحاو و  يادخ  هوهی ،»  » اب ییادـخ  رد  ار  سک  چـیه  تسرپم و  تب  زگره  هک  دوب  هتـشگ  رارکت  نخـس  نیا  ناشتاروت 

دندوب هدرک  تأرج  ناـنآ  هنوگچ  یتـسار  هب  دوب  بیجع  زین  شیرق  شـسرپ  دوب ، بیجع  خـساپ  نیا  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  ... نادـم کـیرش 
ییاغ كالم  ییاهن و  رواد  ناونع  هب  ار  نانآ  ییاهن  رظن  دنـسرپب و  دنایتسرپاتکی ، دیحوت و  لها  دنتـسنادیم  هک  دوهی ، زا  ار  يزیچ  نینچ 

تمذـم شهوکن و  ناشیتسرپتب  رب  ار  شیرق  نیکرـشم  اـهراب  اـهراب و  دوهی ، نیمه  نیا  زا  شیپ  رگم  اریز  دـنوش ... اـیوج  قحاـن  قح و 
تیاهن رد  نایدوهی  همه  نیا  اب  هحفص 144 ] دنتـسنادیمن [ ...؟ یهلا  يایبنا  زا  تیعبت  یتسرپاتکی و  نید  ار  تاجن  نید  اهنت  و  دندرکیمن ،

زین ار  تاروت  مکح  دندرک و  دوخ  ینطاب  نامیا  هکلب  تقیقح ، نادجو و  هب  تشپ  اهنت  هن  و  دـنداد ، ار  یخـساپ  نانچ  یـشوپقح  تواقش و 
، دنسرپیم هچ  دنتسنادیم  هورگ  ود  ره  ... دنسرپیم ار  زیچ  هچ  یناسک ، هچ  زا  هک  دنتسنادیم  یبوخب  شیرق  اقافتا  دنداهن ... دوخ  ياپ  ریز 

هدنهدخساپ دوب و  كاپان  رگمتس و  هدننکلاؤس  دینش . دنهاوخ  ار  یخساپ  هچ  داد و  دنهاوخ  ار  یخـساپ  هچ  دنتـسنادیم  زاغآ  نامه  زا  و 
تنعلم تثابخ و  هرابرد  ار  دوخ  مکح  زین  نآرق  اقافتا  و  دوب . ینیبشیپ  لباق  زاغآ  نامه  زا  هجیتن  و  كاـبیب ... يرگداداـن  رد  وا  نوچ  زین 
تعیرـش هب  هن  دندیـشیدنایم و  تاروت  هب  هن  هظحل ، نآ  رد  دندوب . یناسک  نینچ  نایدوهی  يرآ  تسا . هدرک  رداص  دروم  نیمه  رد  ناشیا 

هلیسو ره  هب  تسه . هک  ياهلیسو  ره  هب  دمحم ، يدوبان  دندشیدنایم : فده  کی  هب  طقف  نانآ  دوخ . ياتکی  يادخ  هوهی ؛ هب  هن  یـسوم و 
نینچ لمع  ملاع  رد  هک  دنتـسه  یتلم  نیلوا  نانیا  ... درکیم هیجوت  ار  هلیـسو  ناـنآ  رظن  رد  فدـه  دـیآ . نکمم  هک  یعورـشمان  عورـشم و 

، دعب لاس  دص  راهچ  رازه و  دعب ، لاس  اهدص  هک  تسا  نیا  تفگـش  و  دـنکیم ...» هیجوت  ار  هلیـسو  فدـه ، : » دـندرک لابند  ار  ياهدـیقع 
هنایارگيدام فادها  دربشیپ  يارب  يداحلا و  يرکفت  توسک  رد  دندرک و  رارکت  ار  نایدوهی  نانخس  نامه  ملاع ، نادحلم  ناتـسرپهدام و 

شیپ اهنرق  قیقحلایبا ، نب  ۀنانک  بطخا و  نب  ییح  هک  هچنآ  .« دنکیم هیجوت  ار  هلیسو  فده   » هک دندرک  زاس  ار  ناشیا  نخس  نامه  دوخ 
هنوـگچ هک  نیا  اـما  دـندرک . رارکت  هحفـص 145 ] هنیع [  هـب  داـحلا  نارـس  رگید  و  یتسرپهداـم ، و  يداـحلا ، ياـهماظن  ناـیاوشیپ  دـنتفگ ،

یکرتشم هجو  هچ  مییوگن  دوخ  هب  مینکن و  بجعت  دناهدرک ، زاس  ار  نخـس  عون  کی  مه  زا  ادج  رود و  ییاهنامز  رد  توافتم ، ییاههرهچ 
هک تسا  نیا  خـساپ  دراد ؟ دوجو  اـهبطخا  نب  ییح  يهناـیارگيدوهی » شنیب   » اـب یتسیـسکرام » مسیلاـیرتام  یتـسینومک و  داـحلا   » ناـیم

ملاـع يداـحلا  رکفتم  ياـهزغم  یتسینومک و  نارـس  بلغا  سکراـم و  تسین . هتـسویپ  دور  کـی  زج  ناـیرج  همه  تسا و  یکی  روخـشبآ 
هب رگا  دندوب و  هدروخ  اهبطخا  نب  ییح  هک  دـندوب  هدروخ  نان  ياهرفـس  نامه  رـس  يداژن و  یگناخ و  شنیب  نامه  اب  و  دـندوب ، يدوهی 

شیک دناهتساخرب و  يدوهی  ياههداوناخ  نیمه  زا  نانآ  نیرتشیب  مینیبیم  مینک ، يور  ملاع  ياهتـسیلایرتام  نادحلم و  نایارگهدام و  رامآ 
تردق و هب  لین  هلیسو  ار  نید  خیرات ، رسارس  رد  نانآ  و  تسین . تیدوهی  بهذم  كرش و  نایم  ینادنچ  هلصاف  عقاو  رد  دناهتـشاد . يدوهی 

هـشیدنا هک  انعم  نیا  تابثا  زا  سپ  ص 68 ، دوهی ، رطخ  باتک  زا  لقن  هب  یلماع  یـضترم  راوگرزب  همالع  . دناهدرک هناتـسرپيدام  فادـها 
ناریدـم یـساسا و  ياضعا  : » تسا نینچ  نآ  همجرت  هک  هدروآ  یبلطم  دـناهشیرمه ، تیدوهی  هناتـسرپهدام  رکفت  مسینومک و  هنایارگهدام 

و فولیـشریف » «، » نیلاتـسا  » يانثتـسا هب  دـندوب ؛ يدوهی  ناشیمامت  هک  دـندوب  رفن  هدـفه  لاـس 1951  رد  سور  هعماـج  تسینومک  هعماـج 
تلود ناتسرپداژن  مینیبیم  هزورما  هک  نیا  [ . 17 .« ] دـناهدوب يدوهی  زین  يرخآ  رفن  هس  نیا  نارـسمه  هک  تسا  هجوت  لباق  اما  فوتولوم .» »
خیرات ... دروخیم بآ  هحفص 146 ] ناشییابآ [  شنیب  زا  دننکیم ، بوکرس  ناهج  رسارس  رد  ار  مولظم  ياهتلم  هنوگچ  لیئارسا ، يدوهی 

هک اج  ره  رود ، رواخ  طاقن  اصقا  ات  هتفرگ  هدیـشکمتس  ياقیرفا  زا  ناـهج ، رـسارس  رد  يدوهی  ناتـسرپداژن  هک  تسا  هاوگ  ناـهج  رـصاعم 
اهتردق نآ  هک  دنچ  ره  نانآ ، اب  نایدوهی  نیا  دناهدوب ، هدیدمتـس  مولظم و  ياهقلخ  بوکرـس  رادمچرپ  یناهج  بلاغ  بصاغ و  ياهتردق 

هک نآ  رتبیجع  همه  زا  دناهتـشاد و  گنتاگنت  شوداشود و  یماگمه  يراکمه و  يرکفمه ، دناهدوب  ادخ  يدج  رکنم  ارگهدام و  دحلم ،
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مادقا نآ  اهنت  هن  نانیا  تسا ، هدرک  ناناملسم  هژیوب  تیرـشب و  هیلع  رابترارـش  یمادقا  ياهراکمتـس  هناردلق و  ماظن  ره  ملاع ، ياج  ره  رد 
یتسرپتب شیک  دییأت  دـنتفگ و  نارکـشم  یمامت  ربارب  رد  نایدوهی ، هک  ینخـس  ... دـناهدرک دـیکأت  يراکمه و  نآ  عفن  هب  هکلب  دـییأت ، ار 

دییأت و نیا  دشابن ،» قحرب  دمحم  نید  اجک  زا  « ؛ دندیشیدنایم دوخ  اب  هک  دوب  ینالقع  صقان  نافعـضتسم و  رب  تجح  مامتا  یعون  شیرق 
دندش و قح  اب  گنج  جیـسب  ناج  لد و  یمامت  اب  زاجح  ياهناماس  یمامت  رفک و  هاپـس  هک  داد  هلـصیف  شیرق  عفن  هب  ار  راک  نانچ  یهاوگ 

لها هناملاظ  لاؤس  نآ  ربارب  رد  ناشهنادرخبان  هنارگمتس و  خساپ  نایدوهی و  هتسیاشان  مادقا  هرابرد  نآرق  . دندرک ار  دمحم  يدوبان  گنهآ 
نم يدها  ءالؤه  اورفک  نیذـلل  نولوقی  توغاطلا و  تبجلاب و  نونمؤی  باتکلا  نم  ابیـصن  اوتوا  نیذـلا  یلا  رت  ملا  :» دـیوگیم نینچ  كرش 

زا ياهرهب  هک  ار  نانآ  یتسیرگنن  اـیآ  [ 18 : ] اریـصن هل  دجت  نلف  هللا  نلعی  نم  هللا  مهنعل  هحفـص 147 ] نیذلا [  کئلوا  الیبس -  اونما  نیذلا 
هار هک  دـنیوگیم  نارفاک  هب  دـنورگیم و  تسرپتب ) نایغاط  تب و  ینعی   ) توغاـط تبج و  هب  اـما  دوهی ) ینعی   ) دـنراد ینامـسآ  باـتک 

تنعل ار  هک  ره  ادخ  هتشاد و  رود  دوخ  تمحر  زا  هدرک و  ناشتنعل  ادخ  هک  دنایناسک  نانیا  تسا ، رتتسار  ادخ  يوس  هب  نانمؤم  زا  نانآ 
ناسنآ ناشدوخ  یهلا  باتک  دافم  موهفم و  یمامت  هب  ندرک  تشپ  ینعی  دوهی ، هناـملاظ  ياوتف  نیا  .« تفاـی یهاوخن  وا  يارب  يرواـی  دـنک 

ضارتـعا هب  زین  اهدـعب  هک  نارود ، نآ  رد  هن  ار  ناـشیا  نافـصنم  درک و  تریح  راـچد  زین  ار  ناـیدوهی  یتـح  هک  دوب  تخـس  هنامرـشیب و 
راتفر دراد و  يدـج  ضارتعا  شیوخ  ناشیکمه  رب  هراب  نیا  رد  رـصاعم  يدوهی  ناگدنـسیون  زا  نوسنفلو  لیئارـسا  رتکد  . تشاداو یـساسا 

هدرک و موکحم  دناهداد ، حیجرت  يدمحم  دـیحوت  رب  ار  نایـشیرق  یتسرپتب  هنالهاج ، هناملاظ و  ناسنآ  هک  ار  نانآ  ریذـپانهیجوت  اوران و 
ضرف رب  دنوشن و  بکترم  ار  یشحاف  ياطخ  نینچ  زگره  دوب  مزال  نایدوهی  رب  ادج  :» دسیونیم نینچ  ناتسبرع ، رد  دوهی  خیرات  باتک  رد 

هک لیئارـساینب  اریز  تسا . رتهب  رترب و  دـیحوت  زا  یتسرپتب  هک  دـنیوگن  اهنآ  هب  دـندرکیمن ، تباجا  ار  ناـشیاضاقت  شیرق  ناـگرزب  مه 
اهیگراچیب خیرات  فلتخم  ياههرود  رد  هناگی  يادخ  هب  نامیا  ببـس  هب  دناهدوب و  دیحوت  رادـمچرپ  تسرپتب  للم  نایم  رد  زارد  ياهنرق 

لذب زا  ناشیا  فیعضت  ناکرـشم و  هحفـص 148 ] نتخاس [  راوخ  هار  رد  دنتـشاد  یـساسا  هفیظو  دناهدرک ، لمحت  ار  گرزب  ياهیتخبدب  و 
ریذـپهیجوت نایدوهی  يارب  هنوگچ  ناتـسرپتب  هب  ندرب  هانپ  هتـشذگ  نیا  زا  دـننکن . غیرد  دوب ، زیزع  ناشدزن  هک  يزیچ  ره  لاـم و  ناـج و 

، درکیم توعد  ناتـسرپتب  اب  تموصخ  ینمـشد و  هب  ار  ناشیا  هراومه  هک  نانآ  ینامـسآ  بتک  میلاعت  اب  زگره  اوران  راتفر  نیا  هچ  دوب ؟
ناکرـشم نارفاک و  ریاـس  کـمک  بلج  تهج  هب  ار  هکم  ریـضنینب ، دوهی  نارـس  هنوگ  نیدـب  [ . 19 . ] دوب فلاخم  ریاـغم و  دـص  رد  دـص 

گنج رد  هک  دـنتفرگ  يدـج  نامیپ  ناـنآ  زا  دـندمآ و  میلـسینب  نارفاـک  بارعا و  دزن  شیرق ، زا  سپ  دـندرک . كرت  یبرع  ياـهنیمزرس 
نامدرم دزن  سپس  و  دنتساخرب . يدج  كرادت  هب  دنتـشاد و  نالعا  ار  ناشتقفاوم  میلـسینب  دننک . تکرـش  دمحم  اب  برع  یمامت  هنادحتم 

لد و نادنچ  دندوب ، هدیورگ  مالـسا  هب  ناشیـضعب  هک  نآ  رب  هوالع  نانیا  اریز  دومنیم . راوشد  یمک  نانیا  جیـسب  دـندمآ ... نافطغ  هلیبق 
هنیدم نامدرم  نانچمه  دوب . هدرکن  يدب  نانآ  اب  دوب ، ناشیاهورملق  تسدرود  رد  هک  نآ  نمـض  دمحم  دنتـشادن . ار  دمحم  اب  گنج  ناج 

لوصحم هدـعو  اب  نایدوهی  اما  دـندوب ... هتـشادن  غیرد  اهینافطغ  قح  رد  يرورپنامهم  شـشخب و  زا  یلاسکـشخ  یطحق و  ياهنارود  رد 
داد دوهی  هب  يدج  لوق  نانیا  ياوشیپ  نصح ؛ نب  ۀنییع  دندرک . بلج  ار  ناشتقفاوم  رظن  دـندنکفا و  عمط  هب  ار  نانآ  ربیخ ، لاسکی  يامرخ 

هاپـس هب  ار  ناگدشدیعبت  یمامت  دندوب  هدرک  هدعو  ریـضنینب  نایدوهی  وس  نیا  زا  دوب . هدامآ  شیرق  کنیا  . تخادرپ شنامدرم  جیـسب  هب  و 
هحفص 149] بازحا [  هاپـس  هجیتن  رد  دنبوشآرب ... دمحم  هیلع  دنتـسیزیم  هنیدم  لد  رد  هکار  هظیرقینب  دوهی  یتح  دنراد و  لیـسگ  نانیا 
اب شیرق  . دنتـشگ هدامآ  هنیدـم  هیلع  یتدـم  كدـنا  رد  دـشیم ، لیکـشت  زاجح  رـسارس  دـجن و  بارعا  نارفاک و  دوهی و  زا  هک  نوگهنوگ 

دـصتفه زین  میلـسینب  دنتـشاد . دوخ  اب  رتش  دصناپ  رازه و  بسا و  دصیـس  نانآ  . دندش رفن  رازه  راهچ  اعومجم  دوخ  نانامیپمه  شیباحا و 
يرفن رازه  هاپـس  یهدنامرف  دوب و  يدسا  دـلیوخ  نب  ۀـحلط  اب  دـساینب  یهدـنامرف  دنتـسویپ . شیرق  هب  نارهظلارم  رد  دـندروآ و  رواگنج 

اب زین  هرمینب  دـندمآ . نوریب  هلیخر  نب  دوعـسم  یهدـنامرف  هب  رواـگنج  دـصراهچ  زین  عجـشا  لـیبق  زا  دوـب . نـصح  نـب  ۀـنییع  اـب  هرازفینب 
زین یضعب  دیسر . رازه  هد  هب  دندرک  تکرح  هنیدم  يوس  هب  هک  يدارفا  هعومجم  هک  ات  دندمآ  اج  نآ  اج و  نیا  زا  دندمآ ... رفن  دصراهچ 
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. دوب برح  نب  نایفـسوبا  اب  ناشیا  لک  یهدنامرف  هک  دندوب  مه  زا  ادـج  رگـشل  هس  نانیا  دنتـسناد . نت  رازه  هدـجه  ات  ار  بازحا  نیا  عمج 
... تشادن رطاخ  هب  دوخ  ياهگنج  خیرات  تایح و  ياهنارود  یمامت  رد  ار  هنارهاق  عمجت  نینچ  برع  نونک  ات  دوب . یبیجع  میظع و  رگـشل 
اب رفاک  دـحتم  رگـشل  نیا  لک  یهدـنامرف  میدـید  هک  ناـنچ  ... دـندوب هدرک  تکرـش  یـشکرگشل  نیا  رد  یبرع  ياهنیمزرـس  ياـج  همه  زا 

روعالاوبا ردـپ  سمـش  دـبع  نب  نایفـس  شرگید  نامیپمه  و  صاع ، نب  ورمع  شرواـشم  و  هیواـعم ، شرـسپ  يو  راـنک  رد  دوب . نایفـسوبا 
ندرک دوبان  يارب  دندمآیم . دـمحم  یهلا  غارچ  نتـشک  و  قح ، رون  ندرک  شوماخ  يارب  دوخ  رورغ  توخن و  یمامت  اب  نانیا  دـندمآیم .
نیمه اـب  رگـشل  نـیمه  هـک  نآ  راـگزور  ياهیتفگــش  زا  دـمآیم و  زین  يدـسا  دـلیوخ  نـب  ۀـحلط  وا  راـنک  رد  دـندمآیم ... هللا » لوـسر  »
نیفص دربن  رد  ملظ  ياههصخاش  كرش و  تارفن  صخاش  ياههرهچ  نیمه  نادحتم و  نیمه  یگنج و  شیارآ  هنوگ  نیمه  ناگدرکرس و 
غارچ نتـشک  قح و  رون  ندرک  شوماخ  يارب  اهمدآ ، نیمه  دعب  لاس  یـس  دودح  يزیچ  دنیآیم . نوریب  یلع  اب  گنج  هحفص 150 ] هب [ 
هدرک رییغت  نامز  ناکم و  اما  زین ... اهنطاب  هدـشن و  ضوع  اههرهچ  دـمآ . دـنهاوخ  وا  يوس  هب  ور  هللا » یلو   » ندرک دوباـن  يارب  یلع ، یهلا 

هیواعم شرسپ  و  تسا ، هدرم  نایفسوبا  نیفص ، يادرف  تسا . هارمه  هیواعم  شرسپ  اب  يوما  برح  نب  نایفسوبا  گنج  هدنامرف  زورما  . تسا
مالسا هب  يرآ  ... ار رفک  صخاش  ياههرهچ  ریاس  ار و  صاع  نب  ورمع  دراد . دوخ  رانک  رد  ار  اهمدآ  نیمه  اما  تسا . نیفـص  هاپـس  هدنامرف 
مالـسا هب  زین  و  مینکن . انتعا  دوب ) دـنهاوخ  هیواعم  نیفـص  نامزرمه  ناـنامیپمه و  زا  هک   ) یملـسا روعـالاوبا  اـههیواعم و  اـهصاعورمع و 

رد تسکـش  زا  دعب  یتدم  ددرگیم و  يربمایپ  یعدم  دوشیم و  دترم  سپـس  دروآیم و  مالـسا  مهن  لاس  رد  هک  يدسا  دلیوخ  نب  ۀحلط 
نـصح نب  ۀنییع  مالـسا  هب  زین  و  دـشکیم . ریـشمش  یلع  يور  رب  هیواعم  رانک  نیفـص  رد  سپـس  دروآیم و  مالـسا  رمع  نامز  رد  هخازب » »

نامه نانیا  دـنزیم . ریـشمش  یلع  هیلع  نیفـص  رد  دروآیم و  مالـسا  هراب  رگید  زاب  دوشیم و  دـترم  زاب  دروآیم و  مالـسا  هک  زین  يرازف 
رفک هب  مالسا  زا  مالـسا و  هب  رفک  زا  درادن  رارق  هخاش  کی  رب  ياهظحل  کی  زگره  هک  یتوبکنع » هنیزوب   » نوچمه هک  دنرفک  دحتم  ههبج 

؛ رفک هاپس  نیا  تفاب  نانچ  . تسا نایفسیبا  نب  ۀیواعم  كرش  ناطیش  رفک و  ياوشیپ  هاپس  هب  نتسویپ  ناشییاهن  مالسا  ماجنارس  و  دنرپیم .
هناگی نیفص  رد  نایفسوبا  نب  ۀیواعم  نایهاپس  اب  اههرهچ  هشیدنا و  اهمدآ و  ظاحل  هب  دندمآیم  ربمایپ  اب  گنج  هب  هک  شیرق  بازحا  ینعی 

یلا اوریـس  : » دومرفیم نینچ  نانآ  اب  گنج  هب  دوخ ، نایهاپـس  قیوشت  هحفـص 151 ] ضیرحت و [  رد  بلاـطیبا  نب  یلع  هک  دوب  ناـسمه  و 
گنراگنر هاپـس  هنوگ  نیدب  ... دیباتـشب یلهاج ) نیلوا  كرـش  نامه  ینعی  ، ) بازحا نایهاپـس  هدـنام  یقاب  گنج  هب  ینعی  بازحالا ؛» ۀـیقب 

زا شیب  دندوب و  هدیشوپ  هرز  ناشیا  بلغا  دندوب . حلسم  نادند  نب  ات  هک  روشحلس  رواگنج  نارازه  اب  یهاپـس  دندش . هنیدم  یهار  بازحا 
هـس رد  زاغآ  نامه  زا  دـنوشن ، مه  تکرح  محازم  نارواگنج  نوتـس  هک  نآ  يارب  دنتـشاد ... هزین  ریـشمش و  ناـمک ، ریت و  حالـس ، هس  ود 

ياهنویه ورزیت  ياههقان  هدـنگنج ، رن  نارتش  ناگدایپ و  ناراوس و  لیخ  ار  ارحـص  . دـندمآرد تکرح  هب  فلتخم  لـصاوف  هب  مظنم  رگـشل 
دندیـسر هنیدم  هب  نوچ  . داد خر  يرجه  مجنپ  لاس  هدـعقیذ  رد  گنج  نیا  ... دوب هدرک  رپ  دندیـشکیم ، كدـی  ار  یگنج  يودرا  هک  ربراب 

دحا ياههنماد  هباـغز »  » رد اـهینافطغ  دـندز و  ودرا  قیقع  يداو  همور ، هیحاـن  رد  ناـشیا  یـشبح  ناـنامیپمه  بارعا و  یهارمه  هب  شیرق 
، رایسب باتش  هب  هعازخ  ناراوس  زا  یهورگ  اریز  تشاد . یهاگآ  ناشیا  تکرح  زا  ربمایپ  دنـسرب  هنیدم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اما  دندمآ . دورف 

ربـخ تفاـیرد  زا  سپ  ربماـیپ  دـنداد ... وا  هب  ار  هلمح  ربـخ  هدـناسر و  وا  هب  ار  دوخ  هدرک ، یط  هزور  راـهچ  ار  هنیدـم  هکم و  ناـیم  هلـصاف 
یهاگآ شیرق  نایهاپس  هدع  زا  يو  تخادرپ . تروشم  هب  نانآ  اب  دوب  شاهویـش  اهگنج  بلغا  رد  هک  نانچ  دناوخارف و  ار  مدرم  هلـصافالب 

ارحص و لد  رد  رهش و  زا  نوریب  گنج  ... دروآیمن تمواقم  بات  یهاپس  نینچ  ربارب  رد  يداع  هنوگ  هب  ناس  چیه  هب  هنیدم  رد  دوب و  هتفای 
هک هحفص 152 ] تفگ [  مدرم  هب  ربمایپ  همه  نیا  اب  دوبن . حالـص  هب  هجو  چیه  هب  دوب -  نآ  هاوگ  زین  دحا  هبرجت  هک  نانچ  هوک -  هنماد  ای 

ییابیکـش رگا  :» دوب هتفگ  اهگنج  همه  رد  هک  تفگ  ینخـس  قلطم  هنوگ  هب  شیپاشیپ و  اما  . دـنراد نایب  ار  ناشتارظن  دـنیوگ و  نخـس  وا  اـب 
رتهب دنتفگ  یهورگ  دنداد . يرظن  کی  ره  ناناملسم  .« دوب دهاوخ  امش  نآ  زا  يزوریپ  دیـشاب ، رباص  وا  هار  رد  دیتسیاب و  ادخ  يارب  دینک و 
نیا زا  هک  دنتفگ  رگید  یهورگ  دنریگ . رارق  فرج »  » و عادولاۀینث »  » و ثاعب »  » نایم قطانم  رد  دنتسیاب و  رهش  زرم  رد  دنورب و  نوریب  تسا 
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یعافد طخ  دوب و  فیعـض  یـشیجلاقوس  ظاحل  هب  ود  ره  رظن ، ود  نیا  دـنهد . رارق  دوخ  رـس  تشپ  الماک  ار  هنیدـم  دـنرذگرد و  زین  زرم 
رد نوچ  دوخ ، روشک  رد  ام  اربمایپ ، تفگ : يو  درک . هئارا  نیون  يرظن  یـسراف  ناملـس  ... دروآیمن دیدپ  رفک  هاپـس  ربارب  رد  یمکحتـسم 

یعافد ناـکم  درگادرگ  میدوب ، كاـنمیب  ناراوس  ناـگدایپ و  نارگرگـشل  یعمج  هلمح  زا  و  میتفرگیم ، رارق  يوق  نانمـشد  مجاـهت  ربارب 
هنادنمدرخ و سب  يدیهمت  يرآ  درک . دییأت  ار  نآ  تفرگ و  رارق  ربمایپ  تقفاوم  دروم  هلـصافالب  داهنـشیپ  نیا  ... میدنکیم قدنخ  شیوخ 

نآ یلامـش  بناـج  زا  طـقف  یـشیجلاقوس  ظاـحل  هب  هنیدـم  هک  ارچ  دوبن ... هنیدـم  درگادرگ  قدـنخ  رفح  هب  جاـیتحا  اریز  دوـب ... هتـسیاش 
هک زین  نآ  یبونج  تمـسق  رد  تشاد و  رارق  یبرغ  یقرـش و  ياهیاپهوک ) خالگنـس   ) هرح ود  نایم  رد  هنیدـم  رهـش  ینعی  دوب . ریذپبیـسآ 

ییاج نانچ  زا  تشادـن ... دوجو  يرفن  رازه  هد  هاپـس  یعمجهتـسد  هلمح  ناکما  هدـنکارپ ، گـنت و  ياهخالگنـس  تهج  هب  دوب  اـبق  هقطنم 
نانکفاگنـس و نازادـناریت ، نارابریت  ریز  الامتحا  هک  دـنوش  رهـش  دراو  دنتـسناوتیم  نایهاپـس  ییاـت  دصتـشه  دـصتفه  ياههتـسد  طـقف ،

هطقن . دوب هدناوخ  رهـش  هب  بونج  زا  ار  دوخ  يرفن  رازه  هس  هاپـس  یتح  شیرق  نیا  زا  شیپ  و  دـنتفرگیم ... هحفص 153 ] رارق [  نارادهزین 
رد یعـضوم  رد  زین  راب  نیا  هک  دوب  هدیـشیدنا  دوخ  اب  شیرق  ... یعارز دوب و  حطـسم  نیمز  اج  نآ  رد  دوب . لامـش  هیحان  طقف  ریذپبیـسآ 

بناج زا  رهـش  ریذپبیـسآ  فیعـض و  عضوم  اهنت  هک  دیـشیدنایم  نینچ  زین  ربمایپ  داد و  دـهاوخ  فاصم  ربمایپ  اب  دـحا  ياهناماس  ناـمه 
هس هک  دنتشاد  نآ  هب  زاین  ناناملسم  هجیتن  رد  تسا . جتار  هقطنم  رد  رهـش ، یلامـش  تمـسق  نآ  ات  علـس  هوک  يور  هب  ور  عادولاۀینث ، یبرغ 
هک لوا  نامک  ای  لاله  دـننک . رفح  جـتار »  » ات ۀـینث »  » زا دـشیم ، رتگرزب  گرزب و  جـیردت  هب  هک  مه  هب  هتـسویپ  ینامک  یلـاله و  قدـنخ 

رعقم دوب ، اهنامک  نیرتینالوط  نیرتگرزب و  هک  نیموس  رعقم و  دوب ، نیلوا  زا  رتلیوط  ینعی  رتگرزب  هک  نیمود  بدحم و  دوب ، نیرتکچوک 
رد هک  علس  هوک  ات  دوب  عقاو  نآ  یبرغ  لامش  رد  دحا  هک  یقرش  هرح  كون  زا  ار  رهش  دندوب و  هتسویپ  مه  هب  نامک  هس  ره  نیا  هتبلا  دوب ...

دهاوخ يور  دـحا  هیحان  رد  گنج ، هک  نآ  لوا  دوب : هدیـشیدنا  لامتحا  ود  دوخ  اب  شیرق  . دـنتفرگیمارف دوب ، عقاو  یبرغ  هرح  هیلا  یهتنم 
رهـش نورد  دمحم ، هک  نآ  مود  تفای ؛ دـهاوخ  نایاپ  ناشیا  دوخ  رگـشل  دوس  هب  مه  نآ  هزور و  کی  نآ ، فیلکت  تروص  نآ  رد  و  داد ،

تسیود دودح  یتافلت  نداد  زا  سپ  و  تفریذپ . دهاوخ  ماجنا  ریخأت  لمأت و  یمک  اب  نآ  هب  دورو  تروص ، نآ  رد  تفرگ و  دهاوخ  رگنس 
نایهاپـس لماک  ریخـشت  هب  رهـش  هزور  ود  یکی  سپـس  دید و  دهاوخ  بیـسآ  یلامتحا  يزادناگنـس  نارابریت و  هلمح  زا  وجگنج ، دصیس 

بازحا هاپـس  دادعت  هک  نآ  لوا  : تشاد قلطم  نامیا  لیلد  دنچ  هب  شیوخ  هاپـس  يزوریپ  هب  شیرق  هحفـص 154 ] دمآ [ ... دهاوخرد  ناشیا 
یلک تدـحو  كارتشا  لیلد  هب  اما  دـندوب ، توافتم  اهورملق  اههریت و  لیابق ، ینوگهنوگ  ظاحل  هب  دـنچ  ره  نانیا  دوب . رفن  رازه  هد  رب  غلاـب 

هنیدم هک  نآ  مود  دومنیم ؛ ناشرادروخرب  يوق  ياهیحور  زا  دادیم و  ناشیا  هب  يرایسب  یمرگلد  هلأسم  نیمه  دندوب و  یکی  لمع  رکف و 
نآ موس  دوب ؛ یلک  بیسآ  ضرعم  رد  دندوب ) هداد  ار  ناشيراکمه  هدعو  ریضنینب  دوهی   ) هظیرقینب نایدوهی  دوجو  ببس  هب  و  نورد ، زا 

دودبع نب  ورمع  درم  نیا  دوب  ربارب  رفن  رازه  اب  هنت ، کی  هک  دمآیم  يروآمزر  درفب و  رصحنم  صخاش ، هرهچ  بازحا  هاپس  اب  راب  نیا  هک 
. تشادن روضح  دحا  ردب و  رد  يو  دوب . هتسویپ  شیرق  هاپس  هب  ردب ، ماقتنا  هب  و  دوب . هدرک  رادناشن  ار  دوخ  گنج ، زاغآ  نامه  زا  هک  دوب 

ینخـس دوب  هدرک  یمخز  ار  وا  یـسک  هچ  هک  نیا  زا  اما  دوب . هتـسشن  بقع  دـش و  یمخز  گنج  زاـغآ  ناـمه  رد  ردـب ، رد  هک  دناهتـشون 
زا یکی  هک  تسین  تسد  رد  یـشرازگ  چیه  اریز  دـشاب . هدـشن  رـضاح  ردـب  رد  وا  دـشاب و  فیعـض  تیاور  نیا  دراد  لامتحا  دـناهتفگن ...

، دنشاب هدش  ور  هب  ور  دودبع  نب  ورمع  نوچ  يدرم  اب  يرگید  ای  ریبز و  هناجدوبا ، هزمح ، یلع ، نانوچ  مالسا  هاپـس  ناگدنمزر  ناروالد و 
هدوسآ وا  هن  دودبع ، نب  ورمع  نوچ  يدنمتردق  تیصخش  نانچ  هقباس  هب  هجوت  اب  هک  یلاح  رد  دشاب . هدش  لدب  در و  ناشنایم  ياهبرض  و 
هدوسآ هزمح  یلع و  هن  دنزن و  ياهبرـض  بعـصم  مالـسا  هاپـس  رادمچرپ  زین  هزمح و  یلع و  نانوچ  يرواگنج  ياههرهچ  هب  ات  هتـسشنیم 

هک نآ  رگم  دنیـشنب ... بقع  دـنیبب و  یمخز  زیچان ، رگـشل  یهایـس  نت  کی  ناـنوچ  دودـبع ، نب  ورمع  ناـنوچ  ياهرهچ  اـت  دناهتـسشنیم 
هک یلاح  رد  دشاب . هتسشن  بقع  هجیتن  رد  دناهدز و  مخز  ار  یسک  نانچ  ینامسآ  ناگتشرف  زا  یکی  ای  لیئربج و  هحفص 155 ] میریذپب [ ،

نهآ و هقرغ  يرایـسب ، رف  رک و  اب  زین  ورمع  نیا  يراـب  ... دـناهدز یمخز  ار  ورمع  ناگتـشرف  دـشاب ، نآ  رگناـشن  هک  میرادـن  یتیاور  زگره 

قح هنادواج  هسامح  قدنخ ، زا 103ربمایپ 15  هحفص 53 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نخس دودبع  نب  ورمع  لاوحا  رد  دمآیم . شیرق  هاپس  اب  دشیم  بوسحم  هاپـس  صخاش  لجر  اهنت  و  دوب ، رادناشن  هک  یلاح  رد  و  دالوف ،
« لیلی سراف   » ار وا  تایبا  نیا  بلغا  رد  دناهدورس ، يرایسب  راعشا  وا  يرواگنج  تردق و  هرابرد  برع  نارعاش  زا  يرایسب  دناهتفگ . رایـسب 
هک تسا ، رارق  نیا  زا  هیـسمت  هجو  نیا  ناتـساد  دـناهدناوخ و  تسا ، هدوب  ربارب  رواگنج  رازه  اب  هنت  کی  هک  يدرم  و  لیلی ، راکراوس  ینعی 

هلمح مجاهت و  دروم  لیلی »  » ماـن هب  ردـب  ياـهورملق  زا  ياهقطنم  رد  ماـش ، هب  هکم  زا  تراـجت  رفـس  ماـگنه  هب  شیرق ، ناوراـک  راـب  کـی 
هک ناـنچ  ناوراـک ، لاوـما  هـب  یباـیتسد  يارب  دـنتخاتیم و  هناـمحریب  ناـنیا  تـفرگ . رارق  رکبینب »  » رواـگنج نادرم  شیوـخ ، نانمـشد 

نانابهگن و هاگان  هب  هک  دوب  رظتنمان  رامـشیب و  نانچ  نمـشد  هاپـس  هک  دناهتـشون  دنتـشادن ... كاب  یـسک  چـیه  نتـشک  زا  دوب  ناـشهویش 
. دوب ناوراک  نانابهگن  رالاس  هک  دودبع  نب  ورمع  ناشیا  زا  نت  کی  زج  دنتخیرگ ، همه  دندش و  هدـنک  اج  زا  سرت  زا  ناوراک ، نارادـساپ 

هلعـش نانوچ  هک  ار  شریـشمش  تفرگ و  رپس  ناونع  هب  دـنکرب و  نیمز  زا  ار  يرتش  هرک  هک  شدـندید  دـمآ و  ریز  هب  بسا  زا  داتـسیا و  وا 
تمیزه هب  دز و  ار  ناـنآ  زا  رفن  رازه  هنت  کـی  هـک  دناهتـشون  داـتفا ... ناـیمارح  نادزد و  هاپـس  رد  دیـشکرب و  دیـشخردیم ، شتآ  هلاوـج 

هحفـص 156] زا [  رثا  اههد  زا  شیپ  رد  و  دـناهدناوخ . لیلی  راوسهـش  ار  وا  سپ  نآ  زا  . داد تاجن  تکاله  رطخ و  زا  ار  ناوراک  تشاداو و 
روهـشم هداد  تسکـش  ار  نمـشد  رازه  هنت  کی  هک  يدرم  لیلی » سراف   » ناونع نامه  هب  نمؤم  هچ  و  كرـشم ، هچ  برع ، نارعاـش  راعـشا 
نارجاهم مهس  شخب و  داهن . راصنا  نارجاهم و  زا  یهورگ  هدهع  رب  ار  نآ  زا  یشخب  ره  داد و  ار  قدنخ  ندنک  روتسد  ربمایپ  . تسا هتـشگ 

هب هک -  دوب  هنیدـم  ياههناخ  اهتمـسق ، هیقب  رد  دـیبعینب . هنماد  تسپ  هوک  ياهناماس  ات  بابذ  زا  راصنا  هدـهع  رب  و  دوب ، بابذ  ات  جـتار  زا 
نیلوا ناونع  هب  تفرگ و  تسد  رب  ار  گنلک  دوخ  ربمایپ  دوب . لصو  مه  هب  اهطایح  دنتشادن و  ینادنچ  ياههچوک  نارود -  نآ  جیار  تنس 

ودرا اج  نآ  و  دنهد ، رارق  دوخ  رس  تشپ  ار  علس  هوک  گنج  زور  رد  تشاد  رظن  رد  يو  دز . نیمز  رب  ار  گنلک  نیتسخن  ومه  هدننک  زاغآ 
هب رودقملایتح و  زین  ار  اهناماس  نآ  ینعی  دنزیرب . علـس  هوک  هنماد  رد  دنربب و  ار  ندنک  زا  لصاح  ياهکاخ  ات  داد  نامرف  هجیتن  رد  دـننزب ،
نآ تشپ  سپ  رد  نازادـناریت  تخـس ، ياـههلمح  ماـگنه  هب  موزللادـنع و  اـت  دـنزاسرب ، يراوید  ظاـفح و  ناـسنا ، تماـق  زا  یمین  هزادـنا 

، دندرک یلاخ  علـس  هنماد  رد  ار  ناشیاهلیبنز  كاخ  هک  یتقو  ینعی  تشگزاب ، ماگنه  هب  زین  و  دننزب . ریت  هب  ار  نانمـشد  دننیـشنب و  اهظافح ،
رب گنس  باترپ  هبرـض و  ندز  يارب  ناسنیدب ، دنزیرب و  قدنخ  ياههبل  رب  دنروایب و  دوخ  اب  دننک و  رپ  علـس  ياهگنـس  زا  ار  اهلیبنز  نامه 
اب عقاو  رد  دوب . آراک  زیمآغوبن و  سب  دیهمت  رظن و  نیا  دنـشاب . هتـشاد  یفاک  تامهم  دـندنامیم ، قدـنخ  يوس  نآ  هک  نمـشد  نامجاهم 

لمع و تعرس  زج  ياهراچ  و  دندوب ، ور  هب  ور  نآ  اب  ناناملـسم  هک  تقو  قیـض  هب  هجوت  اب  ینعی  دزیم ، ار  فلتخم  هناشن  هس  ود  ریت  کی 
هار رد  نمـشد  تخادرپیم . ناشیارب  زین  رگنـس  نامتخاس  تامهم و  كرادـت  هب  دنتـشادن ، نامز  زا  اسآهزجعم  ناـکمالایتح و  يریگهرهب 

ضرع اب  رتمولیک )  5  ) ار گنـسرف  کی  دودح  ینالوط ، ياههنماد  دیاب  نانآ  دشیم و  رتکیدزن  هحفـص 157 ] کیدزن و [  هظحل  ره  دوب و 
زین ناملس  دروآیم ... گنـس  درکیم و  لمح  كاخ  یلیبنز  رد  دوخ  ربمایپ  ... دننک رفح  رتم  راهچ  یلا  هس  دودح  يدوگ  رتم و  هد  یبیرقت 

نارای ربمایپ و  کمک  اب  ار  دوخ  دوب و  هدش  دازآ  الماک  اریز  درکیم . تکرـش  نآ  رد  هک  دوب  یگنج  نیلوا  تشاد . روضح  گنج  نیا  رد 
. دـشیم زاغآ  دوب ، شناج  يوزرآ  اهنت  هک  يزابناج  يدازآ و  ناراگزور  سپ  نیا  زا  دوب . هدـیرخزاب  شیوخ  يدوهی  باـبرا  تیکلاـم  زا 

کی تشاد و  تردق  رفن  هد  هزادنا  هب  دناهتـشون  دوب . كالاچ  تسچ و  طاشنرپ ، هینب ، يوق  رایـسب  تشاد ، هک  ییالاب  نینـس  مغریلع  يو 
تردق رد  راصنا  نارجاهم و  دنهد ... ماجنا  دنتسناوتیم  رایسب  ترارم  یتخس و  هب  رفن  هد  هک  تفرگ  هدهع  رب  ار  قدنخ  رفح  زا  یشخب  هنت 

زا باحصا  نادنمروز  رداهب و  ناناوج  هک  تفاکشیم  ار  كاخ  گنس و  لد  دزیم و  گنلک  نانچ  درمریپ  دندوب . هدرک  تریح  يو  یندب 
اهمشچ هک  تفر  ولج  درک و  راک  هفقو  نیرتمکیب  اسآهزجعم و  نانچ  سفن و  کی  زورمین  ات  حبـص  هدیپس  زا  لوا  زور  دندنامیماو ... نآ 

نانچ يو  نس  تلوهک  اب  يدرم  دوب  نکمم  هنوگچ  دوبن . یندرک  رواـب  دوب . هتفر  ولج  رفن  جـنپ  هزادـنا  هب  مک  تدـم  نیمه  رد  دـش . هریخ 
شندـب تفریم ، رتولج  دزیم و  رتشیب  هچ  ره  ییوگ  دوب . راک  زاـغآ  نیا  هزاـت  و  دـشاب . هتـشاد  ییوزاـبروز  تماقتـسا و  هنمیه ، تردـق ،

يو ناـکم  هب  دندیـشکیم و  راـک  زا  تسد  درکیم  وا  هک  هچنآ  ندـید  يارب  باحـصا  تشگیم ... رتنوزفا  شتردـق  هجیتـن  رد  رتـمرگ و 
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هحفـص 158] وا [  دوجو  ببـس  هب  راـصنا ، رجاـهم و  ناـیم  دـش و  زاـغآ  وگم  وگب  هاـگان  دوـب ... یندرکن  رواـب  ياهزجعم  نیا  دـندمآیم .
هب نت  کی  هزادـنا  هب  ار  وا  دراد ، تمواقم  ناوت و  زا  يرهوگ  هچ  یـسراپ  درم  دـننادب ، هک  نآ  نودـب  زاـغآ  زا  اریز  تفرگرد ... فـالتخا 

هورگ هب  هداد و  تسد  زا  ار  وا  هک  راـصنا  رجاـهم و  هورگ  ود  زا  کـی  ره  دوبن و  رفن  کـی  درم  نیا  هک  یلاـح  رد  دـندوب . هدروآ  باـسح 
بستنم دوخ  هورگ  هب  دیـشکیم و  ار  وا  يوزاب  ناشیا  زا  کی  ره  فالتخا ، عفر  يارب  کنیا  . دندوب هتـشگ  نوبغم  دوب ، هدش  هداهناو  رگید 

دوخ دندوب  يو  ناکیدزن  ناتسود و  زا  هک  راصنا  تسام . زا  ناملس  دنتفگیم  زین  نارجاهم  تسام و  زا  ناملس  دنتفگیم  راصنا  . تسنادیم
هدمآ ناتسبرع  هب  دوب و  هدرک  ترجه  ناریا  زا  رهاظ  هب  ناملس  هک  تسا  تسرد  اریز  دندیدیم . رگید  سک  ره  زا  رتقحم  وا  هب  تبـسن  ار 

نیا دـشیم . بوسحم  راصنا  ینعی  رهـش ، هیلوا  نینکاس  وزج  دوب و  هتـسویپ  هنیدـم  هب  زاغآ  ناـمه  زا  تسار ، دوب و  هتفرن  هکم  هب  اـما  دوب ،
دندادیمن هزاجا  یتح  رگید  دوب . هتفرگ  الاب  یتسار  هب  راک  دوب و  يدج  هیـضق  دـنامیمن . تیمهایب  هلداجم  کی  هب  دوبن و  یخوش  هلأسم 

هب ناملـس  راک  رد  هورگ  ود  هک  دـندناسر ؛ ربمایپ  هب  ار  ربخ  دـندوب . يدـج  شیوخ  هیرظن  ياقلا  رد  هورگ  ود  زا  کی  ره  دـنک و  راک  درم 
ار درم  نارجاهم  ؟ دـییوگیم هچ  ناملـس  قح  رد  دـییوگیم ؟ هچ  دومرف : هداد  رارق  بطاخم  ار  عمج  دـمآ و  ربمایپ  دـناهداتفا . رظن  فالتخا 

دنداد رظن  نینچ  مامت  تردق  عضوم  زا  زین  نانآ  دیدرت و  نیرتمکیب  زین  زاصنا  و  تسام ». زا  ناملس  : » دنتفگ مامت  تیعطاق  اب  هداد و  ناشن 
نینچ درکیم ، کیدزن  دوخ  هب  تفرگیم و  ار  ناملس  تسد  هک  یلاح  رد  و  دنکفا ، يرظن  هورگ  ود  ره  هب  ربمایپ  تسام ». زا  ناملـس   » هک

تسا و نارجاهم  زا  هن  ینعی  تسام ». ترتع  نادناخ و  زا  ناملس   » هکلب تسین . نینچ  تیبلا » لها  انم  ناملس   » هک هن . هحفص 159 ] تفگ [ :
هک دراد  میرک  الاو و  ناسنآ  ياهبترم  و  میظع ، ینأش  ناملس  دجنگب ... نیرب  هورگ  ود  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  ناملـس  راصنا . زا  هن 
هب راوید  هیاسمه  قشع و  دازهناخ  ناملـس  تسا . تمـصع  تیب  هب  لصو  ناملـس  تسا . توهـال  تراـهط و  هناـشاک  توکلم و  نادـناخ  زا 

، دـجنگیم نامیا  لمع و  تبحم و  تفرعم و  يراوید  راهچ  نامه  رد  ناملـس  تسا ... لیئربج  نیـسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، هناـخ  راوید 
اجک هب  ات  اـجک  زا  ار  وا  دـمحم ، يادـخ  هک  اـهنت ، ناـج  نآ  زا  اتفگـش  ناملـس ، زا  اتفگـش  اـحرف و  ... میجنگیم لـیئربج  یلع و  نم و  هک 

ياهدرب توـسک  رد  دروآارف و  تبرغ  ياـهکاخ  قاـمعا  زا  تسدرود ، هناـگیب و  يروـشک  طاـقن  اـصقا  زا  ار  یـسک  نینچ  دوـب ... هدـناسر 
ردـص رب  سک ، چـیه  دـنواشیوخ و  هناـگیب ، انـشآ و  تـبحمیب  هناـشاک ، هناـخیب و  زیچ ، هـمه  سک و  ره  زا  هدـناماو  زیچیب ، سکیب و 
هتخاس ناسنا  درک و  رواب  ناوتیم  ار  یماقم  هبترم و  نینچ  هنوگچ  دوب ... هدـناشن  ملاـع  ود  تنطلـس  تکوش و  دنـسم  رب  و  تزع ، هاـگیاج 

. دریگ رارق  یتوربج  لقع  لیئربج و  ماقم  هبترم و  رد  هک  دید  الاب  دـح  نآ  ات  ار  تاینمت  تاوهـش و  سح ، نوخ ، تسوپ ، تشوگ ، زا  دـش 
یمامت رد  هکلب  ربمایپ ، باحـصا  یمامت  نایم  رد  اـهنت  هن  هک  دوب  يدرم  تیـصخش  دـییأت  تیبثت و  روهظ ، هعیلط  قدـنخ ، گـنج  یتسار  هب 

رد دوب ... نایناریا  هوکـش  رخافت  زور  نایـسراپ و  دـیع  زور  ناملـس ، یتوهال  يراذـگجات  زور  زور ، نآ  تشادـن . ییاتمه  ریظن و  راگزور 
ناملـس هک  درکیم  یتـلم  میدـقت  ار ، دوخ  یبـلق  هناـصلاخ  تفاـیرد  ار ، شیوخ  رهم  ساپـس و  ناملـس ، هرهچ  رد  ربماـیپ ، اـم  معز  هب  عقاو 

تشپ سپ  رد  دوبن . اهنت  ناملـس  . دوب ناشیا  ناسحا  تبحم و  نافرع ، تورم و  نییآ  زا  نیدامن  ياهرهچ  هحفص 160 ] نانآ و [  زا  ياهنومن 
دـنلب و یناشیپ  عمال و  هرهچ  رد  ار  نآ  رون  زاـغآ ، ناـمه  زا  ربماـیپ  هک  تشاد  ار  یتلم  یبلق  هدارا  تریغ و  تیمح و  تمه ، ناـمیا و  دوخ 

هظحل نـیلوا  زا  و  زاـغآ ، ناـمه  زا  ناملــس  تـشاد . ار  قـشع  ییاـیرد  لد  و  قـشع ، نـشور  بـیجع و  هرهچ  ناملــس  . دـیدیم يو  عشاـخ 
تراـهط تمـصع و  نادـناخ  زا  ار  وا  هک  دوب  هتـسجخ  رون  نآ  تفاـیرد  رد  ربماـیپ  و  تفرگ ، ار  وا  تیـالو  رون  همه  یلع ، اـب  شدروـخرب 

رد دیشون و  ناج  هب  ار  یلع  تبحم  ياهسونایقا  مامت  شیوخ ، تیؤر  هظحل  نیلوا  رد  دش و  یلع  دمحم و  دازهناخ  ناملـس  دناوخ . شیوخ 
یقاس راسهمشچ  زا  ار  وا  تیالو  رغاس  ياهیشونهعرج  نیا  هک  هاگره  ربمایپ  و  دیشوک . ناوت  شوت و  یمامت  اب  یلع  هناخ  یگدنب  تبحم و 
لها دوب . لامک  ییاناد و  هطخ  مدرم  زا  دوب . تفرعملالها  ناملس  داب .» تشون  : » تفگیم نینچ  يو  قح  رد  ینخس  دییأت  اب  دیدیم ، رثوک 

ییانشآ و رهوگ  جاوم ، يایرد  بل  رب  هک  تشاد  ریصب  ناسنآ  ياهدید  رینم و  نانچ  یناج  . دوب یشیدناقح  هبقارم و  یشیورد ، تریـصب و 
مزلق تفه  ره  قامعا  هب  قیمع  یـصوغ  نآ  ندروآ  گنچ  ارف  رد  درک و  هدـهاشم  رظن ، کی  هب  ار  تماما  ملح و  ، تیالو ملع و  ییانـشور ،
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... دوب رظن  فشک و  لـها  ناملـس  . درک دوخ  هنییآ  نوچ  هنیـس  نیذآ  درک و  راکـش  ار  راونا  ییادـخ  راویلع و  دـیراورم  نآ  دز و  كوـلس 
هتفگ و ناملـس  هرابرد  نوگهنوگ  فقاوم  رد  اـهراب  اـهراب و  دوب ... هتفگ  زین  اـهرتشیپ  تفگ  يو  هراـبرد  قدـنخ  زور  رد  ربماـیپ  هک  هچنآ 

یگبترمه كالم  نتـشاد  درم  هد  هزادـنا  هب  یناوت  و  وزاب ، هحفـص 161 ] روز [  دوب  رارق  رگا  تیبلا ...» لها  انم  ناملـس   » هک تفگ  دهاوخ 
خولک و لمح  دوب  رارق  رگا  ددرگ ، ربمایپ  نادناخ  زا  دوش و  دـیدش  تردـق  بحاص  ییاناد و  یحو و  راگزومآ  هتـشرف  لیئربج ، اب  یـسک 

راب ناسنا  هد  زا  رتشیب  هزادنا  هب  ربراب ) رن  رتش   ) نویه رتش  رفن  کی  دیآ ، باسح  هب  یسک  یـشزرا  نیرب  هناشن  كاشاخ  گنـس و  و  كاخ ،
تلم ناملس و  يوجفرعم  نطاب  ریذپملع و  ناج  و  ردص ، هعس  رد  نخس  دمآیم . باسح  هب  یحو  نادناخ  زا  دیاب  زین  نویه  دیـشکیم و 

. دندوب یهلا  تفرعم  تمکح و  جنگ  رادثاریم  يو  تلم  ناملس و  دوب . یناعم  رهوگ  نابهنیجنگ  یهلا و  تناما  راب  لماح  ناملس  دوب ... وا 
، دـشاب ایرث  ربز  رب  ییاناد  ملع و  رگا  : » دومرف دوب ، هدز  ناملـس  هناش  رب  تسد  قوش  تفأر و  قوذ ، تبحم و  اب  هک  یلاح  رد  ربماـیپ  يزور 

زین اهناشکهک  فدـص  اهنامـسآ و  جوا  زا  ار  تفرعم  رهوگ  و  دیـسر ، دـنهاوخ  ماـقم  نآ  هب  دـمآ و  دـنهاوخ  رب  یناـسک  درم ، نیا  تلم  زا 
، تایـضایر نایب ، یناعم  بدا ، تمکح ، هفـسلف ، ریـسفت ، دـیحوت ، زا  ار  فراعم  ورملق و  یمامت  ام  معز  هب  ملع ، نیا  .« درک دـنهاوخ  راـکش 

تیـالو ناـفرع و  ینعی  صاـخ  رظن  مـلع  اـهنآ  یماـمت  سأر  رد  تـفرگیم و  رب  رد  ار  رنه  قوقــش  ریاـس  اـیفارغج و  خــیرات ، وـحن ، رعش ،
... دوب ناملـس  هناقـشاع  تیالو  هنافراع و  تبحم  نامه  ملع »  » زا وا  دارم  ربماـیپ و  رظن  نیلوا  اـم ، معز  هب  اـقافتا  و  ... تشاد رارق  صـالخارپ 

هریت و رابتمه و  هشیپمه ، هشیرمه و  ياهیتیالومه  يرهـشمه ، نانابزمه  باحـصا ، ناـیم  رد  هک  دوب  نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  هنرگو 
هحفص نطاب [  يروک  نانچ  ییانشآان ، یتریصبیب و  نانچ  دندوب ، ربمایپ  هشیر  گر و  نوخ و  کی  زا  همه  هک  يو  یشیرق  بلغا  يهفیاط 

اهارجام نیا  یمامت  زا  تسدرود  رد  يدرم  دننیبن و  ار  وا  یصو  یلو و  تیالو  وا ، ياهیتیالومه  نیا  نانیا ، هک  دنزب ، رس  ییانیبان  و  [ 162
نیا تبحم  صیخـشت و  رـس  رب  هکلب  دـنیبب ، ار  تیـالو  رهوگ  اـهنت  هن  رود ، هناـگیب و  ناـسنآ  تلم  داژن و  ییاـیفارغج و  ورملق  ناونع  هب  و 
یلک هبطاق  دنک . نآ  يادف  ار  دوخ  ياهزیچ  نیرتزیزع  همه  هناشاک و  هناخ ، دنزرف ، لام ، ناج ، ار ، دوخ  یتسه  همه  دراذگب و  ناج  رهوگ 

نآ دننیبن و  دنـسانشن و  ار  یلع  یبرع ، ياهـشخب  ریاس  نامع و  هشبح ، نمی ، رـصم ، هرـصب ، قارع ، ماش ، زاجح ، دـجن ، هکم ، هنیدـم ، مدرم 
هتفرگ و هم  ياههلق  سپ  رد  ناتسربط ، بعـص  ياهناتـسهوک  اهناماس و  يوس  نآ  ات  نئادم  ياهزرم  ورملق  زا  ناشیمامت  ناریا ، تلم  تقو 

یمامت هک  هاگ  نآ  دنبایرد و  و  دننک . كرد  دـشخردیم  نامـسآ  كرات  رد  هک  دیـشروخ ، نانوچ  ار  یلع  رون  دـنلب ، ياهناتـسهوک  عیفر 
تلم نیا  دربیم ، رس  هب  رون  نیا  زا  باجح  یکیرات و  رد  تسا و  هناگیب  رونلارهظا  رونلارونا و  رون  نیا  اب  ناتسبرع ، رسارس  زاجح و  يداو 
نرق هدراهچ  ات  ترجه  ياهلاس  نیلوا  زاغآ  زا  اهنرق ، اهنرق و  هک  هن ، اهلاس ، اهلاس و  شیدناتیالو ، هشیر  دیحوت  شیکتبحم ، هشیپقشاع 

زا صاخلاصاخ  هژیو و  هک  دشاب  یتسه  ملاع  یمامت  رد  يروشک  اهنت  ناریا  و  دـشاب ، يولع  تیالو  رون  نآ  زابناج  ییادـف و  لماح  دـعب ،
زا دهد و  رارق  ناشیا  نادـنزرف  یلع و  همطاف و  نادـناخ  رایتخا  رد  تسبرد  ار  دوخ  تسا . تراهط  تیب  نآ  زا  تسا . یلع  تیب  یلع و  نآ 

قشع رادمچرپ  ناملس ، تکرب  زا  همه  نیا  يرآ  دشاب . هتشاد  مامت  مات و  تفرعم  تریـصب و  تیالو ، تیاصو و  جنگ  نیدب  زین  زاغآ  نامه 
ملاع نایاپیب  نایاپ  ات  ملاع  زاغآ  زا  هک  گرزب  ناملـس  نیا  تسا . يدبا  یلزا و  تبحم  رون  يدزیا و  هرف  لماح  هک  تسا  گرزب  تلم  نیا 

وا تیب  لها  دمحم و  رب  یتاولـص  دورد و  تزع ، شرع  لماح  ناگتـشرف  تمحر و  نایبورک  نایمدآ و  زا  سک  هحفص 163 ] ره [  مدآ ، و 
ار دورد  تاولص و  نامه  تسا ، يدمحم  تیب  لها  يدزیا و  تیانع  نادناخ  زا  هک  نآ  مکح  هب  زین  ناملس  رب  دتـسرفیم ، تسا و  هداتـسرف 
رد ار  ناملـس  . تسا هتـشگ  کیرـش  زین  ع )  ) يدـهم اـت  ص )  ) دـمحم دورد  تاولـص و  زا  ندرب  هرهب  رد  هراوـمه  ناملـس  تسا و  هداتـسرف 

باسح هب  هک  دنتـشاذگاو  شیارب  رفن  هد  ندنک  هزادنا  هب  ار ، عرذ  جنپ  رد  عرذ  جنپ  یتحاسم  دنک . راک  دوخ  يارب  ات  دنداهن ، او  ياهشوگ 
زا ساپس  رکـش و  تفگ : دش ، غراف  شیوخ  راک  زا  نوچ  دنک و  ار  نآ  ییاهنت  هب  وا  دناهتـشون  دمآیم ... راصنا  هن  رجاهم و  هن  سک ، چیه 

ربماـیپ یلع و  دناهتـشون  دـندرکیم . راـک  مه  اـب  راـصنا  نارجاـهم و  همه  . تـسا ترخآ  یگدـنز  نیتـسار  یگدـنز  اـهلاراب  تسادـخ . نآ 
يدـقاو دربیم . تخیریم و  یلیبنز  رد  دوب  هدـنک  وا  هک  ار  یکاخ  ربمایپ  دزیم و  گـنلک  یلع  دـندرکیم . راـک  مه  راـنک  شوداـشود و 
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لزنم کـی  رد  ود  نیا  دـنتفاتیمنرب ). ار  مه  يرود  ياهظحل  . ) دـندشیمن ادـج  رگیدـکی  زا  راـک  ماـگنه  هب  رکبوبا  رمع و  : » تسا هتـشون 
ار ناشیاهاپ  هک  دشاب  نآ  نخس  نیا  زا  وا  دارم  دیاش  دندوب ». مه  اب  مه  تکرح  ماگنه  ود  نآ  هک  دراد  دیکأت  يو  یتح  دنتـشاد . تنوکس 
هب هک  اریز  دـندربیم ، ار  كاخ  دوخ  نهاریپ  ياهنماد  رد  ود  نآ  هک  نیا  رب  دراد  حیرـصت  يو  . دنتـشادیمرب گنهامه  تکرح  کی  اب  زین 

نانوچ شاهرهچ  هک  مدید  ار  ربمایپ  زور  نآ  تسا : هتفگ  بزاع  نب  ءارب  . دوب هدـنامن  ناشیارب  یلیبنز  دنتـشاد ، ناناملـسم  هک  یباتـش  تهج 
، ملاـع همه  رد  نم  تشاد و  نـت  رب  گـنر  هحفـص 164 ] خرـس [  ياهماج  يو  دوب . ییانعر  ییابیز و  تیاـهن  رد  دیـشخردیم . رمق  صرق 

لیبنز ییابیز  هوکـش و  تیاهن  رد  يو  دـیایب . وا  هب  دـح  نیا  ات  گنر  یناوغرا  ینهاریپ  هک  مدوب  هدـیدن  وا  ییاـبرلد  ییاـبیز و  هب  ار  يدرم 
ار نهاریپ  . ) دیـسریم اههناش  هیحان  ینعی  رـس ، تشپ  اـت  دوب و  گـنر  قبـش  دـنلب و  شناوسیگ  دربیم . داـهنیم و  دوخ  هناـش  رب  ار  كاـخ 

تسا يربمایپ  نیا  يرآ  . دوب راکـشآ  شاینالـضع  هتفر و  ورف  مکـش  يدیپس  رمک و  زا  یـشخب  هجیتن  رد  و  دوب ). هدز  هرگ  رمک  رب  مکحم 
رطعم شوخ و  ییاوه  زا  رابتهکن  یجوم  هراومه  اما  تسا ، دولآكاخ  دـنچ  ره  شـشود  رب و  تسا و  مارخـشوخ  وبـشوخ و  هراومه  هک 
ییالط راوسم و  یگنر  دراذگیم . ياج  هب  دنامیم ، اج  هب  هوکشرپ  یناتسغاب  زا  هک  افص  میمش  ابـص و  میـسن  رذگ  نانوچ  شفارطا ، رد 

، دشخردیم ماخ  هرقن  زا  ياهناوتسا  نانوچ  هک  ار  شندرگ  ات  نابیرگ  گنراگنر  فیط  دمدیم ، شنابیرگ  بیج  زا  هک  ياهقراب  اب  هتخیمآ 
زا كدنا ، ییاهرات  هایس  راومشی  گنر  شوخ  جوم  نآ  هنایم  رد  و  رپ ، رایسب  نادنچ  هن  اما  تسا و  هوبنا  یکـشم و  شنـساحم  دریگیمارف .

یتحار هب  ار  شتـسد  دربیم . ار  اهکاخ  مامت ، طاشن  هب  دراد و  دنمتردق  ییوزاب  هناش و  فتک و  دشخردیم . زین  يرتسکاخ  دـیپس  نساحم 
زا سپ  زور  نیدنچ  هک  زین ، شاهرهچ  یتح  تسا و  هتفای  مایتلا  دحا  گنج  تابرـض  اهدرد و  اهمخز و  یمامت  کنیا  دربیم و  نییاپ  الاب و 

ياههیارآ اب  نوگمدـنگ و  فافـش  گنر  کـی  دوب ، هدـش  گـنر  ود  هدرک و  ساـمآ  اـههنوگ  رد  رفغم  نهآ  نتفر  ورف  تهج  هب  گـنج و 
اب قیمع و  هایـس و  اهمـشچ  دـنلب . یناشیپ  تسا . ییابیز  دـح  تیاهن  رد  نینزان و  فطلرپ ، ابرلد ، اههنوگ  دراد . ینارون  ینوغرا و  یهبلگ ،

ناسنآ بدحم ، یسوق  اب  مخ و  یمک  هنایم  رد  هنادرم و  هحفص 165 ] ینیب [  هایس . دنلب و  هتشگرب ، اهناگژم  فافش . لالز و  یهاگن  هقراب 
قفش ای  قلف و  رد  قفا ، ياههنارک  نانوچ  اهمـشچ  يدیپس  دیوبیم . نمحرلاسفن  تهکن  هب  ار  وبـشوخ  يزیچ  دراد  هراومه  درم  ییوگ  هک 

، مارخ لامج و  هچ  اتفگـش ! ... تسا نوگهنوگ  راونا  ؤلـألت و  هرغ  شیاپارـس  تسا . هدـننام  تسا ، هدـنکآ  ییاـنیم  یخرـس  زا  یجوم  هب  هک 
رس ياههعلق  زا  ار  تعیبط  دناشکیم و  یمدآ  كرد  قفا  هب  ار  یتسه »  » دنکیم و یعادت  ار  دوجو »  » وا هب  ندرک  هاگن  دراد . یمایق  دوعق و 

اهراهب اهناشکهک ، اههراتس ، اههرخص ، اهدور ، عرازم ، اهتشد ، اهسونایقا ، اهارحص ، سپس  تانئاک و  ربز  كالفا و  جوا  ات  هدیشک  کلف  هب 
ام تنا  ول ال  مهللا  :» درکیم رارکت  ار  نخـس  نیا  دـناوخیم و  ار  اـعد  نیا  درکیم  راـک  هک  ناـنچمه  يو  ... دراد دوخ  رد  ار  اهزیختـسر  و 

زاـمن مـیدرکیم و  تدـیحوت  قیدــصت  میتفاـییم ؟ تیادــه  هنوـگچ  دوـبن  وـت  تـمحر  رگا  راـگدرورپ  انیلــصو : انقدــصت و  انیدــتها و 
زور رگید ، يزور  زین  ادرف  و  ... درک راک  نانآ  اب  هارمه  ماگنهابـش ، ات  ربمایپ  زور  نآ  دنتفریم . شیپ  دـندنکیم و  ناناملـسم  .« میدرازگیم

هداتسیا زامن  هب  دندوب  ندنک  لوغشم  نآ  رد  شباحصا  هک  ياهرتسگ  رب  فرشم  ياهشوگ  ربمایپ  دشیم . زاغآ  رگید  یشالت  یشوکتخس و 
هحفص ار [  دعب  هب  ات  جتار  زا  زین  لهشالادبعینب  دندوب . لوغشم  ار  یبرخ  ات  بابذ  نایم  هلـصاف  راصنا  دندرکیم . راک  همه  زین  زورما  دوب .

هوک ياهناماد  رب  هک  باطخ  نب  رمع  زور  نآ  تسا : هتشون  ینس  يدقاو  ... ار دعب  هب  یبرخ  زا  رانیدینب  دندنکیم و  دنتفریم و  شیپ  [ 166
یـشارخ یتح  تسناوتن  دز  هبرـض  نآ  رب  هچ  ره  تشگ . ور  هب  ور  میظع  یگنـس  هرخـص  اب  دوخ ، يرافح  ماگنه  هب  درکیم ، راک  دیبعینب 

هب ناناملسم  زا  یکی  دناهدرک  رکذ  دناهتشونن و  ار  رمع  مان  زین  یضعب  دنامزاب ... ندنک  زا  تسکـش و  شگنلک  دنک ، دراو  نآ  رب  کچوک 
ییاهر يارب  دییایب  دنتفگ : رگیدکی  هب  یضعب  . دننک يراک  دنتسناوتن  دندش و  عمج  ناناملسم  دش . ور  هب  ور  یعنام  نینچ  اب  يرافح  ماگنه 

رب هک  نآ  لیلد  هب  ار  داهنشیپ  نیا  زین  یضعب  اما  مینک . ضوع  ار  لادوگ  تهج  میهد و  ریسم  رییغت  ياینتسکشان  بلـص و  گنـس  نینچ  زا 
رباج دنداتسرف ... ربمایپ  غارس  هب  ار  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  هجیتن  رد  دنتفریذپیمن . دوب ، هدرک  صخشم  ربمایپ  هک  دوب  ینیعم  ریـسم  رییغت 
راک ربمایپ  دوخ و  ياج  هب  دوب و  هتفرگ  هدهع  رب  ار  وا  مهـس  یلع  دـناوخیم ... زامن  یلع  زا  رود  نادـنچ  هن  ياهشوگ  هک  دـمآ ، ربمایپ  دزن 
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هب ربن . كاخ  وت  رگید  داب . وت  يادـف  هب  مردام  ردـپ و  دوب : هتفگ  وا  هب  دـشاب . لوغـشم  شیوخ  لد  راک  هب  هک  دوب  هداهناو  ار  وا  و  درکیم .
... دـنک راـک  وا  هک  دوب  هتـشاذگن  مود  زور  زا  هنوگ  نیدـب  .و  مهدیم ماـجنا  نم  ار  شنادـنچ  ود  ياهتفرگ  هدـهع  رب  وت  هک  ار  هچنآ  ادـخ 

، ندرک هدجـس  يارب  يایگنتلد  هچ  دپطیم و  وزرآ  مادـک  رد  شناج  بلق و  يرافح ، تدـم  یمامت  رد  تساجک و  ربمایپ  لد  تسنادیم 
نآ داد . زامن  مالس  ربمایپ  ات  داتسیا  دمآ و  رباج  دوب . هتفرگ  هدهع  هب  دوخ  ار  وا  مهس  ور  نیا  زا  دراد ... هناقشاع  هنادواج  زاین  زار و  زامن و 

ياهبرض چیه  اب  هک  تسا  ینتسکشان  هحفص 167 ] مکحم و [  نانچ  هک  میدیسر  میظع  یگنس  هرخـص  هب  هللا  لوسر  ای  تفگ -: نینچ  هاگ 
نامعن نامی ، نب  ۀفیذح  ناملس ، هکلب  تشگ ، هجاوم  یگنس  هرخص  نینچ  اب  هک  دوبن  رمع  دناهتشون : زین  یضعب  دباییمن . یشارخ  نیرتمک 

نانچ اب  دندیـسر  بابيذ »  » هب نوچ  هک  دـندوب ، دنتـشاد ، ار  دوخ  عارذ  لـهچ  رفح  هفیظو  هک  راـصنا  زا  رگید  نت  شـش  ینزم و  نرقم  نب 
نآ رب  شارخ  کی  یتح  دـماین و  دورف  هچراپکی  بلـص و  گنـس  هرخـص  رب  ناشمادـک  چـیه  گـنلک  هشیت و  دنتـشگ . ور  هب  ور  ياهرخص 
هچ ره  . دنداتسرف ربمایپ  غارـس  هب  ار  ناملـس  ناناملـسم  هک  دناهتفگ  زین  یـضعب  تشگن . رادیدپ  دوب ، رتتخـس  دالوپ  نهآ و  زا  هک  یگنس 

نینچ هنوگچ  مات . تردق  هب  راوتـسا و  ییاهماگ  اب  تفاتـش . گنـس  بناج  هب  مامت  باتـش  هب  دینـش ، ار  ربخ  هک  نآ  ضحم  هب  ربمایپ  تسه 
ار اهگنـس  هنوگ  نیا  برع  دید ... ار  گنـس  هرخـص  هاگ  نآ  دیـسر و  قدنخ  يالاب  رب  دوب . هدرک  فقوتم  ار  راک  هدـش و  نانیا  عنام  يزیچ 

نورد تفرگ . وا  تسد  زا  ار  ناملـس  گنلک  ربمایپ  دـناهتفگ  ... دـنیوگیم قاـمخچ  گنـس  عون  زا  تخـس و  رایـسب  گنـس  ناوص » رجح  »
بعص و رایـسب  نادنچ  هن  مارآ و  هدوسآ و  سپـس  و  هللا .» مسب  : » تفگ نینچ  درب و  الاب  ار  گنلک  نآ  للعت  ياهظحلیب  دیهج . ورف  قدنخ 
، يوق نانچ  هک  تشگ  عطاس  نآ  زا  میظع  يرون  هک  هن ، ياهلعـش  دـیکپ و  نورد  زا  دـیکرت و  گنـس  هاـگان  دروآورف . ار  شتبرـض  مکحم 

يرون دـنکیم ... نشور  ار  قفا  طاقن  اـصقا  اـت  دـباتیم و  شخرذآ  کـیرات  بش  لد  رد  ناـهگان  هب  ییوگ  هک  دوب  ناـشخرد  نیرفـسف و 
رب ار  توسان  ناهج  ياهافرژ  قامعا و  ات  دیرد و  ورف  ار  توکلم  کلم و  ياهباجح  یمامت  دوخ  اب  هک  هدننکهریخ  عطاس و  دـیپس ، ناسنآ 

تفگ و هللا  مسب  هاگ  نآ  . دـندروآرب ریبکت  گـناب  وا  اـب  زین  ناناملـسم  .و  ربکا هللا  دروآرب : داـیرف  ربماـیپ  هحفـص 168 ] دروآ [ . دـیدپ  نانآ 
نیلوا سپ  رد  ینعی  دـش . عطاـس  گنـس  نورد  زا  و  نیلوا ، رون  ناـنوچ  نوـگهرقن  يروـن  زین  راـب  نیا  دروآ . دورف  ار  دوـخ  نیمود  تبرض 

رد و  دروآ ... دوهـش  هب  نانآ  نامـشچ  ربارب  ار  بیغ  قفا  ياهتـسدرود  ات  هک  دیمدرب  راوهقعاص  ناسنآ  يرون  دـیهجرب ، نآ  زا  هک  يرارش 
زین ناناملسم  .و  ربکا هللا  دروآرب : گناب  ربمایپ  . دید هدیـشک  کلف  هب  رـس  ییاهخاک  هرگنک  عفترم و  ییاهانب  زا  یبیاجع  زین ، نیمود  رون  نآ 

رب ربت ، مکحم  هبرـض  اب  یـسک  ییوگ  هک  ناسنآ  دـیکرت و  گنـس  نآ  زا  میظع  یـشخب  زین  نیمود  هبرـض  اب  . دـندروآرب ریبکت  گناب  وا  اب 
، موس هبرض  وترپ  رد  و  دروآ ... دورف  ار  شیوخ  نیموس  هبرـض  تفگ و  هللا  مسب  هاگ  نآ  . دش همین  ود  هب  گنـس  دنزیم ، هبرـض  رینپ ، بلاق 
قفا و ياـصقا  اـت  هک  نیـشیپ  يازتجهب  راونا  ناـمه  نوچمه  تفرگ . ندیـشخرد  هریت  بش  لد  رد  یناـهگان  يوـترپ  ناـنوچ  عمـال ، یقرب 

رون هدیدپ  نیموس  نآ  رد  و  ابجع ! يا  . دروآ دیدپ  ناشربارب  رد  ار  یتیگ  يازتریح  رظانم  نیرتتفگـش  زا  ياهدرپ  دـیدرونرد و  ار  نامـسآ 
نانوچ راولمر ، تسـس و  دـیکرت و  گنـس  راب  نیا  دـش . رادـیدپ  بیجع  روصق  اـهخاک و  ناـمه  ياههنادـند  هرگنک و  ناویا و  هولج ، زین ،

. داب وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ : خساپ  هحفص 169 ] يدید [ ؟ دومرف : درک و  ناملس  هب  ور  ربمایپ  . تخیر ورف  كاخ  نش و  زا  ياهدوت 
: دنتفگ خساپ  ؟ دیدید دید ، ناملـس  هک  ار  هچنآ  زین  امـش  : دیـسرپ درک و  دوخ  رگید  نارای  هب  ور  . مدوب هدیدن  يزیچ  نینچ  رمع  همه  مدید .

هرگنک دندومن . نم  رب  ار  نایسراپ  نئادم  ياهخاک  هریح و  ياهرـصق  نآ  وترپ  رد  مدز و  ار  لوا  هبرـض  دومرف : ربمایپ  هاگ  نآ  . میدید يرآ 
ار ناشیا  ياهورملق  شیاشگ  حـتف و  دـیلک  هبرـض  نآ  اب  دومنیم ، دـیپس » ياههنادـند   » نانوچ هک  ار  سراپ  ياهارـسک  ناـهاشداپ و  رـصق 
، دـیدید هک  نانچ  و  مود ، هبرـض  اـب  درک . دـنهاوخ  حـتف  ار  اـهنآ  دـش و  دـنهاوخ  زوریپ  میلاـقا  نآ  رب  متما  هک  داد  مربخ  لـیئربج  متفرگ و 

زین اهنیمزرـس  نیرب  متما  هک  داد  متراشب  لیئربج  و  دندومن ، نم  رب  ار  ناشیا  ياههرگنک  دیپس  ياههنادـند  مور و  نیمزرـس  خرـس  ياهخاک 
زین اهنآ  رب  متما  هک  داد  ربخ  لیئربج  دندومن و  نم  رب  ار  اعنص  ياهخاک  هرگنک  رون ، وترپ  رد  موس و  تبرـض  اب  دش . دنهاوخ  زوریپ  هریچ و 

: دنتفگ نینچ  دندروآرب و  يداش  گناب  شوخ  هدعو  نیا  ندینش  هب  ناناملـسم  ... داب امـش  رب  تراشب  ناناملـسم  يا  ناه  . دش دنهاوخ  زوریپ 
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وا باحـصا  نایم  رد  اما  ... میدوب یتخـس  انگنت و  رد  هک  یلاح  رد  داد ، ناميزوریپ  رـصن و  هدژم  تسا . دعاولاقداص  هک  ار  ییادخ  ساپس 
نینچ نانکاوجن  دـندزیم ، دـنخزوپ  رگیدـکی  هب  يروابان  هب  هک  یلاـح  رد  ربخ ، نیا  عویـش  ضحم  هب  هک  دـندوب  زین  یناناملـسم  رهاـظ  هب 
يارب اهبـش  و  مینکیم ! قدنخ  دوخ  درگ  نمـشد ، سرت  زا  اج  نیا  دهدیم . ام  هب  ياهدوهیب  ياههدعو  هچ  رگنب  هحفص 170 ] دنتفگیم [ :

میهاوخ حتف  ار  هریح  تلود  نایئارـسک و  یهاشداپ  مور و  يروتارپما  دـیوگیم : تقو  نآ  میرادـن و  ار  نتفر  نوریب  تأرج  تجاح  ياضق 
رب تسکـش و  مهرد  شتما  ار  ناهج  میظع  يروتارپما  هس  ره  داد ، هک  ياهقداـص  هدـعو  قبط  هک  تسین  نآ  راـگزور  بیاـجع  زا  و  ... درک
هس هب  هک  دوب  یگنس  هرخص  نتـسکش  مهرد  ماگنه  هب  قدنخ و  نورد  رد  وا  نخـس  نیمه  زاجعا ، نآ  زا  رتمهم  هکلب  تفای . يزوریپ  نانآ 

عمج رد  هک  یناـسک  یماـمت  دیـشاپ . ورف  دـنزیریم ، بآ  نآ  رب  هک  یکهآ  یگنـس  ناـنوچ  مه ، زا  دـش و  درخ  دـیکپ ، مهرد  يو  هـبرض 
ياـهتفاسم لـیم  رازه  نارازه  رد  هک  ار  ییاهرـصق  هرگنک  دـیهجیم ، گنـس  زا  هـک  ییاـهقرب  نآ  وـترپ  رد  دنتـشاد ، روـضح  وا  باحـصا 

نآ نتـسکش  يدـنبمشچ و  هن  دوب و  غورد  هن  دـندوب ، هدـید  نانآ  هک  هچنآ  اتفگـش ! دـندرک ... هظاحالم  دـندید و  تشاد ، رارق  تسدرود 
هن دوـب و  غورد  هـن  زین  دـنروآ  دـیدپ  نآ  رب  یــشارخ  نیرتـمک  دـندوب  هتــسناوتن  يو  ناراـی  نیرتدـنمتردق  یتـح  سک ، چـیه  هـک  یگنس 
اریز يدـنبمشچ . هن  دوب و  غورد  هن  يریطخ  هظحل  نانچ  رد  ییاهیزوریپ  نانچ  تراشب  نخـس و  نآ  نتفگ  همه ، زا  رتالاب  و  يدـنبمشچ ...

. داد دوخ  تما  هب  ار  یمیظع  تراشب  نینچ  گنس  نآ  نتسکش  زا  سپ  وا  هک  دناهتشون  هعیـش  هچ  ینـس و  هچ  نیخروم ، نیثدحم و  یمامت 
هتـشاد تسناوتیم  ییاـعدا  نینچ  هنوگچ  تشادـن ، دوخ  هدـعو  قدـص  هب  قلطم  ناـمیا  دوـبن و  ادـخ  ربماـیپ  وا  رگا  هک  تسا  یندیـسرپ  و 

ار وا  وس  همه  زا  بازحا  هک  یمیظع  هلمح  نانچ  اب  شتردـق  یماـمت  طاـسب  و  دروخب ، تسکـش  قدـنخ  رد  وا  هک  دوبن  دـیعب  اریز  دـشاب ...
قدنخ نمشد -  سرت  زا  وا ، هاپس   » هک دنتفگیم  ناقفانم  زا  یـضعب  هک  هچنآ  یتسار  دوش . هدیچیپ  هحفص 171 ] مهرد [  دندوب ، هتفرگارف 

دوب هداد  هدـعو  وا  هک  هچنآ  اما  دوب . تقیقح  زا  ياهیور  دوب و  تسرد  دـنرادن ،» ار  تجاح  ياضق  يارب  نتفر  نوریب  تأرج  و  دـننکیم - 
ار ملاع  گرزب  يروتارپما  میظع و  تردـق  هس  رود ، نادـنچ  هن  ياهدـنیآ  رد  نایهاپـس ، نیمه  زیمآهرطاخم و  لاوحا  نیمه  هب  هجوت  اـب  هک 

هتفگ ار  یمیظع  نخس  نانچ  تشاد و  ار  يزیچ  نانچ  تأرج  هنوگچ  دوبن  ربمایپ  وا  رگا  عقاو  هب  دوب . تسرد  زین  تسکـش ، دنهاوخ  مهرد 
، ناتسبرع نیمزرس  یمامت  نانیا  زج  و  دناهتسویپ ، وا  هب  زابرس  رازه  هس  دادعت  اب  هنیدم  مان  هب  يرهش  نامدرم  هنکـس و  طقف  هک  يدرم  دوب ؟
ار شیوخ  نیمزرـس  یمامت  حتف  يزوریپ و  ياعدا  اهنت  هن  یـسک  نینچ  هاگ  نآ  دنیوا ، نمـشد  نآ  هدـنکارپ  لیابق  سوفن و  رازه  اهدـص  اب 
قدص و ربخ  هزجعم و  زج  يزیچ  نینچ  ایآ  دهدیم . زین  ار  ناهج  رـصاعم  ياهتردق  یمامت  رب  عوقولابیرق  يزوریپ  هدـعو  هکلب  دـنکیم ،
یهلا و میلع ، ناج  و  میظع ، حور  زج  دادیم  خر  هدنیآ  رد  هک  هچنآ  نایب  رد  نیتسار  تماهش  نیمه  نخس و  نیمه  ایآ  و  ؟؟ دوب يو  توبن 

ياههرگنک یتح  يرـسک و  خاک  دوب ، هدرک  ثوعبم  یتسار  هب  ار  وا  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  تفگ : ناملـس  اهدعب  ؟ دومنیم ار  وا  میخف 
سپـس مدوب و  هدید  ناریا  شیوخ ، نیمزرـس  رد  هتـشذگ و  ناراگزور  رد  هک  مدید  هنوگ  نامه  دیهج  گنـس  زا  هک  یقرب  وترپ  رد  ار  نآ 

هک نانآ  زا  يرایـسب  هکلب  ناملـس ، اهنت  هن  مدید ... ناناملـسم  بولغم  دوب ، هداد  ار  ناشحتف  هدعو  هک  ار  اهورملق  نآ  یمامت  مدنام و  هدنز 
 ] ار شیاههتفگ  قدص  زین  نانآ  دید و  دنهاوخ  نیعلايأر  هب  ادرف  تسا  هدرک  هدعو  هک  ار  هچنآ  یمامت  دنراد ، دوجو  ناکم  نیا  رد  زورما 

شیپ دروآیم . راب  هب  هعجاف  يراکمک  للعت و  نیرتمک  دندرکیم ... راک  دایز  تعرـس  هب  ناناملـسم  ... درک دنهاوخ  یهاوگ  هحفص 172 ]
يانثتـسا هب  قدـنخ  یمامت  رگا  اریز  دـشیم ... هدامآ  دیـسریم و  نایاپ  هب  نآ  یمامت  رفح  دـیاب  دـسرب  ناـشیاهناماس  هب  نمـشد  هک  نآ  زا 

ناـمه بآ ، ناـیغط  تقو  هب  هک  تسناـمیم  هتـسکش  يریگلیـس  صقاـن و  اـما  میظع  يدـنببآ  هراوید  هب  دـشیم ، رـضاح  نآ  زا  یـشخب 
هام ود  یکی  دنربیمن ... رس  هب  زین  يرایسب  یناوارف  هافر و  رد  هنیدم  نازابرس  اما  . ددرگیم فعاضم  ياههعجاف  بجوم  هتسکش  ياهتمـسق 

، عـتارم دوـب ... هدـیرابن  یناراـب  هـک  تشذـگیم  یهاـم  هـس  ود  زا  شیب  کـنیا  دــندوب و  هدرک  تـشادرب  ار  دوـخ  عرازم  لوـصحم  شیپ ،
ماشحا اریز  دوب ؛ بوخ  يرابتعا  هب  هلأسم  نیا  دوب . هدـنامن  اهاج  نآ  یفلع  دوب و  هدـنام  کشخ  دـحا  هنماد  رد  رهـش و  نوریب  ياـهرازفلع 
یبولطم تیعـضو  زین  هنیدم  عضو  دوخ  وس  نآ  زا  اما  دـندشیم . ور  هب  ور  الغ  طحق و  اب  دـنتفاییمن و  ار  دوخ  هفولع  نیمأت  عبانم  نمـشد ،
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قدنخ ندنک  رد  هک  يرفن  دصتفه  دودح  ریثک  هورگ  نیا  هژیوب  ناناملـسم ، دوبن و  رایـسب  نادـنچ  رهـش  هقوذآ  یکاروخ و  داوم  تشادـن .
. دنتشادن يرایسب  هقوذآ  عبانم  دندرکیم ، شالت 

رباج ینامهم 

امرخ هناد  کی  یتح  ای  نان و  ياهمقل  هک  تشذگیم  زور  هس  قدـنخ  رفح  نارود  نیمه  رد  هک  دـشیم  هاگ  دوب و  هنـسرگ  هراومه  ربمایپ 
زا رتمک  هک  ار  نآ  زا  ياهکت  مدوب . هتخپ  نان  یـصرق  هناخ  رد  دوب . راک  لوغـشم  متفر و  شدزن  يزور  دـیوگ : شرتخد  همطاف  دروخیمن .

هدرک هیهت  نیـسح  نسح و  ياذغ  يارب  متفگ : تسیچ ؟ دومرف : مدرک . شمیدقت  مدرب و  هحفـص 173 ] شیارب [  دوب ، تسد  فک  زا  یمین 
چیه هب  بل  هک  تسا  زور  هس  تردـپ  يرآ  ساپـس . شیاهتمعن  رب  ار  ادـخ  تفگ : تفرگ و  مدروآ . وت  يارب  ار  کچوک  هراـپ  نیا  مدوب و 

تـسا زور  نیدنچ  متفایرد  درادن . نت  رب  قمر  هک  مدید  مدرک و  شهاگن  يزور  دیوگیم : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  تسا . هدزن  یکاروخ 
يو نارای  تسا . هتـسب  مکـش  رب  گنـس  دیدش ، یگنـسرگ  عفر  يارب  هک  دندوب  هدید  اهراب  اهراب و  يو  باحـصا  تسا . هدروخن  زیچ  چیه 

مدرم اب  درکیم ، راک  هتـسخ  ناج  نت و  اب  دنامیم . هنـسرگ  ار  زور  هس  زا  شیب  ات  هاگ  وا  اما  دندروخیم ... ار  اذغ  هدعو  کی  يزور  همه 
ءایحا زامن و  تدابع و  هب  دوخ  ياهاپ  يور  رب  بش ، زا  لماک  ثلث  ود  ات  ار  اهبش  تشاد و  یماگمه  يراکمه و  ناشیاهیتخس  دیادش و  رد 

تیعضو نوچ  دیوگ : رباج  . درکیم زاغآ  ون  زا  ار  یگنسرگ  یتخس و  شالت و  زا  هدنکآ  يزور  هرابود  دناسریم و  حبـص  هب  داتـسیایم و 
هچ تسا . هدروخن  چیه  هک  مدهاش  تسا  زور  نیدنچ  دیامنیم . هنـسرگ  تخـس  ربمایپ  متفگ  مرـسمه  هب  متفر و  هناخ  هب  مدید  نینچ  ار  وا 

. مینک توعد  اذـغ  هب  ار  وا  میزپب و  ینان  وج ، هنامیپ  کی  هارمه  هب  مینک و  حـبذ  میراد ، هناخ  رد  هک  ار  يرغال  کچوک و  هرب  تسا  بوخ 
مدرک و حبذ  ار  هرب  میتشادن ... يزیچ  وج  درآ  تشم  راهچ  هس  کچوک و  هرب  نامه  زج  نامهناخ  رد  ام  و  تفریذـپ . ار  مداهنـشیپ  مرـسمه 

مداد لامتحا  نوچ  نم  تشاذـگ ... راب  ار  تشوگ  درک و  هدامآ  ار  ناـن  دومن و  مرگ  ار  رونت  دومن و  ریمخ  درک و  ساتـسد  ار  وج  مرـسمه 
نان دنچ  هناخ  رد  داب . وت  يادف  مردام  ردـپ و  متفگ -: وا  هب  متفای . اهنت  ار  ربمایپ  متـشگزاب ... قدـنخ  هب  دـش ، دـهاوخ  هدامآ  اذـغ  بیرقنع 

ود یکی  اب  امش  مراد  اضاقت  کنیا  میدید ، هیهت  یکاروخ  هتخپ و  ار  تشوگ  یمک  مدرک و  حبذ  هحفص 174 ] ار [  کچوک  ياهرب  هیهت و 
:- دومرف خساپ  ؟ دییآیم ایآ  مدیسرپ -: هاگ  نآ  دیروایب ... فیرـشت  ناملزنم  هب  اذغ  فرـص  يارب  دینک و  تباجا  ار  متوعد  ناتنارای ، زا  نت 
درب دوخ  باحصا  دزن  هب  ارم  دنکفا و  نم  تسد  ياههجنپ  رد  تسد  سپـس  . مییآیم دیاشخبب ) دنک و  تمحر  وت  رب  ادخ   ) کل هللارفغ  هلب .

يالص دینکیم  راک  قدنخ  رد  هک  نانآ  همه  دییایب . امـش  یمامت  میاهدش . توعد  رباج  هناخ  هب  اذغ  يارب  دومرف -: نینچ  دنلب  يادص  هب  و 
، قدنخ نانکراک  میظع  لیـس  درک و  تکرح  نم  هناخ  يوس  هب  مدید  هاگ  نآ  . دیناسرب زین  همه  هب  و  دییایب ... دـییوگ و  خـساپ  ار  رباج  ماع 
هک تفرگ  ورف  ار  مناج  یتشحو  ناـنچ  تخیر و  ورف  هنیـس  رد  ملد  هاـگان  دـندش . ناور  وا  یپ  رد  هنـسرگ  نارگراـک  نت  دـصتفه  یماـمت 

ادـخ هب  متفگ : دوخ  هب  مدـنار ... نابز  رب  ار  گرم  هظحل  هملک  نوعجار » هیلا  اـنا  اـنا هللا و   » هملک راـیتخا  یب  درم . مهاوخ  کـنیا  مه  ییوگ 
دوخ تیعمج  لیس  زا  رتدوز  مدیشوک  مدش و  ادج  عمج  زا  باتـش  هب  دمآ ... مرـس  رب  ياهثداح  هچ  زورما  رگنب  دیـشک و  ییاوسر  هب  مراک 

ار هنـسرگ  نارگراـک  مدرم و  ياـهدایرف  اـج  نآ  اـج و  نیا  زا  متفریم  هک  ناـنچمه  اـما  میوگب . مرـسمه  هب  ار  ربـخ  مناـسرب و  هناـخ  هب  ار 
ار نامیمامت  رباج  تسا  هدومرف  ربمایپ  : دندرکیم علطم  دندوب ، هتفاین  ار  ربخ  هک  زین  ار  نانآ  هداد و  دیون  نینچ  ار  رگیدـکی  هک  مدینـشیم 
مدـناسر و هناخ  هب  ار  دوخ  باتـش  هب  . میورب رباج  هناـخ  هب  همه  دیباتـشب  تسا . هدرک  توعد  هحفـص 175 ] شاهناخ [  هب  اذغ  فرـص  يارب 

-؟ ياهدـش برطـضم  ناشیرپ و  هنوگ  نیا  ارچ  هدـش ، هچ  تفگ -: دـید و  ار  ماهرهچ  رد  ار  تشحو  مرـسمه  مدـش . طایح  دراو  همیـسارس 
-؟ ياهدرک توعد  ار  اهنآ  وت  اذغ -! فرـص  يارب  هچ -؟ يارب  رهـش ؟ مدرم  دـنیآیم -! ام  هناخ  هب  رهـش  مدرم  همه  دوش ؟ هچ  یتساوخیم 

تـسا نکمم  هنوگچ  هن ! دـنگوس  ادـخ  هب  يراد -؟ ار  ناگمه  ییاریذـپ  ناکما  هک  یتفگ  وت  ایآ  ارچ ؟ رخآ  ربمایپ -! درک -؟ هک  سپ  هن -.
ییاذـغ هک  متفگ  وا  هب  اوجن  هب  هتـسهآ و  شمتفاـی و  اـهنت  ياهشوگ  متفر ، شدزن  نم  یتفگ -؟ هچ  وت  سپ  مشاـب -؟ هتفگ  ار  يزیچ  نینچ 
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متفگ يرآ  میاهدـید -؟ كرادـت  شیارب  زیچ  هچ  يداد  حیـضوت  و  نیمه -... نیمه و  ایب . ام  هناـخ  هب  نک و  فطل  میاهدـید . هیهت  وت  يارب 
يراد رطاخ  هب  امتح  ایب -. ام  هناخ  هب  تناتـسود  زا  نت  ود  یکی  وت و  میدرک . نان  ار  وج  درآ  تشم  ود  یکی  هتخپ و  ار  رغال  ياهرب  اربماـیپ 

راک هب  شمارآ  لامک  رد  و  دـیدنخ ... نز  هاگان  ... رفن ود  یکی  شدوخ و  متفگ  طقف  يرآ . دـنگوس  ادـخ  هب  یتفگ -؟ ار  يزیچ  نینچ  هک 
... تسا رتاناد  وت  نم و  زا  دوخ  وا  دننکب . دنهاوخیم  هچ  ره  راذگب  يراد . يدرومیب  ینارگن  هچ  هحفص 176 - ] تفگ [ : تخادرپ . دوخ 

دنرگنب و  دنـسرب ، رـس  قدنخ  رافح  نارگراک  یمامت  شنانامهم ؛ لیخ  اب  ربمایپ  ات  دندنام  رظتنم  .و  متـسین نارگن  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  نم 
رازاب هچوک و  رد  ار  سک  ره  و  دـمآیم . زین  ربمایپ  وس  نآ  زا  . درک دـهاوخ  هچ  شیوخ  ناـنامهم  اـب  هدرک  توعد  ار  ناـنیا  هک  ربماـیپ  هک 

وا هناخ  هب  اذـغ  لوانت  يارب  . دـییوگ خـساپ  ار  رباج  توعد  دـینک . تباجا  ار  ناتتـسود  ماـع  يالـص  درکیم -: توعد  نینچ  نیا  دـیدیم ،
راکرپ و ياـهزور  نیا  یـشوکتخس  یگنـسرگ و  یگتـسخ و  دوب ... هدروخن  يزیچ  دوب و  هنـسرگ  وا  دوخ  هک  دوب  زور  نیدـنچ  ... دیباتـشب
ار شتوعد  يرآ  دـش ... نامداش  تفگزاب  وا  رب  ار  دوخ  توعد  ربخ  رباج  یتقو  زورما  دوب . هدرب  لیلحت  ار  شیاـهورین  قدـنخ  رفح  شـالت 
... تشادیم تسود  دوخ  هک  دوب  كاپ  یماعط  هزیکاـپ و  ياهرب  تشوگ  يو ، ياذـغ  هک  هژیوب  تفریم . وا  یناـمهم  هب  درکیم و  تباـجا 

درکیم و توعد  رباج  هناخ  هب  زین  ار  نانآ  دـندوب و  هنـسرگ  زین  شنارای  قدـنخ و  نارافح  اریز  تفریمن . تسود  هناخ  هب  اهنت  زگره  اـما 
سپس ناگنـسرگ و  رگید  لوا  دوب . نینچ  ندروخ  ماعط  رد  هراومه  دروخیم . دوخ  سپـس  دنوش و  ریـس  دنروخب و  نانآ  لوا  تشاذگیم 

اما دربیم . ضیف  ياههلاون  وا  شیاشخب  تمحر و  زا  دوب . هدـش  هدرتسگ  وا  رب  یهلا  تمحر  ناوخ  زورما ، هک  نآ  يداـش  دوب . داـش  دوخ .
هب و  دندوب ... هدـش  توعد  قح  ياخـس  هرفـس  اطع و  ناوخ  رب  همه  دروخیم ... دوخ  سپـس  دـناروخیم و  دوخ  نارای  ناتـسود و  هب  لوا ،

! اتفگـش ... دنداتـسیارباج هناخ  نوریب  هنیدم  نانکراک  تیعمج  یمامت  هک  تشذگن  شیبیتاظحل  هحفص 177 ] تفریم [ . هرفـس  نآ  يوس 
هنوگچ دـشیمن ، ادـیپ  درآ  هسیک  مین  زج  هناـخ  رد  همه  زا  رتـالاب  و  تشادـن ... ار  رتشیب  رفن  هدزناـپ  هد  شیاـجنگ  شاهناـخ  هک  رباـج  نیا 
دومرف نز  هب  دـنکفا . کچوک  گید  هب  رظن  تفر و  رونت  يـالاب  رب  و  دـمآ . هناـخ  نورد  هب  درک و  مالـس  ربماـیپ  ؟ درکیم ماـعطا  ار  يرهش 

همه هن  هک  دـشاب  بقارم  اـما  دروآ ، نوریب  ناـن  زین  رونت  زا  دـنک و  رپ  رفن  هد  كاروخ  هزادـنا  هب  تشوـگبآ  زا  درواـیب و  گرزب  ياهساـک 
درک هراپ  هراپ  ار  نان  ربمایپ  درک . نینچ  نز  دنامب . یکاروخ  گید  رد  رونت و  رد  دراذگب  درواین . نوریب  مه  اب  ار  اهنان  همه  هن  تشوگبآ و 
رفن هد  رفن ، هد  ار  نانامهم  کنیا  دومرف : رباج  هب  ربمایپ  داد . رباج  دهد . وا  هب  ار  دنفـسوگ  تسد  کی  دومرف  رباج  هب  تخیر و  هساک  رد  و 
رباج هب  ار  هساک  ربمایپ  دروآ . هناخ  هب  ار  نت  هد  رباج  . نک توعد  ار  يدعب  هورگ  سپـس  دنروخب و  نانیا  راذگب  ناوخب ، ارف  هناخ  نورد  هب 

ار نآ  ریظن  رباج  زگره  هک  ملاع -  ياهیتفگـش  زا  دـنتفر و  دنتـساخرب و  دـندرک . ندروخ  هب  عورـش  ناشیا  و  دراذـگب . نانامهم  دزن  ات  داد 
نآ زا  چیه  دودحم  سب  يرادـقم  زج  دوب و  دوخ  ياج  رب  نانچمه  راوگـشوخ ، هزات و  رطعم ، هدـش  دـیرت  تشوگبآ  هک  نآ  دوب -  هدـیدن 

تفگ رباج  هب  تخیر و  فرظ  رد  درک و  هراپ  ار  نآ  سپـس  دهدب و  وا  هب  دریگرب و  نان  رونت  زا  هرابود  دومرف  نز  هب  ربمایپ  . دوب هدـشن  مک 
. دروآ ار  نانآ  رباـج  دروآ . نورد  هب  ار  نیمود  رفن  هد  اـت  درپس  وا  هب  ار  فرظ  ربماـیپ  داد . رباـج  دـهدب . وا  هب  ار  دنفـسوگ  زا  رگید  یتسد 
تخیر و فرظ  رد  نان  یمک  رگید  راب  دوش . مک  ینادنچ  سوسحم و  زیچ  هحفص 178 ] فرظ [  زا  هک  نآ  یب  دنتفر . دندروخ و  زین  نانیا 
دوخ و راک  زا  رباج  هاگان  تشاذگ . هساک  رد  وا  داد و  وا  هب  ار  دنفـسوگ  تسد  رباج  دهدب . وا  هب  دنفـسوگ  زا  رگید  یتسد  تفگ  رباج  هب 

خـساپ ؟ دراد تسد  دنچ  دنفـسوگ  کی  اربمایپ ، دیـسرپ -: هدارایب  داتفا و  میظع  یتریح  یتفگـش و  هب  تشذگیم ، شیور  شیپ  هک  هچنآ 
دنکفا وا  رب  یمـسبت  . مداد وت  هب  تسد  هس  نونک  ات  تخیگنارب ، یتسار  هب  ار  وت  هک  ادخ  نآ  هب  دـنگوس  تفگ -: هدزتریح  . ات ود  دومرف -:

نآ ياج  ره  زا  ار  دنفـسوگ  تسد  وا  دوخ  يرآ  مدـناروخیم ... دنفـسوگ  تسد  زا  ناشیا ، یماـمت  هب  یتفگیمن ، ینخـس  رگا  دومرف -: و 
هب دشاب ، زین  يدنفسوگ  تسد  ای  نان و  ياهکت  رگا  یتح  دنک ، توعد  دوخ  هرفس  هب  ارم  سک  ره  دوب  هتفگ  اهراب  و  تشاد . تسود  رتشیب 
رد دـشیم و  رترود  وا  ياضعا  لـفاسا  زا  هک  ار  هچ  ره  تسد و  ناویح ، ياـضعا  زا  و  منکیم . تباـجا  ار  شتوعد  مریذـپیم و  یناـمداش 

تـشپ رد  هک  ار  ینامدرم  یمامت  سپـس  نیمهد و  نیمراهچ ، هورگ  رباج  نینچ  نیا  . تشادیم رتتسود  دوب ، رتکاپ  دوجو  ملاـع  رد  هجیتن 
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رد زگره  هک  ذیذل  رطعم و  نانچ  ییاذـغ  زاجعارپ و  هرفـس  میرک ، یناوخ  زا  كرابم ، یماعطا  درک . ماعطا  دـندوب ، هدرک  ماحدزا  شاهناخ 
هب مرگ  ریـس و  یـضار ، یناـج  لد و  اـب  هحفـص 179 ] ناگتـسخ [  ناگنـسرگ و  مدرم ، همه  هاـگ  نآ  دـندوب ... هدروخن  دوخ  رمع  یماـمت 

ربمایپ ... دنتـشاد دوخ  نورد  رد  ار  افـش  ینامداش و  طاشن  تمالـس و  يریـس و  راوگـشوخ  هزم  زور  نیدـنچ  ات  دنتـشگزاب و  دوخ  ياهراک 
دودـح یتیعمج  دـندوب و  هدروخ  همه  و  دـندوب ، هتفر  همه  هک  هاگ  نآ  ناگمه  زا  سپ  هاگ  نآ  تخیر و  اذـغ  زین  وا  رـسمه  رباـج و  يارب 

دمح ار  قح  زاجعا  هدئام  و  تشادرب ... نامـسآ  رب  ساپـس  رکـش و  هب  ار  اهتـسد  دروخ و  ياهمقل  دنچ  دوخ  دـندوب ، هدـش  عابـشا  رفن  رازه 
اشوخ يا  دریگیمرب . ياهمقل  سپس  دهاوخیم و  ار  دوخ  نایراوح  نارای و  يریس  لوا  تسا و  هنسرگ  تخس  هک  یناج  اشوخ  يا  ... تفگ

ره دوب و  هدیزرو  اخس  رباج  دوب . هتـشاذگن  شاداپیب  ار  رباج  ياخـس  هک  ناسحا  ربمایپ  رگـشیاشخب  تسد  نامحر و  راگدرورپ  زاجعا  رب 
هب ار  وا  ياطع  هناد  کی  زین  دـنوادخ  دوب و  هداد  ادـخ  ربمایپ  هار  رد  ار  شرغال  هرب  کی  و  وج ، تشم  دـنچ  تشاد ، هناـخ  رد  هک  ار  هچنآ 

و دوجو ، نامسآ  ریز  رب  نیمز و  ربز  رب  رگید  راب  . دوب هدرک  لیدبت  تشاد ، هناد  اهدص  هلبنس  ره  هک  هلبنس ، هشوخ و  تفه  رابنارگ  ياهقاس 
ار دوخ  نویراوح  نارگید ، نامیلس و  یسوم ، شیوخ ، فلس  ناربمایپ  نوچ  هک  دوب  هدمآ  رگید  یحیسم  یسیع  دوج ، يارحـص  هرتسگ  رب 

هـس اریز  مراد . ار  نانیا  مغ  تفگ : دناوخارف و  دوخ  دزن  ار  نادرگاش  حیـسم  یـسیع  هک  دمآ  نینچ  و  ...» دناوخیم مارکا  ماعطا و  هرفـس  هب 
. دـننک فعـض  هار  رد  تسا  نکمم  اریز  منک . ناـشهناور  هنـسرگ  هنوگچ  دـناهتفاین ... ندروخ  يارب  يزیچ  دنتـسه و  نم  اـب  هک  تسا  زور 

تفه دنتفگ : دیراد ؟ نان  دنچ  دیسرپ : یـسیع  هحفـص 180 ] میبایب [ . نانیا  ندرک  ریـس  يارب  ینان  نابایب  نیا  رد  اجک  زا  دنتفگ : شخـساپ 
اهنآ ادخ  ساپس  دمح و  زا  سپ  تفرگ و  ار  یهام  نان و  تفه  نآ  سپس  دننیـشنب . نیمز  رب  ات  دییوگب  دومرف : کچوک . یهام  دنچ  نان و 
یقاب دبـس  تفه  هدنام  یقاب  ياههدروخ  زا  دندش و  ریـس  دندروخ و  همه  دـنداد . مدرم  هب  نایراوح  داد و  نادرگاش  هب  درک و  هراپ  هراپ  ار 

، هثداح نآ  زا  سپ  زور  نیدنچ  ات  دیوگ  رباج  [ . 20 .« ] دندروخ كاروخ  نآ  زا  درم  رازه  راهچ  ناکدوک  نانز و  زا  ریغ  هک  دناهتفگ  دنام .
. دیسر نایاپ  هب  رورم  هب  هک  نآ  ات  میدربیم ، ضیف  میدروخیم و  نان  اذغ و  نآ  زا  دوب ... ام  هناخ  رد  شزاجعا  تکرب 

دیسر ارف  نمشد 

رضاح و دسرب ، نمشد  هیالط  هک  نآ  زا  رتدوز  زور  ود  یکی  یتح  هناتخبشوخ  دش . رضاح  قدنخ  يزورهنابـش ، شالت  زور  شـش  زا  سپ 
فارطا یمامت  سپـس  و  دیـسر ... ناشیاههیالط  نالوارقشیپ  تشگ و  رادـیدپ  قفا  رب  بازحا  رگـشل  هس  مچرپ  هاگ  نآ  و  تشگ . هتخادرپ 

چیه هک  هنیدم ، اهنت  هن  دنتفرگ . ورف  یندرکن  رواب  میظع و  ییاهودرا  رد  هدنکارپ و  هنوگ  هب  ار  هنیدم  یقرش  لامش  ات  یبرغ  لامـش  یحاون 
نانامیپمه یهارمه  هب  شیرق  تشذـگ ، هک  نانچ  تشادـن . رطاخ  هب  دـحتم  يورین  کی  زا  ار  یعمجت  نینچ  یبرع  نیمزرـس  میلقا  زا  هطخ 

ناـنیا دـندمآورف . دـحا  ياـههنماد  رد  هباـغز  هقطنم  رد  اـهینافطغ  دـندز و  ودرا  قیقع  يداو  همور »  » هیحاـن رد  شیباـحا »  » ینعی شیوخ ؛
هجیتن رد  دوبن ... ندیرچ  يارب  یفلع  اج  چیه  هحفـص 181 ] یلو [  دندرک . اهر  شیوخ  ياههاگودرا  فارطا  نامه  رد  ار  دوخ  نایاپراهچ 

ار بازحا  هناگهس  ياهرگـشل  بلطم  نیمه  دندرکیم ... فیلعت  دندوب ، هدروآ  دوخ  اب  هکم  زا  هک  یقیلع  هفولع و  نامه  اب  ار  دوخ  ماشحا 
تردق و تارقف  نوتس  هشیمه  يارب  هنکمم  نامز  لقادح  رد  دنهد و  هلصیف  هزور  ود  یکی  ار  مالـسا  هاپـس  راک  هک  درکیم  نآ  رب  ممـصم 

هیوست نینچ  يارب  دـنبورب . دـننک و  كاـپ  ناملـسم  درف  نیرخآ  زا  ار  هقطنم  یماـمت  شیوخ  معز  هب  دننکـشب و  مهرد  ار  ربماـیپ  تمواـقم 
رادـیدپ ضحم  هب  دوبن . ربخیب  نانآ  تاکرحت  زا  ربمایپ  . دـندوب هدـمآ  گنج  نیا  هب  يرادـنپ  نانچ  تیعطق  عزانمالب و  يزوریپ  باـسح و 

رب دوب ، هدرک  دیهمت  شیپ  زا  ربمایپ  هک  نانچ  ناناملـسم ، دناوخارف . ار  شیوخ  هاپـس  داد و  شابهدامآ  ار  هنیدم  نمـشد ، هاپـس  هیالط  ندش 
يارب اج ، نامه  زا  ار  قدنخ  طخ  ناعفادم  و  دریگب . رظن  ریز  تسناوتیم  ار  هقطنم  یمامت  هاگیاج  نیا  زا  ربمایپ  دندمآارف . علـس  هوک  هنماد 
ظاحل هب  علس  هوک  هنماد  عقاو  رد  دیامن . ینابیتشپ  رتشیب  ناروآمزر  هورگ  لاسرا  اب  دید ، فیعـض  هک  ار  اج  ره  دنک و  جیـسب  رهـش  زا  عافد 

اپرب ربمایپ  رارقسا  يارب  نیمرچ  ياهمیخ  علس  هوک  هنماد  رب  اج  نآ  دوب . ههبج  یمامت  هرادا  و  تبقارم ، ناکم  نیرتهب  یشیجلاقوس  تیعقوم 
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ربمایپ . تشگ هدـیمان  حتفلادجـسم »  » اهدـعب يو  هاگهدجـس  دـیزگرب و  شیوخ  زامن  يارب  یهاگیاج  ار  رداـچ  زا  نوریب  ربماـیپ ، دـندرک و 
هریغ شیباحا و  ات  هتفرگ  نافطغ  يوجگنج  لیابق  زا  ار  شیوخ  نانامیپمه  یمامت  نانیا  تسا . هدیسر  ارف  هاپـس  رازه  هد  اب  نمـشد  تفایرد 

ربخیب زین  دوب  وا  هیلع  هاپس  نیا  یمامت  هدننک  جیسب  عقاو  رد  هک  بطخا  نب  ییح  ياهشالت  رابخا  زا  نینچمه  دندوب ... هدرک  جیسب  وا  هیلع 
طباور هظیرقینب  دوهی  اب  ربمایپ  دوب . هتفر  شیرق  ناکرـشم  دزن  هظیرقینب  نایدوهی  يراکمه  يهدعو  اب  ییح  هحفص 182 ] الامتحا [  دوبن .

تفاییم ار  نآ  ناکما  ییح  رگا  دندوب و  هدرک  هرصاحم  ار  رهـش  ياهناماس  یمامت  بازحا  نایهاپـس  کنیا  تشاد . ياهناتـسود  زیمآحلص 
ناـیدوهی اریز  داـتفایم . ورف  دوـخ  یطوقـس  طیارـش  نیرتتخـس  یلک و  رطخ  رد  هنیدـم  دـناروشب ، وا  هیلع  زین  ار  هظیرقینب  ناـیدوهی  هـک 

زا سپ  عقاو  رد  دوبن . لیم  ود  زا  شیب  ربمایپ  هناخ  دجسم و  رهش ، زکرم  ات  نانآ  نایم  هلصاف  دنتـسیزیم و  هنیدم  رهـش  نورد  رد  هظیرقینب 
ربماـیپ اـب  گـنج  زیتـس و  هـب  هـک  یتروـص  رد  ناـنآ  تـشاد و  رارق  ناـنآ  ياـههعلق  فـقاوینب ،» «، » قـیرزینب «، » راـجنینب  » هـلحم هـس  ود 
یحاون و  یبرخ »  » ات جتار »  » زا ریذپبیـسآ  ياهناماس  ینعی  ههبج  یلامـش  هطخ  هب  فوطعم  ربمایپ  هجوت  یمامت  هک  یلاح  رد  دندمآیمرب ،

ات قیرزینب »  » زا رتالاب  هکلب  و  ةانم » سوا   » زکرم زا  ار  رهـش  یبونج  ياـهناماس  یماـمت  دنتـسناوتیم  یتحار  هب  ناـنآ  دوب ، فوطعم  قدـنخ 
رهش نورد  هب  ابق  هاگولگ  زا  هک  بازحا ، هاپس  زا  رفن  رازه  هس  ود  يراکمه  اب  و  دنروآرد ، دوخ  ریخـست  هب  دننک ، یلک  بیـسآ  راچد  ابق » »

، درادن يزادناریت  عفادم  هنوگ  چیه  رگید  هک  ار  یقدنخ  زا  ذوفن  هار  يوحن  هب  شیرق  هاپـس  هیقب  ات  دننک ، لوغـشم  ار  ناناملـسم  دـندمآیم 
اب هظیرقینب  نایدوهی  داحتا  عقاو  رد  دوب و  كانمیب  ياهلأسم  نینچ  زا  ربمایپ  دنیآ ... رهـش  نورد  هب  لامـش  زا  زین  نانآ  ياهنوگ  هب  دـنبایب و 

نایهاپـس روبع  هک  تسا  رکذ  لباق  زین  انعم  نیا  هب  هجوت  . دروآیم باـسح  هب  دوخ  رهـش  تیدوجوم  يارب  رطخ  نیرتگرزب  ار  كرـش  هاـپس 
اب ار  نآ  لادوگ  نورد  هک  دـنرذگب  ار  قدـنخ  دنتـسناوتیم  یتروص  رد  طقف  نانآ  اریز  تشادـن . ناکما  اهیناسآ  نیا  هب  قدـنخ  زا  كرش 

لیاسو نادقف  ینعی  نانآ ، دوجوم  طیارش  هب  هجوت  اب  يزیچ  نینچمه  و  دننک . رپ  هحفص 183 ] دندنکیم [ ، نابایب  يوس  نآ  زا  هک  یکاخ 
، هظیرقینب نایدوهی  اب  داحتا  تروص  رد  هتبلا  دوبن ... نکمم  دـنکیمن -  لمح  دوخ  اب  يرافح  لـیاسو  يرگـشل  چـیه  اریز  ناـشيرافح - 

رظن هب  اما  دوب . هتفرگ  لیبنز  يرافح و  لیاسو  نانآ  زا  زین  ربمایپ  هک  هنوگ  نامه  هب  دـنریگب . يراـفح  لـیاسو  ناـنآ  زا  دنتـسناوتیم  دـیاش 
هزاجا بسک  اب  هتبلا  ار  يرافح  لیاسو  نآ  نآ ، ییاهن  هجیتن  ندش  نشور  گنج و  نایاپ  زا  سپ  هک  دوب  نآ  زا  رتدنمـشوه  ربمایپ  دسریم 

زا هک  دـیآیمرب  نینچ  میراد  راـظتنا  يو  تیـصخش  حور و  زا  هک  ناـنچ  یطیارـش  نـینچ  رد  دـشاب ... هدرک  درتـسم  ناـنآ  هـب  ناـیدوهی  زا 
يزاین اریز  دوب . دهاوخ  تبثم  نانآ  خساپ  هک  تسا  یهیدب  و  دشاب ». ام  دزن  ناتلیاسو  گنج  نایاپ  ات  دیهدیم  هزاجا  رگا   » دـسرپب نایدوهی 
طباور يراب  . تشادیمن هگن  دوخ  دزن  ار  همه  نآ  زین  هظحل  کی  زگره  میهاوخیم ، ار  ناتلیاسو  دندادیم  خساپ  رگا  اما  دنرادن ... اهنآ  هب 
تبحم رهم و  ياههقلع  نداد  ناشن  يارب  ربمایپ  یتح  دـندرکیم ، ضرق  رگیدـکی  زا  ناـنیا  دوب . هناتـسود  هنامیمـص و  رایـسب  ناـشنیبامیف 

دندـیبلطیم وا  زا  هک  هچ  ره  ناشـشهاوخ  زاین و  تروص  رد  اـهنآ  هب  اـهنت  هن  هک  دوب  ناـنچ  شیوخ ، رهـش  ناـمیپمه  ناـیدوهی  اـب  شیوخ 
غیرد نانآ  زا  ار -  زیچان  مهرد  ود  یکی  رادـقم  هب  یتح  نتفرگ -  ماو  لثم  ار -  یئزج  ياـهزیچ  تاـموزلم و  هاـگ  یتح  هکلب  دیـشخبیم ،

اب مهرد و  ود  يدوهی  کی  زا  دنمجرا  يرهـش  میظع  ياوشیپ  و  میرک ، يادـتقم  هک  نیا  ینعی  وا ، تیـصخش  هرهچ  نیا  يرآ  تشادیمن ...
راثن يو  هک  دوب  یمارتحا  عضاوت و  نیرتگرزب  هناشن  وا و  یتیـصخش  لامک  نیرترب  هناشن  دریگب  ماو  دوخ  ماعط  يارب  وج ، درآ  تشم  کـی 

لاـمک هک  دوب  هچ  درآ  یتشم  اـی  و  مهرد ، ود  تشادـن . هحفـص 184 ] رورغ [  هرهچ  زگره  وا  دـندوب ... وا  يهـمذ  رد  هـک  درکیم  یمدرم 
وا زا  ار  شیوخ  یتسه  همه  لام و  ناج و  رهـش  کی  ناناملـسم  هنیدـم و  مدرم  دـبلطب ... يدوهی  کی  زا  یتسپ  الاب و  لامج  انغ و  یتسه و 
وا رایتخا  رد  ار  دوخ  ياهنابنا  اهرابنا و  رتشیپ  اتعیبط  دـندرکیم ، شراـثن  ار  دوخ  ياـهناج  هک  ناـنچ  رهـش  نادـنمتورث  و  دنتـشادن ، غیرد 

یتح هک  نیا  نداد  ناشن  عضاوت و  عوشخ و  رهم و  هناتـسود  طباور  تبحم و  باب  حـتف  ندرک  رارقرب  رد  باتک  لها  اب  وا ، اـما  دـنداهنیم .
عبطلایندـم و لاح  ره  هب  یمدآ  هک  یناسنا -  تایح  یعامتجا  ياهاضتقا  بسح  هب  نامدرم و  ریاس  نوچ  زین  رهـش  ياوشیپ  ربماـیپ و  کـی 

شیوخ تموکح  يهمذ  هانپ و  رد  نایدوهی  اب  زین  یلع  ار  یـشور  نینچ  اهدعب  درکیم ... كولـس  تسا -  یعمج  هناتـسود  طباور  دـنمزاین 
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ورگ هـب  ناـنآ  دزن  ناـن  صرق  هـس  ود  خـبط  درآ و  دــیرخ  يارب  زیچاـن  یماو  تفاـیرد  يازا  رد  ار  دوـخ  هرز  هـک  دــشیم  هاـگ  تـشاد و 
لاح ره  هب  هک  دوب  انعم  نآ  هاوگ  و  دوب ، رگیدـکی  هب  ناشیکیدزن  يرایمه و  رهم و  رگناـشن  طـباور  تابـسانم و  هنوگ  نیا  ... تشاذـگیم

تابـسانم نیا  نینچمه  درادیم ... ساـپ  تبقارم  تقد و  تیاـهن  رد  ار  ناـشيراوجمه  نسح  دراذـگیم و  مارتـحا  باـتک  لـها  هب  ربماـیپ 
ناشیاهرابنا دـندوب و  رویز  تورث و  قشاع  هک  تسرپرز  نایدوهی  زین  تسودایند و  ناناملـسم  دای  هب  ینعی  تشاد ؛ زین  یتیبرت  ياـهیگژیو 

زا بلغا  هک  دوب  نانچ  ایند  ضارعا  زیهرپ و  تدـش  زا  هک  دـندرکیم  ار  ییاسوم  يوریپ  ياعدا  همه  نیا  اب  دوب و  تـالغ  راـبنارگ  هراومه 
تـسوپ سپ  زا  هک  دوب  هدیبسچ  تشپ  هب  رغال و  نانچ  وا  مکـش  تسا : هدروآ  دوخ  هغالبلاجهن  رد  یلع  درکیم و  قازترا  ارحـص  ناهایگ 

ندرک و راـبنا  ندرب و  ندروخ و  همه  هحفـص 185 ] ایند [  هک  دـنبایرد  ات  دوب . مولعم  درکیم ، قازترا  اهنآ  اب  هک  یهایگ  ياـههنیزبس  نآ 
دندنامیم و دوخ  ياذغ  همقل  کی  يارب  هاگ  هک  دناهدوب  دنمزاین  نانچ  یهلا  ناربمایپ  تسین و  لالج  رویز و  لانم و  لام و  زا  نتفرگ  هرهب 

تذل هناخ  ار  ایند  نانیا  اریز  دننک . نیمأت  يايدوهی  دزن  يزیچ  نتشاذگ  ورگ  هب  اب  ار  دوخ  ياذغ  همقل  کی  هیهت  هک  دنتشادن  كاب  نیا  زا 
ربمایپ يراب  . دناهتسب انعم  هنادواج  يهناخ  یبقع و  ناهج  هک  موهفمان ، موئشم و  رسارس  يایند  نیا  هب  هن  ار  دوخ  دیما  همه  دناهدیدن و  دوخ 

نافلاخم فص  هب  دننکـشب و  ار  شیوخ  ناـمیپ  مصخ ، نارگ  هاپـس  ناـنچ  ندـید  هب  هنیدـم  نورد  ناـیدوهی  اداـبم  هک  دوب  كاـنمیب  نیا  زا 
. دهد تاجن  یمتح  طوقس  زا  ار  وا  رهش  تسناوتیمن  دنوادخ ، تمحر  رظن  فطل و  زج  زیچ ، چیه  تروص  نآ  رد  دندنویپب ...

نایدوهی بیرف 

هب تسا . هظیرقینب  دوهی  ینکشنامیپ  ینمشد و  رد  هنیدم  حتف  دیلک  تسنادیم  زین  ریـضنینب  نایدوهی  ياوشیپ  بطخا  نب  ییح  وس  نآ  زا 
یقدـنخ نانچ  زا  دـنناوتیمن  هجو  چـیه  هب  دـنتفایرد  دـندش و  ور  هب  ور  يریذـپانرذگ  قدـنخ  نانچ  اب  دـندمآ و  نایهاپـس  هک  نیا  ضحم 
يرایمه يراکمه و  رهـش ، هب  ار  دوخ  ذوفن  ییاهن  هار  دندید و  هنیدم  نورد  زا  ربمایپ  فیعـضت  رب  زکرمتم  ار  دوخ  دیما  نیرتشیب  دنرذگب ،

زا و  درک ، جـک  ار  دوخ  هار  هلـصافالب  دوب ، هداد  هدـعو  نایـشیرق  هب  نیا  زا  شیپ  ار  نانیا  يرایمه  هک  ییح  دـنتفای . هظیرقینب  ناـیدوهی  اـب 
ار یعقوم  نینچ  دـمع  هب  وا  دوب و  بش  . دـمآ هظیرقینب  يوـس  هب  هبـصع  زا  روـبع  هفیلحلاوذ و  هلحم  نتـشذگ  زا  سپ  قـیقع  يداو  بناـج 
رـس و بیرقنع  هک  تسنادیم  دوب و  شرظتنم  نایظیرق  ياوشیپ  سیئر و  دسا ، نب  بعک  هحفص 186 ] دز [ . ار  هعلق  رد  دوب . هدرک  باختنا 

هیلع هدرک و  جیـسب  ییح  نیمه  ار  يرفن  رازه  هد  هاپـس  نیا  یمامت  هک  تشاد  ربخ  ناگمه  نوچ  زین  وا  اریز  دش . دـهاوخ  رادـیدپ  درم  هلک 
نب ییح  منم  داد : خـساپ  ییح  ؟ یتسیک دز : داـیرف  دـمآ و  هعلق  يـالاب  رب  بعک  دـیبوک . ار  هعلق  رد  رگید  راـب  ییح  . تسا هتخیگنارب  هنیدـم 

نارکیب يایرد  وت  هب  هک  نآ  يارب  ماهدمآ ؟ اج  نیا  هب  هچ  يارب  وت  رب  ياو  ياهدـمآ -؟ اجنیا  هب  هچ  يارب  تفگ -: خـساپ  کی  نیا  . بطخا
ار یتخبدــب  تـبکن و  اـم  يارب  یتـسه و  یموـش  درم  وـت  ورب . ریگب و  ار  تـهار  شوماـخ . مـنک -. میدــقت  ار  تنطلــس  تکوـش و  تزع ،
هک لماک  رگشل  هس  ماهدرک . جیسب  دوخ  اب  ار  یهاپـس  رازه  هد  میوگیم . هچ  نک  شوگ  ییوگیم . هک  تسا  ینخـس  هچ  نیا  ياهدروآ -.

ار وـت  يراـکمه  دراد -؟ یطبر  هچ  نم  هب  اـهنیا  بوـخ ، تـسین -. رتـشیب  ناـنآ  هـمقل  کـی  دـمحم  دـناهدمآورف . فـلتخم  يودرا  هـس  رد 
يدوب و موش  كراـبمان و  یـسیئر  زین  دوخ  موق  يارب  هک  دـنگوس  یـسوم  تاروت و  هب  یتـسه . موش  كراـبمان و  يدرم  وـت  میهاوـخیم -.
هحفص 187] دناهدامآ [ ، ناشناگرزب  نارس و  همه  اب  اهینافطغ  شتردق و  همه  اب  هنانک  يدنکفا -. یتخبدب  تکاله و  هب  وت  ار  نآ  یمامت 
هب دـنگوس  وگم . تافرخزم  نیا  زا  نم  اب  درگزاب و  تسا - . هتفرگ  ورف  نایهاپـس  نازابرـس و  لیخ  ار  یمقن  هباغز و  همور و  هقطنم  یماـمت 

ناشگنج حیلس  هنب و  راب و  دنراد و  راوهر  ینابسا  دناحلسم و  همه  نانیا  يروآیمن -. یموش  تکاله و  زج  يراذگب  اپ  هک  اج  ره  وت  ادخ 
ناـمیپ دـمحم  اـب  اـم  وت . رب  ياو  درم . رخآ  دراد -؟ یتمواـقم  هچ  يرگـشل  نینچ  ربارب  رد  دـمحم  دنـشکیم . راوـهر  رتـش  رازه  زا  شیب  ار 

ار یناـمیپ  چـیه  هدرکن و  هدـعو  فلخ  راـب  کـی  یتح  وا  هک  دـنگوس  یـسوم  تاروت و  هب  میاهدـیدن . وا  زا  یکین  یتـسار و  زج  میاهتـسب .
نیرتـهب تسا و  حـلاص  نیما و  يدرم  وا  تـسا . هدـیردن  ار  اـم  زا  ياهدرپ  چـیه  هتـشادن و  اور  اـم  رب  يرهمیب  نیرتـمک  تـسا ... هتـسکشن 
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دوبان دـش و  مامت  دـمحم  یفابیمن . هک  ییاههوای  هچ  دـنکیم -. تیاعر  هیاـسمه  قح  رد  ار  ییوکین  لاـمک  هراومه  هک  تسا  ياهیاـسمه 
کی هرابرد  ییوگیم  وت  هک  اهنیا  تسا . هدـنامن  اج  رب  هیامیب  هیاپ  هرئان و  رتسکاخ  هرطاخ ، هیاس  کـی  زج  وا  ماـقم  ماـن و  همه  زا  تشگ .

و هدـش ، شومارف  ياهدرم  تسا . هدرم  دـمحم  هک  یمهفیم  ینکفیب ، هاپـس  نیا  هب  رظن  کی  رگا  هک  یلاـح  رد  درکیم . قدـص  هدـنز  مدآ 
تبحـص وت  اب  ات  ژد  لخاد  میایب  ینک  زاب  ار  رد  منک -؟ هچ  یهاوخیم  ینکیم . یفارح  هدـش -. شوماـخ  هتـسکش و  هشیمه  يارب  یغارچ 

ار هحفـص 188 ] تورث [  تمالـس و  تنکم ، تمحر و  ناراـب  وـت  يارب  نم  تداعـسیب . يا  منکیمن -. ار  يراـک  نینچ  زگره  هن . مـنک -.
ردنت ياهدروآ و  قرب  دعر و  همه  درادن ... یتخبدب  تبیصم و  رتسکاخ  هقعاص و  نازوس  رارش  زج  نآ  رد  هک  یناراب  ادخ ، هب  هن  مدروآ -.

یهاگن نارواگنج  نیا  هب  ایب  هراچیب  يا  يربیمن -. اج  چیه  هب  دوخ  اب  يریخ  چیه  مسانـشیم  ار  وت  تکاله . ویرغ  شرغ و  شخرذآ ... و 
بسا دندرگیمنزاب . دننکن ، وحم  نیمز  يور  زا  ار  وا  ات  هک  دناهدروخ  دنگوس  ناشیمامت  و  دالوپ ... نهآ و  هقرغ  یهاپـس  رازه  هد  نکفا .
بسا نیا  یـشورفیم -؟ زان  ینکیم و  زیهرپ  تقو  نآ  ماهتفرگ و  باکر  ماهدروآ و  تاهعلق  رد  رب  ار  دوهی  تکوش  یهاشداپ و  هدش  نیز 

هعلق رد  ندـیبوک  هب  عورـش  هراـبود  .و  ینک زاـب  ار  رد  هک  منزیم  رد  ردـق  نآ  موریمن . هن ، راذـگب -. ناـمتحار  ورب و  تدوـخ . شکـشیپ 
ینوراه و هوکش  تزع و  هقرغ  ار  وت  ماهدمآ  مدرگرب ... مناوتیم  هنوگچ  نم  هن . درگرب -. مهدیم  دنگوس  یـسوم  هب  ار  وت  درگرب . درک -.

هراوآ ار  ریــضنینب  یماـمت  و  يدرکیمن ! هراـچیب  ار  دوـخ  موـق  يدوـب ، تزع  لـها  رگا  وـت  درم ، يا  مدرگرب -. هاـگ  نآ  مـنک و  ینوراـق 
رـس هب  تداعـس  تورث و  رد  ممدرم  مموق و  متـسه . تمعن  نارکیب  يایرد  هقرغ  مراد . وت  نیغورد  تزع  هب  یجایتحا  هچ  نم  يدومنیمن .

دنمتداعـس و ملاـس و  زین  نامنادـنزرف  ناـنز و  تساـج و  نیا  اـم  لاـم  تمعن و  تسا . ناـشیا  دوـخ  نآ  زا  ناـشیا  عرازم  یماـمت  دـنربیم .
هب ار  هعلق  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  مدرگیمنزاـب . هن  هحفـص 189 - ] تسین [ . يزاین  ياهدروآ  هک  هچنآ  هب  ارم  درگزاب ... دنباداش ...
رد دز -: هرعن  موش  درم  هرابود  هک  ددرگزاب  تساوخیم  بعک  ؟ ییاشگن تسا ، هدروآ  وت  يارب  ار  ناهج  تنطلس  تورث و  هک  یسک  يور 

یمامت هک  تسنادیم  بعک  دشاب . هتـشاد  ییاورنامرف  نایدوهی  یمامت  رب  تشاد  تسود  دوب و  كرابمان  يدرم  نیا  ... اشگب ار  رد  اشگب . ار 
عقاو رد  دناسرب . نایاپ  هب  دوخ  تنطلـس  تردق و  دوس  هب  ار  زیچ  همه  يزوریپ  لامتحا  تروص  رد  هک  دـنکیم  نآ  يارب  ار  تادـیهمت  نیا 

تخت هب  ار  دوخ  دوش و  راوس  ناـنآ  تشپ  رب  و  دـنک ، دوخ  يزوریپ  لـپ  ار  هظیرقینب  دوهی  تساوـخیم  تشادیم  دوـجو  يايزوریپ  رگا 
ار دوخ  زین  مدرم و  زا  يرایسب  دوب ... ناکرشم  شیرق و  نایم  رد  لهجوبا  نانوچ  نایدوهی  نایم  رد  بطخا  نب  ییح  دناهتشون  . دناسرب تخب 

زاب دز -: ار  رد  هرابود  دناشک . یتخبدب  تواقـش و  میحج  هب  یتخبکین  تقادص و  میعن  زا  ار  شیوخ  ناوریپ  دنکفا و  تکاله  يدوبان و  هب 
ياهدرک خبط  تاهناخ  رونت  رد  ییوهآ  هرب  . مسانشیم ار  وت  نم  ینکیمن . زاب  ار  رد  ارچ  منادیم  دنگوس ، یـسوم  هب  منکیمن -. زاب  نک -.

هنرگو یـسرتیم  اذغ  کیرـش  زا  مامت  تمائل  مادـم و  تسخ  مامت  اب  يرآ  موش . وت  يهرفـسمه  میایب و  الاب  ادابم  یـسرتیم  نآ  زا  طقف  و 
هب هن  دـیاشگن . وا  رب  ار  رد  دـسارهب و  همه  نیا  دوخ  نییآ  نیدمه و  نطومه و  نامهم  کـی  زا  موق ، کـی  میرک  سیئر  تسا  نکمم  رگم 

نخس نیا  اب  . دز مهاوخ  فرح  وت  اب  طقف  دروخ و  مهاوخن  هحفص 190 ] تیاذغ [  زا  يزیچ  دش . مهاوخن  تاهرفسمه  هک  دنگوس  تاروت 
وت رب  ادخ  تنعل  مرادـن ! رونت  رد  ییوهآ  هرب  مسق  یـسوم  هب  دز -: دایرف  بعک  . دوب هداد  شبیرف  راوهابور ، و  دوب . هدز  درم  باوخ  گر  هب 
رس رب  ار  دوخ  نانخس  یقبام  دمآ و  بعک  هناخ  هب  ییح  دندوشگ و  ار  رد  نینچ  نیا  دیآ . نورد  هب  دیراذگب  ییاشگب و  شیارب  ار  رد  داب .

یسوم رب  انیـس  روط  زور  رد  هک  یتاروت  هب  بعک . نک  شوگ  تفرگ -. رـس  زا  دندرکیم  لوانت  وهآ  هرب  تشوگ  زا  هک  نانچمه  وا ، هرفس 
. مهدیم ار  نآ  هدعو  وت  هب  منکیم و  نیمـضت  ار  بلطم  نیا  نم  يرآ  دننکیم . شدوبان  دنروآیمرد و  اپ  زا  ار  دمحم  موق  نیا  دش ، لزان 

دنگوس ادـخ  هب  یـشاب -. هتـشادن  لاتق  لاعف و  یـشقن  هدـش  زاـغآ  ناـیدوهی  اـم  دـیهمت  اـب  هک  گرزب  رما  نیا  رد  يوشیم  یـضار  هنوگچ 
زا هک  تسا  يربمایپ  هچ  نیا  درک -. دوبان  ناوتیم  اهیناسآ  نیا  هب  ار  ادـخ  ربمایپ  رگم  تسادـخ و  ربمایپ  وا  یـشاب . هداتفا  اطخ  هب  مسرتیم 

دربیم و ریـشمش  دـیابن  تفریم ، نمـشد  گنج  هب  تشاد  یـسوم  یتقو  باسح  نیا  اـب  تسا -. هدیـشک  قدـنخ  دوخ  درگ  نمـشد ، سرت 
رگم تسا -. مامت  شراک  هن ، هچ  دشکب و  قدنخ  هچ  درکیم - . نت  رب  تفابیم و  هرز  دیابن  زین  دوواد  تفرگیمرب و  رپس  دـیابن  زین  عشوی 
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نایهاپـس یمامت  ناـفطغ و  شیرق و  دوشن و  هتـشک  هلمح  نیا  رد  دـمحم  رگا  یتح  لاـح  ره  هب  هحفـص 191 - ] درم [ ؟ ینادیم  بیغ  وـت 
ینکیم و وا  اب  گنج  ریگرد  ار  ام  منکیمن -. كرت  ار  وت  راصح  ياهضحل  منامیم و  وت  اب  نم  دننک ، تعجارم  ناشلزانم  هب  دـندرگزاب و 

هتـشک امـش  هار  رد  مریمیم و  اهامـش  اب  دوش -؟ هچ  تروص  نآ  رد  هک  ینامیم  اـم  اـب  ضرفلاـب  وت  دـنزیرگیم و  نمـشد  هاپـس  هاـگ  نآ 
ای رتشیب و  مه  یکی  میریگ  يدرک ، دوبان  ار  هظیرقینب  همه  يداد و  نتـشک  هب  ار  اـم  یتقو  يدـش ! هتـشک  يدـنام و  اـم  اـب  مریگ  موشیم -.
هب تسرد  ار  زیچ  همه  ارچ  درم  رخآ  درک -. دهاوخ  ار  ام  تبیـصم  یتخبدب و  هراچ  هنوگچ  بلطم  نیا  يدرم ! يدنام و  ام  اب  مه  وت  رتمک .

؟ ياهدرک شومارف  ار  دحا  ماهدروآ ؟ اجنیا  هب  دمحم  هیلع  زابرس  رازه  ود  نم  رگم  ینیبیم ... رات  هریت و  نآ  هدنبات  ییانـشور  هظحل  ماگنه 
دادعت نآ  کنیا  دینارذگ ؟ غیت  مد  زا  ار  شنارای  نیرتهب  هنوگچ  و  دروآ ؟ وا  رـس  رب  ییالب  هچ  زابرـس  رازه  هس  اب  شیرق  هک  يرادن  دای  هب 

نب ورمع  شیرق ، هاپـس  رد  راـب  نیا  هک  نآ  نمـض  تسا ... هداد  تـسد  زا  ار  هزمح  شناروـالد ، نیرتـهب  زا  یکی  دـمحم  دـنرفن و  رازه  هد 
منادیمن یـسوم ... يا  دنوادخ ... يا  تسا -. هدمآ  زین  تسا -  رفن  رازه  اب  ربارب  هنت  کی  هک  يدرم  تشادن -  روضح  دحا  رد  هک  دودـبع 

راذگب بوخ  رایسب  نکم -. دیدرت  ياهظحل  هدب ، گنج  نالعا  وا  هب  نکشب و  ار  تنامیپ  منک -؟ هچ  ییوگیم  وت  هرخالاب  منکب ... دیاب  هچ 
وت ینزیم . هک  تسا  یفرح  هـچ  نـیا  موـش -. اـیوج  زین  ار  ناـنآ  رظن  هحفـص 192 ] منک و [  هرکاذـم  هظیرقینب  ياـسؤر  دوخ و  نادرم  اـب 
هچ نیا  دناهدرک ؟ تفلاخم  وت  اب  نانآ  ياهتفرگ  هک  تگرزب  تامیمـصت  زا  کی  مادـک  رد  ینانآ . عاطم  رورـس  یتسه و  دوخ  موق  ياوشیپ 

دنهاوخ همه  وگب . اهنآ  هب  ریگب و  میمـصت  وت  دنک . وگ  تفگ و  نانآ  اب  زیچ  همه  رد  دیوگب و  ار  دوخ  یعطق  رظن  دیابن  هک  تسا  ییاوشیپ 
هماننامیپ مینک -؟ ینکـشنامیپ  میناوتیم  ياهناهب  لـیلد و  هچ  هب  تسین ؟ روآمرـش  نیا  میاهتـسب ... ناـمیپ  دـمحم  اـب  اـم  یلو  تفریذـپ -.

نآ هب  يرظن  بعک  دـندروآ و  ار  نآ  دـنروایب  ار  بوتکم  نامیپ  ات  داد  روتـسد  بعک  . مهد دای  وت  هب  اـت  هدـب  ناـشن  نم  هب  ار  نآ  تساـجک 
وا تارظن  تامیمـصت و  میلـست  هرـسکی  دوب و  هدنکفا  رپس  راکهلیح  درم  تاملک  ربارب  رد  رگید  داد ... بطخا  نب  ییح  هب  سپـس  دـنکفا و 

روعـش تیدج و  همه ، نیا  اب  دنکیم . تنایخ  اطخ و  شیوخ  نامدرم  هداوناخ و  دوخ ، هب  تبـسن  دوریم و  اطخ  هب  تسنادیم  دوب . هتـشگ 
اهراب اهراب و  هک  نطابدب  درم  نیا  موش  تارظن  تبقاع  هب  ياهظحل  دشکب و  رانک  شیوخ  طوقـس  هاگترپ  هبل  زا  ار  دوخ  هک  تشادن  ار  نآ 

شریگنماد هظحل  هب  هظحل  هک  یشتآ  و  موش ، نوعاط  نینچ  زا  زیهرپ  رد  اقیمع  دیشدنیب و  دوب ، هدومزآ  ار  وا  تاین  یموش  تارابع و  ثبخ 
وا يور  هب  رد  هک  هظحل  ناـمه  زا  عقاو  رد  و  دوب . هداد  يرگناریو  دـسفم  درم  نینچ  راـیتخا  هب  ار  دوخ  یتسه  يرآ  . دـنک باـنتجا  دـشیم 

و دوشگیمن ، وا  رب  ار  رد  دیاب  تسا . هدش  افج  تنایخ و  اطخ ، طبخ و  بکترم  شیوخ  هعماج  دوخ و  قح  رد  هک  تسنادیم  دوب  هدوشگ 
اب هک  ینامیپ  قبط  رب  اریز  دادیم . شربمایپ  لیوحت  تفرگیم و  ای  دننزب و  هحفص 193 ] ریت [  هب  ار  درم  دادیم  روتـسد  نآ ، زا  رتالاب  یتح 

رگیدـکی يرایمه  يرکفمه و  هب  زین  وگ  تفگ و  نخـس و  رد  یتح  دـیابن  هجو  چـیه  هب  دوب و  ناشود  ره  نمـشد  درم  نیا  دوب ، هتـسب  يو 
هک يدـیدرت  تلاح  هب  ار  شیاههناش  بعک  . منکیم هراپ  ار  نیا  وت  هزاجا  اب  کنیا  تفگ : تفرگ و  تسد  رـس  ربار  همان  ییح  . دـندمآیمرب

شدیما هک  نآ  يارب  تسا و  هدش  میلست  تفایرد  دیمهف و  ار  وا  راک  نیا  يانعم  ییح  تخادنا . الاب  دوب ، تفلاخم  زا  رتشیب  نآ  تقفاوم  راب 
دز مه  هبار  شیاهتسد  درک . هراپ  هراپار  هماننامیپ  هلصافالب  دیامن ، دودسم  ار  شایلامتحا  تفلاخم  ياههار  یمامت  دنک و  عطق  هرسکی  ار 

گـنج و يرآ  تفگ -: نینچ  دـنکفا و  ورف  رـس  بعک  . تـسا هدـش  زاـغآ  گـنج  کـنیا  دـش . ماـمت  هـک  هماـننامیپ  مـه  نـیا  تـفگ -: و 
تفگ و تفگ : ییح  .و  منک وگ  تفگ و  زین  دوخ  موق  نارـس  اب  هدـب  هزاجا  نم  هب  همه  نیا  اب  تسا . هدـش  زاـغآ  گرزب  سب  يايزیرنوخ 

دزن نتـشگ  رابتعایب  رب  زج  وت ، یتسـس  فعـض و  دش ، ماجنا  وت  هزاجا  هب  هک  یمـسر  هماننامیپ  نآ  ندش  هراپ  زا  سپ  نادب  اما  نک ... وگ 
هک الاح  میدشیم . نآ  ریگرد  دیاب  یهاوخن  یهاوخ و  هک  تسا  یگنج  تسا و  هتـشذگ  هک  تسا  يراک  داد . دهاوخن  ياهجیتن  تنامدرم 

يودرا هب  ییح  بش  نامه  ... نک جیسب  ار  تنازابرس  رادتقارپ  شخبناماس و  یتیعطاق  راوتسا و  مکحم و  ياهرهچ  اب  ییآیم  گنج  نیا  هب 
هحفـص 194] نامیپ [  تفگ : نانآ  هب  دـناسر ... هاپـس  عامتـسا  هب  ار  هظیرقینب  نتـسویپ  نتـسکش و  نامیپ  ربخ  تشگزاب و  شیرق  نایهاپس 

ناگرزب بعک  زور  نآ  يادرف  . درادن دوجو  هظیرقینب  هعلق  رد  يزیچ  نانچ  رگید  دـش و  هراپ  دـمحم  اب  ناشيدـهعمه  یتسود و  حـلص و 
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. دندوب دیز  نب  بعک  دیز و  نب  ۀبقع  لیئومس ، نب  لازغ  سیق ، نب  شابن  اطاب ، نب  ریبز  نانیا  تسـشن . تروشم  هب  نانآ  اب  دناوخ و  ار  دوهی 
دوخ نامیپ  هجیتن  رد  تفگ -: ماجنارس  دنار و  نخس  دوب ، هداد  رگیدکی  هب  هک  ییاههدعو  زا  تفگ و  بطخا  نب  ییح  تاقالم  زا  نانآ  هب 

ربمایپ نیا  دـنتفگ -: نینچ  وا  هب  دـندوب . فلاخم  دوب  هدرک  وا  هک  هچنآ  اب  هک  دـندوب  زین  یناسک  شنارواشم  نایم  رد  ... میتسکـش وا »  » اب ار 
تبالصرپ و مکحم و  تازیهجت  نانچ  اب  شیرق  هاپس  دش -؟ میهاوخ  زوریپ  وا  رب  هک  یتسه  نئمطم  ییح  هدعو  ساسا  رب  اجک  زا  تسادخ .

بلص ياههوک  مامت  میریگ  دشاب ، ادخ  ربمایپ  وا  رگا  دنتفگ -: شخساپ  . تسا لاحم  ناشتـسکش  هک  دناهدمآ  نکـشفص  یناگدنمزر  زین 
نیمه اب  نامزلارخآ  رد  يربمایپ  هک  تسا  هتفگن  تاروت  رگم  بعک . يرآ  دش -؟ دنهاوخ  قفوم  ایآ  دنزیگنارب ، شاهیلع  دوخ  اب  زین  ار  ملاع 

نانچ هن  دوب . دهاوخ  قاحـسا  لسن  زا  ربمایپ  نآ  هک  دراد  حیرـصت  اما  تسا . هتفگ  نینچ  تاروت  درک -. دهاوخ  روهظ  دمحم  تایـصوصخ 
ددـنویپب و ام  هب  يدوز  هب  هک  تسا  هداد  لوق  اـم  هب  ییح  یهگناو  هحفص 195 ] لیعامـسا [ . لسن  زا  دمحم  نیا  نانوچ  مینادیم ، همه  هک 

نیا داد -: خـساپ  وا  هب  هدیـشچ  ایند  مرگ  درـس و  يدرمریپ  اطاب  نب  ریبز  . دـنک تکراشم  نامیدوبان  گرم و  یتح  ام ، تشونرـس  یمامت  رد 
هب وا  مه  ار  دوخ  موق  عقاو  رد  دربیمن  تبیـصم  یتخبدب و  زج  دراذـگیم  مدـق  هک  اج  ره  تسا . یکرابمان  موش و  يدرم  بطخا  نب  ییح 

یتشونرـس گرم  زج  میدروخ و  تسکـش  تسویپ . ام  هب  زین  وا  میریگ  تسا . هدمآ  ام  غارـس  هب  الاح  دناشک و  تکاله  یگراچیب و  هطرو 
يور شل  هزانج و  کـی  هجیتن  رد  دوش و  دوباـن  اـم  اـب  زین  قمحا  ییح  میریگ  میدرگیم ، دوباـن  میوشیم و  هتـشک  اـم  هک  یتقو  میتشادـن .

نیا تسا ... هدوهیب  نانخس  هنوگ  نیا  درک -؟ دهاوخ  لح  ار  ام  هعجاف  تبیصم و  زا  یلکشم  هچ  نیا  دوش ، رابنا  رگید  شل  هزانج و  اهدص 
، دـنتفگیم وا  اب  بعک  تروشم  فرط  نایدوهی  هک  ار  هچنآ  یمامت  عقاو  رد  . میتفرگ هک  تسا  ناـمه  میمـصت  دـیزیرب ... رود  هب  ار  اـهفرح 

تـشادن روضح  ییح  هک  کنیا  قمحا ، درم  اما  دوب . هدرب  راک  هب  ار  تالمج  تارابع و  تاملک ، نیمه  نیع  دوب و  هتفگ  ییح  هب  يو  دوخ 
هب تدح  نادنچ  ود  اب  دوخ  هب  نتفگ  غورد  زا  سپ  هک  یـسک  نوچمه  وا  یهاو  ياههدعو  هدوهیب و  نانخـس  زا  دوخ  ناج  لد و  یمامت  اب 

نایدوهی . تشادیم راهظا  دـمحم  اب  ریذـپان  زارتحا  موتحم و  گنج  رب  ار  شیوخ  هناهلبا  میمـصت  درک و  عافد  دـیوگیم  غورد  زین  نارگید 
وت هک  ار  هچنآ  مییآرد و  وت  اب  تفلاخم  رد  زا  هک  میرادن  تسود  ام  بوخ . رایسب  دنتفگ -: وا  هب  دندیدن . شریذپ  توکـس و  زج  ياهراچ 

. گنجب دمحم  اب  میقفاوم . ییوگیم  ینکیم و  وت  هک  هچنآ  هحفص 196 ] ره [  اب  دوب و  میهاوخ  وت  اب  میناوخب . تسردان  ياهتفرگ  میمصت 

. دوب مدان  درکیم  هک  هچنآ  زا  اقیمع  دوب . نامیـشپ  دوب  هتفرگ  هک  یمیمـصت  رب  دوخ  لد  هت  بعک  میگنجیم . وا  اب  میاوت و  رانک  رد  زین  ام 
هنالقاع تسنادیم  دـناشکیم . فرـص  یهابت  یگراچیب و  یهایـس ، یکیرات و  ورملق  هب  ار  دوخ  تلم  هنالهاج  سب  هتـسب و  مشچ  عقاو  رد 

ره رد  اریز  ددنویپن . وا  نانمـشد  هاپـس  هب  درادـن ، تقفاوم  وا  اب  زین  شلد  هت  رگا  یتح  دوشن و  دـمحم  اب  گنج  ریگرد  زگره  هک  تسا  نآ 
رامق دیابن  زین  دصرد  کی  یتح  دوب و  دوخ  يزوریپ  هنادواج و  تداعـس  نما  هنارک  رب  وا  دـمحم ، هچ  دـشیم و  زوریپ  شیرق  هچ  لاح  ود 

وا زا  دوب  كدنا  سب  شیرق  هاپـس  ربارب  رد  شنایرگـشل  هک  نآ  اب  مامت  يراوگرزب  تیاهن  رد  دمحم ، هچ  درکیم . ار  یتخاب  رطخ و  نینچ 
مامت طایتحا  هب  هنادـنمدرخ و  يرآ  دـناسر . کمک  وا  هب  ریـشمش  هضبق  کی  ای  دـهدب و  وا  هب  زراـبم  زابرـس  رفن  کـی  یتح  دوب  هتـساوخن 

ناج لام و  هب  هک  نآ  یب  دشاب و  ارجام  دهاش  الاب  نآ  زا  تسا ، هتسشن  دوخ  راوتسا  ياههعلق  رد  تمالس  هب  هک  نانچمه  دوب ، نآ  رتکیدزن 
يزوریپ زاب  هک  دش ، زوریپ  شیرق  نمـشد  رگا  ... دش دهاوخ  هچ  گنج  هجیتن  ات  دوش  رظتنم  دناسرب  یبیـسآ  نیرتمک  يدوهی  کی  یتسه  و 

لاوحا نامه  رب  عاضوا  زاب  هک  دشیم  زوریپ  دمحم  رگا  دوب و  هدرک  دیهمت  ار  دمحم  يدوبان  ناگناگیب  تسد  هب  ینعی  دوب . وا  دوخ  نآ  زا 
نیمه راک ، نیرتدب  هک  تسنادیم  یسک  ره  زا  رتهب  وا  دوخ  يرآ  . درکیمن دیدهت  ار  شنامدرم  وا و  يرطخ  نیرتمک  دوب و  قباس  لاونم  و 

هحفص 197 ] دوب [ ! هدش  بکترم  لقع  لامک  رد  وا  هک  دوب  ياهناهلبا  هنامرشیب و  هنالقعیب ، لمع 

... ییورایور

دوب و هدروآ  نوریب  ار  شنازابرس  رازه  هس  یمامت  ربمایپ  دندوب . مه  يور  هب  ور  رگشل  ود  ترجه ، مجنپ  لاس  هدعقیذ  متشه  هبنـشهس  زور 
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هوک هنماد  رب  ربمایپ  دندوب . هتفرگ  رارق  مه  يور  هب  ور  رگـشل  ود  رازه ). هدجه  دناهتـشون  زین  یـضعب  . ) تشاد یهاپـس  رازه  هد  زین  نمـشد 
یبرغ هرح  سأرلا  طخ  هیلایهتنم  رد  هکیسح »  » يالاب رب  تسرد  علس  هوک  دنتشاد . رارق  شرانک  رد  باحصا  نارای و  زا  یهوبنا  دوب و  علس 

، تانق يداو  یبونج  دودح  یقرـش و  تمـسق  هیلایهتنم  ات  اج  نآ  زا  هزات  دوب و  قدـنخ  یبرغ  ییاهتنا و  تمـسق  عقاو  رد  اج  نیا  دوب . عقاو 
قرش ات  برغ  زا  ار  قدنخ  لوط  یمامت  دوب  هداد  روتسد  ناملسم  نازابرس  هب  ربمایپ ، هجیتن  رد  تشاد . همادا  قدنخ  جتار  ياهناماس  ات  ینعی 

مالـسا ههبج  رد  دنـشاب . نمـشد  تاکرحت  بظاوم  گنج  تدم  مامت  رد  دنرادب و  ساپ  رتمولیک ) چنپ   ) گنـسرف کی  دودح  رد  يزیچ  و 
ار ربمایپ  یگنج  ياهنامرف  رابخا و  دنتشاد و  رظن  تحت  ار  ریسم  فلتخم  لصاوف  رد  هک  تشاد  دوجو  راکراوس  شش  یـس و  دودح  يزیچ 
رد هک  تشذگیم  دادـماب  زا  تعاس  هس  ود  دـشیم ... هنیدـم  کیدزن  هباغ  فرج و  هیحان  زا  نمـشد  دـندناسریم . قدـنخ  طاقن  اصقا  هب 

ههبج رد  هک  ار  هچنآ  وا  هاپـس  ياههعیلط  دناهدنک و  رهـش  ریذـپذوفن  ياهتمـسق  رد  یقدـنخ  ناناملـسم  تسنادیم  يو  دوب . هلمح  هشیدـنا 
هربخ یناسوساج  ناقفانم  نایم  هنیدم و  رد  هژیوب  مالسا و  هاپس  نورد  رد  نانآ  نینچمه  دندوب . هتشاد  فوشکم  شیپ  زا  تشذگیم  مالسا 
گنج لبط  دندمآیم و  مارآ  مارآ  دنتشاد . ناناملسم  يوس  هب  ور  دوخ  هدع  هدع و  تازیهجت  تارفن و  یمامت  اب  نانیا  دنتـشاد . دمآراک  و 

نانآ بناـج  زا  جـییهت  قیوشت و  هب  زین  يزاـین  تشادـن و  روضح  ناـشیا  رگـشل  هحفـص 198 ] رد [  ینز  چـیه  راب  نیا  اـهتنم  دـنتخاونیم .
ره زا  بانتجا  قیوشت و  يارب  نایفـسوبا  دـندوب . رتدـنمتردق  رترب و  ناناملـسم  زا  ظاحل  ره  هب  گنج  نیا  رد  لاـح  ره  هب  اریز  دـندیدیمن .
رب هوالع  عوضوم  نیا  دشاب . لیابق  نارادرـس  زا  یکی  اب  زور  ره  یگنج  تایلمع  راکتبا  یهدـنامرف و  هک  دوب  هتـشاذگ  رارق  يریگرد  هنوگ 

تیثیح و هلأسم  هک  یگنج  هب  ار  گنج  درکیم ، دمحم  هیلع  تشگزابیب  هناحـضتفم و  يراتـشک  گنج و  ریگرد  ار  يو  نادحتم  هک  نآ 
لاح ره  هب  اریز  دربیم . رایـسب  ياههرهب  هار  نیا  رد  بازحا  یگلیبق  تیلهاج  تیبصع و  زا  وا  دومنیم . لیدـبت  زین  تشاد  ار  لیابق  يوربآ 
هیعاد دساینب »  » و دعسینب » «، » میلـسینب «، » عجـشاینب «، » هرازفینب  » و هرمینب »  » سیق و هفیاط  نادرم  نافطغ و  فیاوط  نارـس  زا  مادک  ره 

هولج و شیوخ  نامزرمه  ربارب  رد  زین  دوخ  هک  دنتـشاد  رظن  رد  دمحم ، بوکرـس  رب  هوالع  دنتـشاد و  يزارفندرگ  یناولهپ و  يروشحلس ،
لاح ره  هب  دـندوب و  هدـمآ  گنج  نیا  هب  روشحلـس  رواگنج  زابرـس  رازه  اـب  دـندوب ، روهـشم  رهق  مشخ و  هب  هک  هرازفینب  دـنبایب . یلاـمج 

هجیتن رد  دـنراذگب . شیامن  هب  دوخ  ناشیکمه  ریاس  رب  ار  شیوخ  یگنج  تاراکتبا  تاراختفا و  تردـق  زا  ياهناـشن  دومن و  دنتـساوخیم 
هنوگ هب  ار  لمع  راکتبا  لیلد  نیمه  هب  نایفـسوبا  اقافتا  دوب و  زین  لـیابق  تیثیح  وزرآ و  تیـصخش ، وربآ و  هلأـسم  گـنج  نیا  رد  يزوریپ 

یقدنخ ناناملسم  هک  دندوب  هدینش  نانآ  دندش . فقوتم  قدنخ  ربارب  رد  دندمآ و  بازحا  هاپس  ... دوب هدرک  میسقت  رگـشل  هس  نایم  يواستم 
يزیچ نیا  دـندشن . هاـگآ  نآ  ییآراـک  دودـح  هب  دـندرکن ، هدـهاشم  کـیدزن  زا  دـندیدن و  ار  نآ  اـت  اـما  دـناهدنک . دوـخ  رهـش  ربارب  رد 

هجو چیه  هب  رتم ... هد  دودح  ضرع  رتمراهچ و  هحفص 199 ] هس [  زا  شیب  يافرژ  رعق و  هب  یلادوگ  دوب . هرظتنمریغ  رایسب  ریذپانفصو و 
یهار نینچ  اقلطم  دنبایب . يروبع  هار  رگم  ات  دنتخات  قدنخ  نییاپ  الاب و  اج ، نآ  اج و  نیا  هاپـس  ناهدنامرف  دـنرذگب . نآ  زا  دنتـسناوتیمن 

يرتمک ضرع  قدـنخ  ياـهناکم  یـضعب  هک  تسا  حـضاو  نینچمه  دـشیمن . هدـید  قدـنخ  نورد  هب  يذوفن  ربـعم  چـیه  تشادـن . دوجو 
دیاب هچ  دنتسنادیمن  دنداتـسیا و  هدناماو  هدنامرد و  نانآ  دشیمن . هدهاشم  قدنخ  يوس  نآ  هب  يذوفن  هنزور  زین  اج  نامه  رد  اما  تشاد ،
قدنخ لخاد  هک  دـنهد  روتـسد  دنتـسناوتیم  ار  نازابرـس  هن  دـنناهجب ، قدـنخ  زا  دنتـسناوتیم  ار  اهبـسا  هن  دنتـشادن . ياهراچ  چـیه  درک .

ریز ار  نانآ  ـالاب  زا  ناناملـسم  هچ  دـندوب . هدـنکفا  یعمج  روگ  طوقـس و  لادوگ  هب  ار  ناـنآ  یماـمت  ییوگ  تروص  نیا  رد  اریز  دـنزیرب ؛
دوب یبیرغ  دیهمت  نانچ  قدنخ  نیا  دوب . یبیجع  زیچ  دـندروآیمرب . ناشراگزور  زا  رامد  دـنتفرگیم و  دوخ  نامک  ریت و  گنـس و  رابگر 

هتخآ و زیت و  ریـشمش  رازه  هد  نآ  هدیاف  و  دوب ؟ هک  هشقن  نیا  اتفگـش ! دوب . هدرک  لیدبت  چیه »  » هب ار  نانآ  يرفن  رازه  هد  هاپـس  یمامت  هک 
تـسیب رواگنج ، رازه  هد  ياج  هب  نمـشد ، هاپـس  میریگ  دوب ؟ هچ  تشادن  دوخ  ربارب  رد  یفده  هک  اج  نآ  هتخاس ، تراهم  هب  نیبوز  هزین و 

یتلاـح رد  ناعفادـم  دـنریگ و  رارق  نمــشد  تـسدرود  رد  نازابرــس ، تـسا  رارق  هـک  یتـقو  دروآیم ، زابرــس  رتـشیب  رتـمک و  اـی  رازه و 
مانشد یشاحف و  هب  عورش  دندش و  ینابصع  شیرق  ... دمآیم راک  هچ  هب  نازابرس  دادعت  دننامب ، نوصم  بیـسآ  هنوگ  ره  زا  ریذپانضرعت ،
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دنزاسب دنتسناوتیم  یلپ  هن  تشادن ... وجو  هجو  چیه  هب  تشادن . دوجو  مالسا  هاپـس  یعافد  طخ  هب  ذوفن  هار  دندرکیم ؟ دیاب  هچ  دندرک .
لطعم يریذپانرذگ  دـس  نانچ  تشپ  ناشتوق  یمامت  دـندنام و  هدـنامرد  ناریح و  هحفـص 200 ] دننک [ ... رپ  دنتـسناوتیم  ار  لادوگ  هن  و 

تسد و زین  ناناملسم  اما  دش . زاغآ  يزادناریت  نایفسوبا  نامرف  هب  و  دننک ... ریت  جامآ  ار  ناناملـسم  هاپـس  هک  دوب  نآ  هراچ  اهنت  دوب . هدنام 
باترپ ناناملسم  يوس  زا  نینچمه  دندزیم . ریت  هب  ار  نمـشد  هتفرگ و  ظافح  دوخ  ياهرپس  سپ  رد  زین  نانآ  دنتـشاد ، نامک  ریت و  وزاب و 

. دوب اپرب  نمشد  ههبج  لوط  رد  یبیرغ  جرم  جره و  یگتفـشآ و  دندادیم ... رارق  فده  گنـس  باترپ  اب  ار  نانآ  دوب و  راک  رد  زین  گنس 
زین قدنخ  لوط  رد  میریگ  یتح  دوب و  رایـسب  هوبنا و  ناشدادعت  اریز  دـنوش . رقتـسم  قدـنخ  لوط  رد  یتح  دنتـسناوتیمن  ناشیمامت  نانیا 

يراـک چـیه  بازحا  هناـگهس  رگـشل  تشذـگ و  لاوـنم  نیمه  رب  يریگرد  لوا  زور  ... دنتـشادن ینادـنچ  ییآراـک  زاـب  دـندشیم ، رقتـسم 
رایسب دراد  تداع  امرگ  هب  هک  برع  يارب  اسرفتقاط ، يامرس  لمحت  اهبش ، دوب و  درس  اوه  دوب و  زین  ناتسمز  هک  نآ  هژیوب  دنکب . تسناوتن 

اهلادوگ يارو  زا  ار  رگیدکی  هاپـس  ود  قدنخ . هبل  رب  هدنکارپ و  ییاهیریگرد  تشذـگ . لوا  زور  هنوگ  هب  ایاضق  زین  مود  زور  ... دوب تخس 
یقافتا چـیه  المع  ییوگ  دوب و  يواسم  هجیتن  یمخز . هن  دـشیم و  هتـشک  هن  سک  چـیه  وس ، ود  ره  زا  و  دـندزیم . دـنتفرگیم و  فدـه 

هب ور  ياهتشپ  يوس  نآ  رد  هدرک  نیمک  یگنلپ  نانوچ  و  دییاسیم ، مه  رب  نادند  مشخ  زا  هک  یلاح  رد  شیرق  هاپـس  همهنیا  اب  . دوب هداتفین 
عـضوم دنهد و  گنج  یمـسر  نالعا  هظیرقینب ، دوهی  تشادـن : گرزب  يوزرآ  راظتنا و  کی  زج  دوب ، هدـش  عمج  دوخ  رد  راکـش ، يور 

رطخ هحفص 201 ] بیسآ و [  ضرعم  رد  شیوخ  رهـش  نورد  زا  دبایرد  هک  نآ  نمـض  دمحم ، ات  دنراد  نالعا  دمحم  رب  ار  دوخ  ینمـشد 
لباق دـنچ  ره  یتافلت  نداد  اب  قدـنخ  ضرع  مک  طاقن  زا  یکی  الامتحا  ییاج ، زا  زین  نانآ  هاـگ  نآ  دوش و  ناـیدوهی  ریگرد  تسا ، گرزب 
هظحل . دوب يزیگنادیما  هدننک و  نییعت  هظحل  نینچ  رظتنم  نایفسوبا  . دننک ذوفن  ناناملسم  یعافد  طوطخ  رهش و  نورد  هب  دنرذگب و  تیمها 

سپ زور  راهچ  هس و  زین  هظحل  نآ  و  دریگب . گنج  رب  ار  دوخ  يدج  میمصت  ات  هظیرقینب . دوهی  تفلاخم  یعمجهتسد و  شروش  تنایخ و 
. دیسر ارف  گنج  زا 

نانکش نامیپ 

فلخ ینکـشراک و  هشیدـنا  رد  الامتحا  دـناهتفای و  هنامـصخ  تاکرحت  یعون  ییوگ  هظیرقینب  دوهی  هک  دینـش  اج  نآ  اج و  نیا  زا  ربماـیپ 
مالـسا ههبج  رد  نآ  عویـش  زا  تحـص ، نیقی  ربخ و  تیعطق  هظحل  ات  رودقملایتح  لاح و  ره  هب  دوب . شحوم  خـلت و  يربخ  نیا  . دـناهدعو

، دوـب شتداـع  هـک  ناـنچ  يو  دادیم ... رارق  يدـج  بیـسآ  ضرعم  رد  تدـش  هـب  ار  ناناملـسم  یحور  تیعــضو  اریز  درکیم . تعناـمم 
تاعیاش هنیمز  اما  دریگن . دج  هب  ناشندش -  زرحم  هظحل  رگم  زج  نادـنچ -  ار  شوخان  دـب و  رابخا  دزیهرپب و  ندز  دـب  لاف  زا  دیـشوکیم 

يدج هنوگ  هب  هک  یسک  نیلوا  دنکارپیم . هنیدم  رهش  یمامت  رد  هژیوب  یعافد و  طوطخ  رسارس  رد  یتشحو  بعر و  تفاییم و  شرتسگ 
نامیپ هظیرقینب  دوهی  هک  متفای  ربخ  نینچ  اربمایپ  تفگ : دـمآ و  وا  دزن  . دوب باـطخ  نب  رمع  درک ، شرازگ  وا  رب  ار  ناـیدوهی  تناـیخ  ربخ 

يارب همه  نیا  اب  تفاییم . ققحت  شیبامک  دوب  هدینش  هک  هچنآ  ییوگ  دوبن . للعت  ياج  هن . دمآ . خلت  نارگ و  ربمایپ  رب  ربخ  دناهتـسکش .
. دنراک هچ  رد  دننکیم و  هچ  رگنب  ورب و  نانیا  دزن  دومرف : داتـسرف ؛ نانآ  يوس  هب  ار  ماوع  نب  ریبز  رتشیب ، هحفص 202 ] شواک [  قیقحت و 
ار يداـعریغ  عاـضوا  ناـشیا  ياـههعلق  تسا ... تسرد  دـناهدرک  شرازگ  وـت  هب  هک  هچ  نآ  اربماـیپ ، : تشگزاـب راـبخا  نیا  اـب  تفر و  ریبز 
ار دوخ  ياهراصح  دنربیم . اهژد  نورد  هب  دـننکیم و  عمج  ارحـص  تشد و  زا  ار  دوخ  نایاپراهچ  هدزباتـش ، یتلاح  اب  نانیا  دـنارذگیم .

شابهدامآ تیعضو  کی  رد  و  دننکیم . هدامآ  ار  اههعلق  هب  يدورو  ياههار  . دننکیم تمرم  ار  ناشیعافد  ياهراوید  دنیامنیم و  راوتـسا 
باتـش میمـصت  رد  درک و  گنرد  زاب  ربمایپ  . داد دـنهاوخ  گنج  نالعا  اـم  هب  بیرقنع  هک  مرادـن  کـش  دـنربیم ... رـس  هب  یگنج  لـماک 

نانچمه دـناهدرک ، شرازگ  وا  رب  ار  تقیقح  لاـقم ، قدـص  یتسرد و  هب  تسنادیم  هک  ریبز  باـطخ و  نب  رمع  نانخـس  زا  سپ  دـیزرون .
ربخ نینچ  تفگ : ناشیا  هب  دناوخ و  ارف  دوخ  دزن  ار  ریضح  نب  دیسا  هدابع و  نب  دعـس  ذاعم ، نب  دعـس  دادن . ناشن  شیوخ  زا  یلمع  تدش 
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ربخ نیا  ایآ  هک  دـیرگنب  دـیوش و  ایوج  ناشلاوحا  زا  دـیورب و  ناشیوس  هب  دـناهتفرگ . ام  اب  گنج  هب  میمـصت  هظیرقینب  نایدوهی  هک  متفای 
ناـیم رد  نم  اـب  اراکـشآ  ار  نآ  ناناملـسم  یمرگلد  يارب  دـنلب و  يادـص  هب  دوـب  غورد  لـطاب و  ربـخ  رگا  تشگزاـب  رد  تـسا ... تـسرد 
هیحور يدرـسلد  فیعـضت و  سرت ، بجوـم  مهاوـخیمن  اریز  دـینامهفب . نم  هب  هراـشا  هب  ار  نآ  تشاد ، تقیقح  ربـخ  رگا  اـما  دـیراذگب .

هک دوب  نآ  داتـسرفیم ، بلطم  يوج  سرپ و  یـسررب و  يارب  نت  هس  نیا  سأر  رد  ار  ذاـعم  نب  دعـس  ربماـیپ  هک  نآ  تلع  . دوـش ناناملـسم 
، ینامیپمه هحفـص 203 ] تابـسانم [  هظیرقینب  نایدوهی  اب  يدامتم  نایلاس  لوط  رد  نایـسوا  و  دوب ، سوا  نامدرم  ياوشیپ  ذاـعم  نب  دـعس 

ثاعب گنج  رد  ار  ناشکرتشم  نمشد  دندوب و  هدیگنج  مه  رانک  رد  اهلاس  لوط  رد  دنتشاد . یناج  هناردارب و  یلدمه  هنامیمـص و  یتسود 
نایم رد  ینعی  دـندوب . هدـیگنج  ریـضنینب  دوهی  نایجرزخ و  هیلع  ههبج  کی  رد  مه  اب  نایـسوا ، هظیرقینب و  ناـیدوهی  عقاو  رد  . دـندوب هدز 

رتزیزع رتیمارگ و  زین  داژن  نید و  بهذـم و  زا  یتـح  هک  دوـب  مهم  هـجرد  نآ  هـب  اـت  حلـص  يراـیمه و  قاـثیم  و  ناـمیپمه ، هلأـسم  برع 
هدرک عافد  رگیدکی  یتسه  نوخ و  فرـش و  زا  دندوب و  هدرک  رگیدـکی  يادـف  ناج  هتـشذگ  رد  هظیرقینب  سوا و  ینعی  نانیا ؛ داتفایم ...

رد دنتشاد . مه  اب  ار  هتشذگ  هناتـسود  تابـسانم  نامه  دنربیم و  رـس  هب  تبحم  حلـص و  قاثیم  نامه  رد  مالـسا ، نمی  هب  زین  کنیا  دندوب .
هب دوب  هدـیماجنا  لـماک  حلـص  هب  ریـضنینب  هظیرقینب و  و  سوا ، جرزخ و  گـنج  هک  لـماک  حلـص  نارود  رد  دنتـسناوتیم  هنوگچ  هجیتن 

گنج رد  زا  دوخ  نیشیپ  نانامیپمه  اب  لیلد  چیهیب  نانیا  و  دنزادرپب ؟ دندوب ، نایصوا  ناناملسم  نآ  زا  هوبنا  یشخب  هک  ناناملسم  ینمـشد 
تبحم و زارد  نایلاس  نانامیپمه  اب  تشاد  ناکما  هنوگچ  دـنیآرب ، تفلاخم  هب  ربمایپ  اب  دنتـساوخیم  یتح  میریگ  دـنیآرب . يراـگزاسان  و 

هظیرقینب نایدوهی  ژد  هب  ریـضح  نب  دیـسا  هدابع و  نب  دعـس  هارمه  هب  ذاـعم  نب  دعـس  . دـنیآرب ینمـشد  يزوتنیک و  هب  شیوخ  يزرورهم 
هنامـصخ یهاـگن  تلاـح و  هتفرگ و  رگنـس  دوخ  زوتنیک  نیگآژد و  ياـههرهچ  سپ  رد  ناـیدوهی  و  دوـب . بیجع  ژد  تیعـضو  دـمآرد .

زا سپ  داد و  رارق  بطاخم  ار  بعک  دوخ ، تسود  ذاعم ، نب  داعـس  دندمآ . دـسا  نب  بعک  هظیرقینب ، ياوشیپ  دزن  ربمایپ  ناریفـس  . دنتـشاد
گنج هداـمآ  اـم  هـلب  هحفـص 204 - ] داـتفا [ ؟ دـهاوخ  یقاـفتا  اـیآ  بعک . منیبیم  هتفـشآ  ار  عاـضوا  تـفگ : نـینچ  يو  هـب  اـنث  مـالس و 

ار نتفگ  نخس  هنوگ  نیا  راظتنا  زگره  دروخ . ياهکی  هدزتشحو  ذاعم  نب  دعس  . ناناملـسم اب  دیوشیم -؟ هک  اب  گنج  هدامآ  میوشیم -.
ینامیپمه قح  امـش  اب  لاح  ره  رد  هراومه و  هک  ام  دیگنجیم ؟ ام  اب  تشادن -. شیوخ  يدامتم  ياهلاس  روای  تسود و  دسا ، نب  بعک  زا 

هچ رگنب  بـعک  تـفرگ -: شیپ  زیمآساـمتلا  یتـح  تـبحمرپ و  ینحل  ذاـعم  نـب  دعـس  . تـسین گـنج  زج  ياهراـچ  میاهتـشاد -؟ تورم  و 
یتاروت هب  مهدیم و  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت  یلـسگب ؟ ربمایپ  اب  ار  شیوخ  نامیپ  یهاوخیم  وت  ینزیم . هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  ییوگیم .

يراوجمه و نسح  ییوجقح ، يرگداد ، امش  ياهدید ؟ دوخ  قح  رد  يدب  هچ  ام  بناج  زا  رگم  ینکن . ار  راک  نیا  يراد  داقتعا  نآ  هب  هک 
تافرخزم اهنیا  بعک . هن  دـیاهدمآ -. اج  نیا  تاـفرخزم  نیا  نتفگ  يارب  دز -: داـیرف  بعک  . دـیاهدرک هبرجت  دوخ  قح  رد  ار  وا  ییوگقح 

نارای قح  رد  نک و  ظفح  ار  دوخ  نامیپ  تمرح  هدیـشکن ، راتـشک  يزیرنوخ و  هب  هدـیماجنین و  هعجاـف  هب  راـک  اـت  تسا . تاـیعقاو  تسین .
هنهک و شفک  دـنب  نوچمه  ار  نآ  يرآ  ار -؟ ادـخ  ربمایپ  هماندـهع  مدرک -. هراپ  متـسسگ و  ار  هماندـهع  نآ  نم  زروم -. تنایخ  شیوخ 

يارب يرآ  يدرک -؟ يوریپ  بطخا  نب  ییح  زا  اـیآ  بعک ، ییوـگیم  هچ  متخادـنا -. رود  هحفـص 205 ] مدرک و [  هراپ  ياینتخادنارود 
ییاوران هچ  يدهعدب و  تفلاخم و  مادک  ام  زا  میاوت . نادنگوسمه  ناتـسود و  ام  بعک  یلو  ناتیمامت -. يدوبان  و  ناناملـسم ، بوکرس 

یمامت دـمآ ... ربمایپ  هک  ياهظحل  زا  و  دـناهدرک ... یگدـنز  تدوم  ینابرهم و  اب  وت  رانک  رد  سوا  هک  تسا  نرق  کـی  زا  شیب  ياهدـید ؟
نالف اهنامیپ  نآ  همه  هب  نم  دناهتـشادن -. اور  امـش  قح  رد  یکین  راتفر و  نسح  تاـساوم و  رهم و  زج  جرزخ  هچ  سوا و  هچ  هنیدـم  رهش 

ناتسود و زا  نایسوا و  زا  زین  وا  هک  ریضح  نب  دیسا  . مدرک نالف  مه  وت  ياپ  ات  رـس  هب  تسین -. وت  هتـسیاش  نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  مدرک -.
گناب بعک  رب  دیهجرب و  اج  زا  دش . تفگش  رد  ذاعم  نب  دعـس  يرادنتـشیوخ  همه  نیا  زا  دوب ، هظیرقینب  نایدوهی  یگـشیمه  نانامیپمه 

همه نیا  هک  یتسه ! وا  نأشمه  دح و  رد  وت  ایآ  یهدیم . مانـشد  دوخ  ياقآ  رالاس و  هب  ینکیم و  تأرج  هنوگچ  ادـخ . نمـشد  يا  دز -:
ینیبشیپ ار  يزور  يرادن . يربخ  دوخ  هدنیآ  زا  ياهداتفا و  تلذم  هلت  گرم و  هلاچ  هب  دنگوس  ادخ  هب  یهدیم ؟ ار  شخساپ  هناخاتـسگ 
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نآ دنگوس  ادخ  هب  دنراذگب . تیاهنت  دننک و  تیاهر  ینکیم  تنایخ  ام  هب  نانآ  ینابیتشپ  هب  هک  نایرگشل  ناتسود و  نیا  همه  هک  منکیم 
دـمآ و یهاوخ  نییاپ  دوخ  ياههعلق  زا  يراـسنوگن  یگراـچیب و  يراوخ ، تفخ و  تیاـهن  رد  وت  مینکیم و  تاهرـصاحم  منیبیم . ار  زور 

:- تفگ نخـس  هرابود  دیـسا  ... وش مگ  اج  نیا  زا  رتدوز  هچ  ره  و  هیاـمورف ... كدرم  وش ... هفخ  هحفص 206 - ] دش [ . یهاوخ  ام  میلـست 
ینکـشنامیپ تنایخ و  خلت و  هبرجت  ایآ  عاقنیقینب ؟ دوهی  زا  زین  يرتدنمناوت و  رتيوق و  ریـضنینب  زا  وت  ایآ  میوگب . وت  هب  ار  يزیچ  راذگب 

وت هب  تردـپ  هنرگو  تسا . هدرم  هک  فـیح  متـسیک ... نـم  هـک  سرپـب  تردـپ  زا  ورب  یناـسرتیم ، هرـصاحم  زا  ارم  تـسین -... سب  دوـهی 
نیا زا  اهیجرزخ  مدوبن  نم  رگا  دوب و  هداتفا  درک ... اپ  تسد و  دوخ  يارب  ییوربآ  ام  هب  هیکت  اـب  هنوگچ  ثاـعب ، گـنج  رد  هک  تفگیم 

مهاوخ اهامـش  هب  دریگب  رد  یگنج  رگا  دنگوس  تاروت  هب  دنکیم . دـیدهت  گنج  هب  ارم  هزورید  يهلوت  دـندوب ... هدرک  ناتنوریب  نیمزرس 
، دریگیم باکر  امـش  زا  دـنزیم و  ماگل  امـش  ناهد  رب  هک  یـسک  اـهنت  تسیک . دـنمزوریپ  رادرـس  تسیچ و  گـنج  ياـنعم  هک  تخومآ 

هنوگچ دوب . ییوجنیک  ییوختشز و  تیاهن  رگید  نیا  تفـشآرب . دوب ، شوماخ  نونک  ات  هک  ناـیجرزخ  ياوشیپ  هداـبع  نب  دعـس  . مییاـم
نب دعـس  . دـیامن ییاخژاژ  تحاقو  تیاهن  رد  دـنک و  ییوگدـب  هنوگ  نیا  شیوخ  نایرهـشمه  هب  هک  دادیم  هزاجا  دوخ  هب  دـسا  نب  بعک 
... نالف هب  میاهدـمآ -. تغارـس  هب  وت  ینامیپمه  تبحم و  یتسود ، بلج  يارب  هک  هلداجم ، وگ و  تفگ و  يارب  هن  ام  بعک ، تفگ : هداـبع 
دوب نایجرزخ  ياوشیپ  مشتحم و  يدرم  هک  ار  وا  ربمایپ ، دروخ . اج  هدابع  نب  دعـس  هاگان  ! ياهدمآ اج  نیا  اهفرح  نیا  يارب  هک  ياهدـیدنخ 

 ] نایدوهی راتفر  رب  جرزخ  هلیبق  زا  رگید  یهاوگ  ات  دوب ... هداتـسرف  ییاج  نینچ  هب  ییوجحلـص  هظعوم و  ـالامتحا  تبحم و  ترافـس  يارب 
نانخـس نینچ  بعک  هنوـگچ  تشادـن . هقباـس  يزیچ  نینچ  هک  اـغیرد  ادرد و  . دـشاب ناـشتبحم  بـلج  ـالامتحا  هـظیرقینب و  هحفص 207 ]

نامرف درجم  هب  الامتحا  دندوب و  هداتسیا  شرس  تشپ  هداهن  ریشمش  هضبق  رب  ياهتسد  اب  شرگشل  نارادرس  نارای و  تفگیم . ياهنامرشیب 
راصح هب  ژد  نانامهم  توسک  رد  هناتـسود و  یتلاح  اب  حالـس و  نیرتمکیب  نت  هس  نیا  هک  یلاح  رد  دندزیم . غیت  هب  ار  رفن  هس  ره  بعک 

همه نیا  تراصح  نانزریـشمش  یمرگ  تشپ  هب  وت  دز -: گناب  بعک  رب  دـش و  مشخ  رد  هداـبع  نب  دعـس  همه  نیا  اـب  . دـندوب هدـمآ  ناـنآ 
زاگ ار  نـالف ... وش . هفخ  تفگ -: دوب ، ناـنآ  ناگدرکرـس  زا  دوهی و  نادـنمتردق  نانزریـشمش و  زا  هک  سیق  نب  شاـبن  ؟ ییوگیم مانـشد 

زا امـش  رب  اغیرد ! تفگ -: تخادـنایم ، الاب  هناش  تریح  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  ذاـعم  نب  دعـس  [ . 21 . ] ییوگب تسار  رگا  یـشاب  هتفرگ 
، تشاد زین  یتسود  ذاـعم  نب  دعـس  اـب  اـقافتا  هک  ژد  نادـنبهرادق  زا  رگید  یکی  لیئومـس  نب  لازغ  . مکاـنمیب ریـضنینب  زور  نوچمه  يزور 
. متفگـش رد  وت  زا  تفگ -: تسیرگن و  ار  لازغ  ياهظحل  دیزرل و  دوخ  رب  دعـس  . ییوگب تسار  رگا  یـشاب  هدروخ  ار  نالف ... داد -: خـساپ 
هک دیوگب  يزیچ  تساوخ  هدابع  نب  دعس  هحفص 208 ] يدوب [ ... هتفگ  نم  هب  نیا  زا  رتهدیدنسپ  یمک  يرگید ، نخـس  ای  مانـشد و  شاک 
اج نیا  وگم  وگب  لدـج و  يارب  اـم  وـگم . ینخـس  رگید  تفگ : تفرگ و  ندـیراب  ناـنآ  رب  مانـشد  ناراـب  اـج  نآ  اـج و  نیا  زا  زاـب  هاـگان 

طقف ام  نایم  یتفگ . هک  تسا  نیمه  هلب . دز : دایرف  بعک  . تساهمانـشد اهنتفگ و  ازـسان  نیا  زا  رتتخـس  ام  نایم  راک  هک  اغیرد  میاهدماین .
نوریب مزع  دنتساخرب و  هس  ره  . دنکیم مکح  ریشمش  طقف  ام  نایم  سپ  نیا  زا  يرآ  تفگ -: زین  ذاعم  نب  دعس  . درک دهاوخ  مکح  ریـشمش 
هژیوب دندادیم و  ناناملـسم  ربمایپ و  هب  هک  دوب  رظتنمان  حـیبق  حـیقو و  ياهمانـشد  لیـس  ناشیپ  رد  کنیا و  هک  یلاح  رد  دـندرک . ندـمآ 
ناـمگ زگره  دوـب . نت  هس  نیا  يارب  گـنج  زور  نیرتدـب  نـیا  . دـنناسرب ناناملـسم  ربماـیپ و  هـب  ار  اهمانـشد  نآ  هـمه  هـک  دنتـشاد  دـیکأت 

هب هجوت  اب  ددـنویپب ، تقیقح  هب  گنج  هعیاش  هک  نآ  لامتحا  زاغآ  زا  دـنیوگب . نخـس  ناـنآ  اـب  هنوگ  نیا  هظیرقینب  ناـمدرم  دـندرکیمن 
زین رابجا و  و  یگدنمرـش ، رد  زا  بعک  هک  دندوب  هتـشاد  نامگ  دوخ  شیپ  زین  تروص  نآ  رد  اما  دومنیم . لمتحم  سب  ریبز  رمع و  نخس 

نامدرم و بلغا  هک  نانچمه  لثملایف ، دیوگ و  نخس  نانآ  اب  تسا ، هتشاذگ  شاهدهع  رب  ار  گنج  موق ، تسایر  تیلوؤسم  هک  یترورض 
زوتنیک و دـح  نیدـب  ات  هک  نیا  اما  دراد . راهظا  نانآ  اب  گـنج  هب  ار  دوخ  یگداـمآ  هناـبدؤم ، هنادرمناوج و  ینحل  اـب  دـننکیم  نانمـشد 

روطخ دوخ  هلیخم  رد  زگره  ار  يزیچ  نینچ  دـیوگ ، نخـس  ذاـعم  نب  دعـس  دوـخ ، یناـیع  ناـهن و  ناـمیپمه  یناـج و  تسود  اـب  هناـحیقو 
. دنتشادن ار  نتفگ  نخـس  غامد  لد و  دنتـشگزاب و  ربمایپ  دزن  هدروخ  ورف  یمـشخ  تریح و  هودنا ، هحفص 209 ] هقرغ [  اپارـس  دندادیمن .
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دش و کیدزن  ربمایپ  هب  یمک  ذاعم ، نب  دعس  . دنیوگب يزیچ  هظیرقینب  هنامرشیب  دروخرب  زا  ربمایپ  اب  هنوگچ  اما  دوخ ، ياج  هب  گنج  ربخ 
نیا ! هراق لضع و  تفگ -: گنم  جیگ و  هدناماو و  دزیرب . کشا  دوب  هدنام  مک  دوب  هدیچرو  بل  درد  هودنا و  تدش  زا  هک  یلاح  رد  طقف ،

یمالسا و ناراگزومآ  یمازعا  تأیه  هک  دندوب  عیجر  نامدرم  نامه  هراق  لضع و  دوب . يدرمناوجان  ياهتنم  تنایخ و  زمر  يانعم  هب  هملک 
ار ربخ  ربمایپ  . دنربب رس  ار  ناشیمامت  ناشنامشچ  يولج  ات  دنتخورف  نمـشد  هب  سپـس  دندرک و  توعد  دوخ  نیمزرـس  هب  ار  نآرق  ناملعم 

ضحم هب  ربمایپ  ... دوب رتهدرپیب  رتنشور و  زین  ینتفگ  حیرـص  ره  زا  هک  دوب  اراکـشآ  نانچ  ندـناسر  ماـیپ  هنوگ  نیا  نحل و  نیا  . تفاـیرد
همه اریز  دنونـشب ؛ دـندوب  هتفرگ  ورف  ار  شدرگادرگ  هک  ینابحاصم  ناراـی و  یماـمت  هک  ناـنچ  نآ  تشادرب . داـیرف  هملک  ود  نآ  ندـینش 

. تسا هدروآ  ار  ناشینکشنامیپ  حیرص  ربخ  کنیا  تسا و  هتفر  هظیرقینب  هعلق  هب  ییاهن  ربخ  تفایرد  يارب  ذاعم  نب  دعس  هک  دنتسنادیم 
يرای هک  دـینادب  حـتف . هدژم  داب و  امـش  رب  تراشب  ناناملـسم  يا  نوملـسملا : اهیا  اورـشبا  ربکا . هللا  تفگ -: ریبکت  تشادرب و  دایرف  ربماـیپ 
هقعاص دیچیپ و  هحفص 210 ] رهش [  رد  دچیپیم ، ارحـص  رد  هک  یناتـسمز  داب  قرب و  تعرـس  هب  ربخ  اما  . دیـسر دهاوخ  امـش  هب  دنوادخ 

رازه هد  ربارب  رد  رهـش  مدرم  زگره  دـش . هشعر  راـچد  تسبیپ  زا  دـیزرل و  اپارـس  هنیدـم  هاـگان  . دز ياهناـخ  ره  قمع  رد  سرت  تشحو و 
رد نمشد  لاح  ره  هب  اریز  دندیزرل ... دوخ  هب  هظیرقینب  دوهی  تنایخ  ربخ  زا  هک  دندشن  یـسرت  نانچ  راچد  زوتنیک  روشحلـس و  نایهاپس 

همه دـندوب و  دوخ  ياهوراب  يالاب  رب  و  ناشیا ، دوخ  تالحم  رد  رهـش و  نورد  رد  هظیرقینب  دوهی  اما  دوب . قدـنخ  يوس  نآ  ناـشربارب و 
قدنخ و ياههناهد  رب  زورهنابش  نازابرس ، یمامت  یهگناو  تفرگ ... دنتسناوتیم  دوخ  رادتقا  تحت  ءابق  رد  نآ  یبونج  هاگولگ  زا  ار  رهش 

تلاح نیا  رد  دوب . هداتفا  عافدالب  الماک  رهش  دوبن و  رهش  رد  يزابرس  چیه  دندوب ... يرادساپ  لوغشم  رهش  زا  رترود  گنـسرف  ود  زا  شیب 
تلع ... درک دنتـسناوتیم  هچ  دـنتفرگیم ، غیت  مد  هب  اههناخ  نورد  رد  ار  اههچب  نز و  دـندزیم و  نوریب  دوخ  عالق  زا  هظیرقینب  دوهی  رگا 

هچ دروخیمن . يراـک  درد  هب  ـالمع  هظیرقینب  تناـیخ  هب  هجوـت  اـب  قدـنخ  نآ  رفح  رگید  اریز  دوـب ... يزیچ  نینچ  ناـشیعمج  تشحو 
هلمح رهش  هب  دروآ و  ارف  دوخ  اب  یبونج  هیحان  زا  ار  دوخ  هاپس  زا  یمین  دنزب و  رود  ار  رهش  نمشد  هاگان  هک  دنتـشاد  میب  نآ  زا  ناناملـسم 
ندرک دراو  اب  لاح ، ره  هب  اریز  دومنیم . زیمآهرطاخم  شیرق  يارب  دـشیمن  دـحتم  نمـشد  اب  هظیرقینب  هک  یتروص  رد  لمع  نیا  دـنک ...
نورد هب  ار  دوخ  نایهاپـس  تسناوتیم  مه  رگا  شیرق  دشیم و  ور  هب  ور  ناناملـسم  تخـس  عافد  اب  رهـش ، نورد  هب  هاپـس  رازه  جنپ  راهچ 
یفاک تسا ، هتـشگ  دـحتم  نمـشد  اب  هظیرقینب  هک  نونکا  اما  تفاییم . يراک  نانچ  ماجنا  هب  قیفوت  ریگمـشچ ، تافلت  نداد  زا  سپ  دروآ 

، دـنوش رهـش  هب  ناشدورو  عنام  دـنزادرپب و  هحفـص 211 ] ناـنآ [  عاـفد  هب  مالـسا  نازابرـس  نوچ  و  دـنروآ ، هلمح  بوـنج  زا  شیرق  دوـب 
یلامـش و هیحاـن  رد  هک  يزابرـس  رازه  جـنپ  نآ  زا  دـنهد و  رارق  موجه  دروم  تشپ  زا  ار  ناناملـسم  یقرـش  بونج  شخب  زا  زین  هظیرقینب 
نایاپراهچ و نالاپ  نیز و  اهرتش و  زاهج  زا  الامتحا  دـنزیرب و  اهقدـنخ  نورد  هب  ياهضراعم  چـیه  نودـب  دـناهتفرگ ، رارق  قدـنخ  ياـههبل 
هتفـشآ و تیعـضو  . دنراذگب رـس  تشپ  ار  قدنخ  یناسآ  هب  و  دنزاسب ، لادوگ  عافدالب  ياههراوید  زا  ندمآ  الاب  رد  ینابدرن  دوخ ، يایـشا 

نمـشد رب  نوزفا  اریز  دـندوب ... هدرکن  هبرجت  ار  شریظن  نونک  ات  هک  یتیعـضو  دوب ... هدـمآ  دوجو  هب  ناناملـسم  يارب  يزیمآهرطاخم  سب 
، دحتم بازحا  ههبج  دوب  یفاک  دوب . نایم  رد  مه  دوبن  كدنا  مک و  زین  ناشدادعت  هک  دنورهـش  ناقفانم  رطخ  رهـش ، نورد  دوهی  و  ینوریب ،

هاپـس ياهشوگ  زا  درکیم ، تحار  ار  ناگدنرد  رگید  نآ  راک  هجیتن  رد  تفرگیم و  ار  راکـش  ناشیکی  هک  هدنرد  ناویح  ياهلگ  نانوچ 
رد هک  دومنیم  زیمآهرطاخم  يدح  هب  تیعـضو  نیا  دنربب . ار  شناما  و  دنرب ، هلمح  نآ  رب  اهحانج  بازحا و  یمامت  ات  دنریگ  ورف  ار  هنیدم 
رب زین  راب  نیا  دندوب  هدرب  دب  نامگ  ادـخ  هب  دـندوب و  هتخیرگ  دـحا  رد  هک  نانچ  دـندمآرب و  وا  ییوگدـب  هب  یهورگ  زین  ربمایپ  هاپـس  نایم 

شیوخ هاپـس  نیتسار  نانمؤم  هب  ربمایپ  زین  لاح  نیمه  رد  اما  دـندومن . ار  دوخ  ینطاب  تاـیونم  دـنتفگ و  نخـس  دوخ  نیـشیپ  شور  ناـمه 
يا ناه  دیراد . قثاو  ءاجر  ار  ناتيزوریپ  دیرآ و  نامیا  دیـشاب ، نمؤم  دنوادخ  دـهع  هب  : » دیـشخبیم حـتف  هدژم  دادیم و  يزوریپ  تراشب 

ار نآ  ياهدـیلک  درک و  دـیهاوخ  فاوط  هبعک  هناخ  درگ  رب  يدوز  هب  هک  منیبیم  نینچ  نم  و  دـیزوریپ . امـش  ادـخ  هب  دـنگوس  ناناملـسم 
جنگ و یمامت  درک و  هحفص 212 ] دهاوخ [  دوبان  ار  مور  رـصیق  ناریا و  ورـسخ  دنوادخ  هک  دینادب  دیرب و  تراشب  يرآ  تفرگ . دیهاوخ 
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هراشا رگیدکی  هب  هک  یلاح  رد  دندوب ، وا  هاپـس  نورد  رد  هک  نانآ  قفانم و  ناناملـسم  اما  ... دش دهاوخ  هدوشخب  ادـخ  هار  رد  ناشیا  تورث 
هچ دـنتفگیم : رگیدـکی  هب  زیت  دـنت و  نانخـس  اـب  دـنرظان ، ار  دوـخ  يدوباـن  گرم و  ییوـگ  سرت  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  دـندرکیم و 

یسک و  میرادن . ار  تجاح  ياضق  نتفر و  نوریب  تأرج  نامیاهرگنـس  اههلاچ و  زا  ام ، دهدیم . مدرم  هب  هک  ياهدوهیب  یهاو و  ياههدعو 
ناتـساد نآرق  !! دـهدیم ام  هب  ار  ناـهج  گرزب  ياـهیروتارپما  رب  يزوریپ  هدـعو  هاـگ  نآ  دورب ، هار  هنیدـم  رد  هک  دـنکیمن  ار  نآ  تأرج 
مکقوف نم  مکؤاج  ذا  : تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیا  بازحا »  » مان نیمه  هب  ياهروس  ناونع و  نیمه  تحت  ار  ناناملسم  سرت  بازحا و  گنج 

و ادـیدش -  الازلز  اولزلز  نونمؤملا و  یلتبا  کلانه  - انونظلا هللااب  نونظت  رجانحلا و  بولقلا  تغلب  راصبالا و  تعاز  ذا  مکنم و  لفـسا  نم  و 
اوعجراف مکل  ماقم  برثی ال  لها  ای  مهنم  ۀفئاط  تلاق  ذا  و  ارورغ -  الا  هلوسر  هللا و  اندعو  ام  ضرم  مهبولق  یف  نیذلا  نوقفانملا و  لوقی  ذا 

ۀنتفلا اولئـس  مث  اهراطقا  نم  مهیلع  تلخد  ول  و  ارارف -  الا  نودـیری  نا  ةروعب  یه  ام  ةروع و  اـنتویب  نا  نولوقی  یبنلا  مهنم  قیرف  نذأتـسی  و 
متررف نا  رارفلا  مکعفنی  نل  لق  الوئسم . هللا  دهع  ناک  رابدالا و  نولوی  لبق ال  نم  هللا  ودهاع  اوناک  دقل  و  اریـسی -  الا  اهب  اوثبلت  ام  اهوتال و 

ورف ار  امـش  ریز  ربز و  زا  رفک  رگـشل  بازحا ) گنج  رد   ) هک هاگ  نآ  دـیروآ  دای  هب  [ . 22 . ] الیلق الا  نوعتمت  ـال  اذا  لـتقلا و  وا  توملا  نم 
سرت تیاـهن  رد  ار  ناـتیاهبلق   ) دیـسر هاـگولگ  هـب  عزج  هحفـص 213 ] زا [  ناـتیاهناج  تـشگ . ناریح  تـشحو ، زا  ناتنامــشچ  تـفرگ و 

نظءوس زج  نارگید ، دنتـشاد و  دـیما  قح  هدـعو  هب  ناـنمؤم   ) دـیدربیم فلتخم  ياـهنامگ  ادـخ  هدـعو  هب  و  دـیروایب ) ـالاب  دـیتساوخیم 
نامه و  دنتشگ -  شزغل  شزرل و  شوختـسد  اپارـس  هتـشگ  لزلزتم  نامیا ) نایعدم  و  - ) دندش نومزآ  نانمؤم  هک  دوب  اج  نآ  دنتـشادن - )

دناهداد هدعو  ربمایپ  ادخ و  هک  ار  هچنآ  یمامت  دنتفگ  رگیدکی  هب  دوب  کش  ضرم و  زا  هدـنکآ  ناشیاهلد  هک  ینانآ  ناقفانم و  هک  دوب  اج 
ار امـش  رگید  برثـی  مدرم  يا  دـنتفگ  نیغورد ) ناناملـسم   ) ناـقفانم و نآ  زا  یهورگ  هک  دوب  تلاـح  نآ  رد  تسین -  غورد  بیرف و  زج 
نآ رد  و  دیباتـشب ) شیوخ  ناج  تاجن  دوخ و  راید  رهـش و  هب  دیوش و  قرفتم  ربمایپ  درگ  زا  و   ) دیدرگزاب تسین  هنیدم  رد  ندـنام  ناکما 

یمامت هک  یلاح  رد  دنتفرگیم . ار  ههبج  كرت  هزاجا  ربمایپ  زا  تسا ، ظافح  عافدیب و  نامیاههناخ  هک  نیا  هناهب  هب  نانآ  زا  یهورگ  لاح 
ناشکیکفت نایورود و  نیا  تیوه  نییبت  رد  دنوادخ  هاگ  نآ  ... دنتشادن ياهدارا  چیه  تمدخ  كرت  رارف و  زج  دوب و  هناهب  ناشلامعا  نیا 

نورد رد  هک  تسا  یناملـسم  ناقفانم  اب  شنخـس  يور  دـنبایرد  ناگمه  هک  انعم  نیا  حیرـصت  و  یبا ) نب  هللادـبع  نوچ   ) هنیدـم ناقفانم  زا 
نیا : ) دـیازفایم دوخ  تایآ  همادا  رد  نینچ  دـنربمایپ ، کیدزن  ناراـی  باحـصا و  وزج  اـعطق  هکلب  ـالامتحا  هن  دـنراد و  رارق  ربماـیپ  رگـشل 

گنج هب  هک  دندوب  هتـسب  دهع  ادخ  اب  دـحا ) گنج  رد   ) زین نیا  زا  شیپ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  لوسر ) رگـشل  لخاد  ناملـسم  ناقفانم 
ندش هتشک  ای  گرم  زا  رگا  وگب  نانیا  هب  ربمایپ ) يا  [ ) هحفص 214 [ . ] 23  ] دنلوؤسم ادخ  هدهع  رب  همه  نانیا  و  دنزیرگن )  ) دننکن و تشپ 
اناـمه دـش - ... دـیهاوخن  رادروخرب  يویند  تاـیح  زا  یناـمز  كدـنا  زج  اریز  دوب ، دـهاوخن  ناـتدوس  هب  اـهنتخیرگ  نآ  زگره  دـینک  رارف 

( نارکفمه و   ) ناردارب هب  دنرادیمزاب و  داهج  زا  دنناسرتیم و  گنج  زا  ار ) ناناملـسم  ناناملـسم ، امـش  زا   ) یناسک هچ  دنادیم  دـنوادخ 
ناکرـشم هورگ  هب  مینک و  تشپ  وا  يادخ  ربمایپ و  هب  یگمه  هک  دیـشاب  هتـشاد  ار  ياهظحل  نآ  ساپ   ) دییایب و ام  يوس  هب  دنیوگیم  دوخ 

گنج هب  دننزب ) اج  ربمیپ  رابک  باحـصا  وزج  ار  دوخ  هک  نیا  ایر و  يارب  مه  نآ  و   ) ینامز كدنا  زج  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  میدنویپب )
ار نانآ  اربمایپ ) ، ) دـیآ شیپ  يرطخ  فوخ و  هظحل  رگا  دـنزرویم و  لخب  نانمؤم  امـش  رب  کـمک  عون  ره  رب  ناـنآ  دـنوشیمن -  رـضاح 

نوچ هک  دنتسه ) یناسک  نانیا  ، ) دنرگنیم وت  هب  دننیبیم  دننارذگیم و  ار  عزن  مد  ییوگ  هک  یمشچ  اب  تشحو  تدش  زا  هک  ینیبب  نانچ 
يا  ) وت اب  تمینغ  حـتف و  هظحل  رد  تسرد  دنـشاب ،) هداد  ناشن  دوخ  زا  یتریغ  تیمح و  نیرتمک  نآ  رد  هکنآیب   ) دیـسر ناـیاپ  هب  گـنج 

نامیا ادخ  هب  زگره  هک  دننانیا  دننک ، تمینغ )  ) هبلاطم لخب  صرح و  لامک  رد  دنیوگ و  نخـس  نابز  مخز  نشخ و  دـنت و  نابز  اب  ربمایپ )
سب ادخ  رب  همه  نیا  دنادرگ و  دوبان  تسین و  ار  ناشلامعا  همه  ادخ  تسا ) نیغورد  نامیا  ایر و  ساسا  رب  ناشلامعا  نوچ  و   ) دـناهدرواین

هب شیرق  رگـشل  دـیایب و  نایفـسوبا  زا  یمایپ  دـندوب  رظتنم  نانیا  دنتـسب . ار  ناشیاهرد  دـندیزخ و  دوخ  ژد  نورد  هب  هظیرقینب  . تسا ناسآ 
نب بعک  دننک . هرـسکی  ار  هنیدم  راک  دـنزیرب و  نوریب  اههعلق  زا  ات  دـننک  دوخ  ریگرد  ار  دـمحم  هحفص 215 ] هاپـس [  ياهشوگ  زا  يوحن 
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هاپـس ات  دوب  مزال  لوا  دراپـسب . رطخ  مد  هب  ار  نایدوهی  بازحا ، هاپـس  ینابیتشپ  نودب  هنت و  کی  دوخ ، هاپـس  اب  هک  دوب  نآ  زا  رتکریز  دـسا 
همه نیا  اب  دنتسنادیم . ار  نانآ  هشقن  زین  ناناملـسم  دنوش . گنج  دراو  هظیرقینب  هاگ  نآ  و  دنهد ، ناشن  دوخ  زا  يروهت  بازحا ، هناگهس 

هاگترپ كانتشهد و  ياهرطاخم  هناتسآ  رب  ار  هنیدم  ناناملسم  تیعـضو  دندوب ، هدشن  زین  ینلع  گنج  ریگرد  هک  ياهظحل  ات  یتح  نایدوهی 
نوخیبش هنیدـم  يزکرم  تالحم  هب  دوخ ، هلمح  هشقن  زا  تمـسق  نیلوا  ناونع  هب  دنتـشاد  رظن  رد  نانیا  . دـندوب هدرب  كانمهـس  ياینمیااـن 

اب ناشکیپ  دنداد  روتـسد  دنداتـسرف و  شیرق  نایهاپـس  هب  ار  یـسک  ور  نیا  زا  دوب . یفاک  بازحا  یهاپـس  رازه  هس  ود  راک  نی  يارب  دننزب .
، نافطغ نادرم  زا  وجگنج  رازه  زابرس ، رازه  هس  اب  دنتفرگ  رظن  رد  نینچ  بازحا  هاپـس  يزکرم  داتـس  دنک ... وگ  تفگ و  بطخا  نب  ییح 

رازه ود  اب  گنهامه  هظیرقینب  نایدوهی  دوب  مزال  يراک  نینچ  يارب  دـننک . یلمع  ار  هشقن  نیا  هظیرقینب  زا  نت  رازه  شیرق و  زا  رفن  رازه 
دش هتفرگ  میمصت  دنهد ... رارق  تخس  هلمح  دروم  ار  نآ  ریذپبیسآ  طاقن  رهش و  يزکرم  هتـسه  بسانم ، هظحل  کی  رد  رگید و  یهاپس 
وا رب  ار  بازحا  هنابـش  هلمح  ربخ  وا  ناسوساج  هک  دـناهتفگ  دوب . هتـسشنن  راکیب  زین  ربماـیپ  وس  نآ  زا  اـما  دـندنام ... دوعوم  بش  رظتنم  و 

صوصخ نیا  رد  يزیچ  زین  ناـسوساج  رگا  یتح  تسادـیپ  نیارق  زا  هک  ناـنچ  اـما  دـمآرب ... ییوجهراـچ  ددـص  رد  وا  دـندرک و  شرازگ 
هب ییاج  زا  هک  تسا  نآ  هشیدنا  رد  لاح  ره  هب  نمـشد  هک  تسنادیم  دوب و  هدامآ  زورهنابـش  دـشابن . هدامآ  تسناوتیمن  وا  دـنتفگیمن ،

ناـمیپ دوـهی  هک  ياهظحل  ناـمه  زا  همه  نیا  اـب  دوـبن . هنابـش  تملظ  زا  رتبساـنم  یتـقو  چـیه  دـنک و  هنخر  رهـش  هحفـص 216 ] نورد [ 
دـنریگب و رظن  رد  ار  ناـشیا  تاـکرحت  هنوگ  ره  اـت  دوـب  هتـشامگ  تبقارم  هب  هظیرقینب  هعلق  ياـهیکیدزن  رد  ار  یناـسک  ربماـیپ  دنتـسکش ،
، دندوبن اهههبج  رد  هک  یناگداتفا  راک  زا  ناریپ و  ناکدوک ، نانز ، رهـش ، نانکاس  هژیوب  تشاد . یناماسبان  تیعـضو  هنیدم  ... دننک شرازگ 
هب رودقملایتح  رهش  نانکاس  هک  دوب  هداد  روتسد  زین  ربمایپ  اما  دندوب ... یلک  بیسآ  رطخ و  هنوگ  ره  ضرعم  رد  هدیـسرت و  همه  زا  شیب 

دیـسریم ربـخ  هک  ناـنچ  اریز  دـیامنن . ددرت  رهـش  رد  ماگنهابـش  اـهنت  سک  چـیه  هژیوب  و  دـننکن . رورم  روبع و  رهـش  رد  هدـنکارپ ، هنوگ 
نامه رد  ات  دنداتـسرفیم  نوریب  راصح  زا  لیئومـس  نب  لازغ  سیق و  نب  شاـبن  یهدـنامرف  هب  ار  ییاـههورگ  مدرم  باـعرا  يارب  ناـیدوهی 

زا يرایـسب  دنهد . هانپ  هنیدم  يهدنکارپ  عالق  اهجرب و  رب  ار  ناکدوک  نانز و  دوب  هداد  روتـسد  ربمایپ  دنزادنیب . هار  ییوهایه  هعلق ، نوماریپ 
ربماـیپ دزن  ار  یظیق  نب  سوا  دوـخ  ياوـشیپ  دـندوب ، ناـقفانم  يزکرم  هتـسه  راـصنا و  زا  هـک  زین  ثراـحینب  ... دـندوب عراـف  جرب  رد  ناـنآ 

ياههناخ زا  کی  چیه  هک  دندرکیم  لالدتسا  نینچ  نانآ  تسا . نمشد  بیسآ  ضرعم  رد  ظافحیب و  ام  ياههناخ  هک  دنتفگ  دنداتسرف و 
رـس تشپ  ار  هنیدـم  یقرـش  ياهتمـسق  نافطغ  نایهاپـس  رگا  دـنتفگیم  تسین . نمـشد  رطخ  ضرعم  رد  ناشیا  هلحم  هناـخ و  نوچ  راـصنا 
زین ثراح  اریز  دوبن . شیب  ياهناقفانم  ياهیزادرپهناهب  اهنیا  دنهد . رارق  دوخ  تالمح  رطخ  ضرعم  رد  ار  ام  دنناوتیم  یتحار  هب  دـنراذگب 

دندوب و هدیسرت  تخس  هحفـص 217 ] نانیا [  راجنینب . ای  رفظینب و  نامدرم  ای  و  لهـشالادبعینب ، هک  دندوب  رطخ  ضرعم  رد  ردـق  نامه 
تـشحو هب  رهـش  نورد  زا  هظیرقینب  هلمح  زین  دوب و  ناـشیور  هب  ور  هک  بازحا  يرفن  رازه  هد  هاپـس  روضح  سرت  زا  دـندروآیم و  هناـهب 

شیوخ یتسرپرـس  تحت  رهـش  رد  ار  دوخ  نادـنزرف  نز و  هک  هدـب  ار  ههبج  زا  تشگزاب  هزاـجا  اـم  هب  دـنتفگیم  ربماـیپ  هب  دـندوب . هداـتفا 
گنج رد  دنتـشگزاب و  ههبج  زا  گنج  مدهدیپس  رد  لولـس ، یبا  نب  هللادـبع  هارمه  هب  زین  دـحا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نانیا  میریگب .

يدرمناوجان زا  دـش و  تحاران  تخـس  دینـش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  ذاـعم  نب  دعـس  دـندرگزاب . داد  هزاـجا  ناـشیا  هب  رماـیپ  دـندرکن . تکرش 
يدرمناوجان ییورود و  مسق  ادخ  هب  هدـن . هزاجا  نادرمان  نیا  هب  ادـخ ، ربمایپ  يا  تفگ : دـمآ و  ربمایپ  دزن  تفـشآرب . شیوخ  نایرهـشمه 

نیا اب  دناهتشاذگ ... نامیاهنت  دناهدرک و  تشپ  ام  هب  هنوگ  نیمه  هب  یتخـس  دماشیپ  ره  رد  هک  دیاهدید  امـش  تسا ... نانیا  یگـشیمه  راک 
رد دندرکیمن  تمدخ  ار  ادخ  ناج  لد و  زا  هک  یناسک  نینچ  هدیاف  دننک . ههبج  مدقم  طخ  كرت  دـنورب و  هک  داد  ناشهزاجا  ربمایپ  همه 

رهـش رد  روشحلـس  نت  دـصناپ  یهارمه  هب  هثراـح  نب  دـیز  نوخیبـش ، هنوگ  ره  میمـصت  نتـسکش  مهرد  يارب  داد  روتـسد  ربماـیپ  . دوب هچ 
زا دوب . میظع  يدیهمت  نیا  . دنریگب دوخ  تبقارم  تحت  ار  رهـش  دنیوگیم ، ریبکت  دنلب  يادص  هب  حبـص  ات  بش  زا  هک  یلاح  رد  دـندرگب و 

تـسد رب  هتخآ  ياهریـشمش  هک  یلاح  رد  رهـش ، رادـساپ  نالوارق  هتـسد  رجف ، ياههعیلط  ات  بش  همین  نیزاغآ  تاـظحل  نیلوا  زا  سپ ، نآ 
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ياهناکم ات  شوماخ  بش  نتم  رد  هک  زابرس ، دصناپ  يادص  ... دنتشادیمرب ریبکت  هب  ادص  و  دندرکیم ، شدرگ  رهـش  رـسارس  رد  دنتـشاد ،
، شمارآ یعون  ناشربکاهللا  دایرف  . تفرگیمن یشوماخ  زین  یتعاس  دشیم و  هدینـش  هار  اهگنـسرف  زا  تفریم و  هحفص 218 ] تسدرود [ 

قح نایوگحیبست  نارکاذ و  همه  همه و  هک  یتسه  دوهـش  روش و  دورـس و  رکذ و  اب  هتخیمآ  دروآیم و  ناغمرا  هب  اهلد  رد  ینمیا  يداش و 
هک ادص ، نیا  تشادیمرب . هدرپ  ناشیا  اب  دوجو  یمامت  یماقممه  یماگمه و  زا  ینامـسآ  دورـس  نخـس و  نیا  دادیم . اهنآ  هب  لد  دندوب ،

عالق رد  یبعر  سرت و  نانچ  دومنیم ، نمـشد  رب  ار  قح  یهانتمان  دنمهوکـش و  تمظع  دوتـسیم و  لامج  ایربک و  هب  ار  ادخ  لالجرپ  مان 
شیرق یلک  هلمح  رظتنم  طـقف  دـنتفاییمن ... دنتـسرفب ، ورف  اـهژد  زا  ار  ناـشنارداهب  هک  ار  نآ  تأرج  سپ  نآ  زا  هـک  دـنکفایم  ناـیدوهی 

زین هاپـس  فرط  ود  ره  بهتلم و  دوـب و  هداـمآ  زین  ههبج  بـلقنم و  دوـب و  شوماـخ  رهـش  . دـنوش زازراـک  هـکرعم  دراو  زین  ناـنآ  اـت  دـندوب 
هک هچ  ره  همه  نیا  اب  دـندوب . هثداح  کی  راجفنا  دادـخر  راظتنا  رد  دـیپتیم  تشحو  هب  هنیـس  رد  ناـشیاهبلق  هک  یلاـح  رد  هدزتشحو و 

هنیدم رب  ریگـسفن  یباهتلا  بارطـضا و  تلاح  دادیم . خر  شیرق  تردق  رب  هیکت  اب  دوهی و  یتسدـمه  يرایمه و  هب  دـهد  خر  تساوخیم 
ورملق نورد  هب  اهنت  کت و  تشذگیم . قدـنخ  زا  ییاهنت  هب  اهبـش  دـنادب ، سک  چـیه  هک  نآ  یب  یلع  هک  دناهتـشون  دوب ... هدرتسگ  هیاس 

، دوب دـحا  يارحـص  یمامت  رب  فرـشم  هک  ياهتـشپ  يالاب  رب  نانآ ، تسدرود  رد  درکیم و  ذوفن  نمـشد  ياههرتسگ  تاـملظ  یکیراـت و 
 ] نیرتگرزب نیا  [ . 24 . ] تشاد رظن  ریز  ار  نمشد  ههبج  اعد ، رکذ و  ندناوخ و  زامن  نمـض  حبـص  ات  داتـسیایم و  زامن  هب  ناهن  ياهشوگ 

تفرعم تعاجش و  تدوم ، تبحم و  ههبج  روشحلـس  زابرـس و  کی  شومارف  يراپـسناج  نیرتگرزب  نیا  شوماخ ، يراکادف  هحفص 219 ]
ناسآ رایـسب  دنچ  ره  رما  نیا  درذگب . قدنخ  زا  دـهاوخب  ياهنوگ  هب  و  دـشیدنیب ، يدـیهمت  هنابـش  شیرق ، رگـشل  هک  دوبن  دـیعب  اریز  دوب .
نتخاس اب  و  هنابش ، راتتسا  تحت  ار  دوخ  هاپس  نارواکت  اههیالط و  لقادح  ای  ماظن و  هدایپ  تسناوتیم  نمشد  دومنیمن ... زین  دیعب  اما  دوبن ،

رب ناناملسم  لاح  ره  رد  اریز  تشادن . زیمآقیفوت  دص  رد  دص  ینیمضت  لمع  نیا  هتبلا  دتسرفب ... وس  نآ  هب  اهرتش  زاهج  لج و  زا  ینابدرن 
نیا و  تسا . گنج  گنج ، لاح  ره  هب  اما  تسنامیم . راوروالد  راحتنا  یعون  هب  يراک  نینچ  دنتـشاد و  زورهنابـش  روضح  اهقدـنخ  يالاب 

یعون هتخت و  بوـچ و  هظیرقینب ، دوـهی  زا  شیرق  هک  تشاد  دوـجو  زین  نآ  ناـکما  دوـب . زاستشونرـس  هناریلد و  مادـقا  یعوـن  زین  لـمع 
رد دوخ ، ربمایپ  نینچمه  . تشاد رظن  تحت  ار  نمـشد  ههبج  يرایـشوه  یماـمت  هب  دـیاب  لاـح  ره  هب  دـنهاوخب . ار  قدـنخ  زا  رذـگ  لـیاسو 

اصخش وا  دیوگ : هملسما  دوب . لوغشم  يزابرس  يزابناج و  هب  هداس  زابرس  کی  نوچمه  تشاد و  روضح  شیوخ  يودرا  رد  تدم  یمامت 
هحفص 220] یتعاس [  نمض  یبش  داهنیمن . يرگید  هدهع  رب  ار  دوخ  هفیظو  دوب  درس  رایـسب  اوه  هک  نآ  اب  دادیم و  يرادساپ  قدنخ  رد 

يودرا نورد  هب  یهاگهنخر  يوج  تسج و  رد  دندرگیم و  قدـنخ  درگ  نمـشد  ناراوس  نازابرـس و  ياهدـع  هک  دـش  هجوتم  ینابهدـید 
رادـشه دـندوب ، دابع  رما  تحت  هک  نازابرـس  زا  یهورگ  وا و  هب  درک و  ادـص  دوب  شکیدزن  هک  ار  رـشب  نب  دابع  ربمایپ  دنتـسه . ناناملـسم 

هدرک و نیمک  بش  یکیراـت  رد  ناناملـسم  ! دـنراد یموش  هشیدـنا  هک  دـیامنیم  ناـنچ  دنتـسه و  اـم  رب  رود و  نیا  نمـشد  یهورگ  داد -:
هب یکیرات  رد  ياهشوگ  زا  ار  رایسب  نادنچ  هن  یهورگ  نایفسوبا  دوب . تسرد  دوب ، هدید  ربمایپ  نیبزیت  نامشچ  هک  هچنآ  دندوب . ناشرظتنم 
اریز دوب ، هدـیافیب  ربمایپ  ینیبشیپ  يریگـشیپ و  هب  هجوت  اب  لمع  نیا  دوب ... ضرع  مک  ياهتمـسق  يوج  تسج و  رد  هدروآرد و  تکرح 

... دنتفرگ دوخ  نارابریت  گنس و  تابرض  ریز  ار  نانآ  ناناملسم  و  دش . رداص  رشب  نب  دابع  يوس  زا  نانآ  نارابریت  روتـسد  هظحل  نیمه  رد 
يادرف ... دنتشگزاب دوخ  هاگیاج  هب  دندیشک و  بقع  شیرق  كدنا  نایهاپس  هرخالاب  و  دنداد . خساپ  ار  نانآ  ياهریت  زین  نایفسوبا  يوس  زا 

زا ینعی  دوزفا ؛ یفیک  یمک و  ظاـحل  هب  تـالمح  راـشف  رب  راـب  نیا  درک و  زاـغآ  ون  زا  ار  دوخ  هنابـش  تـالمح  شور  نمـشد  ارجاـم ، نآ 
هار يوج  تسج و  رد  راکراوس  رفن  دص  اب  صاع  نب  ورمع  داد . رارق  هلمح  دروم  ار  قدنخ  نارادـساپ  مالـسا و  نایهاپـس  هاگیاج  نیدـنچ 
زا ریـضح  نب  دیـسا  یـسراف و  ناملـس  دندمآ . دورف  ییاج  رد  هاگان  دـندوب . فارطا  بقارم  دـنتخاتیم و  قدـنخ  لوط  رد  نانیا  دوب . ذوفن 

رگید ياج  زا  رتگنت  ناکم  نیا  رد  قدـنخ  هناـهد  هک  نیا  لـیلد  هب  مدیـسرت ، هحفـص 221 ] دیوگ [  ناملـس  دندوب . هقطنم  نآ  نارادساپ 
همه نیا  اـب  دنـشاب ... هدرک  هلجع  اهتمـسق  نآ  ندـنک  رد  ناراـفح ، هک  دیـسریم  رظن  هـب  اریز  دـننارپب . اـج  نآ  زا  ار  دوـخ  ياهبـسا  تـسا 
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ربارب رد  زین  نانآ  زا  یـشخب  دـندوزفایم ، نآ  ضرع  رب  دـندنکیم و  باتـش  هب  هرابود و  ار  تمـسق  نآ  هک  نآ  نمـض  هنابـش و  ناناملـسم 
امرس و دندیرابیم ... رگیدکی  رب  هک  دوب  زیت  گنس و  ناراب  بناج  ود  ره  زا  دندوب . ناشیا  تاضرعت  ییوگخساپ  هدامآ  هداتسیا و  نمـشد 

ماجنارس تشذگ و  نینچ  نیا  یتعاس  دننزب . فیرح  هب  يراک  ياهبرض  دنتـسناوتیمن  مادک  چیه  و  درکیم . دادیب  زین  تملظ  یگنـسرگ و 
ار هلمح  هنابـش و  موجه  نیمه  زین  قدـنخ  زا  رگید  یتمـسق  رد  تشگزاب . یلاخ  تسد  دـناشک و  بقع  ار  دوخ  نایهاپـس  صاـع  نب  ورمع 

ربمایپ همیخ  يور  هب  ور  و  هدناسر ، داذم  یلاوح  هب  قیقع  يداو  هیحان  زا  ار  دوخ  راوس ، دص  يرایمه  هب  يو  دادیم . ماجنا  دـیلو  نب  دـلاخ 
همه نیا  اب  ... تشگزاب دنک و  يراک  تسناوتن  زین  دلاخ  و  دنداد . خساپ  ار  نانآ  ناناملـسم  تخادرپ ... يزادـناریت  هب  دوب  ناماس  نآ  رد  هک 

تـسد دوـخ  ییاذـیا  تـالمح  زا  مد  کـی  هدـنکارپ  هنوـگ  هب  دـیگنجیم و  بش  لوـط  رد  تشادیمنرب . دوـخ  تـالمح  زا  تسد  شیرق 
زابرـس کی  مصخ ، هاپـس  يوس  ود  ره  زا  یتح  نونک  ات  اریز  . دوب هدادن  خر  یتیمها  لباق  قافتا  چـیه  و  تشادـن . ياهدـیاف  اما  دیـشکیمن .
ياغوغ گناب و  قدنخ  هرانک  رب  بش  ره  دوب . هتشگ  هدناماو  هتسخ و  نمـشد  هاپـس  دوب . هدیافیب  دوب . هدشن  حورجم  ای  هتـشک و  زین  هداس 
هچورق نادند  مالسا  رگشل  رب  هک  نآ  نمـض  شیرق  هاپـس  دشیم ، حبـص  نوچ  هرابود  دیـسریم و  شوگ  هب  ناراوس  زات  تخات و  هلمح و 

ارحـص رد  لطعم  هدناماو و  تسـشنیم و  بقع  رمثیب  يزادناریت  یتعاس  زا  سپ  هحفـص 222 ] تفریم [ ، هرغ  مشچ  مشخ  هب  درکیم و 
هزات ییاذیا و  تاکرحت  يارب  هک  دوب  هدیشیدنا  نینچ  دوخ  اب  شیرق  رگشل  دوب . هدیماجنین  فرژ  ياهجیتن  هب  نونک  ات  دیهمت  نیا  ... دنامیم

. دنریگ هدهع  رب  قدنخ  هرانک  رب  ار  یتالمح  تیلوؤسم  شیرق  رگشل  ناهدنامرف  زا  یکی  هزور  ره  دوخ ، نایهاپس  هیحور  نتشادهگن  سفن 
سپـس دـیلو و  نب  دـلاخ  زور  کی  باطخ ، نب  رارـض  زور  کی  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  زور  کی  بهویبا ، نب  ةریبه  زور  کی  ور  نیا  زا 
قدـنخ لوط  رد  تعرـس  هب  هک  یلاح  رد  ناهدـنامرف  دـنهد و  رارق  دوخ  تالمح  ریز  ار  جـتار  ات  ذاذـم  نایم  هدـنکارپ  هنوگ  هب  نایفـسوبا 

هک نیا  اب  دوب . هدادن  تسد  هب  ياهجیتن  نادنچ  زین  لمع  نیا  دندرکیم . ریت  باترپ  رتشیب  هچ  ره  هب  قیوشت  ار  دوخ  نازادناریت  دـنتخاتیم ،
زادناریت ریلد ، ریگنامک  هقرع ، نب  نابح  زور ، نآ  و  دندش ، لوغشم  يزادناریت  هب  قدنخ  لوط  رد  هاپس  یمامت  نایفسوبا  نامرف  هب  زور  کی 

و دیرد . ار  يو  گرهاش  دـمآ و  ورف  دعـس  تسد  گرزب  گر  رب  تسرد  ریت  نیا  دـنزب . ذاعم  نب  دعـس  هب  يریت  تسناوت  طقف  زاسفدـه ،
چیه دـندوب و  هدامآ  رگـشل  ود  ره  ... دوب مارآ  نانچمه  ههبج  عاضوا  داتفین و  ینادـنچ  قافتا  نیا  زج  درک . يدـج  هرطاخم  راـچد  ار  دـعس 

. دوب هدادن  خر  یمهم  هثداح 

لیلی راوسهش 

هب تفاییم  همادا  هنوگ  نیدب  رگا  عاضوا  دندوب ... هدـنام  لطعم  قدـنخ  تشپ  هنیدـم و  نوریب  بازحا  نایهاپـس  هک  دوب  هتفه  کی  زا  شیب 
نایهاپس رادلد  ریش  راوسهـش و  دودبع ، هحفـص 223 ] نب [  ورمع  نونک  ات  گنج  زاغآ  زا  دیماجنایم . شیرق  نایهاپـس  یـساسا  فیعـضت 

هناگهچب ياهزات  تخات و  اهیزادناگنـس و  دـهاش  رود  زا  دوب . هدومن  ار  دوخ  تردـق  زا  یلـالج  هولج و  هن  دوب و  هدرک  ياهلمح  هن  رفک 
دورف سک  چیه  بلق  رب  تفاکشیم و  ار  اضف  لد  هدوهیب  هک  گنـس  ریت و  همه  نیا  هب  دوخ  لد  رد  دوب و  قدنخ  هنارک  رب  شیرق  نارادرس 

شزرا و ینزوس  رـس  هزادنا  هب  یتایلمع  نینچ  هن . دیدنخیم . دیـسریمن ، اج  چیه  هب  هک  اهنتخابهولج  اهنتخات و  لعن  راهچ  نیا  دمآیمن و 
نت کی  هک  هظحل  نآ  ات  غیرد ، يا  دندوب ... هتشگ  ریذپانرذگ  دس  نیا  هرخسم  دندوب و  هدنام  اهقدنخ  تشپ  زابرـس  رازه  هد  تشادن . ریثأت 

اب ار  يرگـشل  شیرق  ییوگ  دـیزرایمن . زین  نت  کی  هزادـنا  هب  یتح  زابرـس ، رازه  هد  نیا  یماـمت  درکیمن ، روبع  قدـنخ  نآ  زا  شیرق  زا 
ار شتردق  یمامت  هتفرگ و  هرخـسم  هب  دوب ، حلـسم  نادند  نب  ات  هک  ار  هتـسارآ  زهجم و  رگـشل  هس  قدنخ  نیا  دوب . هدرواین  گنج  هب  دوخ 

یناـغمرا چـیه  نازابرـس  یلک  فیعــضت  ریقحت و  زج  شیرق  يورین  يارب  تـشاد  دوـجو  قدـنخ  نآ  هـک  ماداـم  و  دوـب ... هتــسکش  مـهرد 
يادرف بش  دناسر . رفک  رگشل  نارس  نایفسوبا و  هب  ار  دوخ  میمـصت  ربخ  دنک و  روبع  قدنخ  زا  تفرگ  میمـصت  دودبع  نب  ورمع  . تشادن

مامت ار  راک  مهجیم و  قدـنخ  زا  ادرف  تفگ -: نینچ  دوخ  ناراـی  هب  مالـسا ، خـیرات  يهثداـح  نیرتمیظع  ملاـع و  ياـهگنج  نیرتتفگش 
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[ ؟ هچ اب  هنوگچ و  يرآ -. یهجیم -؟ قدـنخ  زا  دـنام -. هریخ  وا  رب  دوخ  نارای  هقلح  ناـیم  رد  گـنج  رالاسهپـس  نایفـسوبا  . درک مهاوخ 
ذاذم هیحان  تسا . رگید  ياهناکم  زا  رتضرعمک  اتبسن  ماهتشاذگ . ناشن  ار  نآ  زا  یتمسق  يرآ . !!؟ قدنخ نآ  زا  مبسا -. اب  هحفص 224 - ]

نایفـسوبا دوب ! دودبع  نب  ورمع  نیا  ! مریگیم غیت  غیم  رابگر و  ریز  ار  ناشرگـشل  اج  نآ  مناهجیم و  ار  بسا  دـمحم  همیخ  يور  هب  ور  و 
. تسا لمع  همه  دیوگیم ، هک  ینخـس  دـناریم . ینخـس  ینادان  رـس  زا  فازگ و  فال و  هب  هن  دـنارپیم و  هوای  غورد و  هن  هک  تسنادیم 
ار گرزب  ثداوح  گرتس و  ياـهگنج  هدیـشچ و  راـگزور  مرگ  درـس و  يدرم  ورمع  دوب . هدرک  لـمع  دوب  هتفگ  ار  هچ  ره  نونک  اـت  اریز 
اما دوبن . نکممان  يزیچ  نینچ  دوب . قدنخ  زا  شبسا  ندنارپ  درم  یساسا  لکـشم  درپس . شوگ  وا  نانخـس  هب  شوماخ  نایفـسوبا  . دوب هدید 

نایم رد  دیاش  دوب . دننامیب  شیرق  نایرگـشل  یمامت  نایم  رد  هک  دوب  یبسا  بحاص  ورمع  و  تساوخیم . تأرج  لد و  يزیچ  ره  زا  شیب 
لد و ورمع  یتسار  هب  هک  دوب  نآ  یساسا  هلأسم  اما  تشادن ... دوجو  وا  بسا  نانوچ  لیصا  هداژن و  یبسا  رگـشل  رد  دوجوم  ياهبـسا  مامت 
هک تفریم  نآ  لامتحا  نیقی  هب  بیرق  اریز  دوب . یـشکدوخ  یعون  راک  نیا  تشاد ؟ یـضیرع  لادوگ  ناـنچ  زا  ار  شبـسا  ندـنارپ  تأرج 
هک میریگ  یقافتا  نینچ  دوشن . نوگنرس  نآ  رد  اپ  تسد و  راهچ  درپب و  دراذگب . رس  تشپ  ار  يرابگرم  فرژ و  كاغم  نانچ  دناوتن  بسا 

نایرگشل عیمج  ربارب  رد  هرسکی  تسکشیم و  مهرد  ار  وا  تیصخش  یمامت  دوب  هچ  ره  اما  دشیمن ، یهتنم  زین  ورمع  تحارج  گرم و  هب 
گنس ریت و  رابگر  هب  ار  قدنخ  رعق  رد  هتشگ  هحفص 225 ] نوگنرس [  يدرم  مالسا ، نایهاپـس  هک  دوب  یهیدبرپ  اریز  تخاسیم . شدوبان 

تمظع و يروـالد و  همه  نآ  اـب  يدرم  دوـب . زیگناتقر  هناـقمحا و  سب  رابهکحـضم و  یگرم  نیا  دنتـشکیم . یناـسآ  هـب  دـنتفرگیم و 
اما . دربیم نایم  زا  تفرگیم و  جامآ  هب  مانمگ  صخشمان و  زادناگنس  زابرـس  رازه  يوزاب  تسد و  ناشن ، مانیب و  یناسک  ار  يراوگرزب 

ودرا یمامت  رد  ورمع  ربخ  بش  نآ  . دوب هتفگ  دودـبع  نب  ورمع  اریز  . تفاییم ققحت  دـشیم و  ماجنا  کـشیب  دوب ، هتفگ  ورمع  هک  هچنآ 
دمحم نازابرــس  زیتـس  هـب  هـنت  کـی  دــهجیم و  قدــنخ  زا  ادرف  دودــبع  نـب  ورمع  دنتــشگ -. ربخاـب  وا  میمــصت  زا  ناـگمه  دــیچیپ و 

هب دـمحم  هاپـس  يور  هب  ور  دـیهجیم و  قدـنخ  زا  ورمع  رگا  دـیدیم . زین  ار  رمع  روـهت  دـننامهیب و  تأرج  هیور  نآ  نایفـسوبا  . دوریم
هک ار  نانآ  تکوش  تزع و  همه  دوب و  هتسکش  مهرد  ار  مالسا  نایهاپس  یعافد  طخ  ریذپانرذگ و  دس  یمامت  عقاو  رد  دمآیمرد ، نالوج 

شیاـمن نیرتـگرزب  یتـکرح  نینچ  . دوب هدرک  دوباـن  دـندادیم ، نـالوج  دـندرکیم و  هولج  يزارفندرگ  هب  دوـخ  نما  ياهرگنـس  سپ  رد 
قدنخ زا  رمع  دوب  یفاک  ... دوب شیرق  نایرگـشل  يارب  تکوش  هوکـش و  راکـشآ  تیبثت  هجیتن  رد  تزع و  زایتما و  دومن  نیرترب  و  تردـق ،

زا وا  یپ  رد  زین  شیرق  رگـشل  نارادرـس  زا  رگید  نت  راـهچ  هس  کـشیب  دـهد . ماـجنا  ار  يراوهناوید  هنازارفندرگ  لـمع  ناـنچ  و  دـهجب ،
تیاهن رد  دـنک و  تأرج  رفن  کی  تسیفاـک  دوب . رفن  نیلوا  مادـقا  ناـمه  راـک  نیرتزراـب  لـمع و  نیرتیـساسا  اریز  دـندیهجیم . قدـنخ 

ناـنچ دروآرد و  زیمهم  ریز  دوخ  تردـق  مشخ و  یماـمت  اـب  ار  ناویح  دـنزب ، قالـش  دوخ  بسا  رب  هدومن ، روهت  هحفـص 226 ] یکابیب [ 
زا رذگ  زج  ياهراچ  درپب و  نآ  زا  هاگ  نآ  دورب و  شیپ  لعن  راهچ  قدـنخ  هبل  ات  تسار  هک  دـنک ، شیوخ  توطـس  رهق و  تردـق و  تسم 

دوخ یپ  رد  ار  ناـنآ  دزیریم و  زین  ار  رگید  راوس  هس  ود  سرت  ـالامتحا  ياهنانکـشفص  لـمع  ناـنچ  تروـص  نآ  رد  . دـشاب هتـشادن  نآ 
. دیسر دساینب  میلسینب و  نافطغ ، ناگدرکرـس  هب  ربخ  شیرق ، هاپـس  نارـس  زا  سپ  ... دناهجیمرب قدنخ  يوس  نآ  رب  اعطق  دزیگنایمرب و 

رادرس سیئر و  فوع  نب  ثراح  .و  دهجیم قدنخ  زا  ادرف  دودبع  نب  ورمع  تفگ -: هلیخر  نب  دوعسم  هب  نافطغ  ياوشیپ  نصح  نب  ۀنییع 
تسا هتفگ  دودبع  نب  ورمع  اریز  تسا . شیرق  هثداح  زور  نیرتگرزب  ادرف  تفگ -: دساینب  رالاسهپس  دلیوخ  نب  ۀحیلط  هب  میلـسینب  هلیبق 
تشپ دسرب ، وس  نآ  درپب و  رگا  یتفگـش ! میمـصت  هچ  يرآ -! درپیم -؟ تفگ -: تسیرگن و  يرگید  نآ  هب  کی  نیا  دهجیم . قدنخ  زا 

نیرتزاستشونرـس ادرف  هک  دنتـسنادیم  همه  دوب و  هدش  هدـنکارپ  رفک  ههبج  یمامت  رد  ربخ  هک  نیا  . تسا هتـسکش  مهرد  ار  دـمحم  هاپس 
روتسد هحفـص 227 ] هب [  تشاد . میظع  یـشبنج  شورخ و  شوج و  رگـشل  دوـعوم ، زور  مدهدـیپس  زا  ... دوـب دـهاوخ  بازحا  گـنج  زور 
تکرح هب  میقتسم  مظنم و  نوتس  هب  هورگ و  نیدنچ  رد  اهنیا  داتفا . هار  هب  درک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ماظن ، هدایپ  رگشل  شیباحا  ياسؤر 

رد شیرق  رگـشل  هک  دومنیم  نانچ  مدحبـص  زا  زورما  . دوب بیرغ  يدادـخر  رگناشن  تخاونیم و  مظنم  هنوگ  هب  گنج  لـبط  ... دـندمآرد
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هلمح قدـنخ  یعافد  طخ  هب  شیرق  یمامت  هک  لوا  زور  ناـمه  رد  زج  اریز  تسا . گرتس  يراـک  ماـجنا  یعاـفد و  طـخ  ندوشگ  هشیدـنا 
تـشاد راهظا  نارـس  هب  ار  دوخ  میمـصت  دودبع  نب  ورمع  هک  یتقو  نیـشود  بش  ... دوب هتخاونن  رگید  هتـشگ  شوماخ  گنج  لبط  دـندرب ،

نیا يرآ -. یهجب -؟ قدنخ  زا  ياهتفرگ  میمصت  وت  تفگ : نینچ  وا  هب  لهجوبا  رسپ  همرکع  دندمآ . شدزن  هریبه  رارـض و  لفون ، همرکع ،
هب هلأسم  نیا  مسانشیم . ار  مبسا  نم  ماهتـساوخ . نم  اریز  دیرپ . دهاوخ  بسا  دیرغ -: ورمع  هچ ؟ درپن  بسا  رگا  دوشیم ... نکمم  هنوگچ 
هب هناتوهبم  هک  یلاح  رد  دش و  هریخ  ورمع  ممـصم  نیگمـشخ و  هرهچ  رد  روالد  همرکع  . دراد یگتـسب  راکراوس  يدـج  میمـصت  تریغ و 
رد زین  نم  يرپب  وت  رگا  ورمع ، يا  تفگ : هریبه  . دیرپ دـهاوخ  امتح  مرپیم ، دـیوگیم  ورمع  هک  یتقو  تفگ -: نینچ  تسیرگنیم ، هریبه 

باطخ و نب  رارض  .و  مرپیم وت  یپ  رد  زین  نم  تفگ : همرکع  هحفص 228 ] تسا [ . یبوخ  ربخ  دیرغ -: هرابود  ورمع  . دیرپ مهاوخ  تایپ 
یتح دیهج ، میهاوخ  تایپ  رد  زین  ام  يدیرپ ، قدنخ  زا  يداد و  جرخ  هب  یتراسج  نینچ  وت  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ : نینچ  زین  لفون 
رگا تفگیم : نینچ  دوخ  اـب  درکیم . هاـگن  ار  ورمع  هدزتریح  درکیم و  شوگ  ار  ناشنانخـس  نایفـسوبا  . دوش بجوم  ار  ناـمگرم  رگا 

هب سپـس  و  دتفیب ، دـهجب و  بسا  کی  دوب  یفاک  اریز  تسا ... هدـناشک  گرم  تلذـم و  هلاچ  هب  دوخ  اب  ار  ناشرفن  راهچ  ره  درپب ، دـناوتن 
کی دیرپیم  ورمع  بسا  رگا  هک  یلاح  رد  دنرپن ... هتخاب  هیحور  ناراوس  الـصا  ای  دـنزغل و  ورف  زین  رگید  ياهبـسا  نآ  یعطق  ابیرقت  هنوگ 

هب يراب  هن . ای  دنارب و  ار  بسا  دناوتب  هک  دوب  راکراوس  اب  تقو  نآ  و  دـندمآیم ... زاورپ  هب  وا  یپ  رد  زین  رگید  ياهبـسا  دوب ؛ زرحم  هلأسم 
يو بسا  دـش . دوخ  بسا  راوس  دودـبع  نب  ورمع  ... دوب بسا  هدـهع  رب  یمین  راوس و  هدـهع  رب  هلأـسم  راـب  نیا  زا  یمین  دوـب  هک  لاـح  ره 
لاـس جـنپ  راـهچ  دوب . دنمـشوه  هدومزآ و  کـباچ ، سب  دـنمروز و  یناـیرن  تشاد . دوجو  شیرق  ههبج  یماـمت  رد  هک  دوب  یبسا  نیرتـهب 

، رمک زا  ناشیاضعا  ياج  همه  تشاد . تسدـکی  هایـس  یگنر  دوب . هلاس  هن  تشه  دودـح  هتـشاذگ و  رـس  تشپ  ار  یناوج  یماخ و  نارود 
تباجن و يدنمشوه و  هاگن  زا  راشرـس  ینامـشچ  دوب . تمالـس  تردق و  رگناشن  تسد ، اپ و  ياهملق  وناز ، دعاس ، لای ، ندرگ ، هاگودج ،

نیرتهب زا  دوب . نادراک  مواقم و  ناوترپ ، کتزیت و  رایـسب  نایرن  دوب ... هدومزآ  ار  دوخ  بسا  تفگیم و  تسار  ورمع  تشاد . يدنمتردق 
نیرتینالوط رد  یتح  راتفر ... زا  هن  دروآیم و  مک  سفن  زا  هن  زگره  شزاـتمم  نوخ  تهج  هب  هک  دوب  برع  هحفص 229 ] هداژن [  ياهبسا 

یکباـچ و تردـق و  رگناـشن  هک  ار  دوخ  لیکـش  لکـش و  داـتفایمن و  ورف  راونسوت  ییاـبیز  تلاـح  زا  شمد  رـس و  تمواـقم ، ياـهتخات 
لکـش یناـمک  کـچوک و و  کـل  دوب ، هتخیر  ورف  نآ  رب  لـکاک  زا  ياهتـسد  هک  شیاـبیز  یناـشیپ  رب  دادیمن . تسد  زا  دوب ، شایناوـج 

اهراب و درکیمن ... ضوع  رتش  رازه  اب  ار  ياهتخودنا  تراهم  هتفای و  میلعت  هتخومآ ، بسا  نینچ  ورمع  دیـشخردیم . لاله  نوچ  يدـیپس 
هکلب دـنمونت و  سب  شیرق ، نایهاپـس  نایم  رد  ورمع  هک  نآ  اب  و  دوب . هدـیرپ  نوگهنوگ  ياهکاغم  اـههلاچ و  زا  ارحـص  تشد و  رد  اـهراب 

هک دروآیمرد  زاورپ  هب  دوخ  تشپ  رب  ار  وا  نانچ  رواگنج  دـنمروز و  بسا  دوب ، رتالاب  دـنلب  هاپـس  نادرم  نیرتگرزب  زا  ندرگ  رـس و  کی 
نالوج هب  تسـشن و  نآ  تشپ  رب  هاگ  نآ  درک ... رامیت  داد و  قیلع  ار  دوخ  بسا  مدهدیپس  زا  زور  نآ  ... درادـن دوخ  تشپ  رب  يراب  ییوگ 
ناـمرف هب  دوب ... رادـلادبع  نادرم  زا  یکی  شود  رب  شیرق  مچرپ  دـمآیم . نایهاپـس  طـخ  يولج  رد  شیرق  ناراوسا  اـب  نایفـسوبا  . دـمآرد

لمع نیا  دندربیم . شیپ  دوب ، عقاو  اهناماس  نآ  رد  علس  هوک  هک  عادولاۀینث  یحاون  یبرغ و  هرح  كون  يوس  هب  تسار  ار  مچرپ  نایفسوبا 
یعمج تکرح  نینچ  دیشیدنایم : دوخ  اب  دوب . نارگن  مالسا  هاپـس  . دراد ار  هلمح  ضرعت و  دصق  وس  نآ  زا  شیرق  هاپـس  هک  دوب  نآ  هناشن 
کنیا دراد . ییانعم  هچ  بازحا  هاپـس  ياهمچرپ  یمامت  ندروآرد  زارته  هب  ماظن و  هدایپ  مظنم  تکرح  اهلبط و  شرغ  اب  رگـشل ، هس  یمامت 

هوک هنماد  رد  مالسا ، نایهاپـس  هحفـص 230 ] یمامت [  دـندادیم ، ساپ  نآ  ياههرانک  زا  قدـنخ  لوط  رد  هک  رواگنج  زیچان  يدادـعت  زج 
دنراد علس  هوک  يوس  هب  ور  رگـشل ، هس  هک  دومنیم  نینچ  بازحا  هاپـس  شیارآ  تکرح و  اریز  دندوب . هتفرگ  ناکم  ربمایپ  ياپ  رد  علس و 

هچ هب  هنوگچ و  نمشد  اما  دندیودیم . وس  نآ  هب  باتـش  بارطـضا و  هب  یمامت  هب  ناناملـسم  درک . دنهاوخ  هلمح  بناج  نآ  زا  الامتحا  و 
هاپس ارچ  داتفایم ؟ یقافتا  هچ  زورما  دندوب . بهتلم  همه  تفوکیم و  اههنیس  رد  اهبلق  دنتـسنادیمن . چیه  ناناملـسم  درکیم ؟ هلمح  لکش 
هدایپ هک  یلاح  رد  مظنم ، طخ  کی  رد  ماظن  هراوس  و  دـنتخاونیم ! گنج  لبط  حبـص  مدهدـیپس  زا  هتـشارفارب  مچرپ  هس  اب  بازحا  هناگهس 
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هدوهیب مظنم  يورـشیپ  شیارآ و  همه  نیا  دوب  هچ  ره  تشاد . ياهشقن  هچ  نمـشد  دندوب ؟ ناور  قدنخ  بناج  هب  دـمآیم  شایپ  رد  ماظن 
ار دوخ  میمـصت  تساوخیم  هک  ياهظحل  نیرخآ  رد  دودـبع ، نب  ورمع  . دادیمن ربـخ  موئـشم  یمیمـصت  موـش و  يدادـخر  زا  زج  دوـبن و 
باطخ و نب  رارـض  هللادبع ، نب  لفون  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  ؟ دمآ دیهاوخ  امـش  دیـسرپ -: دوخ  نیـشود  نارای  ناروآمزر و  زا  دنک  یلمع 

تکرح .و  دییایب سپ  بوخ ، رایسب  دیرپ -. میهاوخ  وت  یپ  رد  يرآ . دنتفگ -: دندوب ، هداد  لوق  وا  هب  بشید  هک  نانچ  بهویبا ، نب  ةریبه 
هب صاع  نب  ورمع  دینـش . تسنامیم ، ریـش  شرغ  هب  هک  ار  درم  نامرف  دوب ، شراـنک  رد  صاـع  نب  ورمع  هک  یلاـح  رد  نایفـسوبا ، درک ...
هک صاع  نب  ورمع  اریز  . يدیرپیم هحفص 231 ] قدنخ [  زا  ورمع  یپ  رد  زین  يرگشل  هدنامرف  هک  وت  تسا  بوخ  هچ  تفگ -: نایفـسوبا 

ورمع یپ  رد  زین  رگشل  رادرس  رگا  و  دراد ... يدنمتردق  راوهر و  سب  بسا  زین  نایفـسوبا  هک  تسنادیم  دوب  راهق  دنمتردق و  رایـسب  دوخ 
خساپ نینچ  صاع  نب  ورمع  هب  تشادن . ار  يزیچ  نینچ  تأرج  لد و  زگره  نایفسوبا  اما  . تسا هدروآرد  شبنج  هب  ار  رگـشل  یمامت  درپب ،

اب یتسار  هب  يو  اریز  دوب . تسار  نخـس  نیا  . دوب دـهاوخن  جاـتحم  وت  نم و  نوچ  یناـسک  هب  زگره  دـهجب ، قدـنخ  زا  ورمع  رگا  تفگ -:
زیگنافوخ و هطرو  نینچ  نتشاذگ  رس  تشپ  قدنخ و  زا  ندیرپ  رد  دنتسنادیم  ناگمه  هک  نانچ  لکشم ، همه  اما  دوب ... ربارب  راوس  رازه 
درک و عورـش  رابکبـس  مرن و  تکرح  اب  مارآ  مارآ  بسا  دروآ . راتفر  هب  ار  راوهر  بسا  درک و  تکرح  دودبع  نب  ورمع  ... دوب يزیخلوه 

كرحت هب  ار  شیاـپ  ملق  قاـس و  اـهوضع ، جـیردت  هب  دـنک و  مرگ  ار  دوـخ  بسا  اـت  تشاد  رظن  رد  روـالد  راـکراوس  . تـفرگ نـتفر  شیپ 
مارآ مارآ  سپس  دیخرچیم ... ناگدایپ  ناراوس و  نایم  ياهریاد  رد  هتفرگ و  رظن  رد  علس  هوک  يور  هب  ور  ار  گرزب  ینادیم  يو  دروآرد .
هاپس ماظن  هراوس  ناگدایپ و  یعافد  طخ  اریز  دندیدیم . ار  وا  تاکرح  مالـسا  هاپـس  یمامت  سپ  نآ  زا  دروآرد . تخات  تلاح  هب  ار  بسا 

ياهدـنبانت چـیه  قدـنخ  هنارک  نآ  رد  دوب و  هدرک  هیلخت  تشاد ، مان  داذـم »  » هک ار  ياهیحاـن  نآ  قدـنخ ، هبل  رب  ار  بناـج  وسکی و  شیرق 
رد تشاد ، رظن  رد  اهراب  اهراب و  شیپ ، زا  هک  ناـنچمه  دـنارپب ، قدـنخ  زا  ار  شبـسا  تشاد  رظن  رد  ورمع  هک  ار  یناـکم  دـشیمن . هدـید 

ابیرقت ياهتـشپ  دروآیمرد و  تکرح  هب  باتـش  هب  ار  بسا  دـیاب  درپـب ، قدـنخ  زا  هـک  نآ  يارب  دوـب . هحفـص 232 ] داذـم [ »  » هیحان نامه 
هن ابیرقت و  هک  دـیدیم  ار  قدـنخ  ینامک  طخ  الاب  نامه  زا  دیـسریم ، نآ  هطقن  نیرتالاب  هب  نوچ  و  دومیپیم . الاب  يوس  هب  ار  زارف  ياراد 
رد رگا  دیـسر ، حطـسم  نیمز  هب  نآ  زا  سپ  بیـشن و  هب  نوچ  هک  دـیمهفیم  الاب  نامه  زا  بسا  ینعی  دراد . رارق  بیـشن  رد  تسدرود  رد 

هنادنمـشوه هاگن  هب  دوب و  هتفرگ  رظن  رد  ار  لئاسم  نیا  یمامت  ورمع  . داتفا دـهاوخ  نآ  رد  ـالا  و  درپب ، عناـم  زا  دـیاب  تسا ، تخاـت  تلاـح 
مرگ الماک  بسا  کنیا  . دوب هتـشادن  رود  رظن  زا  ار  زیچ  چیه  دوب و  هدیـشیدنا  شیپ  زا  نیمز ، حطـس  سپـس  بیـشن و  زارف و  دودح  بسا ،

رد تدم  نیا  یمامت  رد  زین  رگید  راوس  راهچ  دوب . هدامآ  شتالـضع  همه  تشاد و  ار  زات  تخات و  رـس  دوخ  تردق  یمامت  اب  دوب و  هدـش 
دیشکرب و ماین  زا  ار  شریشمش  دز ، نادیم  رد  هک  يرود  نیرخآ  رد  ورمع  هاگان  . دندوب هدرک  مرگ  ار  دوخ  ياهبـسا  دندوب و  هدامآ  شایپ 

هنهپ اب  هاگ  نآ  درک و  اهر  ار  بسا  ماگل  یمک  دناخرچیم ، رس  درگادرگ  رب  شخر  رذآ  هلاوج  شتآ و  هلعـش  نانوچ  ار  نآ  هک  یلاح  رد 
ار ياهبرـض  نینچ  دوخ  رمع  همه  رد  زگره  بسا  دوـب . رظتنمریغ  اـسب  دوهعماـن و  ياهبرـض  نیا  تخاوـن . بسا  لـپک  رب  مکحم  دوـخ  غـیت 

راوهناوید بسا  دوب . رتکاندرد  قالـش  شزوس  هبرـض و  زا  هک  درک  انـشآ  ناویح  لپک  رب  ار  غیت  يانهپ  نانچ  درم  تسد  راشف  دوب . هدروخن 
یبصع و ناویح  دوب ، هچ  ره  دوب . هدروآ  راشف  وا  رب  تدـش ، نیا  اـب  دوب و  هدز  ار  وا  شبحاـص  ارچ  دـمآرد . تخاـت  هب  دیـشک و  ار  هناـهد 
هحفـص 233] گـنهآ [  ياـنعم  هب  تکرح ، نیا  دـمآرد ... تخاـت  هـب  قدـنخ  يوـس  هـب  تـسار  دـمآرد و  زاورپ  هـب  نوـنج  درد و  تـسم 
تردـق و یمامت  اب  ار  ناویح  دروآیم و  راشف  بسا  هب  دوخ  ياهنار  راشف  یمامت  اب  ورمع  دوب ... گرم  یگدـنز و  میمـصت  تشگزابیب و 

هراوس شیرق ، رگـشل  ورمع ، تخات  یپ  رد  هاگان  دندمآیم . يو  یپ  رد  راشف  تدش و  نامه  هب  زین  راوس  راهچ  دناریم ... شیپ  هب  تعرس 
ناسنیدب تخیر و  مه  هب  رفک  هاپـس  يودرا  دوب . ینیبشیپ  لباقریغ  یناهگان و  یعمج ، هاگآ  دوخان  لمع  نیا  دـندیود ! وا  یپ  رد  هدایپ  و 

هد و  درک ، دهاوخ  هچ  ورمع  دننیبب  دنتساوخیم  همه  اریز  دومنیم . نینچ  زین  یعیبط  دیشیرپ و  مهرد  هظحل  دنچ  یط  گرزب  هاپس  شیارآ 
هنت کی  هنوگچ  و  دیرپ ، دهاوخ  قدنخ  زا  ناسهچ  درک ، دهاوخ  هچ  ناشراوسهش  دننیبب  ات  دنتشاد  ار  نآ  يواکجنک  بهتلم  یهاپـس  رازه 
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نایهاپـس شیرق و  نایهاپـس  وس ، ود  ره  زا  کنیا  مد و  نیا  رد  . دز دـهاوخ  مقر  ار  گنج  یمامت  تشونرـس  هنمیه ، تردـق و  همه  نآ  اب  و 
زیچ همه  زین  ناناملسم  هک  دوب  هظحل  نیا  رد  درک . دنهاوخ  هچ  رادرس  راهچ  نآ  وا  یپ  رد  دودبع و  نب  ورمع  هک  دنتفایرد  ناگمه  مالسا ،

هچ دنتفایرد  دـنداد و  صیخـشت  شیاپداب  يهراب  يالاب  رب  دوب ، راکیپ  ههبج  رادـناشن  راوسهـش  اهنت  هک  ار  دودـبع  نب  ورمع  دـنتفایرد و  ار 
نب ورمع  دنتـشادرب . دایرف  ادـص  هب  همه  و  دـیچیپ . ياهلولو  مالـسا  نایهاپـس  نایم  رد  کـنیا  . دراد يزیگنابارطـضا  زیمآباـجعا و  دـصق 

ار وا  مالـسا  نایهاپـس  یماـمت  . دروآیم تخاـت  قدـنخ  يوس  هب  تسار  دزاـتیم و  هناـگجنپ  ناـمجاهم  نیـشیپ  طـخ  رد  هک  تسا  دودـبع 
وا هحفص 234 ] ناگمه [  نینچمه  دوب . وا  هدز ، يرپ  دوخ ، دوخهالک  رب  دوب و  هدرک  صخاش  ار  دوخ  هک  ياهرهچ  اهنت  اریز  دنتخانشیم ،

دودـبع نب  ورمع  نیا  دنتخانـشیم -. یبوـخب  وزاـب  زرب و  ـالاب و  رب و  دوـب ، هدرک  نت  رب  هک  يایگنج  تمیقنارگ  حیلـس  بسا ، يور  زا  ار 
وس نآ  رد  هک  نانآ  و  دنرگنیم ، تقد  هب  مالسا  نایهاپس  یمامت  کنیا  ... دهجب قدنخ  زا  دهاوخیم  دهجب -... قدنخ  زا  دهاوخیم  تسا .

تشحو یگمیسآرس و  اب  ود و  تلاح  هب  ار  دوخ  دیهج ، دهاوخ  قدنخ  زا  هک  نآ  لامتحا  هب  دنتسه ، درم  شهج  زا  عضوم  نیرترود  رد  و 
يوس نآ  رد  روالد  درم  روضح  تروص  رد  دنریگ و  هانپ  ربمایپ  ياپ  رد  سپـس  دـننیبب و  ار  وا  رتهب  الوا  ات  دـنناسریم  علـس  هنماد  هب  رایـسب 

رد هناهاگآان و  زین  نآ  هقیقد و  دنچ  رد  زین  مالسا  هاپـس  شیارآ  هجیتن  رد  دوب . دهاوخ  هچ  وا  نامرف  دنکیم و  هچ  ربمایپ  ات  دنرگنب  قدنخ 
مه هب  ار  هاپـس  ود  ره  شیارآ  ورمع  شروی  هلمح و  هنوگ  نیدـب  دـیماجنا . گرزب  بوـشآ  یگتفـشآ و  هب  عـمج  يداراریغ  بارطـضا  یپ 

تعاجـش و هوکـش  ياشامت  هقرغ  دـننک ، ار  يایمظنیب  نانچ  يریگـشیپ  هک  نآ  یب  ار  ناهدـنامرف  هژیوب  هدارایب و  ار  ناـگمه  تخیر و 
نآ ریز  رد  قدنخ  هک  ياهتـشپ  يالاب  رب  ار  وا  هک  ینیزارف  هنماد  رب  سپـس  تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  نادـیم  ورمع  . درک درم  تردـق  نالوج 
هب ار  ناویح  نیدالوپ  هغیت  هبرـض  تخاون . بسا  لپک  رب  شریـشمش  هنهپ  اب  مه  زاب  مود و  راـب  يارب  هاـگان و  اـج  نیا  دـناسر . تشاد ، رارق 
نآ رب  ار  يو  دهاوخیم  دوخ  راکراوس  تفایرد  ناویح  تخاتیم . نآ  يوس  هب  تسار  هک  دـید  ار  قدـنخ  ریز ، نآ  بسا  دـیزگ و  یتخس 

راهچ بسا  هحفص 235 ] دروآیم [ . دراو  وا  رب  لیلد  نیمه  هب  ار  دوخ  نازوس  نامرف  ياههبرض  ورمع ، اقافتا  و  درپب . نآ  زا  دیاب  دناهجب و 
راوس هک  تشاد  هلـصاف  قدنخ  اب  ار  نادیم  ود  یکی  دودـح  يزیچ  دـیرپیم ... یکاغم  نینچ  زا  دـیاب  دوبن و  ياهراچ  چـیه  تخاتیم . لعن 
رگید دـنار ... ورف  ناویح  مکـش  رب  ار  زیمهم  دروآ و  راشف  بسا  يولهپ  رب  دوخ  ناوترپ  ياهنار  تردـق  مامت  اب  دیـشکرب و  ياهرعن  راب  نیا 

دوخ رابگرم  راشف  ریز  ار  بسا  يولهپ  ود  اهاپ ، راشف  تردـق و  یمامت  اب  دوب و  هدرک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ماـگل  یمک  طـقف  دزن . ياهبرض 
رـس تشپ  ار  یبـیرغ  هبرجت  بسا  تفاـییمرد . ار  دوخ  راـکراوس  روـظنم  دـیمهفیم و  ار  بیجع  راـشف  نیا  ینعم  رواـگنج  ناـیرن  تفرگ .

راهق و تلاح  نینچ  اب  و  هدرواین ، وا  رب  يراشف  نینچ  شراکراوس  دوخ  رمع  همه  رد  هکلب  و  مد ، نیا  ات  هاپس  تکرح  زاغآ  زا  تشاذگیم .
نیگمشخ تخس  هک  نآ  نمـض  شراکراوس  اریز  دوبن . هتخاباوه  ناشیرپ و  اما  دوب . ینابـصع  درد  زا  بسا  دوب ... هدزن  ار  وا  ياهنامحریب 

سفن هب  داـمتعا  هنادـنمتردق و  تلاـح  یماـمت  دنمـشوه ، سب  تسارف و  اـب  ناویح  ـالومعم  دومنیمن . رـسهمیسآ  هتخاـباوه و  زگره  دوـب ،
کنیا اما  دنکیم . مگردرس  زین  ار  وا  دوشیم و  رگراک  وا  رد  راکراوس  یساوح  ناشیرپ  یلدود و  تلاح  نیرتمک  دمهفیم و  ار  راکراوس 

زین وا  دیدیم و  دیمهفیم و  تخاتیم  نآ  يوس  هب  تسار  هک  قدنخ  عنام  نیمه  اب  هطبار  رد  ار ، دوخ  راوس  مشخ  تیبصع و  یمامت  بسا 
، باهتلا ریگـسفن  هظحل  هناشن  هب  ار  اهـشوگ  رگید  ياهظحل  دهجرب . نآ  زا  هنادـنمزوریپ  هک  دوب  ممـصم  دوخ  یکابیب  تردـق و  یمامت  اب 
هب هظحل  تخاتیم و  نآ  يور  هب  ور  تسار  تشادن . هلـصاف  قدـنخ  اب  عرذ  تسیود  دودـح  يزیچ  کنیا  دـنادرگرب . بقع  هب  دـناباوخ و 

ییآراـک و هب  دـنامهفب  ناوـیح  هب  ددرگن و  دـیدرت  نیرتـمک  راـچد  بسا  هک  نآ  يارب  هظحل و  نیرخآ  رد  دـشیم ... رتـکیدزن  نآ  هـظحل 
اب راب  نیموس  يارب  هرابود و  دروآیم ، اهنار  رب  ار  راشف  نیرتشیب  هک  نآ  نمـض  دراد ، ار  نانیمطا  لاـمک  وا  یمتح  هحفص 236 ] تیقفوم [ 

، دـنکن لوقعماـن  یگتفـشآ  ناـجیه و  دـح و  زا  شیب  درد  راـچد  ار  بسا  هک  نآ  يارب  راـب  نیا  اـما  . دز بسا  لـپک  رب  شریـشمش  نهپ  هـبل 
ارحـص رد  ردنت  شرغ  نانوچ  شیادـص  .و  رپب دز : دایرف  تبحم  مشخ و  اب  دـیرغ و  طقف  هبرـض  اب  هارمه  هکلب  دوبن ، مکحم  چـیه  شاهبرض 
هظحل نیا  رد  دـناریم . شیپ  دوخ  فدـه  يوس  هب  تردـق  یمامت  اب  درکیم و  یط  دوخ  راورنف  ياـپ  تسد و  ریز  ار  نیمز  بسا  ... دـیچیپ
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هاجنپ عارذ ، دص  دشیم ، رتمک  هظحل  هب  هظحل  هلـصاف  تشاد . رظن  رد  ار  زیچ  همه  هتفرگ و  فدـه  يوس  هب  زیت  ار  اهـشوگ  ناویح  هک  دوب 
هاگ نآ  درک و  میظنت  مامت  يدنمـشوه  یکباچ و  هب  ار  دوخ  ياـپ  تسد و  ناویح  هک  دوب  عناـم  یعارذ  هد  رد  کـنیا  و  عارذ ، یـس  عارذ ،

نایرگشل ... دمآرد زاورپ  هب  دوب ، هدرک  شتیاده  ولج  هتـسد  نار و  راشف  اب  راکراوس  هک  اج  نامه  تسرد  قدنخ و  ضرع  يالاب  رب  تسار 
دح ات  سپس  دیشک و  ارف  ار  دوخ  ياهتـسد  دمآرد ، زاورپ  هب  قدنخ  يالاب  رب  یغرم  نانوچ  دودبع  نب  ورمع  بسا  هک  شدندید  وس  ود  زا 
ورف قدنخ  يوس  نآ  یکالاچ  يدلج و  یمامت  اب  سپـس  تشذگرب و  قدنخ  يور  زا  درک و  عمج  ار  شیاهاپ  هاگ  نآ  درک و  عمج  نکمم 

. تشذگیمن سک  چیه  تینهذ  هلیخم و  رد  تشادن و  هقباس  يزیچ  نینچ  دوب . یندرکنرواب  ریگسفن و  روآبعر ، ياهنحـص  نیا  . تسـشن
زا طـقف  یتماهـش  سفن و  هب  داـمتعا  تردـق ، نینچ  اـما  دوب ، هدـیهجرب  ار  قدـنخ  عضوم  نیرتهکیراـب  دودـبع  نب  ورمع  هک  تسا  تسرد 

راوس راهچ  دیهج و  قدـنخ  زا  رمع  هحفـص 237 ] دوب [ ... راکراوس  نامه  دح  رد  زین  شبـسا  هک  دمآیمرب  هتـسش  ناج  زا  تسد  يراوس 
نادـنچ يزیچ  نینچ  دـندناهجیمرب . ار  دوخ  هداژن  ياهبـسا  دـیاب  دـندمآ ، وا  یپ  رد  هک  زین  لـفون  رارـض و  هریبـه ، همرکع ، شیرق ؛ رگید 

عنام زا  زاتـشیپ  بسا  دـندید  هک  نآ  ضحم  هب  رگید ، بسا  راـهچ  دوب . نیلوا  بسا  راوس و  هدرگ  رب  شهج  راـب  یماـمت  اریز  دوبن . راوشد 
سرت نکـشفص ، مجاهم و  یتلاح  اب  دودبع  نب  ورمع  عقاو  رد  . دندیرپیم زین  نانآ  دـنتفاییمرد و  ار  دوخ  هفیظو  مامت  تسارف  هب  دـیهج ،

هک یلاح  رد  رگید ، راوس  راـهچ  نآ  هجیتن  رد  [ 25 ... ] دوب هدرک  لمع  دوب  هتفگ  هک  هچنآ  هب  هنادرم  هدرک و  لـیاز  ار  رگید  نت  راـهچ  نآ 
... دـندناهج قدـنخ  زا  دـندروآ و  راشف  ار  دوخ  ياهناویح  زین  نانآ  دـنراد ، ار  قدـنخ  زاورپ  رـس  تشگزابیب  یتلاح  اب  اهبـسا  دنتـسنادیم 
ره هب  دـندیرپ . دوب  هداد  زورب  دوخ  زا  هک  ياهنادرم  مجاهت  تلاح  تشاد و  ورمع  هک  یماحتقا  تأرج و  روهت  نآ  اب  هن  ناـشیمامت  یهتنم 

هحفص 238] بسا [  شرپ  تهج  هب  اهبـسا ، هک  دنتـسنادیم  اریز  دندرگزاب ... دنتـسناوتیمن  رگید  هک  دندوب  یلاعفنا  یتلاح  رد  نانآ  لاح 
هریبه و وا  زا  سپ  دوب و  همرکع  دوب ، هدیرپ  ورمع  یپ  رد  هک  يرفن  نیمود  دیرپ . دنهاوخ  نآ  زا  دنتفیب ، قدـنخ  نورد  هب  رگا  یتح  ورمع ،

دورف قدنخ  بلابل  تسرد  شبسا  دوب . هدیسرت  تخس  هتـسب و  ار  دوخ  نامـشچ  رخآ  هظحل  رد  لفون  لفون . رفن  نیرخآ  رارـض و  بیترت  هب 
راوس راهچ  دنداتـسیا . بوعرم  ياهنحـص  نینچ  ندید  هب  ناناملـسم  ... دـنک راسنوگن  كاغم  نورد  رد  ار  وا  هک  دوب  هدـنامن  يزیچ  دـمآ و 

نآ هک  دوب  وا  ریذـپانفصو  تداشر  ورمع و  نیا  عقاو  رد  دـندنام . رظتنم  دندیـشک و  ار  اهبـسا  ماـگل  دـندمآ ، دورف  هک  نآ  زا  سپ  رگید 
ورمع ... دنتشاذگاو ورمع  هب  ار  نادیم  دنداتسیا و  ياهشوگ  نت  راهچ  ره  نانیا  دوب . هدناهجرب  قدنخ  زا  ار  رگید  بسا  راهچ  راوس و  راهچ 

نیا هب  هتخابدوخ  هدزتشحو و  دمآیمنرد . ناناملـسم  زا  سفن  کنیا  . دز زیمهم  وا  همیخ  ربمایپ و  هاگودرا  يوس  هب  تسار  تخات و  شیپ 
، تمه تردق و  یمامت  يراوسهـش  نینچ  اب  شیرق  دوب و  هدـش  زاغآ  بازحا  گنج  هک  دوب  زورما  عقاو  رد  دنتـسیرگنیم . بیاجع  هنحص 

دوجو اب  قدنخ ، عنام  نآ  رگید  هک  دوب  هدومن  مالـسا  نایهاپـس  هب  راک  نیا  اب  و  دوب ، هتـشاذگ  شیامن  هضرع  هب  ار  دوخ  تیمح  تمظع و 
زین و رگید  قرط  زا  کشیب ، دـنرذگب  ار  یعنام  نینچ  دناهتـسناوت  هک  نانآ  و  تسین . ناـشیارب  ریذـپانرذگ  یعناـم  دـس و  راوس ، جـنپ  نیا 

تخاونیمن اهلبط  رگید  دوب . بیجع  سب  يزیچ  نینچ  یتسار  هب  دننک ... ذوفن  مالسا  هاپس  نورد  هب  دنناوتیم  نوگهنوگ ، توافتم  ياههار 
 ] شوهدم شوماخ و  هدـیرپ و  ناناملـسم  رـس  زا  لقع  و  دوب . هدرتسگ  هیاس  نادـیم  رـسارس  رب  زیگنامهو  سب  روآبعر و  يایـشوماخ  و 
هک لیلی  هرد  روالد  راوسهش  لیلی ،» سراف   » نیا هب  دندوب و  هداتـسیا  دنتـسیرگنیم . روآبعر  هرظنم  نیا  هب  دندوب و  هداتـسیا  هحفص 239 ]

تراـسج یندرکن و  رواـب  تعاجـش  دـح  هزورما  دوب و  ربارب  راوس  رازه  اـب  هنت  کـی  هک  يدرم  دوب ؛ شروهـشم  هتـسیاش و  هدـنبیز و  بقل 
زا ییاههناسفا  نانآ  نایم  رد  دندوب . هدش  هریخ  دندرکیم ، نیـسحت  قیدصت و  دنتفاییمرد و  دـندیدیم و  دوخ  مشچ  هب  همه  ار  شنیتسار 

تردق نیرفآ  لامک  قلخ  زا  یـشیامن  تردق و  زاجعا  و  اهنارود ، هبوجعا  درم  نیا  . دوب ناگمه  دزنابز  دودبع  نب  ورمع  یکابیب  تردـق و 
ناسیونخیرات یتح  دـندوب ؛ هتخادرپ  اههصق  وا  زا  شایگدـنز  نامز  نامه  رد  هک  دوب  ياهناسفا  يریطاسا و  زاسهسامح ، ياهرهچ  دوب . یلا 

نکمم دننادیم . الاب  هب  داتـشه  یـضعب  داتفه و  ار  نآ  یـضعب  دننادیم . الاب  اتبـسن  ار  نآ  تسه  هچ  ره  دنراد . فالتخا  يو  نس  دروم  رد 
هک نانآ  ناسانشمدرم و  زا  یـضعب  تسه  هچ  ره  لاح  ره  هب  [ 26 ... ] دشاب هاجنپ  دودح  يزیچ  درم  نس  دـشاب و  یفیحـصت  همه  نیا  تسا 
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هصرع رب  هاگ  هک  دنراد  هدیقع  نینچ  دناهداد ، رظن  هدرک و  راک  خیرات  ياهیتفگش  يرـشب و  راصعا  نورق و  ياهدادخر  رداون  لئاسم و  رد 
یتخرد كاخ  زا  ییورملق  رد  لثملایف  تسا ... زجاع  اهزیچ  نآ  تلع  قیمع  كاردا  زا  يرـشب  لقع  هک  دنهدیم  خر  ییاههدـیدپ  یتسه 

... ] دـنکیمن رمع  رتشیب  لاـس  تسیود  اـی  دـص و  زا  شیب  نآ  هباـشم  عون  هک  یلاـح  رد  دراد ، رمع  لاـس  رازه  زا  شیب  هک  دـیآیم  دـیدپ 
هب وم  ار  حرش  لکـشم  میظع و  نیگنـس ، باتک  نتم  هد  زا  شیب  لاس  هس  رد  هک  دباییم  ار  نآ  تردق  هلاس  هد  یکرـسپ  ای  و  هحفص 240 ]

ار ایـشا  روطق ، ياهراوید  باجح  سپ  زا  هک  دباییم  ار  نآ  تردق  هتـسب  نامـشچ  اب  هک  دیآیم  دوجو  هب  يدرم  ای  و  دـنکیم ... ظفح  وم 
لوقعم لیلد  چیه  تسا و  یتسه  زاجعا  همه  نیا  ! دناوخب اهنآ  رد  ندرک  رظن  نودب  اقلطم  تسد و  ناتـشگنا  سمل  اب  ار  اهباتک  نتم  دنیبب و 

هنهپ رب  یهاگ  زا  ره  اما  درادن ... درذـگیم ، يرـشب  فراعتم  ییارقتـسا و  هفـسلف  یبرجت و  مولع  هطیح  رد  هک  هچنآ  اب  قبطنم  يرهاظ و  و 
ار قح  تمظع  عادبا و  يهرتسگ  تردق و  روهظ  هصنم  دـنبایرد  نامدرم  ات  دـنباییم  روهظ  ییاهدادـخر  نینچ  یهلا ، قلخ  زاجعا  یتسه و 
. دنکیمن راکنا  ار  یندیمهفان  قیاقح  نیا  یلقاع  چیه  دننکیم و  ادیپ  دوجو  دنباییم و  روهظ  همه  نیا  دنکیمن . دودحم  يدنب  دس و  چیه 
، مان انیت »  » مروآیم دای  هب  هک  اج  نآ  ات  ارهاظ  ینپاژ و  یقادـنق ، ياهچب  رتخد  میـسیونیم  ار  روطـس  نیا  هک  نونکا  مه  زین  هنومن و  روط  هب 
هس تسیب و  رتخد  نآ  هک  یلاح  رد  دروخیم ، ریـش  زونه  تسا و  هدرکن  دشر  رتشیب  ياههام  هدزای  دازون  هزادنا  هب  هک  دیزیم  هراوهگ  رد 
اب دنکیم . لمع  یئطب  دنک و  رایسب  يو  دشر  لماع  طقف  تسا و  رادروخرب  لماک  تمالـس  زا  تسا و  یعیبط  وا  زیچ  همه  دراد . رمع  هلاس 

دـشر دودـح  يزیچ  یگلاس  یـس  تسیود و  رد  دزومایب و  ار  ملکت  ندز و  فرح  دـیاب  یگلاس  تصـش  نس  رد  كدوک  نیا  باـسح  نیا 
یعیبط دشر  ظاحل  هب  شرمع  یگلاس  دصیس  رازه و  ود  نینس  رد  دورب و  ییادتبا  موس  مود  سالک  رد  دبایب و  ار  هلاس  هن  یلومعم  كدوک 
هحفص ایآ [  دوش  هلماح  دنک و  جاودزا  دنامب و  هدنز  رتخد  نیا  رگا  تسا  یندیسرپ  دشابن . لاس  داتـشه  داتفه  زا  شیب  یلومعم  نایمدآ  ام 

... يو تایح  يهرابرد  رگید  زیگناتفگش  ياهخساپ  لاؤس و  اههد  و  تشاد ؟ دهاوخ  یئطب  دنک و  دشر  نانچ  ردام  مکـش  رد  نینج  [ 241
زا اهبـسا  یـضعب  لثملایف  دـنریظنیب ... دوخ  هباشم  عاونا  یمامت  نایم  رد  هک  دـنکیم  روهظ  صاخ  ناویح  کی  عون  زا  يرداون  هاگ  یتح 
هک ییاهبـسا  هک  ددرونیم  ار  ینالوط  نانچ  یتفاسم  سفن  کی  رادـنوخ  هداژن و  یبسا  هک  مینیبیم  نینچ  هاگ  خـیرات  رد  دـناهنوگ ؛ نیمه 

دوریم و نانچمه  ورـشیپ  بسا  هک  یلاح  رد  دـنیآیمرد ... اـپ  زا  دـنتفایم و  سفن  زا  یکی  یکی  دـنیآیم ، شراوس  بیقعت  هب  نآ  یپ  رد 
تردق ظاحل  هب  درم  نیا  هلاس ، جـنپ  داتـشه و  هچ  دـشاب و  هلاس  تشه  هاجنپ و  دودـبع  نب  ورمع  رمع  هچ  تسه ، هچ  ره  ... دزاتیم اهتعاس 

اهدـص زا  تشاذـگ ، شیامن  هب  قدـنخ  زا  ندـیرپ  اب  ار  نآ  زا  ياهنومن  هک  شیاسآزاجعا  یکالاچ  تسچ و  ریظنیب و  تسدبرـض  یندـب ،
رد برع  نیخروم  زا  کی  چیه  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا و  رتكابیب  و  رتكالاچ ، رتدنمتردق ، شیرق ، رگـشل  رد  دوجوم  ناوج  ناولهپ 

قدنخ زا  يروالد  تماهش و  تیاهن  رد  هنوگچ  هک  دنتـسیرگنیم  ار  اهنارود  هردان  نیا  ناناملـسم  . دناهدرکن يدیدرت  نیرتمک  نآ  تحص 
هنخر نینچ  دوب ، راودیما  رافح و  رگراک  رازه  يزورهنابـش  شالت  جنرتسد و  لصاح  هک  ینیدالوپ  دس  نانچ  رد  هظحل  کی  رد  دیهجرب و 
ییوگ هک  ار  شدنمروز  بیجع  بسا  تفرگ و  هلـصاف  دوخ  رای  نت  راهچ  زا  راوس ، درم  کنیا  . دوب هدرک  داجیا  ار  يدـیماان  سأی و  بیرغ 

دوب بیرغ  نانچ  وا  هنادنمهوکـش  نالوج  هنادنمتردق و  مارخ  هنحـص  دروآ . شدرگ  هب  دوب  هدش  مرگ  دوخ  یگنج  راتفر  یتسم و  رد  هزات 
اب ار  ارجام  همه  ات  دوب  هداتـسیا  دوخ  باـکر  رب  لـفون  هحفـص 242 ] و [  دـندوب ، تریح  قرغ  هک  یلاـح  رد  زین  شیرق  راوس  راـهچ  ره  هک 

تکرح هب  عیسو  نادنچ  هن  هریاد  رد  یهاگنادیم و  کی  رد  ار  شبسا  ورمع  دندوب . درم  ياشامت  توهبم  دنیبب ، يرتشیب  يواکجنک  تقد و 
روالد هک  دنتـسنادیمن  دـندروخیمن و  ناکت  دوخ  ياـج  زا  ناناملـسم  درکیم . نـالوج  ربماـیپ  همیخ  يور  هب  ور  تسرد  دوب و  هدروآرد 

يور هب  ور  یمک  هک  دوب  هدرکن  نآ  يارب  ار  يروآگرم  شرپ  نانچ  کشیب  دز ؟ دهاوخ  رگـشل  هب  هنت  کی  ایآا  درک ؟ دهاوخ  هچ  راهق 
هک تشاد  يرورنه  ناج  روالد و  لد  هچ  و  دوب . هدمآ  وس  نیا  هب  یعمجهتسد  گرم  راتـشک و  يارب  ددرگزاب . سپـس  دنک و  نالوج  هاپس 

رطخ و سونایقا  نانچ  نتم  هب  ار  دوخ  دوب ، هرهبیب  ناـشیمامت  یناـبیتشپ  زا  هظحل  نیا  رد  هک  یهاپـس  رازه  هد  نآ  تیاـمحیب  هنت و  کـی 
یهاپس رازه  هد  نآ  یمامت  هزادنا  هب  هنت  کی  هک  دومنیم  نینچ  مالسا  نایهاپس  هب  راک ، نیا  اب  عقاو  رد  دوب . هدنکفا  رذح  گرم و  باقرغ 
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تسرد دص  رد  دص  زین  ییاعدا  نینچ  و  تسا . هدرک  هیکت  دوخ  تعاجـش  نیمه  تیمح  تمه و  هب  طقف  طقف و  دراد و  ییآراک  تردق و 
دمهفب و تسناوتیم  یـسک  ره  ار  نیا  . دوب نآ  تابثا  تجح و  دـح  نیرتالاب  ییاج  نانچ  رد  درم  یناولهپ  یناهرب و  دوجو  دوب و  تسار  و 
زا تلوصرپ و  هدارااب و  تبالـصرپ ، تیـصخش ، اب  نانچ  شراومجاهم  هنادنمتردق  تلاح  دبایرد ... ار  یتراسج  روهت و  نانچ  تمظع  دح 

هراک چیه  فرطیب ، الماک  ییاهمدآ  نوچمه  هدیشک و  رانک  ار  دوخ  زین  شیرق  رالاسهپـس  راوس  راهچ  هک  دوب  دوخ  هب  یکتم  رتمهم  همه 
هوک ناـنوچ  دـیبلط . زراـبم  تفرگ و  ندـناوخ  زجر  دروآرب و  داـیرف  ورمع  ماـگنه  نیا  رد  ... دـندوب وا  توـهبم  هنحـص ، رگاـشامت  طـقف  و 

زراـبم فـیرح  دروآرب و  هناگمـشخ  شرغ  دـهدیم ، نوریب  ار  هحفـص 243 ] دوخ [  يریعـس  ياههزادـگ  هک  راجفنا  هظحل  رد  ناشفـشتآ 
روالد هنمیهرپ و  دنمهوکـش  راهق ، درم  دراد . رـس  رد  ياهشیدنا  هچ  تسا و  هدمآ  يراک  هچ  يارب  هک  دـندوب  هتفایرد  همه  کنیا  . تساوخ
تسیب هد  هک  نآ  زا  سپ  دگنجب و  مالسا  هاپـس  نارادرـس  اب  یکی  یکی  و  دهاوخب ، نت  هب  نت  گنج  فیرح  ات  دوب  هدمآ  اج  نیا  هنت ، رازه 

دنزب و مالـسا  هاپـس  هب  هنت  کی  دنزیم ، وهآ  هلگ  هب  هک  ریـش  نوچ  هاگ  نآ  دنکفا ، كاله  كاخ  هب  ار  مالـسا  ناناولهپ  نارادمان و  زا  نت 
زا ینعی  تشپ  زا  تخاـت و  هب  هک  یلاـح  رد  نآ  ناراوـس  لوا  شیرق و  نازابرـس  وـس ، نآ  زا  تـقو  نآ  و  دروآرب ... ناـشراگزور  زا  راـمد 

، یبونج هیحان  زا  هظیرقینب و  هنایوجماقتنا  هناراهق و  ینابیتشپ  نمـض  دـنیآیمرد ، رهـش  هب  ریذپبیـسآ  سب  هاـنپ و  عاـفدیب و  ءاـبق  نورد 
، دناهتخاس نابدرن  ناکلپ و  نارتش  زاهج  زا  هک  یلاح  رد  بازحا  هاپس  نازادناریت  ناگدایپ و  یمامت  هاگ  نآ  دنریگب و  غیت  ریز  ار  ناناملسم 
هک راهق  یلیس  نانوچ  تروص  نآ  رد  و  دوب . همه  نیا  زا  رتلهـس  یناسآ و  یگدوسآ و  نیمه  هب  هلأسم  يرآ  دنیآ ... الاب  قدنخ  هراوید  زا 

ار دودـبع  نب  ورمع  ناناملـسم  . دوب هدرب  اـنف  باـقرغ  هب  دوخ  اـب  هدـیعلب و  ار  هنیدـم  یماـمت  بازحا  نایهاپـس  دربـب ، دوـخ  اـب  ار  یکاـشاخ 
هدـش و لزان  اهنآ  رب  گرم  شخرذآ  هقعاـص و  ساد  مسجم ، تمقن  تشونرـس ، تواقـش  باذـع ، ملـسم  ياـنعم  نوچمه  هک  دـندیدیم 

ناناملـسم و  دیبلطیم ... فیرح  دوب و  هدروآرد  نالوج  هب  مالـسا  هاپـس  یعرذ  دص  رد  ار  شبـسا  دزیم و  دایرف  درم  تساوخیم . ینابرق 
هب ناـنآ  ییوـگ  هک  درتـسگ  نماد  مالـسا  هاپـس  رب  یبـعر  ناـنچ  دناهتـشون  هعیـش  هـچ  ینـس و  هـچ  ناـخروم  یماـمت  دـندروخیمن ... مـج 
هک دنتـسیرگنیم  هرظنم  نآ  رب  بوعرم  رجحتم و  بوکنم ، دـمجنم و  نانچ  نآ  دـناهدش . لیدـبت  تکرحیب  هحفص 244 ] ییاههمسجم [ 

بلغا ار  تسا ». هتسشن  ناشرـس  رب  یغرم  ییوگ  : » ریبعت نیا  [ 27 « ] ریطلا مهسوئر  یلع  یلع  ناک  « » تسا هتسشن  ناشرـس  رب  یغرم  ییوگ  »
هک هدـش  بوعرم  نانچ  یمدآ  هک  تسا  يایناهگان  تشحو  هظحل  سرت و  یگدزتهب ، تلاح  زا  ایوگ  يریوصت  نیا  و  دـناهدروآ . ناـنآ 

اهنت هن  دـیآرد  زاورپ  هب  هدـنرپ  اداـبم  هک  نآ  سرت  زا  و  دروخیمن ! ناـکت  دراد ؟ یتلاـح  هچ  یمدآ  هظحل  نیا  رد  يرآ  دروخیمن . ناـکت 
: دناخرچیم رس  درگ  ار  شریشمش  دزیم و  دایرف  ورمع  ... دنزن مهرب  زین  هژم  یتح  دشوکیم  تسا  لهس  هکلب  دروخیمن ، یناکت  نیرتمک 
رابهقعاص و يوترپ  دیشروخ  هعشا  ریز  دیـشخردیم و  شتـسد  رد  شتآ  هلعـش  نانوچ  دناهتفگ  هک  ار  فاکـشنهآ  رهوجرپ  ریـشمش  نآ 

رگــشل ود  رب  ار  دوـخ  یکاـتف  رهق و  یکاـبیب ، تردـق و  زا  ریگــسفن  یــشیامن  تساوـخیم و  زراـبم  دزیم و  داـیرف  . تـشاد راـثآگرم 
ار شبـسا  دوب ، هداتـسیا  وا  هک  اج  نآ  ربمایپ و  لباقم  رد  تسار  کنیا  دناوخ و  زجر  درک ، رف  رک و  نادیم  نآ  رد  ار  یتعاس  مین  ... دومنیم

عاجشلا نبج  ذا  تفقو  وزرابم  نم  له  مکعمجب  ءادنلا  نم  تححب  دقل  و  هحفص 245 ] [ . ] 28 : ] دورس نینچ  عمج  هب  باطخ  دنار و  شیپ 
دایرف امـش  عمج  رب  هک  سبزئارغلا  ریخ  نم  دوجلا  یتفلا و  یف  ۀعاجـشلا  نازهازهلا  وحن  اعرـستم  لزا  مل  کلذک  ینازجانملا  نرقلا  فقاوم 

دیامنیم یتسار  هب  هک  یهاگیاج  رددنمتردق  راوتسا و  ماهداتـسیا ، اج  نیا  نمدماین  یـسک  تفرگ و  میادص  مدیبلط ، يدروامه  ومدیـشک 
زاغآ گنج  یتح  هک  نآ  زا  شیپنمـشد  مدقم  طخ  يوس  هب  هدنباتـش  ماهدوب ، نینچ  هراومه  نمتـسیک  هبنپ  ناولهپ  تسیک و  دـبلهپ  ناولهپ 

تشاد رب  رد  مانشد  ياهملک  هن  دوب  هدناوخ  هک  يزجر  . تسوا يایاجس  صیاصخ و  نیرتهب  زادرمناوج  رد  شیاشخب  تعاجـش و  اریزدوش 
جوا تیاهن  تاملک  نیا  اب  دوب و  هدنار  نخس  نطاب  ياخـس  تعاجـش و  فرـش ، دوج و  زا  وا  دوب . تشز  یمایپ  يواح  ییوگدب و  زین  هن  و 

زجر و نآ  اب  دوب . هدومنزاب  هنابدؤم  هنابیجن و  همه  نآ  بدا  تاملک  يادا  رد  ار  شیوخ  هنادارمناوج  هطلـس  تمارک و  ییـالاو  تیـصخش ،
رادروخرب بلق  تردـق  حور و  هطلـس  نطاب ، يالیتسا  زا  ناـنچ  هنت ، رازه  روـالد  هک  دومنیم  نینچ  عقاو  هب  بدا  هولج  زین  بجع و  راعـشا 
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فعـض و ییاخژاژ ، ینهددب و  ییوگمانـشد ، رد  اقافتا  هحفـص 246 ] هک [  ناوتان -  نوبز و  ناـمدرم  ناـنوچ  هک  نآ  رب  هوـالع  هک  تسا 
لاـمک اـب  ناـنآ  رب  حوـضو  هب  هکلب  دـسرتیمن ، ناناملـسم  هوـبنا  تعاـمج  زا  اـهنت  هن  دـنیامنیم -  راکـشآ  رتـهب  رتـشیب و  ار  ناـشیناوتان 

رهاـق و رفاـک  نآ  هک  یلاـمک  لاـمج و  هولج  یتسار  هب  و  دراد . تمارک  محرت و  تمحر ، شیاـشخب و  رظن  زین  دوخ  تلوص  يدرمناوج و 
دوب و هدناوخ  زرابم » نم  له   » زجر و وا  يرآ  دومنیم . ار  وا  دـنمجرا  دوجو  یـسامح  دـنلب و  تیـصخش  دومنیم ، دوخ  زا  رهام  راوسهش 

یمامت دادیمن ؛ یخـساپ  وا  هب  سک  چـیه  مالـسا  رگـشل  نایم  رد  هک  دوب  هنوگچ  هک  نیا  اـما  . دوب هدادـن  خـساپ  وا  هب  زراـب  نادـنچ  یـسک 
اج زا  بلاطیبا  نب  یلع  تساوخ ؛ زرابم  دروآرب و  دایرف  دودبع  نب  ورمع  هک  راب  ره  دناهتشون ؛ هعیش  ینس و  انثتـسا  نودب  برع و  نیخروم 

الامتحا درک و  ار  يراک  نینچ  ربمایپ  ارچ  هک  نیا  رـس  ... دـناشن ورف  دوب  شرانک  هک  ار  وا  هلـصافالب  ربمایپ  و  داد ... ار  شخـساپ  دـیهجرب و 
هتـسیاش هتـسیاب و  هک  روط  نآ  هجیتن  رد  دوب و  ناـهنپ  هدیـشوپ و  تعاـمج ، نتم  رد  هک  ار  یلع  زا  یـصخاش  هرهچ  هظحل  نآ  اـت  زین  ورمع 

رب یتح  ناگمه  رب  خیرات  هظحل  نآ  رد  دیاش  دوب . نیمه  دهدیمن ، خساپ  ار  وا  سک  چیه  ناناملـسم  زا  تشادیم  نامگ  دوب  هدـیدن  تسا 
ورمع اریز  تشگ ... راکشآ  اهدعب  یلو  دوب ، هدنام  ناهنپ  ربمایپ  هلصافالب  تعنامم  نآ  تلع  دودبع  نب  ورمع  سپس  باحصا و  یلع ، دوخ 

هب ار  یـسک  سب  زا  تفرگ  میادـص  هک  یتـسار  هب  ... ءادـنلا نم  تححب  دـقل  : دیارـسب نینچ  دوـخ  زجر  نمـض  هـک  دوـبن  ییوـگغورد  درم 
زا یسک  هدناوخ و  زجر  اهتدم  دوب . هتفگ  تسار  وا  يرآ  ... دماین مخساپ  هب  یسک  مدناوخ و  نت  هحفص 247 ] هب [  نت  گنج  يدروامه و 

دهاوخ نشور  اهدـعب  هک  یلیالد  هب  گنج و  زاغآ  نامه  زا  ییوگ  هک  دـیامنیم  نانچ  دوب . هتفاتـشن  نوریب  فص  زا  شزیتس  هب  ناناملـسم 
نارگید اـت  و  دزیخنرب ، هک  هدادیم  روتـسد  وا  هب  تسا و  هدومنیم  نوکـس  نوکـس و  هب  فـظوم  ار  یلع  هناـملاع  هنادـماع و  ربماـیپ  دـش ،

کنیا ورمع  هک  هدوب  انعم  نآ  لیلد  نیمه  و  دیامن . يدج  يراددوخ  وا  اب  يریگرد  زا  دـنکن و  ورمع  گنج  هب  ماحتقا  مادـقا و  وا  دنتـسه ،
هب وا  دادیم ... نالوج  دـناوخیم و  زجر  ورمع  ...« مدز و دایرف  هک  سب  تفرگ  میادـص  : » هک درکیم  شاـخرپ  هناروبـص  هدروآرب و  داـیرف 

دناهتشون تسوا . نارگن  ناگمه  مشچ  ودب و  ناملـسم  رفاک و  هاپـس  همه  يور  هک  تسنادیم  اریز  درکیم . یهاوخنوخ  ياهنامقتنم  هنوگ 
نادرم طاشن  تنیز و  هک  ار -  دوخ  رب  ندـیلام  نغور  سپ  نآ  زا  و  درکن . تکرـش  دـحا  رد  رگید  دوب ، هدـش  یمخز  ردـب  رد  نوچ  وا  هک 
تیاور رگا  دنیبن ... اور  دوخ  رب  ار  يايداش  چیه  دناتـسن  شنارای  دـمحم و  زا  ار  دوخ  ماقتنا  ات  دروخ  دـنگوس  درک و  مارح  دوخ  رب  دوب - 

نوچ ینادرم  وا ، دوجو  اب  دوشیم  هنوگچ  اریز  دراد ) دوجو  یلک  دیدرت  الدتسم  نآ  دروم  رد  اعطق  هک   ) دیامنب تسرد  ردب  رد  وا  روضح 
نایم رد  هشیمه  اریز  درواین . يور  نت  هب  نت  گنج  هب  تسا ، رترب  رفن  رازه  زا  هنت  کی  هک  وا  و  دنیایب . ییوجدروامه  هب  دیلو  هبیش و  هبتع ،
يارب ار  دوخ  ياهنیرتهب  تسخن ، هک  دیشوکیم  نمـشد  تشذگیم ، مالـسا  ردص  رد  هک  هنوگ  نآ  زا  یتیثیح  ياهگنج  رد  هژیوب  برع و 

هاپس همه  فیعضت  هحفص 248 ] هب [  هک  تبرـض  نیلوا  ندروآ  دراو  اب  دنک و  هضرع  نمـشد  مزع  تزع و  تارقف  نوتـس  نتـسکش  مهرد 
نآ دشاب و  هتـشاد  روضح  ردب  رد  یـسک  دودبع  نب  ورمع  وچمه  دوب  نکمم  رگم  یهگناو  دیامزایب ... ار  دوخ  لامج  اب  لابقا  دـماجنایم ،

هراکیب هلاجر  نالف  نتفوک  لبط  فد و  هصاقر و  هزوجع  نالف  تکرح  تسا و  هتـشگ  تبث  هاپـس  هداس  نازابرـس  لاـمعا  شرازگ  هک  اـج 
دنگوس ورمع  يراب  ... دتفین روکذم  خیرات  رد  يرطـس  کی  هلمج  کی  یتح  یـشرازگ  نیرتمک  وا  تدـش  تلوص و  زا  تسا ، هدـش  طبض 

رد ینامیپ  دهع و  نانچ  يافیا  يارب  زورما  و  دریگب . مالسا  هاپـس  زا  ار  نیـشیپ  ياهگنج  دحا و  ردب و  ناگدشهتـشک  ماقتنا  هک  دوب  هدروخ 
هصرع کی  هب  گنج  هنحص  دندوب . هدنکفا  ورف  هناش  رد  ار  اهندرگ  هدرک و  زک  ناناملـسم  و  دناوخیم . زجر  هداتـسیا و  مالـسا  هاپـس  ربارب 
رایسب تقد  هب  دندوب و  هتسشن  وناز  رب  ناروآمزر  بلغا  کنیا  قدنخ  فرط  ود  ياهناماس  وس و  ود  ره  زا  اریز  دوب ... هدش  لیدبت  ییاشامت 
هنحـص نینچ  هجیتن  دـهدیم و  خـساپ  ار  وا  یـسک  مالـسا  هاپـس  زا  اـیآ  تبقاـع  و  دـنکیم ، هچ  دودـبع  نب  ورمع  دـننیبب  اـت  دـندوب  بقارم 
رگشل هب  هنتکی  مالسا ، هاپـس  زا  روالد  کی  یتح  ییوگخـساپ  زا  دیماان  وا ، ياهظحل  هچ  رد  یک و  سپـس  دماجنایم و  اجک  هب  يریگـسفن 

نآ شروـی  شهج و  تلاـح  راکـش و  بساـنم  هظحل  رد  ریـش ، یگداـمآ  نیمک و  هب  شیاـهتلاح ، نـالوج و  هنحـص  دربیم . هلمح  نمـشد 
ار وا  سک  چیه  هک  دوب  هتشذگ  یئطب  رذگرید و  سب  یقیاقد  دروخن . ناکت  دوخ  ياج  زا  یناملـسم  چیه  تشذگ و  یتاظحل  تسنامیم .
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؟و دنک رود  ام  زا  ار  هدنرغ  درم  نیا  رـش  دورب و  تسیک  دز : گناب  دوخ  هاپـس  رب  مکحت  تلاح  هب  ربمایپ  یتح  هک  نانچ  دوب ... هدادن  خساپ 
هدادن گنج  تصخر  یلع  هب  ربمایپ  و  دوب . هدادن  وا  هحفص 249 ] لاؤس [  نیا  هب  یخساپ  یلع  زج  وا  نایهاپس  زا  کی  چیه  هک  نیا  بیجع 

ات دوب  رظتنم  دناشنیم و  ار  یلع  هک  ربمایپ  رارـصا  همه  نآ  اب  هک  نآ  تفگـش  .و  دـیبلطیم زرابم  دوب و  اج  نآ  دودـبع  نب  ورمع  ابجع  . دوب
، هحاور نب  هللادبع  هن  هثراح ، نب  دیز  هن  نامثع ، هن  رمع ، هن  رکبوبا ، هن  دباتـشب ، ورمع  اب  گنج  هب  دزیخرب و  وا  باحـصا  زا  رگید  نت  کی 
ار دوخ  ربمایپ  توعد  دـندرکیمن و  تأرج  ار  مجاهم  نآ  عفد  سک  چـیه  سک و  چـیه  ناملـس  یتح  هن  و  هداـبع ، نب  دعـس  هن  دادـقم ، هن 

زیچ دوب ، ترارـش  ناطیـش  رفک و  تردق  یمامت  عمجت  ربمایپ  لوق  هب  هک  دودبع  نب  ورمع  اب  هزرابم  رگم  اریز  دـنتفگیمن ... تباجا  خـساپ 
نکمم تسا ؟ یناـسآ  زیچ  تسا ، تاذ  تنایـص  سح  هولج  نیرتهنیداـهن  یتاذ و  نیرتيزیرغ و  هک  سرت  رب  هبلغ  رگم  اریز  دوـب ؟ یناـسآ 

ینامتخاس زا  دزادنیب ... یهاچ  نورد  هب  دنزب ، شتآ  ار  دوخ  لثملایف  دـسرتن و  گرم  زا  یتح  ریطخ ، ياهظحل  رد  فیعـض  صخـش  تسا 
کیرات بش  رد  هتسش  ناج  زا  تسد  و  هنتکی ، يدرم  هک  نیا  اما  دزادنیب ... نییاپ  ار  دوخ  ای  دنکفیب و  نییاپ  یـسک  تاجن  يارب  هقبط  دنچ 

ور زا  دنزب و  گرم  باقرغ  هب  دسارهن و  نآ  زا  دوشن ، گرم  هکرعم  دراو  دـناوتب  هک  اج  نآ  تسرد  هنابلطواد و  رطخ ، فوخ و  تاملظ  و 
، یلع زج  سک  چیه  هظحل  نآ  رد  ...؟ تسا فیـصوت  لباق  یـسک  نینچ  تعاجـش  دـح  رگم  دزرلن ؟ دوخ  رب  رواگنج  رازه  اب  ندـش  ور  رد 

تسا هتشونن  یسک  ناینس  بتک  زا  هخسن  کی  یتح  رد  دوبک  نامـسآ  ریز  نونک  ات  هک  تسا  نآ  خیرات  بیاجع  زا  و  دادن . خساپ  ار  ورمع 
هحفص دناتنس [  لها  نابصعتم  زا  هک  ریثکنبا  رجحنبا ، هیمیتنبا ، عون  زا  یتح  ینـس  ناخروم  داد . خساپ  ورمع  هب  يرگید  یلع ، زج  هک 

ار دودـبع  نب  ورمع  تساخرب و  يرگید  ای  رمع و  اـی  رکبوبا و  هک  دناهتـشونن  دـناهدرک ، در  دـناهدید  یلع  نآ  زا  یتلیـضف  اـج  ره  و  [ 250
هن رگم  ابجع  دندادیمن ... ار  درم  خساپ  ناشمادک  چیه  دندوب و  هدرک  ناهنپ  نابیرگ  رد  ار  اهرـس  ناشیمامت  ناناملـسم  يرآ  داد ... خساپ 

نایم رد  هک  نآ  هن  رگم  دنتشاد ؟ ار  قح  ناوضر  لین  لاصو و  يوزرآ  تداهش و  ياسآهتفیش  قوش  روش و  نت  رازه  نانآ  نایم  رد  هک  نآ 
، نادنمجرا نابرقم ، زا  هک  هثراح  نب  دـیز  نامی ، نب  ۀـفیذحوبا  ناملـس ، نانوچ  یناسک  نطاب  يافـص  قدـص و  هب  زگره  میظع ، هاپـس  نیا 

نادـناخ زا  هک  تسین  ناملـس  نیا  رگم  تشاد . ناوتیمن  یکـش  نیرتمک  دـناقح ، قدـص و  نافرع و  ماقم  نالـصاو  و  ناقداص ، ناحلاص ،
هک تسین  دادـقم  نآ  رگم  تسا ؟ يدـمحم  زابناج  هک  تسین  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  نآ  رگم  تسا ؟ لیئربج  ياـتمه  تسا و  يدـمحم 

میوشیم ورف  میزابب ، ناج  میوش و  ورف  گرم  تارطخ و  خرـس  يایرد  تفه  رد  هک  ینک  رما  ار  ام  رگا  ادخ  هب  تسا  هتفگ  ربمایپ  هب  اهراب 
ناج روشرپ و  ییادـف  نآ  رگم  مینک ؟ وت  يادـف  راب  داتفه  ات  ار  نآ  زاب  میبایب و  هراـبود  یناـج  هک  مینآ  دـنموزرآ  زاـب  میزاـبیم و  ناـج  و 

، میوش رتسکاخ  سپـس  هلعـش و  تهار  رد  یتسرفب و  دامغلاكرب  ياروام  ات  رمحا  رحب  هنارک  زا  ار  ام  رگا  هک  تسا  هتفگن  رونرپ  یـسامح 
ارچ يدـمحا  يزاـبناج  رارـشرپ  ياههلعـش  يدزیا و  نشور  ياـهغارچ  نآ  اـهءادردوبا ، اـهرذوبا و  میریگیمنرب ؟ وت  زا  تسد  میریمیم و 

تسومه و ۀـمالا » فراع   » دومرف شقح  رد  ربمایپ  هک  تسین  نامی  نب  ۀـفیذح  نآ  رگم  دـندش . شوه  زا  دـندش و  شوماـخ  همه  ناـهگان 
ناسک نیا  ارچ  تسا  یندیـسرپ  دهدیم ، صیخـشت  ار  ناقفانم  نانمؤم و  نم  نارای  نایم  رد  دسانـشیم و  هک  تسوا  ار  مدرم  همه  ياهناج 

نیا رد  تدشب  هک  خیرات  تسا و  یگرزب  لاؤس  نیا  دنهدیمن ؟ ار  دودبع  نب  هحفص 251 ] ورمع [  خساپ  دنوشیمن و  دنلب  راب  کی  یتح 
هدوشگ وا  رب  اهنامـسآ  توکلم  هک  هثراح  نب  دیز  دیوگ . خساپ  ار  نآ  دیاب  هدیزرو ، غیرد  لخب و  هدـیزگ و  توکـس  تمـص و  صوصخ 
خـساپ دنـشوماخ و  ارچ  تسا ، ناملـس  ياـتمه  ضحم و  نیقی  لـها  هک  ناـمی  نب  ۀـفیذح  دـیدیم و  نیعلايأرب  ار  قیاـقح  قیاـقد  هدـش و 

دح رد  یتماهـش  هک  سک  نآ  مالـسا ، هاپـس  رادـناشن  نامرهق  نآ  گرتس ، رالاس  نآ  گرزب ، هناجدوبا  نآ  رگم  دـنهدیمن . ار  ناـشربمایپ 
ناخروم زا  يرایسب  هک  نانچ  دحا ، ههبج  یمامت  رد  تسبیم و  رس  رب  خرـس  راتـسد  هک  سک  نآ  تشاد ، بلطملادبع  نب  ةزمح  تعاجش 

تشادرب و نارگ  ياهمخز  داتـسیا و  ربمایپ  ياپ  رد  ناج  ياـپ  اـت  تخیرگن و  گرم  ههبج  زا  یعطق  لاـمتحا  هب  هک  یـسک  اـهنت  دناهتـشون 
نیا رد  دوب و  هدروـخ  ار  شناـبز  دوـب و  هدرم  قدـنخ  ههبج  نیا  رد  تفگن ، كرت  ار  وا  مد  کـی  هنادرم  راوتـسا و  هناعاجـش ، هنازارفرس و 

رد ار  اهرـس  سرت  زا  دنـشوماخ و  ارچ  سپ  دنتـسین . تداهـش  دـنموزرآ  زور  بـش و  ناـنیا  رگم  !؟ تشادـن روـهظ  روـضح و  قـح  هـکرعم 
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ياهشوگ دناهدید ، ار  ینانچ  نآ  یچراکش  ياهلاگنچ  ینامسآ و  باقع  ياهلابهـش  هک  نایکام  ياههجوج  نوچ  دناهدرک و  ورف  اهنابیرگ 
ریذـپانراکنا و زیزع ، یتـیعقاو  يزیرغ و  یعیبـط ، رایـسب  ریطخ  هظحل  نآ  رد  ناـشیا ، هظحل  نآ  سرت  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـناهدرک !!؟ زک 

هظحل نآ  ناـنچ  ورمع  تیراـهق  هطلـس  اـما  دـناگرم . تداهـش و  قشاـع  ناـگرزب  نیا  تسا ... دودـبع  نب  ورمع  نـیا  اریز  تـسا . یقیقح 
نآ دنموزرآ  دهاوخیم و  ناشلد  دش . ناشـشومارف  تداهـش  دندش و  دامج  گنـس و  نوچ  الـصا  هک  درک  تشحو  زا  رپ  ار  ناشیاههدـید 
رد تسا و  يزیرغ  هک  تاذ  تنایـص  سح  سرت و  یلو  دـننکب ، يراـک  دوـخ  يادـخ  هحفـص 252 ] دـیحوت و [  ربمایپ  مالـسا ، يارب  تسا 
رب هک  نیگنـس  یمـسج  هبرـض  نوچ  سرت  نآ  دـمآ و  ارف  نانچ  دراد ، میظع  ینتـساوخان  ینیبشیپ و  لـباقریغ  ياـههولج  ریطخ ، تاـظحل 

امسج اتعیبط و  و  دتفایم ، شوهیب  هک  يدرم  نانوچ  يرایشوه  يدنمشوه و  وزرآ ، نآ  هک  دز  ناشدرخ  لقع و  رب  نانچ  دنزیم ، هاگجیگ 
زا یتسار  هب  دـیاب  و  تسا ! ورمع  نیا  يرآ  تفاین ... يروهظ  زورب و  نیرتمک  دـش و  ناشـشومارف  زیچ  همه  دـنکیم ، شومارف  ار  زیچ  همه 

تمظع اههحاور  نب  هللادبع  اهدادقم و  اههثراح و  نب  دیز  اهناملس و  تقادص  تمظع و  هب  ینادرم  ندش  شوه  زا  و  تشحو ، سرت و  نیا 
نایاپ ات  خـیرات  زاغآ  زا  نایرپ  نایمدآ و  عیمج  تدابع  اب  ربارب  قدـنخ  زور  رد  یلع  تبرـض  : » هک دـیمهف  یلع  قح  رد  ار  ربمایپ  نخـس  نآ 

تسیک و دودبع  نب  ورمع  هک  تسا  هدرک  نشور  دوب ، هدرک  یلع  هک  هچ  نآ  دییأت  ربمایپ و  مالک  رد  خیرات  يرآ  تسا ». رـشحم  مدهدیپس 
هب نت  گنج  تأرج  تساخنرب و  راب  کی  یتح  زین  هناجدوبا  يرواگنج  تمظع  هب  يدرم  هک  تسا  يدوجوم  هچ  وا  تسا ... ياهبوجع  هچ 

. تساخنرب دـنیوگیمن ، زین  غورد  تسا و  راوس  رازه  اب  ربارب  دـنیوگیم  ناینـس  هک  ماوع  نب  ریبز  تساخنرب . هناـجدوبا  درکن . ار  وا  اـب  نت 
ملاع ناروشحلس  ناروالد و  نیرتگرزب  زا  دنایعدم  هک  هللادبع  نب  ۀحلط  تساخنرب . تسا ، مالـسا  حتاف  دنیوگیم  هک  صاقویبا  نب  دعس 

يهفیلخ هس  دنتـساخیمنرب ، هک  ناـنیا  تساـخنرب ... داد ، تسد  زا  ار  شکچوک  تشگنا  دـحا  رد  دـنیوگیم و  زین  تسار  تسا و  مالـسا 
ار یلع  ربماـیپ  همه  نیا  اـب  دادیمن و  ار  ورمع  خـساپ  سک  چـیه  یلع  زج  اـما  دـنزیخرب ؟!! اـت  دـندوب  هک  ناـمثع  رمع و  رکبوـبا و  ناـینس ؛
زج رگید  یسک  دهاوخیم  دنکیم و  نینچ  ربمایپ  ارچ  تسا . یبیرغ  هتکن  نیا  هحفص 253 ] دزیخرب [ ... شنایهاپس  زا  يرگید  ات  دناشنیم 

تجح مامتا  شیوخ  يادـخ  اب  یتح  ناگتـشرف و  یمامت  اب  تما ، اب  ، خـیرات اـب  گرزب  هظحل  نیا  رد  ربماـیپ  تسا  نیا  خـساپ  دزیخرب . یلع 
ناج نیرتمیظع  دراد  ربمایپ  درادن . دوجو  یلع  نانوچ  یتیمح  تریغ  تمه و  قافآ  یمامت  دوجو و  و  دوج ، نامـسآ  ریز  رد  هک  دـنکیم ؛

رکبوبا دیوگن  لثملایف  دیاین و  ظحاج  یمرزآیب  هب  ییوگغورد  خروم  رگید  ات  دـنایامنیم  ملاع  هب  ار  یتسه  قداص  راکادـف  راوگرزب و 
اب تسیک  تفگ : نینچ  دوخ  باحـصا  هب  راب  هس  ربمایپ  قدـنخ  زور  رد  دـیوگ : دـئاوفلازنک  بحاص  یکجارک ، !!... تسا رتعاجـش  یلع  زا 

زیتس هب  یلع  نوچ  و  تفگن ... خـساپ  ار  وا  یلع  زج  سک  چـیه  راـب  هس  ره  رد  مشاـب . وا  تشهب  نماـض  ادـخ  دزن  رد  نم  دـگنجب و  ورمع 
: ینس هعیش و  تیاور  هب  زور  نآ  لماک  هصق  [ 29 . ] دمآرب رفک  یمامت  زیتس  هب  نامیا  یمامت  تفگ : ربمایپ  تفر ، ورمع 

نسح راوسهش 

يدروامه هب  ار  یـسک  مالـسا  نایهاپـس  نایم  زا  دناوخیم و  زجر  دزیم و  دایرف  يرادنتـشیوخان  مشخ و  هب  دودبع  نب  ورمع  سپ  نیا  زا 
رد دـندوب و  هدرک  توکـس  ناناملـسم  همه  ؟ دـیآ نوریب  نم  يدروامه  هب  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  تفگیم : نینچ  يو  دـیبلطیم .

خـساپ ار  وـت  هک  منم  تفگ : تساـخرب و  اـج  زا  یلع  هـظحل  نـیا  رد  دـیوگ . خـساپ  وا  هحفـص 254 ] هب [  هک  دوـبن  زین  نت  کـی  ناـشنایم 
یـسک امـش  نایم  زا  دـیبلط -: يدروامه  تشادرب و  دایرف  ورمع  رگید  راب  . تسـشن یلع  .و  نیـشنب یلع  يا  دومرف : یلع  هب  ربماـیپ  . میوگیم

یلع هب  زین  مود  راب  يارب  ربمایپ  . میوگیم خـساپ  ار  وت  هک  منم  تفگ -: تساـخرب و  اـج  زا  یلع  زین  راـب  نیا  ؟ دـشاب درواـمه  ارم  هک  تسه 
مـشخ هب  هک  یلاح  رد  باطخ و  ریقحت و  باتع ، ظیغ و  تیاـهن  رد  دیـشک و  داـیرف  موس  راـب  يارب  ورمع  کـنیا  . نیـشنب یلع  يا  دومرف -:
شیپ تاعفد  زا  رتدنت  باتش و  هب  یلع  طقف  زین ، راب  نیا  ؟و  دگنجب نم  اب  هک  تسیک  تشادرب -: دایرف  نینچ  دیبوکیم ، نیمز  رب  ار  شاهزین 

ات دنرظتنم  ریگـسفن  بهتلم و  یتلاح  اب  ناگمه  ضحم و  یـشوماخ  دوب و  توکـس  . میوگیم خساپ  ار  وت  هک  منم  دز -: دایرف  دـیهج و  اپرب 
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، ربمایپ دنکیم ...؟ تعنامم  وا  ندیگنج  زا  لیلد  هچ  هب  و  دهدیم . هزاجا  ار  یلع  ماجنارـس  ایآ  دیوگیم و  هچ  دـنکیم و  هچ  ربمایپ  دـننیبب 
ییانعم نخس  نیا  هحفص 255 ] تسا [ ! دودبع  نب  ورمع  نیا  تفگ -: نینچ  یلع  هب  دندینشیم  ار  وا  نخـس  هاپـس  ود  یمامت  هک  یلاح  رد 

، تواقـش تردـق و  دـح  هب  تسیک و  هداتـسیا ، وت  ربارب  رد  هک  يدرم  و  يوریم ! یـسک  هچ  گـنج  هب  ینادیم  چـیه  ینعی  تشاد ؛ میظع 
تیاـهن رد  وا ، رگـشل  یماـمت  رد  هک  یناوج  بلطواد  هب  ربماـیپ ، بناـج  زا  نخـس  نیا  يادا  اـبجع ! يراد ؟ فوقو  وا  تراـسج  تیراـهق و 

جوا هک  دوب  هتفگ  ینخـس  ربماـیپ  ارچ  دوب . بیجع  تساوخیم ، وا  يادـف  ار  دوـخ  ناـج  هناـصلخم  تشادـن و  ییاـتمه  قدـص  صوـلخ و 
هک ریطخ  هظحل  نآ  رد  ینخـس  نینچ  ایآ  دشکب ...!!؟ یلع  خر  هب  دیامن و  تیبثت  دنک ، ریوصت  شايدـنمتردق  تیاهن  رد  ار  ورمع  تمظع 
دنچ ره  هک  دـناسرب  ناـیناهج  همه  هب  تساوخیم  ربماـیپ  اریز  تشاد . يرآ  ؟ تشاد یهیجوت  دوـب  هتـشذگ  وا  هار  رد  شیوـخ  همه  زا  یلع 

هچ دوش و  فیعـضت  یلع  هچ  همه ، نیا  اـب  دـماجنایب ، یلع  فیعـضت  هب  يوحن  هب  هک  دوـش  لـیوأت  هنوـگ  نادـب  شنخـس  نیا  تسا  نکمم 
و ورمع ، دوخ  ربارب  رد  یلع  هب  ربمایپ  . دیوگب ار  شخـساپ  دیاب  زین  یلع  دوش و  هتفگ  هنارگزیهرپ  هدـنهد و  رادـشه  نخـس  نآ  دـیاب  دوشن ،

هدرشف رفک ، همه  زکرمت  ینعی  ...؟ تسا دودبع  نب  ورمع  نیا  ینادیم  چیه  دومرف -: دنونشب ، شنایهاپس  همه  دونـشب و  نمـشد  هک  ناسنآ 
لماک یهاگآ  تفرعم و  اب  وت  ایآ  ینعی  تسا ؛» يدرم  نینچ  ، » تسا ملظ  هاپس  یمامت  نالوج  هولج و  هک  سک  نآ  تواقش ، همه  هراصع  و 

نب یلع  مه  نـم  و  تـفگ -: هداد ، خـساپ  ناـسنیا  تماقتـسا  تماـخف و  تیاـهن  رد  ار  وا  زین  یلع  و  يوریم ...؟ یـسک  نـینچ  گـنج  هـب 
ینعی تسیرگ ؛ يرشب  ياهخساپ  نیرتابیز  هحفص 256 ] نیا [  رب  شیوخ  رگنیـسحت  ناج  قمع  رد  شتـسیرگن و  يداش  هب  ربمایپ  . مبلاطیبا
هناگی درفب و  رـصحنم  تردق  رد  ار  رفک  تواقـش و  همه  وا  رگا  ... مدـیحوت صولخ و  ، تبحم يزابناج ، نامیا ، قشع ، همه  هراصع  زین  نم 

رـصحنم تردق  رد  ار  وت  نامرآ  و  وت ، نید  ،و  وت هار  رد  يدادـجا  ءابآ و  يراکادـف  قشع و  ، نامیا تبحم ، ، تفرعم همه  زین  نم  دراد ، دوخ 
کیدزن نم  هب  ایب . ایب ... رتکیدزن  تفگ : درک و  وا  هب  ور  ، دینش یلع  زا  ار  نخس  نآ  هک  نآ  ضحم  هب  ربمایپ  ... مراد دوخ  يدیحوت  درف و  هب 

یلع نوچ  ... دـناوخ دوخ  هب  دنـشکیم ، دوـخ  شوـغآ  هب  هک  نید  لد و  بوـبحم  نیریـش و  ناـج  نوـچ  ار  وا  درب و  ارف  ار  شتـسد  ،و  وـش
هب درک و  هنهرب  رس  تفرگرب ... دوخ  رـس  زا  ار  شیوخ  راتـسد  ربمایپ  هک  دندید  نمـشد  مه  تسود و  مه  همه ؛ دندید ، همه  دش ، کیدزن 

ار راک  نیا  ارچ  تسب ... یلع  رـس  رب  ، دیآیمرب وا  ناج  نوچ  یناج  زا  هظحل  نآ  رد  هک  یتبحم  رهم و  یمامت  اب  ار  دوخ  همامع  دوخ ، تسد 
اما تشاد . نت  رب  مزر  نشوـج  يرآ  تشادـن ؟ نت  رب  مزر  نشوـج  تشادـن و  راتـسد  یلع  رگم  تشاد ؟ ییاـنعم  هچ  لـمع  نـیا  درکیم ...

ار رس  نآ  کنیا  تسب ... وا  رس  رب  ار  دوخ  همامع  تفرگرب و  وا  رس  زا  ار  یلع  راتـسد  هک  تسا  هتـشونن  یخروم  چیه  اریز  تشادن . راتـسد 
هک یبوبحم  یمارگ و  رـس  نیا  هک  دـناسرب  نایملاع  همه  هب  راک  نیا  اب  ات  درکیم . نیذآ  ، دوب يو  دوخ  نآ  زا  هک  يراتـسد  تزع و  جات  هب 

نخس نیا  درپس . یلع  هب  ار  راقفلاوذ  دناهتشون  زین  یضعب  تسوا ... دوخ  دجاس  یناشیپ  دباع و  رـس  نانوچ  ددنبیم ، نآ  رب  ار  دوخ  راتـسد 
هحفـص 257] لوا [  هیجوـت  ساـسا  نیا  رب  دوـب . هداد  وا  هب  دـحا  رد  دوـب و  یلع  نآ  زا  راـقفلاوذ  هک  نآ  هن  رگم  اریز  دراد ؛ هیجوـت  ود  زین 
هب سپس  تشاد و  دوخ  تسد  رد  زین  ار  یلع  ریشمش  دوب ، هدادن  ندیگنج  هزاجا  یلع  هب  موس  هبترم  ات  هک  ناسنامه  دشاب ، نینچ  دناوتیم 

هتفرگ وا  زا  ار  ریشمش  دشیم ، انـشآ  نآ  اب  یلع  تسد  نونکا  مه  هک  ياهضبق  ریـشمش و  ندومن  كربت  يارب  هک  نآ  مود  هیجوت  و  داد . وا 
نینچ درک و  نامسآ  هب  ور  شیوخ  عوضخ  و  هجوت ، تلاح  مامت  هب  سپس  . گنجب ورب و  دومرف -: یلع  هب  هاگ  نآ  دوب . هداد  وا  هب  سپـس  و 

زا ارف و  ظـفح  ار  وا  اـهلاراب  : هتحت نم  هقوـف و  نم  هلامـش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نـم  هیدـی و  نـیب  نـم  هـظفحا  مـهللا  :» تـفگ شیاـعد 
ار دوخ  تایح  هرمث  یمامت  شیوخ و  نامـشچ  رون  ناسنیدـب  و  .« رادـب دوخ  هیاس  رد  ریز  ـالاب و  پچ ، تسار و  بناـج  رـسشیپ  ، ورشیپ

هاگن ریظنیب  تفگـش و  هرظنم  نیا  هب  هریخ  دوب ، هدز  نیمز  رب  ار  شاهزین  هک  اج  نامه  زا  دوب و  هداتـسیا  ورمع  ... درک گـنج  نادـیم  هناور 
یمامت ربمایپ  هک  دـیمهفیم  لوا  هاگن  کی  نامه  اب  تفایرد و  یلع  هب  ار  ربمایپ  حور  هفطاع  هقلع و  یمامت  روالد  درم  کـشیب  درکیم ...

هاگهیکت یمامت  یسک ، نینچ  نداتسرف  اب  تسا و  هداتسرف  گنج  نادیم  هب  ار  دوخ  نامیا  لد و  هویم  ناج و  حور و  هرمث  مشچ و  ییانشور 
رهمرپ هنوگ  نیا  ار  یسک  تشادن  هقباس  نونک  ات  زگره  . تسا هداتسرف  نوخ  گرم و  نادیم  هب  ار  شیوخ  رگشل  رادتقا  تیمها و  نوتـس  و 

قح هنادواج  هسامح  قدنخ ، زا 103ربمایپ 15  هحفص 87 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هکرعم هب  شیوخ  دنزرف  اهنت  نداتـسرف  رد  يردام  دتـسرفب ... نادـیم  هب  تبحمرپ  هناعـضاخ و  ناسنآ  هحفـص 258 ] ییاعد [  زا  هدنکآ  و 
وا ورمع  هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  ... دمآ یلع  و  ... دوب هتسیرگن  یلع  هب  ربمایپ  هک  دوب  هتـسیرگنن  دوخ  هشوگرگج  رب  ناسنآ  لاتق ، گنج و 
... تبالص رادتقا و  زا  یهوک  تکوش ، شمارآ و  هوکـش  ییانعر ... هولج  ییابیز و  سیدنت  دیدیم . شیوخ  ربارب  رد  تماق و  یمامت  هب  ار 

نیرتگرزب و زیخوزرآ  نیمزرـس  يداـماد و  يهلجح  تخب و  تخت  هب  ییوگ  هک  یتـجهب  يداـش و  تجهب ... يداـش و  رتبیجع  همه  زا  و 
هزادنا هب  هک  نآ  رتتفگش  همه  زا  دوب و  يدنـسرخ  اضر و  يداش ، وترپ  زا  راشرـس  شاهرهچ  یمامت  تسا . هدمآ  اهیدازآ  تاذل و  نیرترب 

ات هک  دوب  یلع  نیا  تسیرگن . شاهرهچ  هب  ورمع  . تشادـن سرت  زا  ياهناـشن  نیرتـمک  مارخرپ  تلاـح  نآ  مادـنا و  هرهچ و  نآ  ینزوس  رس 
ناوج ... تشاد یلک  توافت  دیدیم ، نونکا  مه  دوخ  هک  هچنآ  اب  فصو  اما  دوب . هدینـش  نوگهنوگ  ياهنابز  ناهد و  زا  ار  شفـصو  نونک 

ینامـشچ كاپ . نشور و  نوگمدـنگ و  ياهرهچ  تشاد . یلومعم  هنایم و  یتماق  دومنیم . هلاس  تشه  تفه  تسیب و  ورمع  مشچ  رد  دوب .
تبالـص یعون  ناوج  نیا  دوب . یبیجع  زیچ  ... دوب هدیدن  ار  شریظن  ورمع ، هک  ياهناش  وزاب و  تسد و  و  تباجن ... تبحم و  هقرابرپ  هایس و 

زا دروآیمن و  بات  ار  ذفان  نامـشچ  نآ  هاگن  هبذاج  دشاب  ناولهپ  دنمروز و  هک  ردق  ره  یمدآ  هک  تشاد ... یتاذ  يافـص  رون و  ینورد و 
ناوـج ياپارـس  همه  نیا  اـب  . دوـشیم بوذ  ددرگیم و  هدـیرد  اـهرگج  ییوـگ  هحفـص 259 ] دلـسگیم و [  اـهلد  دـنب  شنتـسیرگن ، عون 

دوـخ لد  قـمع  رد  ار  وا  دـمآ و  شـشوخ  یلع  زا  هاـگن  نیلوا  ناـمه  زا  دودـبع  نب  ورمع  . دوـب يدرمناوـج  تـبحم و  شمارآ ، یگداـس ،
تابث و تعاجش ، همسجم  اپارس  دوخ  هک  ورمع  نوچ  يدرم  و  ... دید سفن  هب  دامتعا  تابث و  تعاجش و  زا  یلتمم  ار  شیاپارس  اریز  . دوتس

زین یلع  دید  میهاوخ  هک  نانچ  .و  دبایرد دوب  شاهویـش  هشیپ و  رمع ، همه  هک  ار ، تابث  تعاجـش و  شزرا  تسناوتیم  دوب  سفن  هب  دامتعا 
نیا و زا  شیپ  عقاو ، رد  دومنن . يراددوخ  نآ  زورب  زا  هک  ياهنوگ  هب  درک . سح  ورمع  هب  تبـسن  دوخ  لد  قمع  رد  تقر  تبحم و  یعون 

هتسب لد  راوگرزب  بدؤم و  رادلد ، بیجع و  هرهچ  نآ  هب  دوب و  هتشگ  هریخ  ورمع »  » رد یلع »  » همه زا  شیب  مالسا ، هاپـس  یمامت  نایم  رد 
نادب یتقو  . دوب وا  يدوجو  هرکیپ  ياپارـس  نیرفآ  نیـسحت و  شنامـشچ  یمامت  هاگن  تسیرگنیم و  یهلا  تردق  زاجعا  هرهچ  نیا  هب  دوب .

رد دـباین و  قیفوت  گرزب  زاورپ  نیا  رد  اداـبم  هک  نآ  نارگن  یلع  دـناهجرب ، قدـنخ  زا  ار  شبـسا  تمه  تراـسج و  تبیه ، تیمح و  همه 
ورمع نیا  دوتـس . نیـسحت  ینامداش و  هب  تفگ و  ابحرم  ار  يو  درک ، وزرآ  اـعد و  ار  شروبع  شیوخ  ناـج  داـهن  رد  دـتفا ، قدـنخ  نورد 
شقن همه  نیا  هک  دوب  يروصم  عدـبم و  ئراـب ، قلاـخ ، نآ  رگتردـق  تسد  تمـشح و  تکوش و  زا  ياهناـشن  نیا  دوـبن . یلوـمعم  يرـشب 

رب راوس  مالسا  هاپس  ربارب  رد  یتقو  دوب . هدیرفآ  عینم  عیدب و  شنیرفآ  لامک  رد  دوب و  هدروآ  دیدپ  نت  کی  رد  ار  هوتسن  تبالص  هوکش و 
ریـس شیاباحمیب  ياههولج  و  الاب ، رب و  ياـشامت  زا  یلع  نامـشچ  دادیم  هحفـص 260 ] نـالوج [  رف  رک و  همه  نآ  اـب  نتمهت ، نسوت  نآ 

هدنکآ رسارس  شهاگن  تفرگ و  لد  هب  ار  یهلا  عنـص  تردق  هناشن  نیا  رهم  زاغآ  نامه  زا  یلع  دوب . هدش  وا  وحم  هنارگـشیاتس  دشیمن و 
لوـط هب  یقیاـقد  زا  شیب  مه ، اـب  درواـمه  ود  نیا  ندـش  وراـیور  تاـظحل  یماـمت  ینعی  داد ؛ يور  نوـنک  اـت  هچنآ  تـشگ . وا  تـبحم  زا 
هتفرگ دوخ  نخـس  تخـس  تابرـض  ریز  ار  ربمایپ  نایهاپـس  ناگه ، مشچ  ربارب  رد  و  دنلب ، گناب  هب  هدـناوخ و  زجر  ورمع  ... دوب هدـیماجنین 

هب هک  هدنبوک  تاملک  نیازرابم  نم  له  مکعمجب  ءادنلا  نم  تححب  دقل  :و  دوب هدورـس  نینچ  رگـشنزرس  رابریقحت و  تاملک  نآ  اب  و  دوب ،
ربارب رد  هک  نیا  اریز  دوب . هداهن  ياج  رب  یبرخم  سب  ریثأت  دزیم و  گـنز  ربماـیپ  نایهاپـس  شوگ  رد  زونه  دوب ، هدـش  راـبتلالم  جـیردت 

هاپس یمد  ود  رد  ددرگ و  ادج  شیوخ  وریپ  روالد  راهچ  زا  رترود  نادیم  هس  ود  و  دهجب ، قدنخ  زا  هنتکی  يروالد  هاپـس ، ود  ره  نامـشچ 
زجر هب  ار  یتدـم  دـنزب و  نیمز  رب  یعطق  نیک  گـنج و  تمـالع  هـب  ار  شاهزین  یهاوـخنوخ  مـشخ و  تیاـهن  رد  اـج  نآ  دتـسیاب و  ربماـیپ 

نآ یمامت  ینابیتشپ  هک  دشاب  هتـشاد  سفن  هب  ءاکتا  دامتعا و  دوخ  تردق  هب  ناسنآ  دنارذگب و  هنارگتمالم  سب  اما  هنابدایب ، هن  ندـناوخ 
نیا هن  ناتـسود و  نآ  هن  ییوگ  هک  دزادـنیب  نمـشد  ماـک  رد  ناـنچ  نآ  ار  دوخ  دریگب و  چـیه  هب  دراد  رـس  تشپ  هک  ار  يزابرـس  رازه  هد 

ار اهزجر  راعشا و  نآ  دوخ ، روصت  قوف  تردق  ریوصت  يارب  درم  دوب و  راهق  رابج و  سب  یلمع  نینچ  دنیآیمن ، باسح  هب  چیه  نانمـشد 
رتالاب هکلب  ورمع و  یکابیب  تماهش و  هحفص 261 ] تردق [ ، نامه  دح  رد  هک  ناتسراک  نانچ  درک  يراک  زین  یلع  اما  .و  دوب هدرک  اشنا 
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هدایپ یلع  [ 30 . ] تفرگ نتفر  هار  هوکش ، قارطمط و  رتخبت ، تیاهن  رد  دش ، ادج  مالـسا  هاپـس  ربمایپ و  زا  هک  نیا  ضحم  هب  وا  دوب ... وا  زا 
نآ هضبق  رب  تسد  تشاد و  ماین  رد  ار  شریـشمش  هک  یلاح  رد  یلع  اما  شتآ ! نوچ  هراب  شکرـس و  نسوت  نآ  راوس  هراوس . ورمع  دوب و 

، ینادـیم هنوگ  هب  ار  ياهریاد  هکلب  دـماین ، دودـبع  نب  ورمع  يوس  هب  تسار  وا  درک ... تریح  هقرغ  ار  هاپـس  ود  هک  درک  يراک  درـشفیم ،
زجر نیا  ندناوخ  هب  دنلب  گناب  هب  دمآرد و  تکرح  هب  شیوخ  نادیم  نآ  درگ  درگنب ، كابیب  روالد  درم  هب  هک  نآیب  تفرگ و  ندومیپ 

قدصلا ةریـصب و  ۀینوذزجاع و  ریغ  کتوص  بیجم  كاتا  دقف  نلجعت  :ال  تخادرپ شیوخ  يهظحل  نیمه  يههادبلایف  يهدورـس  یگنج ،
هرغ شیوخ  هب  نادـنچ  نکم و  باتـشزئازهلا  دـعب  اهتوص  یقبی  ءالجن  ۀبرـض  نمزیانجلا  ۀـحئان  کیلع  میقا  نا  وجرال  ینازئاـف  لـک  یجنم 

ره ییاـهر و  بجوم  یتـسار  هک  دـنادیم  اریزییاـنیب  تین و  بحاـص  يدرمتـسین  ناوتاـن  هک  هدـمآ  وـت  يادـص  خـساپ  هب  یـسک  اریزوـشم 
یتبرض ابمونشب  تاهزانج  رب  ار  ناگدیدتبیـصم  هحون  هرعن و  هحفص 262 ] نیا [  زا  سپ  هک  منک  نانچ  مراد  دیما  مدمآتـسا و  يراگتـسر 

يراعـشا دوب . هقباسیب  رابتریح و  يزیچ  نینچ  اتفگـش ! . دنامب اههرطاخ  رد  تبرـض  نآ  دای  تسا ، یقاب  نامز  ات  هکمکحم  آراک و  نانچ 
کی یتح  هن  و  عارصم ... تشه  هیفاق و  عاقیا و  برض و  نحل و  نامه  اب  ینعی  دوب ؛ دودبع  نب  ورمع  باوج  رد  تسرد  دوب  هدورـس  وا  هک 

زا حیـصف و  نخـس  زومر  هنادنمرنه و  ياشنا  ملاع  هب  تسانـشآ و  نخـس  ياهییابیز  اب  هک  سک  نآ  يارب  یتسار  هب  و  شیب ... ای  مک و  هراپ 
اب دودـبع  نب  ورمع  هب  نتفگ  خـساپ  هک  تسا  نشور  یبوخب  دراد ، یهاـگآ  یبدا  تیقـالخ  هنـالجترم و  يروف ، اـجب ، باوج  رتـمهم  همه 
هک نآ  رب  هوالع  يزیچ  نینچ  تسا و  راوشد  ردـقچ  دوب ، هدرک  باختنا  وا  هک  ياهیفاق  نزو و  نامه  هدودـحم  رد  گنهآ و  نحل و  نامه 

يراشرـس نهذ و  روضح  تیاهن  رد  دـهد  هزاجا  یمدآ  هب  هک  دـبلطیم  نیدـالوف  دـنمتردق و  سب  یباـصعا  دـهاوخیم  یبدا  فیطل  قوذ 
نآ نمض  وا  تاملک  دبایرد  دونـشب ، سک  ره  هک  دنک  نایب  ناسنآ  ار  دوخ  حیرـص  نوزوم و  حیـصف ، عبط  رعـش  نطاب ، شمارآ  هشیدنا و 

بلق تابثرپ ، ناج  لد و  نانچ  اب  يو  هک  دـناسرب  زین  ار  انعم  نیا  تسا ، نمـشد  تاملک  زا  رتهنادـنمرنه  رتهدـنبوک و  دـنمتردق و  سب  هک 
هرظانم هب  نمچ  غاب و  تشگلگ  نوچ  ياهناتسود  طیحم  رد  ییوگ  هک  هدمآرب  ورمع  ییوگخـساپ  هب  یلایخ  شیاسآ  لاب و  غارف  نئمطم ،

یعبط تسا و  نخـس  شوخ  یکی  دـنراد . ینوگهنوگ  بهاوم  دـناتوافتم و  اـهمدآ  . تسا لوغـشم  فیطل  فیرظ و  یفیرح  اـب  هرعاـشم  و 
هک نانچ  اما  تسا . زجاع  زغن  نخـس  تفایرد  یتح  قلخ و  ياههنیمز  زا  دراد و  نکفانمـشد  ياهجنپرـس  تردـق و  يرگید  دراد و  فیطل 
وا دـید ، میهاوخ  هک  نانچ  اهدـعب  تسا ... لامج  رنه  تفه  ره  لامک و  تفه  ره  گنروا  تفه  هاشداپ  یلع  دـید  هحفص 263 ] میهاوخ [ 

تمکح درادیم و  نایب  ار  دوخ  نطاب  بدا  قطنم  و  دیارسیم ، زغن  نخس  نانچ  گرم  فوخ و  تاظحل  نیرتریطخ  رد  گنج و  نادیم  رد 
هب وا  مالک  دح  تمظع  زا  نابیدا  نارعاش و  نامیکح و  نارونخس و  نیرتگرزب  هک  دهدیمرـس  دیحوت  هفـسلف  دیامنیم و  ریوصت  ار  یتسه 
زین انعم و  تماـخف  ظـفل و  یناور  ظاـحل  هب  دینـش  ار  یلع  هنادـنمرنه  حیـصف و  زجر  هک  نآ  ضحم  هب  ورمع  ... دـنتفایم ترـسح  تریح و 

يرهوگ هچ  رونخـس  ناج  نیا  دراد و  يرهوج  هچ  يو  درمناوج  لد  هک  تفایرد  شتاملک  يافـص  تیمیمـص و  تدـش  شمارآ و  تلاح 
اریز دوب . مشخ  رد  وا  زا  تدشب  همه  نآ  اب  دوب  هدماین  شدـب  دوخ  دروامه  زا  هک  نآ  نمـض  ورمع  دـیآیم ... اهاجک  زا  تسیک و  دراد ...

هولج و شیامن  رتدب  همه  زا  زین  ورمع و  نخـس  تیراهق  تلوص و  یمامت  یلع ، ندورـس  زجر  نتفگ و  خـساپ  ندـمآ ، نادـیم  هب  هنوگ  نآ 
هک نانچ  ور  نیا  زا  تسکـشیم . مهرد  دوب  هتفرگ  دوخ  ریقحت  تمالم و  رابگر  ریز  ار  مالـسا  هاپـس  یمامت  شیپ  یتعاس  هک  ار  وا  نالوج 

رـسپ یلع  نم  تفگ : خـساپ  ؟ یتـسیک وت  دیـسرپ : یلع  زا  . دز یلع  نتخناـشن  هب  ار  دوخ  درک و  لـهاجت  تسا  ناـیوجدروامه  هویـش  بلغا ،
، تسا گرزب  تبـسن  نیا  هتـسباو  شتکوش  هوکـش و  همه  ییوگ  هک  زیمآرخافت  سب  یتلاح  هب  ثکم و  ياهظحل  نودـب  هاگ  نآ  ملاطیبا ...
هب و  يرآ -. هحفـص 264 - ] یبلاطیبا [ ؟ دـنزرف  وت  هک  تفگ -: دـش و  هریخ  وا  هب  ياهظحل  . میوا داماد  ربماـیپ و  يومعرـسپ  دوزفا : نینچ 

، گرزب درم  ماهدوب ... تسود  بلاطیبا  وت  ردـپ  اب  نم  یلو  شیدـنیب -. نینچ  یلاسمک -؟ یناوج و  نیا  اـب  يرآ -. ياهدـمآ -؟ نم  گـنج 
ار یمرتحا  تیمها و  تدش  و  دادیم ... ییانـشآ  وا  هب  درک و  ساسحا  یلع  يارب  هک  دوب  يرهم  یلجت  نیلوا  نیا  . دوب نم  میرک  رای  میدن و 

نم « ...؟ دوب هچ  نخس  نیا  زا  شروظنم  تشادیم . نایب  تاملک  نیا  بلاق  رد  درکیم ، ساسحا  عاجش  ناوج  نیا  هب  دوخ  نتشیوخ  رد  هک 
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وت مهاوخیمن  دوزفا -: نینچ  هلصافالب  دراد ، نایب  وا  هب  تبسن  ار  شیوخ  ریمضلایفام  هک  نآ  يارب  و  «... ماهدوب تسود  بلاطیبا  وت  ردپ  اب 
، تبحم رهم و  تاـملک  یعون  نورد  رد  ییوـگ  تشاد . دوـخ  رد  ار  نیگآرهز  خـلت و  يزنط  هنوـگود و  ییاـنعم  راـب  نخـس  نیا  . مشکب ار 
. تفگن درم  هب  يزیچ  دـنام و  شوماخ  نانچمه  یلع  ... دوشخبیم وا  رب  ار  شایگدـنز  درکیم و  سح  ناوج  يارب  زین  راـبمحرت  يریقحت 
زا رتلماک  یلع  ربمایپ و  هب  تبـسن  ار  شریقحت  زین  و  دزگب ، ار  وا  رتشیب  دوخ  نییآدـب  نخـس  شین  نیگآرهز و  شنیب  اب  هک  نآ  يارب  ورمع 

شلد هنوگچ  دوب ...) ربماـیپ  نخـس  نیا  زا  شروظنم  ( ...؟ يراد وت  هک  تسا  ییومعرـسپ  هچ  نیا  تفگ -: نینچ  وا  هب  دـهدب ، ناـشن  شیپ 
هن هک  منک ، تنازیوآ  نامـسآ  نیمز و  نایم  رد  منزب و  تناـنچ  هزین  اـب  هحفـص 265 ] هک [  دیـسرتن  و  داتـسرف !؟ نم  گنج  هب  ار  وت  دمآ و 

یلع . تسا هداتسرف  تنم  گنج  هب  هک  هدرک  یفاصنایب  هچ  وت  قح  رد  هک  دوب  نیا  نخـس  نیا  زا  شروظنم  [ . 31 . ] يریمب هن  یشاب و  هدنز 
هب ار  وت  هداتسرف و  تشهب  هب  ارم  تسین ، یکاب  یشکب  ارم  وت  رگا  اریز  تسا . هداتسرف  اجک  ارم  دنادیم  بوخ  ربمایپ  میومعرسپ  داد : خساپ 
رد و  اـباحمیب ، اـجب و  هچ  هک  تسیرگن  ورمع  [ 32 . ] تسا هداتـسرف  تشهب  هب  ارم  زاـب  خزود و  هب  ار  وـت  مشکب  ار  وـت  نـم  رگا  و  خزود ،
:- داد خساپ  یلع  هب  تشاد  يدج  یخوش و  زا  ياهگر  هک  رگشنزرس  ینحل  هب  زاب  ورمع  ... دوب هداد  ار  شخساپ  انعم  هطلـس  قوفت و  لامک 

يرونخس بایسآ  ییوگ  هک  دیشیدنا  نینچ  یلع  . دشاب تدوخ  يارب  ود  ره  خزود  تشهب و  نآ  راذگب  ياهدرک ... ياهنالداعان  میـسقت  هچ 
یتسود رهم و  هب  ار  شمان  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا  .و  ورمع نک  اهر  ار  اهفرح  نیا  تفگ : دـنک . وگ  تفگ و  دـهاوخیم  هداـتفا و  هار  هب  درم 

ار گنج  ریسم  تبحمرپ  هحفص 266 ] عطاق و [  هلمج  دنچ  اب  دناوتب  دیاش  هک  تفایرد  نانچ  وگ  تفگ و  نحل  نیمه  زا  یلع  هچ  دربیم ...
یعون ساـسحا  ناولهپ  درم  هب  تبـسن  زین  یلع  دـش  ناـیب  هک  ناـنچ  اریز  دـناشکب ... تبحم  رهم و  دوـصقم  هب  ار  تواقـش  هار  و  حلـص ، هب 

نآ شنیرفآ  نیبج  رب  نیسحت  ياههسوب  لقع  هک  یلامج  ماج  نانچ  نتـسکش  يوزاب  تسد و  وا و  ندز  لد  زگره  درک و  رهم  يدردمه و 
هب يزور  ماهدینـش  ورمع  تفگ -: دـنکفا و  هنت » رازه   » روالد هب  تبحم  لالز  زا  هدـنکآ  رـسارس  یهاـگن  یلع  ور  نیا  زا  تشادـن . دـنزیم 
نآ زا  یکی  امتح  دـهاوخب  وت  زا  ار  زیچ  هس  گنج  رد  سک  ره  هک  ياهتفگ  هدروخ و  دـنگوس  اج  نآ  ياهتخیوآ و  هبعک  هناـخ  ياـههدرپ 

زاغآ وا  اب  یلع  هک  دوب  ییوگ  تفگ و  عون  نیرتیمیمص  مالک و  نحل  نیرتانعماب  نیرتابیز و  نیا  ... یهد ماجنا  يروآرب و  ار  شیانمت  هس 
درم و تردـق  ربارب  رد  عضاوت  نتـشاذگ و  مارتحا  یعون  هملاـکم  هنوگ  نیا  . دـمآیمرب وا  ربارب  رد  شهاوخ  اـنمت و  رد  عقاو  رد  و  درکیم .

لوا یهاوـخیم -؟ هچ  نـم  زا  يراد و  بـلق  رد  هـچ  شهاوـخ  هـس  نآ  زا  منیبـب  وـگب  تـفگ : یلع  هـب  ورمع  ... دوـب وا  هناروشحلـس  يورین 
قح نید  هب  ینار و  ناـبز  رب  ار  دـمحم  يربماـیپ  و  هللا » ـالا  هلا  ـال   » تداهـش یهد ، یهاوـگ  دـنوادخ  ییاـتکی  هب  هک  تـسا  نـیا  مشهاوـخ 

رمع و یگدـنز و  ناـنچ  دـیآرد و  يدـمحا  هاپـس  يودرا  رد  میظع  یمارگ و  میرک ، اـناوت و  دوجوم  نینچ  تشاد  تسود  ردـقچ  . ییارگب
يزیچ نینچ  زگره  هن . هحفص 267 - ] داد [ : شخساپ  تسیرگن و  وا  هب  ورمع  . دیآ رـس  هب  يدزیا  یهلا و  راک  تمدخ  هب  ییوزاب  تسد و 

زا ار  شاهنوگشهاوخ  يدـنموزرآ و  رهم ، نحل  زاب ، یلع  ... تفاترب وا  زا  ور  زیمآضفر  خـلت و  یتلاـح  هب  درک و  مخا  و  ... هاوخم نم  زا  ار 
ام اب  درگزاب . ییاهنت  هب  تدوخ  هن  رگا  نادرگزاب و  ار  هاپـس  نیا  یناوتیم  رگا  نکم . گنج  ادـخ  ربمایپ  اـب  درگرب و  تفگ -: دادـن . فک 

زوریپ وت  ییوگ  تشگ ، زوریپ  دوخ  نانمـشد  عفد  رد  دوـب و  قداـص  ربماـیپ  رگا  اریز  راذـگباو . نارگید  هب  ار  ربماـیپ  اـب  گـنج  گـنجن و 
، دنروآرد اپ  زا  ار  ام  نارابتیب  و  ناشکرس ، نیا  لیخ  راذگب  دشاب ، نیا  زا  ریغ  رگا  ياهدیسر و  تداعـس  هب  دوخ  لمع  هانپ  رد  ياهتـشگ و 

شوگ یلع  نانخس  هب  تقر  نیرتمکیب  اما  تقد ، هب  ورمع  . ياهدیسر دوخ  يوزرآ  هب  رگید  یناگیامورف  تسد  هب  زاب ، تروص  نیا  رد  هک 
نیا دوخ  رمع  همه  رد  يروالد  چـیه  عقاو  رد  تشاذـگیمن . هدینـشن  ار  وا  هناقـشاع  جاجل  هنادرم و  جاـجتحا  زا  ياهملک  چـیه  درپسیم و 

قدصرپ یمیمـص و  نحل  رد  ناوتیمن  يدـیدرت  نیرتمک  دیـشیدنا  دوب . هتفگن  نخـس  وا  اب  قافو  قطنم  قایتشا و  تبحم و  عضوم  زا  هنوگ 
هچ اب  دوب و  وا  تاجن  شیوزرآ  يرآ . تشاد ... تمحر  یتسودعون و  لامک  تقفـش و  نسح  وا  يارب  همه  درمناوج » . » دـشاب هتـشاد  یلع 
وا لاـح  ره  هب  اـما  دـهد . تبثم  ساـپ  دـناوتیمن  زین  ار  یلع  شهاوخ  نیا  هک  دیـشیدنا  دوخ  اـب  ورمع  تفگیم . نخـس  زین  یتبحم  روش و 

لعف و ار  شلوق  دنتشاد و  رطاخ  هب  برع  مدرم  یمامت  ار  شنانخس  هک  دوب  دوخ  هعماج  يروالد  ياههرهچ  نیرتمیظع  زا  گرزب و  يدرم 
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نینچ ناگمه  ربارب  رد  هتخیوآ و  هبعک  هناخ  سدقم  هحفص 268 ] ياههدرپ [  هب  يزور  دوب . دودبع  نب  ورمع  وا  دنتسنادیم . هعطاق  تجح 
هدرک ادا  دـندیگنجیم ، وا  اب  يزور  هک  یناسک  هب  زایتما  ندیـشخباو  قافرا و  هلزنم  هب  زین  ار  دـنگوس  نآ  اـقافتا  و  دوب ، هدروخ  يدـنگوس 

دوخ تبحم  تورم و  همه  یلع  . دوب هدیبلط  وا  زا  ددرگزاب  دـنکن و  گنج  هک  نآ  رب  ینبم  ار  ود  ره  دوخ و  يوزرآ  ود  یلع ، کنیا  دوب و 
هب تبـسن  دـح  نیدـب  ات  هک  تفای  ناوتیم  یلع  نانوچ  يدرمناوج  ایند  ياجک  رد  دوب . هدرک  يو  راثن  تایآرهم  تاـملک  نیا  بلاـق  رد  ار 
زا هک  دوب  یتبحم  هاگن  نآ  نییآ  یهلا  نیتسار و  يانعم  نیا  و  دـشاب . قاتـشم  دوخ  فیرح  یماجناکین  يراگتـسر و  یمانکین ، تداعس و 

دریذپب تساوخیمن  اما  درکیم . لمع  دیاب  دوب و  هداد  لوق  دوب و  درم  تشادن . یلع  يارب  یخساپ  ورمع  تشاد ... ورمع  هب  فوطعم  زاغآ 
منهج هب  ار  دوخ  تخیرگیم و  تشاد  رارق  شیورارف  هک  یحالف  يهناتـسآ  حالـص و  تشهب  هار  زا  یبیـصنیب  یتداعـسیب و  لامک  رد  و 

. هن تفگ -: خساپ  نینچ  یلع  هب  دوب  هقباسیب  وا  رد  هک  خلت  ینحل  اب  یبدایب و  تیاهن  رد  راب  نیا  . تخادنایم تلالـض  باذـع  تواقش و 
هب دوخ  دـیاصق  رد  نارعاش  دـندنخب و  نم  رب  نانز  ات  مورب  مراذـگب  منک و  اهر  ار  اهامـش  اب  گنج  ییوگیم ؟ هچ  مریذـپیمن . زین  ار  نیا 

تشپ نالیلذ  امـش  هب  دناهدرک . دوخ  رگـشل  رالاس  ارم  مدرم  نیا  یمامت  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دنراد ...؟ ممهتم  تلذ  سرت و 
دوخ ناـج  حور و  یماـمت  اـب  دوشیمن و  فرـصنم  ندـیگنج  زا  هجو  چـیه  هب  تفاـیرد  یلع  ؟ منک سکیب  راوخ و  ار  دوـخ  مدرم  اـت  منک 

وا رب  ار  دوخ  تجح  ماـمتا  يزوسلد  تبحم و  تیاـهن  رد  وا  همه  نیا  هحفص 269 ] اب [  دنکشب ... مهرد  دنزب و  ار  مالـسا  هاپـس  دهاوخیم 
تفریذپیمن درم  هک  کنیا  اما  دگنجن . دریگ و  شیپ  یتشآ  حلص و  رس  هک  دوب  هتـساوخ  هناسمتلم  شهاوخ ، ود  توسک  رد  هدرک و  مامت 

دوب هدنام  لاؤس  شهاوخ و  کی  دوب . زرحم  زیچ  کی  کنیا  ... دربیمن اج  چیه  هب  هار  انمت  نخـس و  هنوگ  نیا  زا  تشادن و  ياهدیاف  چـیه 
یـضعب  ) هک دوخهالک  ای  هرز و  ریـشمش ، نودب  هک  تساوخیم  وا  زا  یلع  رگا  لثملایف  دهد . ماجنا  ات  دهاوخب  درم  زا  تسناوتیم  یلع  و 

تجح شنخس  برع  صخاش  ناولهپ  ماقم  رد  دوب و  هداد  لوق  اریز  تفریذپیم . ورمع  الامتحا  دگنجب ، وا  اب  دوب  نآ  دقاف  یلع  دناهتشون )
وا هب  یلع  و  تساوخیم ، وا  زا  ار  نیموس  لاؤس  دـیاب  لاح  ره  هب  اما  تساوخیم . وا  زا  ار  يزیچ  نینچ  یلع  رگم  اما  درکیم . لـمع  دوب و 

رگیدـمه اـب  هداـیپ  مه و  ربارب  رد  اـت  وش  هداـیپ  ماهداـیپ . نم  ياهراوس و  وـت  یگنجب ، یهاوـخیم  هک  کـنیا  بوـخ  رایـسب  تفگ -: نینچ 
صاــخ ياهـظحل  اــی  تردــق و  رورغ ، تـسم  ناــنچ  درم ، اریز  دز . مزر  درم  ناــج  هـب  مرزآ  شتآ  شهاوــخ ، نیموــس  نـیا  ... مـیگنجب

هداـیپ شفیرح  تسا و  هراوس  ینـالوط ، تاـملاکم  تدـم  نآ  ماـمت  رد  دوب  هدـشن  هجوتم  هک  دوب  دوخ  ینورد  لـئاسم  ینتـشگانفیصوت 
ياهنادیم برجم  درم  وا  هک  دوبن  برع  ناولهپ  ورمع  هتـسیاش  هجو  چیه  هب  اریز  دوب . هدز  یمهفن  تلفغ و  هب  ار  شدوخ  مه  دیاش  تسا ...

اما هدایپ ... شلاس  نس و  مک  فیرح  دـشاب و  راوس  دوب ، هدیـشک  ورف  بسا  زا  ار  راوس  رازه  هدایپ ، راب  کـی  هک  نتنییور  رالاسهپـس  مزر ،
یـشزرایب زیچ  نینچ  برع  نایم  رد  یـسک  مدرکیمن  روصت  زگره  يزیچان . ياضاقت  هچ  تفگ : یلع  هب  تخادنین ، ات  گنت و  زا  ار  دوخ 

نانچ یلع  نخس  . دوب هدیبلط  یبآ  هرطق  سونایقا ، زا  یـسک  ییوگ  هک  دوب  نانچ  شهاوخ  نیا  شرظن  هحفص 270 ] رد [  دبلطب ... نم  زا  ار 
ياتمه ربارب و  دیاب  دوب . هتفگ  تسار  کناوج  تسیرگن . دوخ  فارطا  هب  تسج و  ریز  هب  بسا  زا  هاگان  هب  هک  دش  شايراسمرـش  بجوم 

اب ار  دوخ  تاملاکم  یمامت  نونک  ات  هک  یلاح  رد  دوب ؟ هدشن  یبلطم  نینچ  تفتلم  رتدوز  هک  دوب  هنوگچ  و  دندیگنجیم . رگیدـکی  اب  مه 
رد یلع  و  دوب ... يدرمناوج  فالخ  یبدایب و  نیع  لمع  نیا  يرآ  دوب ... هداد  ماجنا  هراوس  اـفورپ  اـنعماب و  افـصرپ ، یمیمـص و  حور  نیا 

رظن رد  ورمع  دوب و  هدش  مامت  ناشنانخس  رگید  دشاب ... راسمرش  دوخ  رب  تشاد  قح  هک  دوب  هداد  وا  هب  یسرد  دوخ  هتساوخ  نیموس  بلاق 
هک نیا  يارب  همه  نیا  اب  دنکفیب . نوخ  كاخ و  هب  دنکشب و  مهرد  قح  هاپـس  درف  نیرخآ  ات  هتفرگ  ربمایپ  زا  ار  مالـسا  هاپـس  یمامت  تشاد 

همه نیا  اب  تفگ : تسا ، هتـشذگ  راک  زا  راک  ییوگ  هک  یلاح  رد  دـهد  ناشن  فیرح  رب  ار  دوخ  يرترب  دزادـنین و  اـت  گـنت و  زا  ار  دوخ 
هب مشکب و  ار  وت  دهاوخیم  ملد  نم  اقافتا ، داد : ار  شخـساپ  نینچ  نیا  يراوتـسا  تابث و  تیاهن  رد  یلع  .و  مشکب ار  وت  تساوخیمن  ملد 

اههاچ و یمامت  ناهگان  ییوگ  هک  درک  مشخ  هقرغ  ار  ورمع  نانچ  دوب و  هرکاذـم  هنوگ  ره  ناـیاپ  هلزنم  هب  نخـس  نیا  متـسرفب ... تمنهج 
ات وش  هداـیپ  تبـسا  زا  :» دوب هدز  وا  هب  یلع  هک  ياهنعط  نآ  زین  نخـس و  نیا  دنتـشگ . رجفنم  دـندیکرت و  وا  نورد  رد  خزود  ياهناشفـشتآ 
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هحفـص دروآرد [ : تریح  هب  ار  هاپـس  ود  یمامت  هک  دـنک  تردابم  یلمع  هب  هک  دـش  بجوم  رگید  ياهشیدـنا  زین  و  میگنجب ». مه  اـب  ربارب 
شیوخ بسا  زا  یمدق  کی  داد و  شخرچ  اوه  رد  شتآ  هلعش  نانوچ  ار ، شریشمش  دوب  شتسد  رد  بسا  ماگل  هک  نانچمه  هاگان ، [ 271
شاهبرض تدش  دنار . بسا  ياپ  تسد و  راهچ  رب  تسرد  ار ، شغیت  دوخ  توق  یمامت  اب  دز و  یخرچ  مین  دوخ  روحم  رب  تفرگ و  هلصاف 

هب کی  ره  وناز  زا  بسا  ياپ  تسد و  درک و  عطق  ار  ناویح  ياپ  تسد و  راـهچ  تسد ، برـض  کـی  اـب  هظل و  کـی  رد  هک  دوب  يدـح  هب 
بیجع یلمع  نینچ  . درک دوخ  نوخ  رد  ندیخرچ  ندز و  اپ  تسد و  هب  عورـش  داتفا و  كاخ  رب  درد  نوخ و  قرغ  بسا  دـیرپ و  ياهشوگ 

رد دـیلامیم و  كاخ  رب  هزوپ  ابیز ، بیجن و  رـس  نآ  اـب  ناویح ، دوب ... هدرک  ار  ياهنادرمناوجاـن  عینـش و  راـک  نینچ  ارچ  دوب . هقباـسیب  و 
هنوگچ تملظرپ  یقـش و  درم  ... تسیرگنیم رابجنر  خلت و  هرظنم  نیا  هب  هودنا  هقرغ  هدزتریح و  یلع  درپسیم و  ناج  يدـنمدرد  تیاهن 

هدیهج و ار  یکاغم  نانچ  ییوکین  یکباچ و  تیاهن  رد  هک  يدنمرنه  دنمـشوه و  تردـقرپ ، بیجن ، ابیز ، ناویح  نانچ  اب  دوب  هدـمآ  شلد 
... دنکیم هچ  تسنادیم  دودبع  نب  ورمع  اما  ... دهد ماجنا  ار  ياهنابیجنان  هنامصخ و  هناملاظ ، هنادرمان و  راتفر  نینچ  دوب ، هدیرپ  ار  قدنخ 
... دومنیم ار  دوخ  ریـشمش  برـض  دوخ و  مشخ  خزود  زا  ياهرارـش  كرـش ، دـیحوت و  هاپـس  یمامت  هب  لمع  نیا  اـب  و  دوب ، نیگمـشخ  وا 

ناناملـسم هژیوب  هاپـس و  ود  ره  هب  تساوخیم  هک  دوـب  نیا  شیاـمن  نآ  دوـمن  تشاد و  رظن  رد  ار  رگید  یـشیامن  راـک  نیا  اـب  وا  نینچمه 
کنیا دنامهفب  ناناملـسم  هب  تساوخیم  تسین . تسا ، هدنارپ  قدـنخ  زا  ار  وا  هک  زین  شبـسا  هب  وا ، هیکت  یتح  هظحل  نیا  رد  هک  دـنایامنب 

راگزور زا  رامد  دتـسیاب و  قدنخ  يوس  نیا  دهاوخیم  ناج  ياپ  ات  درادن و  تشگزاب  رـس  رگید  هدیهجرب ، قدـنخ  هحفص 272 ] زا [  هک 
بیهن تشگیمزاب و  لاح  ره  هب  دربن ، یتعاس  هس  ود  زا  سپ  روآمزر  الامتحا  هک  دوب  نآ  يانعم  هب  بسا  نتـشاد  اریز  دروآرب . ناناملـسم 

رس رگید  هک  دهد  ناشن  همه  هب  ات  دوب  هتشک  ار  بسا  اما  تسویپیم . دوخ  نایهاپـس  هب  دیهجیم و  قدنخ  زا  رگید  يراب  دزیم و  بسا  هب 
نمـشد هب  ار  وا  هک  هتـشاد  شزرا  وا  يارب  رادـقم  نآ  طـقف  بسا  دـهد  ناـشن  همه  هب  اـت  دوب  هتـشک  ار  بسا  تشاد ... دـهاوخن  نتـشگزاب 

ات دوب  هتشک  ار  بسا  درکیم ... وا  زا  ار  ياهدنبوک  شهاوخ  لاؤس و  نانچ  دیاب  ارچ  هک  دهد  ناشن  یلع  هب  ات  دوب  هتشک  ار  بسا  دناسرب ...
نیا رد  ارم  هک  تسین  سک  چـیه  برع  تلم  یمامت  نایم  رد  اریز  تمـشکیم ... شمتـشک و  مدـش و  هداـیپ  دـیوگب : ار  هلمج  نیا  یلع  هب 

مه اب  یماگ  دنچ  دندش و  گنج  هدامآ  . راک نایاپ  ات  يزیرنوخ  راتشک و  ینعی  دوب ؛ هتشک  ار  بسا  دنک ! لخب  هب  مهتم  رابنوخ  راکیپ  هلأسم 
تفه دش ... رظتنم  هدرک ، کیدزن  دوخ  يولهپ  هب  ار  نآ  درشفیم  تسد  هب  مکحم  ار  شرپس  هک  نانچمه  دودبع  نب  ورمع  . دنتفرگ هلـصاف 

نانچمه شمار  نوکس و  زا  یـسیدنت  نانوچ  هک  دید  ار  یلع  دوب ... یبیرغ  زیچ  اتفگـش ! درکن ... ياهلمح  یلع  اما  تشذگ  ياهیناث  تشه 
زین یتعاس  رگا  تفایرد  هاگان  دـنزب ...؟ ار  هبرـض  نیلوا  تساوخیمن  ناوج  رگم  دـبنجیمن . اج  زا  هداتـسیا و  دوخ  شمارآ  رهم و  هلاه  رد 

هبرـض نیلوا  دـنزب و  ار  وا  تساوخیمن  ناوـج  رـسپ  اـبجع ! دریگ . تقبـس  وا  رب  نیلوا  هبرـض  ندز  رد  هک  تسین  يدرمناوـج  نیا  درذـگب ،
هک تسنادیمن  ناوج  نیا  ایآ  دروآ ؟ دورف  ار  شاهبرـض  لوا  وا  هک  تشاذگیم  و  دـیامزایب ؟ وا  رب  تشاد  قیفوت  لامتحا  هک  ار  شرابگرم 

نیا هک  تسنادیم  هچ  وا  ؟ دوب هدرواین  دورف  هبرـض  ود  ملاـع  رد  ياهدـنبانت  چـیه  رب  نونک  اـت  دوب و  کـت  هبرـض  هحفـص 273 ] وا [  هبرض 
کنیا دروآیمن ... دورف  دودبع  نب  ورمع  نوچ  یمدآ  رب  یتح  ار ، نیلوا  تبرض  زگره  هک  دوب  يدمحم  یلع  يهویـش  يدمحا و  شزومآ 

تیقلطم تیاهن  تعاجـش و  دح  هظحل ، نیا  ات  اریز  دـیمهفیم . ار  وا  تعاجـش  یلع و  يانعم  همه  ورمع  هک  دوب  هظحل  نیمه  رد  تسرد  و 
ياهبرض هک  تشادن  هقباس  نونک  ات  اریز ، تسنادیم . تماهـش  قلطم  ار  دوخ  ورمع  دوب . هدیدن  دوخ  يارب  زج  ملاع  یمامت  رد  ار  تماهش 

هبرـض کـی  درم  ار ، لـیلی  راوسهـش  دنتـسنادیم . همه  ار  نیا  دـنکفین . نوخ  كاـخ و  هب  ار  دوخ  فـیرح  هبرـض  کـی  ناـمه  اـب  و  دـنزب ،
ار هبرـض  نیلوا  هک  تشاذـگیم  دوب و  هداد  وا  هب  ار  شیوخ  قح  دوب و  هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  زاـیتما  یلع ، تقو  نآ  و  دنتـسنادیم .
هن نیا  و  دز ... اج  دیسرت و  یلع  زا  دودبع  نب  ورمع  دناهتشون : هک  دوب  یتلاح  نینچ  رد  يرآ  ... دشاب عافد  عضوم  رد  طقف  وا  و  دنزب ، ورمع 

هغالبلاجـهن حرـش  رد  ینـس ، گرزب  بیدا  خروم و  دـیدحلایبا  نبا  . تسا ننـست  لها  ناـخروم  یتح  ناـهاگآ و  زا  يرایـسب  هک  اـم ، رظن 
نیا : » دیوگیم يو  تسا . رتبیرغ  همه  زا  ینس  ناخروم  تارظن  نایم  رد  هک  هدرک  زاس  ینخس  يو  دراد . لمأت  هتـسیاش  ياهلمج  شیوخ 
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هک نیا  تفگ  وا  مدـناوخیم . ریخلاوبا  دوخ  خـیرات  داتـسا  دزن  ار  ورمع ) یلع و  نت  هب  نت  دربن  بازحا و  گـنج  ینعی   ) خـیرات زا  تمـسق 
اریز دـیایب ، وت  ياـج  هب  رگید  یـسک  راذـگب  درگرب و  تفگیم  وا  هب  دوب و  هدرک  هحفـص 274 ] هناـهب [  ار  یلع  یناوج  دودـبع  نب  ورمع 

( تخانشیم ار  وا  زین  زاغآ  نامه  زا  و  ، ) دوب هدیـسرت  یلع  زا  دوبن . شیب  ياهناهب  دوش ، هدولآ  وت  نوچ  یناوج  نوخ  هب  متـسد  مهاوخیمن 
« دوجو  » دناهتفگ ام  هفسالف  .«... دنکن هزرابم  وا  اب  ددرگزاب و  یلع  تسه  هک  هنوگره  هب  تساوخیم  دوب و  هدینـش  ار  شتعاجـش  هصق  اریز 

تواـفت هچروم  دوجو  ناـسنا و  دوجو  و  ادـخ ، دوـجو  ناـیم  ینعی  دـنافلتخم ... تاـجرد  بحاـص  ینعی  دناککـشم ؛ روـن »  » نینچمه و 
و ملع »  » دروم رد  مکح  نیا  تسا . مکاح  یفرژ  توافت  ناشنایم  دنرون ، همه  دیشروخ  غارچ و  نآ  عمـش و  نیا  رون  دنچ  ره  زین  و  تسا ...

کی رد  ام  معز  هب  دراد . توافتم  تاجرد  تماهـش  تعاجـش و  ینعی  تسا ؛ قداص  زین  رگید  تایوه  لیاضف و  ریاس  و  هدارا »  » و تردق » »
نآ لعفنم  تعاجـش  . 1. لاعف قوف  لاعف و  لعفنم ، : درک میـسقت  هنوگهس  هب  ناوتیم  ار  تعاجـش  مهف ، ناـسآ  یحطـس و  اتبـسن  يدـنبهقبط 

کی رد  دزادـنیب و  يرطخ  نوناک  هب  ار  دوخ  یگمیـسارس  دولآمشخ و  يرازیب  یگدـنامرد ، تیبصع ، هظحل  رد  یـسک  لثملایف  هک  تسا 
مه شدوخ  دنادیم  هک  نآ  نمـض  ای  دنزب  دوخ  زا  رتيوق  یملاظ  تروص  رب  هتـسب  مشچ  لثملایف  دشیدنین . دـنکیم  هچنآ  بقاوع  زا  هظل 

دنادیمن انش  هک  نیا  اب  زین  نیا  دوشیم ، قرغ  هداتفا و  بآ  رد  یسک  ای  دشکب ... ار  وا  هناعاجـش  زیمآروهت و  یلمع  نمـض  دوشیم  هتـشک 
نآ ضحم  هب  لعاف  اهتراسج ، عون  هحفـص 275 ] نیا [  رد  دزابیم . ناج  دـنزیم و  بآ  هب  ار  دوخ  یناور ، راشف  ناجیه و  هظحل  ساسا  رب 
مد ناـمه  رگا  دوشیم و  نامیـشپ  اـقیمع  هدرک  هک  هچنآ  زا  دوشیم و  مگ  شیاـپ  تسد و  دـسرتیم ، دـنیبیم  بآ  ناـیم  رد  ار  دوـخ  هک 

تاجن شدوخ  طقف  ددرگزاب و  ات  دنک  دوخ  يادف  ار  شیوخ  بوبحم  قورغم  ناج  یتح  دهدب ، ار  ایند  تسا  رضاح  دشاب ، هتشاد  ياهراچ 
دنیبب و یناگرگ  هلگ  ای  راه و  یناگس  یشحو ، یناویح  بیقعت  دروم  ار  دوخ  هاگان  نابایب ، رد  یـسک  هک  تسا  نآ  لاعف  تعاجـش  . 2. دبای

تماهـش تیقلطم  هبترم  اـهیهانتمان و  اـت  اـنغ  بتارم  زا  نآ  رون  هک  لاـعف  قوف  تعاجـش  اـما  و  . 3. دـگنجب نانآ  اب  دتـسیاب و  ناج  ياپ  اـت 
هب ییوـگ  هک  ناـنچ  نآ  هغدـغد ، ياهرذیب  نیدـالوپ و  يوـق و  باـصعا  اـب  هناـملاع  هناـهاگآ و  یـسک  لـثملایف  هک  تسا  نآ  دـسریم 

ياههدام رانک  رد  الامتحا  هک  شحو  ناطلـس  ریـش ، راغ  نورد  هب  دراد  تسد  رد  يرجنخ  هک  یلاـح  رد  دوریم ، نمچ  غاـب و  تشگلـگ 
حتاف ات  دردب و  شمانک  نورد  رد  ار  ریش  رگج  هک  دشاب  هتشاد  تشگزابیب  عطاق و  يدج ، میمصت  مد ، نیلوا  نامه  زا  دورب و  هدیمل  دوخ 

مارآ و زین  ممـصم و  تردقرپ و  رایـسب  دیاین ... نوریب  هدرکن  بحاصت  ار  دوخ  تردق  هب  اکتا  جات  يزوریپ و  هنیجنگ  راغ  نآ  زا  هتـشگن و 
، دناوخیم دوخ  يزوریپ  رب  لاد  ار  عیدب  ینومضم  اب  فیطل و  يرعش  دنکیم و  همزمز  بل  ریز  ار  یگنهآ  هک  یلاح  رد  الامتحا  نامارخ و 

زیچ چیه  اریز  دزابب ، ناج  دوش و  هتشک  زین  شدوخ  دصرد  کی  ریـش  اب  گنج  رد  الامتحا  هک  دشیدنیب  نینچ  دوخ  اب  تسا  نکمم  دورب ...
 ] هجنپ رس  دنکشیم و  ار  يرن  واگ  تشپ  نآ  هجنپ  کی  تبرض  هاگ  هک  دراد  يدادادخ  تردق  نانچ  ریـش  لاح  ره  هب  تسین و  نکممریغ 

تابث تماهـشرپ و  ناج  لد و  اب  نانچ  وا  اما  دراذـگیم . اج  هب  ریذـپانجالع  بلغا  ییامخز  شمومـسم  ياـهلاگنچ  راـهق و  هحفص 276 ]
زاب تفای ، ددجم  يزیختسر  دش و  هدنز  ریش  مومسرپ  ياهمخز  هب  ندش  هتشک  زا  سپ  راب  داتفه  رگا  یتح  هک  دور  ریـش  اب  گنج  هب  یمدق 

ریـش و هرابرد  لاوحا ، همه  رد  دریگ و  رـس  زا  ار  شايزوریپ  گنج  دور و  راغ  نآ  هب  رگید  راب  کی  اـهدرد  اـهمخز و  نآ  همه  هبرجت  اـب 
ای ياهرب و  ییورایور  هب  دراد  ییوگ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  راک  طلـسم  باصعا  رابشمارآ و  ساـسحا  همه  ناگدـنرد  ماـنک  هب  نتفر  نورد 
زا تسا و  یهلا  نیتسار  ناـنمؤم  درفب  رـصحنم  یگژیو  نیا  دراد و  یتـالاح  نینچ  عاجـش  لد  ... دوریم ینادنفـسوگ  لـغآ  هب  ندـش  دراو 

، یـسوم دوب . عاجـش  هنوگ  نیا  زین  حیـسم  یـسیع  دوب . دـح  نیا  رد  یعاجـش  گرزب  میهاربا  دوشیم ... باریـس  ناسحا  نامیا و  روخـشبآ 
ناـیم اـما  دوب . رترب  یـسیع  اـت  هتفرگ  مدآ  زا  اـیبنا ، هعوـمجم  تعاجـش  زا  هنوـگ و  نیا  زا  یلع  تعاجـش  دـندوب . نینچ  زین  دواد  نیـسح و 
لامک يالعا  لثم  ربمایپ  تسا . دوجوم  یفرژ  توافت  زین  ربمایپ  تعاجـش  اب  یتح  دراد ، رارق  ملاـع  ناعاجـش  ردـص  رد  هک  یلع  تعاـجش 

مدآ ملاع و  یتسه ، قلخ  ریاس  هب  سپـس  هتفرگ و  تأشن  وا  اب  هدـش ، هدـیرفآ  وا  زا  تعاجـش  ینعی  تسا . نآ  هتباث  نیع  رهظم و  تعاـجش ،
دیما همه  اب  دوب ... عرضت  زاین و  عوشخ ، همه  شاهرهچ  داتسیا . هلبق  هب  ور  تفرگ و  هلصاف  دوخ  هاپـس  زا  یماگ  دنچ  ربمایپ ، ... تسا هدیـسر 
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نینچ هتـشارفا و  نامـسآ  رب  ار  اهتـسد  دـناوخیم . اـعد  يراز  ساـمتلا و  هب  هداتـسیا و  یتسه  هحفـص 277 ] هاـشداپ [  ربارب  رد  شهاوـخ  و 
یلع مردارب  نیا  زج  کنیا  تفر : مفک  زا  هزمح  دحا  رد  یتفرگ ، نم  زا  ار  هدـیبع  ردـب  گنج  رد  اهاشداپ ... اراگدرورپ ، اهلاراب ، : دـیلانیم

ادرف و ینرذن  بر ال  : » تفرگ ندناوخ  ار  هیآ  نیا  هاگ  نآ  داتفایمورف . هیرگ  قه  قه  زا  شیاههناش  . تسا هدنامن  میارب  یـسک  بلاطیبا  نب 
زا يراصنا  هللادبع  نب  رباج  ربمایپ  نایرگشل  نایم  رد  «... یناثراو نیرترب  وت  اریز  اریز  راذگم ، مسکیب  اهنت و  اراگدرورپ  نیثراولا : ریخ  تنا 

راوگرزب و تسود  رـس  رب  درذـگیم و  هچ  اـج  نآ  دـنیبب  یبوخب  اـت  دـمآ  درواـمه  ود  رتـکیدزن  ار  ینادـیم  دـش و  ادـج  شیوخ  ناتـسود 
ورمع اب  مزر  تأرج  تشاد ، یلع  ربمایپ و  ادخ و  هب  هک  یقـشع  همه  نآ  اب  رباج  یتح  هک  تسا  تسرد  اریز  دـیآیم ... هچ  یلع  شبوبحم 

زا هدـش ، هک  مه  شدوخ  ناج  تمیق  هب  یتح  تسود ، یگدـنز  گرم و  تاظحل  نیرخآ  نیا  رد  دـمآیمن  شلد  همه  نیا  اب  دوب ، هتفاین  ار 
هک ار  وا  تشک ، ار  یلع  ورمع ، هک  نآ  ضحم  هب  تشاد  نیقی  رباـج  تـسا . هدـمآ  هـچ  یلع  رـس  رب  دـمهفن  دـشاب و  هاـگآان  وا  تشوـنرس 
هچ مه  اب  ود  نیا  دـنیبب  کـیدزن  زا  تساوخیم  دوبن ... مهم  شیارب  همه  نیا  اـب  تشک ... دـهاوخ  تسوا  هب  ناملـسم  نیرتکیدزن  نیمود و 

دنتخیگنا نیمز  رب  یکاخ  درگ و  نانچ  دش ، زاغآ  ناشگنج  هک  نآ  ضحم  هب  دنچ  ره  دنگنجیم ... ناس  هچ  دنونـشیم و  هچ  دنیوگیم و 
يادـص طقف  لوا  و  دـیدن ، ناشگنج  زا  زیچ  چـیه  زین ، رباج  هک  دنتـشگ  ناهن  هحفـص 278 ] مگ و [  دوخ  زیختـسر  زیخنامـسآ  رابغ  رد  و 
نیلوا ندروآ  دورف  ات  فیرح ، هک  نونکا  ... دیدن ار  يزیچ  دماینرد ، باجح  نورد  زا  ناشیکی  تسـشنن و  ورف  رابغ  ات  دینـش و  ار  تابرض 
توق یمامت  اب  دناخرچ و  رـس  درگ  ار  رابشتآ  غیت  تخاسیم ... ار  يو  راک  درکیم و  هلمح  دودـبع  نب  ورمع  دوب ، عافد  ماقم  رد  هبرض ،

ار دوخ  ریـشمش  دوب . رتدنمونت  رتدنلب و  یلع  زا  ندرگ  رـس و  هس  ود  يو  دـش . هتخیگنا  اج  زا  یهوک  نانوچ  دروآ و  شروی  یلع  يوس  هب 
تسد تکرح  بقارم  يدنمشوه  تیاهن  رد  هک  نیا  نمض  یلع  دنک . همین  ود  ار  فیرح  هبرـض  نیلوا  نامه  رد  هک  دوب  هدرک  نازیم  نانچ 

هانپ رد  ار  شندرگ  رـس و  دروآ و  شیپ  دوب ، هدرـشف  مرچ  زا  شاینورد  هیال  هک  ار  شمکحم  نینهآ و  رپس  دوب ، وا  ریـشمش  تهج  اـپ و  و 
اباحمیب عیرـس و  نانچ  ورمع  رابشتآ  غیت  اما  دـیوگ . خـساپ  ار  رمع  هبرـض  دوب  هدامآ  هدیـشک و  رانک  ار  دوخ  هظحل  کی  رد  تفرگ . نآ 

یلع هک  دوب  نانچ  ورمع  هبرـض  تدـش  درک . همین  ود  نایم  زا  مرچ ، ینوردـنا  هیال  اب  ار  شنینهآ  رپس  هظحل ، کـی  رد  هک  دوب  هدـمآدورف 
مامت اب  ار  درم  کلهم  تخس و  هبرض  نیرتشیب  دوب  هدیشوک  دوب و  هدرب  الاب  ار  شتـسد  دش . مخ  وناز  ود  رب  يدودح  ات  تسـشن و  ورف  (ع )

مخ وناز  ود  رب  ار  وا  هظحل  نامه  رد  و  تفاکـش ، ار  رپس  هک  نآ  رب  هوالع  هک  دوب  مکحم  يدـح  هب  هبرـض  اـما  دریگب . شپچ  يوزاـب  ناوت 
تـسب وا  يارب  ربماـیپ  هـک  ياهماـمع  رب  یلع  هـک  دناهتــشون  یــضعب  اریز  . ) تفاکــش زین  ار  شدوخهـالک  رپـس ، فاکــش  نورد  زا  درک ،

هب اما  دوبن ، هدنشک  کلهم و  دنچ  ره  هبرض  نیا  تسـشن . وا  قرف  رب  تشذگرد و  زین  ار  همامع  يات  هن  و  تشاذگ ) رـس  رب  زین  يدوخهالک 
تبرـض دـعب ، اـهلاس  هک  دـننکیم  شرازگ  خـیرات  لـها  . ) درک يراـج  شاهرهچ  رب  نوخ  هحفـص 279 ] تفاکــش و [  ار  شقرف  لاـح  ره 

هن دوب و  دیدش  يزیرنوخ  هن  هناتخبـشوخ  دش ). شتداهـش  بجوم  دمآ و  دورف  هدید  بیـسآ  عضوم  نیمه  رب  تسرد  مجلمنبا ، نیگآرهز 
دوخ ياـپ  ود  يور  رب  یلع  . دوب هدرکن  همیـسارس  هتفـشآ و  ینزوس  رـس  هزادـنا  هب  ار  وا  تشاد ، هک  تشاد  يدرد  رگا  هچرگ  درد ، تدـش 

ار دوخ  دـناوتب  فیرح  هک  نآ  زا  شیپ  دوب ، هدروخ  ار  هبرـض  هک  نآ  زا  سپ  ياهظحل  تسرد  درک و  میظنت  ار  دوخ  تکرح  دز و  یخرچ 
تدـش اریز  دـشاب . هدرب  رد  هب  ملاـس  ناـج  شاهبرـض  زا  یلع  هـک  درکیمن  ناـمگ  زگره  ورمع  ... دروآیمدورف ار  شاهبرـض  دـنک ، عـمج 

هناش و هنایم  سپس  هناچ و  ياهتنا  تروص و  یمامت  ات  رـس  قرف  زا  هدیرد و  ار  دوخهالک  رپس و  تشادیم  نامگ  هک  دوب  يدحب  شاهبرض 
هک یلاح  رد  دـیدیم ... ار  یلع  یلک  هیاس  طقف  وا  دوب و  نامـسآ  رب  كاخ  درگ و  تسا . هدرک  عطق  ار  یلع  يوزاـب  يـالاب  یمک  ـالامتحا 
زا ینعی  دوب ... هدز  وا  ریـشمش  ریز  هب  تسرد  ار  شرپس  هدـیهج و  ـالاب  رب  دروآ ، دورف  ار  شاهبرـض  تساوخیم  وا  هک  نآ  ضحم  هب  یلع ،

هدادن وا  غیت  هب  ینادنچ  لاجم  دوب و  هتفرگ  ار  شاهبرـض  راب  هک  نآ  رب  هوالع  شیاناوت ، هداعلاقوف و  يوزاب  توق  یمامت  اب  الاب و  هب  نییاپ 
جوعم جک و  ار  شغیت  ریـسم  هدز و  وا  تسد  ریز  هب  ياهبرـض  دوخ  دروآ ، دورف  ار  شاهبرـض  دح  نیرتشیب  دنک و  شدرگ  اضف  رد  هک  دوب 

رـس و يـالاب  رب  ار  تسار  تسد  هدـش ، مخ  ندرگ  رـس و  رب  یمک  دروآیم . دورف  ار  دوخ  هبرـض  وا  دوب و  یلع  تبون  کـنیا  ... دوـب هدرک 
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بات چیپ و  هب  هحفـص 280 ] تکرح [  نیا  اب  بسانتم  ار  شنت  همه  هداد و  بقع  ار  ندرگ  رـس و  سپـس  هدرب و  ارف  دوخ  پچ  هنوگ  هیحان 
هداد دوخ  رمک  هب  یشچیپ  لاح  نامه  رد  دش و  مخ  دوخ  تسار  بناج  رب  هدروآرد و  شخرچ  هب  اضف  رد  ار  ریشمش  ياهریاد  مین  هدروآ ،

تسرد ار  تاکرح  نیا  یمامت  دوب . هدروآورف  رکیپلوغ  درم  يوناز  ود  يالاب  رب  ریعس ، شتآ و  زا  هلاوج  ياهلعـش  نانوچ  ار  شریـشمش  و 
دوخ نوخ  رد  یلع  دوب  هدرک  ناـمگ  ورمع  هک  دوب  هداد  ماـجنا  یناـهگان  ناـنچ  دوب ، هدروـخ  ار  ورمع  هبرـض  هک  نآ  زا  سپ  هظحل  کـی 

ود ره  دناهج و  ریـشمش  نهآ و  زا  قرب  دنارد و  ار  هرز  هک  دوب  يدح  هب  شاهبرـض  تدش  لاح  نیا  رد  و  دراپـسیم ... ناج  دراد  هدیتلغ و 
دنکـشیم و ياهلزلز  رد  شیاههیاپ  نوتـس  هاگان  هک  عیفر  یناـمتخاس  ناـنوچ  ار ، رکیپ  هوک  درم  درک و  عطق  هظحل  کـی  رد  ار  لوغ  ياـپ 
رد ار  دوخ  بسا  ورمع ، هک  دوب  هدرک  یپ  دوب و  هدز  ییابیز  ییاناوت و  تدالج ، تیاهن  رد  نانچ  نآ  ار  درم  ... دـنکفا نیمز  رب  دزیریمورف 

نامشچ یتح  هاپس  ود  زا  سک  چیه  نونک  ات  و  دیشک ... دنلب  ياهرعن  ورمع  ... دوب هدرک  یپ  دوب و  هدز  ییابیزان  تواقـش و  تواسق ، تیاهن 
رد تسا ... هدش  هچ  تسنادیمن  دیدیمن و  يزیچ  شلاچ  نیگمهس و  يریگرد  نآ  شچیپ ، دابدنت  مزر و  نافوت  نورد  زا  هللادبع  نب  رباج 
ره زا  رتییادخ  رتزیزع و  رتنشور ، رتانشآ ، ییادص  رگید ، ییادص  يو  بقاعتم  و  ... ربکا هللا  دش : دنلب  ریبکت  هب  یلع  يادص  هظحل ، نیمه 
هب دنگوس  تفگ : نینچ  هلصافالب  و  ربکاهللا » : » دیشک دایرف  هک  دوب  ربمایپ  نیا  داد . خساپ  ار  شیادص  مالسا  هاپـس  نورد  رد  رگید ، يادص 

هحفص 281] دید [ . ار  وا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  رباج  و  دمآ ... نوریب  رابغ  زا  یلع  و  ... تشک ار  ورمع  یلع  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  نآ 
يوس ود  زا  سک  چیه  دمآیمنرب . نمشد  هاپـس  زا  سفن  دوب . یندرکنرواب  ياهظحل  نیا  درپسیم . ناج  دوب و  هداتفا  یهوک  نانوچ  ورمع ،

یتاظحل ... دمآیمن فصو  هب  هک  دندیزرل  دوخ  رب  نانچ  دوب . هتـشگ  خی  گنـس و  زا  نمـشد ، هاپـس  ياهبلق  ییوگ  دیبنجیمن . مصخ  هاپس 
درم هنیـس  يور  زا  تشاد ، تسد  رد  هک  يرـس  نآ  اـب  کـنیا  و  درک ... ادـج  نـت  زا  ار  شرـس  تسـشن و  ورمع  هنیـس  يـالاب  رب  یلع  دـعب ،
هاپس ود  ره  ینعی  دوب ... رتبیجع  همه  زا  هک  داد  خر  يزیچ  هظحل  نیا  رد  زاب  هاگان  . دنکفا یهاگن  نمشد  ههبج  يوس  هب  ور  و  تساخرب ...

ار دوخ  ياهبسا  رـس  بهویبا ، رـسپ  هریبه  هللادبع و  رـسپ  لفون  باطخ ، رـسپ  رارـض  لهجوبا ، رـسپ  همرکع  شیرق ؛ راوس  راهچ  هک  دندید 
تخاـت قدـنخ  يوس  هب  ور  بقع و  هب  دـندزیم ، تشحو  سرت و  نونج و  یگمیـسارس ، تیاـهن  رد  ار  اهبـسا  هک  یلاـح  رد  هدـنادرگرب و 

مهرد ار  رافک  هاپـس  هدز و  رـس  یـشیرق  روالد  راهچ  زا  هک  دوب  یـشیامن  نیرتروآمرـش  بیرغ و  ياهنحـص  نیا  دندرک ... رارف  دـندروآ و 
هب دوب . هدـشن  ور  هب  ور  ياهنالیلذ  راوخ و  رابتفخ ، هنحـص  نینچ  اب  شیرق  هاپـس  زگره  دوب ... نکمم  يزیچ  هنوگچ  اـبجع ! دوب . هتـسکش 

یلع هب  اجکی  هراوس و  نت  راهچ  ره  لقادـح  ای  و  دـنگنجب -  وا  اب  و  دـنورب -  یلع  مزر  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  راوس ، راهچ  هک  نآ  ياج 
ادص ناناملـسم  یمامت  هاگان  ... دـنتخیرگیم نانز  نوچمه  نبج و  تیاهن  رد  راوهناوید ، دوب ، نیا  نت  هب  نت  گنج  مسر  اریز  دـننک ، هلمح 

باتـش و ناـمه  هب  راوس  راـهچ  نآ  همه  نیا  اـب  تفرگ . ارف  ار  نامـسآ  نیمز و  لـیلهت ، گـناب  يداـش و  زا  ییاـغوغ  دنتـشادرب و  ریبکت  هب 
و رارض ، وا  زا  سپ  دوب و  همرکع  دیرپ ، قدنخ  زا  هک  ناشرفن  نیلوا  هحفص 282 ] دنتفریم [ ... قدنخ  يوس  هب  ور  دنتخیرگیم و  تشحو 
هک نآ  اب  لفون ، بسا  اـما  [ 33 . ] داتفا شتـسد  زا  زین  شاهزین  قاحـسانبا  هتفگ  هب  هک  دوب  هتفـشآ  لوه و  نانچ  همرکع  دوب . هریبه  هاگ  نآ 
رد دـناهجب و  قدـنخ  زا  ار  درم  تسناوتن  دـش و  لوگ  جـیگ و  شراکراوس ، یگمیـسارس  تشحو و  تهج  هب  دوب ، زین  یبوخ  رایـسب  بسا 

شعن هک  دـندادن  زورب  دوخ  زا  تماهـش  تعاجـش و  ردـق  نآ  یتـح  نت  راـهچ  نیا  ... دـنداتفا قدـنخ  نورد  هب  ود  ره  راوس  بسا و  هجیتـن 
دوخ يارب  تفخ  هیام  راگزور  رخآ  ات  هک  دندیـسرت  یلع  زا  نانچ  ... دنـشکب بقع  قدـنخ  هبل  ات  ار  ورمع  دوخ  تسود  رگـشل و  رالاسهپس 

ناتسود دمآ  دهاوخ  هک  نانچ  یتح  دنتفرگ . رارق  ناگمه  تمذم  دروم  هدنام ، ياج  رب  برع  رعش  بدا و  خیرات  رد  هک  نانچ  و  ... دندیرخ
رب رفک  هاپس  یمامت  اهدعب  هچ  ... دندرک تمذم  لاح  ره  هب  اما  رگتمالم ، رایـسب  هن  ار  ناشرارف  دندمآرب و  ناشییوگاجه  هب  زین  ناشدوخ 

ياج هب  زین  ناشدوخ  رگا  هک  دندیـشیدنا  نینچ  هناقداص  دـندید و  ناسنا  سفن  شنکاو  لمع و  نیرتیعیبط  ار  ناشرارف  دـندوشخب و  نانآ 
 ] هنحـص نآ  بعر  دـنروایب . ار  دودـبع  نب  ورمع  هدنـشک  ربارب  رد  نداتـسیا  بات  ياهیناث  یتح  یقیاـقد ، دوب  لاـحم  دـندوب  نت  راـهچ  نآ 
 - رفک رگـشل  یمامت  المع  هک  تفرگورف  ار  نانآ  نانچ  ورمع -  یندرکنرواب  یناهگان و  روآسرت ، نتـشگ  نوگن  گـنج و  هحفص 283 ]

قح هنادواج  هسامح  قدنخ ، زا 103ربمایپ 15  هحفص 95 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد ار  اهرـس  هدرک و  زک  هتفـشآ ، همیـسارس ، دندیـشک و  بقع  قدـنخ  ياههبل  زا  ار  دوخ  هداراالب  هاـگآدوخان و  یهاپـس ، رفن  رازه  هد  ره 
روـالد و راـهچ  نآ  رارف  سپــس  ورمع و  ندـش  هتــشک  ینعی  داد ، خر  هـک  هـچ  نآ  ... دـندیزخ بـقع  هـب  یگمه  هاـگان  هداد ، ورف  اـههناش 
ار ناشدیما  تردق و  همه  هتـسکش و  مهرد  ار  بازحا  هاپـس  راختفا  تزع و  رادتقا ، تکوش و  یمامت  یلع ، اب  ندش  ور  هب  ور  زا  ناشزیهرپ 

شراک هدرکن ، تسار  تشپ  رگید  داتفا و  كاخ  هب  بحاصیب  شمچرپ  تسکش . زورما  بازحا ، هاپس  تارقف  نوتس  عقاو  رد  داد ... داب  رب 
رگید یقاـفتا ، چـیه  هـک  درک  ورف  ناـبیرگ  رد  ار  اهرـس  ناـنچ  نمـشد  دـش و  صخـشم  زورما  نـیمه  گـنج  تشونرــس  دـمآ . ناـیاپ  هـب 

، دندیـشک بقع  هاگان  نیکرـشم  هک  نآ  تازاوم  هب  داتفا ، قدـنخ  رد  لـفون  هک  نآ  زا  سپ  دناهتـشون ... ... دـنک ناربج  ار  نآ  تسناوتیمن 
دنچ دنتفرگ . دوخ  نارابگنـس  ریز  ار  روالد  درم  اج  نآ  زا  و  دندناسر ، قدنخ  هبل  هب  ار  دوخ  ود ، تلاح  هب  دندش و  هدنک  اج  زا  ناناملـسم 

ناتیادخ هب  ار  امش  دز : دایرف  نینچ  تشادرب و  اهنامـسآ  رب  میلـست  تمالع  هب  ار  اهتـسد  درم  هاگان  هک  دندنکفا  وا  رپس  رب  مه  گنـس  ییات 
لها زا  يرایـسب  دـگنجب ...؟ نم  اب  هنادرم  هنتکی و  دـیایب و  نییاپ  هک  درادـن  دوجو  ناتنایم  يدرم  ایآ  دـینکن . منارابگنـس  مهدیم  دـنگوس 

نب لفون  و  دیهج ، قدنخ  نورد  هب  دوخ  هدرک و  تعنامم  درم  هب  ندز  گنس  زا  ار  مالسا  هاپس  یلع  هک  دناهتشون  ننست  لها  هژیوب  خیرات و 
ناوج دنمتردق و  رسپ  لیسح ؛»  » هک دناهتشون  ننست  لها  زا  یضعب  نینچمه  هحفص 284 ] دناسر [ . تکاله  هب  هبرض  کی  اب  زین  ار  هللادبع 
ندش هتشک  رب  هعیش  ینس و  ناسیونخیرات  دش ... هتـشک  یلع  تسد  هب  زین  وا  دیهج و  قدنخ  نورد  هب  ردپ  یهاوخنوخ  هب  دودبع  نب  ورمع 

اج نآ  اریز  تسا . نانآ  اب  زین  قح  دناهدادن و  ار  ود  نآ  اب  یلع  مزر  زا  یلماک  حرـش  دـناهدرکن و  یفقوت  نادـنچ  یلع  تسد  هب  نت  ود  نیا 
هتـشک دندیرپیم و  نییاپ  مه  رگید  رفن  دص  رگا  تسا . لفون »  » و لیـسح »  » ياج هچ  دشکیم ، ار  برع  نامرهق  دودبع  نب  ورمع  یلع  هک 

رکیپ و هوک  ییاهدژا  یـسک  هک  دـنامیم  نیا  هب  دوب . هدـشن  ماجنا  دودـبع  نب  ورمع  نتـشک  اب  هسیاقم  رد  یگرزب  نادـنچ  راک  دـندشیم ،
هتخادنا ار  اهدژا  هک  ياهنماد  زا  ار  درم  لوزن  هاگآان  هنایشان و  سپس  دیارـسب و  ياهماچ  وا  لمع  فصو  رد  يرعاش  و  دشکب ، ار  نتنییور 

نایفـسوبا لـفون ، هتـشک  زا  سپ  دـیامن . فـیفخت  فیعـضت و  تخادـنا ، تشک و  زین  ار  رامـسوس  کـلومرام و  ود  یکی  هک  حرـش  نیا  اـب 
. دننک هلثم  ار  لفون  دسج  دنزیرب و  قدنخ  هب  هنابش  دحا ، ناگدشهتشک  ماقتنا  هب  ناناملـسم  تسا  نکمم  دیـشیدنا  دوخ  اب  دش . هدزتشحو 
هب یتح  هک  يدرمدار  دوب . یلع  هنادرمناوج  تیامح  مرک و  هانپ  رد  وا  دسج  اریز  تشادن ، ياینارگن  نیرتمک  دودـبع  نب  ورمع  هب  تبـسن 
هچ ناناملـسم  ریاـس  ماـقتنا  رد  اـما  دوب . هدوـمنن  هنهرب  ار  وا  یتـح  هدرکن و  یهجوـت  دوـب  دنمـشزرا  ياهنیجنگ  هک  یتـمیقنارگ  هرز  ناـنچ 
نآ تفایرد  ربارب  رد  ار  لفون  دسج  درک  اضاقت  داتسرف و  ربمایپ  دزن  رانید  رازه  هد  اب  ار  یکیپ  هلـصافالب  هجیتن  رد  تشاد . دوجو  ینیمـضت 

مالسا رد  رادرم  لوپ  تفایرد  اریز  دیهدب ، سپ  هداتسرف  هک  یلوپ  هارمه  هب  ار  درم  نیا  شعن  : » داد روتـسد  ربمایپ  دنهد . سپ  تفگنه  غلبم 
هب ار  زور  نآ  اهنت  هن  هک  داد  رییغت  مالـسا  عفن  هب  ار  گنج  قرو  دوب و  يراک  يدح  هب  یلع  هبرـض  نیا  يراب  هحفص 285 ] تسا [ ». مارح 
هب نمـشد  سپ ، نیا  زا  :» دومرف هثداـح  نآ  هدـهاشم  زا  سپ  ربماـیپ  هکلب  درک ، تبث  مالـسا  خـیرات  رد  بازحا  گـنج  يزوریپ  زور  ناوـنع 

یمامت هک  نکـشرمک  هبرـض  نیا  .« میزاتیم وا  ورملق  رب  میوریم و  نوریب  وا  گنج  هب  ام  هکلب  دزاتیمن ، ام  ورملق  رب  دیآیمن و  ام  گنج 
هک تفگ  شاهرابرد  ینخس  ربمایپ  هک  دوب  رادروخرب  یتیمها  نانچ  نآ  زا  داد ، داب  هب  ار  شیوربآ  همه  تسکش و  مهرد  ار  نمشد  تیثیح 

نیملکتم و همه  هک  میظع  یلاجنج و  ینخـس  دوب . هتفگن  یـسک  چـیه  هرابرد  يدروم و  چـیه  رد  ار  ینخـس  نینچ  ریظن  دوخ  رمع  همه  رد 
ياـههنوگ هب  هعیـش  ناینـس و  بتک  یماـمت  رد  هک  رتاوتم  ینخـس  دربورف ، تریح  تهب و  ار  عیـشت  ننـست و  ناـهج  نادنمـشناد  نیخروم و 

هورگ ود  تدابع  زا  رترب  قدـنخ  گنج  رد  یلع  هبرـض  : نیلقثلا ةدابع  نم  لـضفا  قدـنخلا  موی  یف  یلع  ۀبرـض  :» تسا هدـش  رارکت  فلتخم 
دشن و مخ  تسا ، گنج  نادـیم  ناحتاف  لومعم  هک  نانچ  اما  تشگزاب ... نادـیم  زا  یلع  .« تسا نج ) سنا و   ) نایرپ نایمدآ و  گنـسنارگ 
هک دوب  ياهرز  تمیقنارگ  رایـسب  هنومن  نشوج و  عون  نیرتهب  زا  یگنج ، هماج  نیا  درواینرد . يو  نت  زا  ار  دودـبع  نب  ورمع  یگنج  هماج 

نیرتتمیقنارگ نیرتهب و  رفک  نایهاپـس  یماـمت  هحفـص 286 ] نایم [  رد  دشاب . هتـشاد  تسناوتیم  ریهـش  مشتحم و  دـنمتورث ، سب  يدرم 
درواینرد و بولغم  نت  زا  ار  اهبنارگ  نشوج  یلع  اما  دنتـسنادیم . كرـش  مالـسا و  نایهاپـس  همه  ار  نیا  دوب و  ورمع  نآ  زا  گنج  حـیلس 
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زا مکاـح ، كردتـسم  رد  دـنامب ... كاـخ  رب  حالـس  زا  يراـع  نشوـج و  تنیز  نودـب  يروـالد  رکیپ  هوکـشرپ و  نـت  ناـنچ  دـماین  شلد 
زا دوخ  دنـس  هب  ص 32 ، ج 3 ، نیحیحـصلا ، كردتـسم  هلمج  نآ  زا  تنـس  لها  راـثآ  زا  يرایـسب  رد  زین  ننـست و  لـها  بتک  نیرتربتعم 

نورد هب  درک و  یتسدشیپ  هک  یـسک  نیلوا  داد ، رـس  يزوریپ  ریبکت  یلع  دیباوخ و  كاخ  درگ و  هک  نآ  زا  سپ  هدمآ : نینچ  قاحـسانبا 
رمع درکیم . كاـپ  هدیـشک  بولغم  درم  یگنج  هماـج  رب  ار  دوـخ  نینوـخ  ریـشمش  یلع  هظحل  نیا  رد  دوـب . باـطخ  نب  رمع  تفر ، راـبغ 
یلاح رد  دمآ ، ربمایپ  يوس  هب  درک و  ادج  نت  زا  ار  ورمع  رـس  یلع  ماگنه  نیا  رد  تشک . ار  ورمع  یلع  اربمایپ ، تفگ : نینچ  تشگزاب و 

یمامت نایم  رد  اریز  یتفرگنرب ، نت  زا  ار  شهرز  ارچ  تفگ : یلع  هب  باطخ  نب  رمع  دیـشخردیم . نابات  هاـم  لـاله  ناـنوچ  شاهرهچ  هک 
رد دومن ، نم  رب  ار  دوخ  هاگمرـش  داـتفا و  مدز ، وا  رب  ياهبرـض  تفگ : خـساپ  یلع  تسین . درم  هرز  شزرا  یتـمیق و  نارگ  هب  یهرز  برع 

هحفص 287] [ ] 34 ... ] میامن يراع  دوب  وا  رتاس  هک  شایگنج  هماج  زا  منک و  هنهرب  ار  دوخ  يومعرسپ  هک  سپ  نآ  زا  مدرک  مرزآ  هجیتن 
دروآ و محر  شنایرع  رکیپ  رب  هک  هدرک  تساوخرد  ادج  هتساوخ و  یلع  زا  هاگمرـش  نداد  ناشن  اب  ورمع  هک  دیامنیم  نینچ  قوف  نتم  زا 

نارواگنج نایم  رد  نینچمه ، هک  دـسریم  رظن  هب  يرآ  . تسا هدرک  تباجا  ار  وا  هتـساوخ  زین  یلع  و  درواـینرب . نت  زا  ار  شایگنج  هماـج 
ار دوخ  ناحتاف  زا  تشذگ  يدج و  یـشیاشخب  ياضاقت  راک  نیا  اب  دـنیامنب ، فیرح  رب  ار  دوخ  هاگمرـش  نوچ  هک  هدوب  مسر  نینچ  برع 
زا ییاشخبب و  نم  رب  هک  ماهتـشگ  راسنوگن  فیعـض و  دـح  نادـب  اـت  میاـمنیم ، وت  رب  ار  شیوخ  تروع  هک  کـنیا  ینعی  دنـشاب ... هتـشاد 

شنوخ زا  ای  دشکب و  ار  دوخ  نمـشد  یتلاح  نانچ  رد  هک  هتـشاد  یگتـسب  وا  زرابم  نمـشد  تیـصخش  هب  تقو  نآ  و  يرذگرد ... منتـشک 
شنانمشد نیرتهیامورف  زوتنیک و  نیرتدب ، دهدیم و  خر  یلع  يارب  تارم  تارک و  هب  دید  میهاوخ  اهدعب  هک  نانچ  قافتا  نیا  درذگب ...

شیامن نیرترابتلذ  نیا  اب  دـننکیم و  هنهرب  شربارب  ار  دوخ  ياـهتروع  درادـن  هلـصاف  دوخ  گرم  اـب  هیناـث  کـی  هک  ریطخ  هظحل  نآ  رد 
. دشخبیم ناشیاههاگمرـش  تراقح  هب  ار  اهنآ  دنزیمن و  ار  اهنآ  نت  کی  یتح  یلع  و  دنبلطیم . شـشخب  ياضاقت  وا  زا  شیوخ  تراقح 

تمظع و  دوخ ، ياضعا  لفاسا  ناگدشدازآ  هک  ناسک  نیا  نایم  رد  مینک ، نایب  ار  یلع  روصت  دح  قوف  یگنادرم  زا  ياهمـش  هک  نآ  يارب 
یئزج خیرات  زا  هک  یـسک  يارب  و  مینک ... رکذ  دیاب  ار  صاع  نب  ورمع  نایفـسوبا و  رـسپ  هیواعم  مان  دنایلع ، یگنادرم  يریذپانفیـصوت 

نت رازه  اهدص  اهراب  اهراب و  هک  زوتنیک  ياههرهچ  نیا  رب  یلع  هحفص 288 ] یگنادرم [  تشذگ و  شیاشخب ، تسا  راکشآ  دراد ، ربخ 
ات یلمع  تسا ، هداتفا  كاخ  رب  اههتشپ  هتـشک  زا  فرط  ود  ره  زا  نیفـص  گنج  رد  هنومن  روط  هب  طقف  دناهدروآ و  وا  گنج  هب  ار  نمـشد 

[ 35 . ] تسا هدوب  یلع  حور  تمظع  تورم و  دح  رد  طقف  طقف و  هنادرمناوج و  دح  هچ 

یقرواپ

ص ج 3 ، كولملا ، مما و  خیرات  رد  يربط  نوچ  ناشیا  زا  یـضعب  هوالعب  و  دـناهتفرگن ، هدرخ  يو  راک  نیا  رب  یمالـسا  ناسیونخـیرات  [ 1]
ياهییاسرفملق هتشک  باوخ  رد  ار  ناملسمان  اما  هانگیب ، ناگتفخ  و  هداد ، ماجنا  درم  نیا  هک  يرگید  ياهلتق  هرابرد  نارگید  32 و 34 و 

درم نیا  هنادرمناوجان  درکلمع  ظاحل  هب  اهنت  هن  ام  اما  دـناهداد . تبـسن  ربمایپ  هب  ار  يدرمناوجان  درم  نینچ  تیرومأم  دـناهدرک و  هناـقمحا 
نانچ بلطم  لک  رد  اهتیاور  زیمآهکحـضم  ندوب  تسـس  نتم و  راکـشآ  ضقانت  ظاـحل  هب  هکلب  مینک ، رواـب  میتسناوتن  ار  همه  نآ  كاـفس 
. میدماینرب زین  ربمایپ  درکلمع  تصخش و  زا  عافد  ماقم  رد  یتح  هکلب  میدومنن ، حرط  ار  غورد  همه  نآ  اهنت  هن  هک  میدرک  قیمع  یکش 

عیضمب قاثو  یف  ینال  یلع  دهاج  ةادعلا  يدبم  مهلک  عمجم و  لک  اوعمجتسا  مهلئابق و  اوبلا  یلوح و  بازحالا  عمج  دقل  [ 2]
. تسا زیختسر  زور  ياهمان  زا  هک  هدنشوپورف  ریگارف و  يانعم  هب  هیشاغ ؛ يهروس  [ 3]

. شتآ ریعس و  يهنابز  زا  رتنازادگ  رتغاد و  دساف و  يهشال  زا  رتمومسم  رتوبدب و  نیگمهس ، نیگآرهز و  یخزود ، یهایگ  عیرض : [ 4]
يهیآ 8. دعر ، يهروس  [ 5]

يهیآ 13. دعر ، يهروس  [ 6]
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تیعضو هرابرد  یخیرات  نوتم  زا  مادک  چیه  رد  هک  نآ  اب  مینک ؛ فصو  نینچ  ار  وا  ینامسج  ظاحل  هب  ات  هتـشاد  نآ  رب  ار  ام  هک  هچنآ  [ 7]
هرابرد مراهچ  هیآ  رد  تسا  یبا  لامعا  هراـبرد  هژیوب  هک  نوقفاـنم  هروس  نآرق ، هک  تسا  يايروص  یحیرـصت  دناهتـشونن ، یبا  ینامـسج 

... يوش یتفگش  رد  نانآ  ماسجا  و  ندب ، زا  يرگنب  ار  نانآ  نوچ  مهماسجا  کبجعت  مهتیأر  ذا  و  دراد : يو 
شرازگ ننـست  لها  عباـنم  زا  وم ، هب  وم  ار  یلع  نخـس  یماـمت  مینکیم ، يزاـسهسامح  ییارـسهصق و  درادـنپن  هدـنناوخ  هک  نآ  يارب  [ 8]

لیذ يدـقاو و  يزاغم  زا  یلع  نانخـس  نتم  دـناهدرک . شرازگ  دوخ  راثآ  رد  ار  یلع  نتـشک  هناروالد و  راکـش  نانآ  زا  يرایـسب  مینکیم .
. تسا هدش  همجرت  شرازگ و  ریضنینب  هوزغ 

لها عبانم  زا  ار  یلع  بش  نآ  زیگناروش  هسامح  نتم  تسا ، هناسفا  هصق و  تسا  هدناوخ  هک  ار  هچنآ  هک  درادنپن  هدنناوخ  هک  نآ  يارب  [ 9]
دیفم خیش  داشرا  زین  ص 180 و  يزیرقم ، عامسالا  عاتما  بوشآ ؛ رهشنبا  بقانم  ریضنینب ؛ يایاضق  لیذ  يدقاو ، يزاغم  هعیـش ، ننـست و 

. ءاحطبلا نم  ۀمطحینب  یصقا  یف  ۀبق  برضف  مهراصح  یلع  دمع  ریـضنینب  یلا  ص )  ) هللا لوسر  هجوت  امل  و  مینکیم : همجرت  شرازگ و 
نورجاهملا و اهب  طاحا  حفـسلا و  یلا  هتبق  لوحت  نا  ص )  ) یبنلا رماـف  ۀـبقلا  باـصاف  مهـسب  ریـضنلاینب  نم  لـجر  هاـمر  لـیللا  لـبقا  اـملف 

نا ثبلی  ملف  مکناش ، حلـصی  ام  ضعب  یف  هارا  ص )  ) لاقف ایلع : يرن  هللا ال  لوسر  ای  سانلا  لاقف  یلع . اودـقف  مالظلا  طلتخا  املف  راـصنالا ،
فیک ص )  ) یبنلا هل  لاقف  ص )  ) یبنلا يدـی  نیب  هحرطف  اروزع ) وا   ) كوزع هل  لاقی  ناـک  و  ص )  ) یبنلا یمر  يذـلا  يدوهیلا  سأرب  ءاـج 
هفیسب اتلصم  لبقاف  ةرغانم ، بلطی  لیللا  طلتخا  اذا  جرخی  نا  هأرجا  ام  تلق  هل و  تنمکف  اعاجـش  ایرج  ثیبخلاذه  تیأر  ینا  لاقف  تعنص ؟

هللا لوسر  ثعبف  مهبرفظا . ناوجرا  یناف  ارفن  یعم  ثعباف  ابیرق  اوحربی  مل  هباحـصا و  تلفاف  هتلتق  هیلع و  تددشف  دوهیلا ، نم  رفن  ۀعـست  یف 
یلا مهـسوؤرب  اؤاج  مهولتقف و  نصحلا ، اوجلی  نا  لبق  مهوک  رداف  فینح  نب  لهـس  هشرخ و  نب  كامـس  ۀناجدوبا  مهیف  ةرـشع  هعم  (ص )
دمآ ریضنینب  عالق  يوس  هب  ربمایپ  نوچ  ریضنلاینب : نوصح  حتف  ببـس  کلذ  ناک  ۀمطحینب و  رابآ  ضعب  یف  حرطت  نا  رماف  ص )  ) یبنلا

يدرم دش  بش  نوچ  دننک . اپرب  نابایب  رد  همطخینب و  ناکم  رد  نانآ  تسدرود  رد  وا  يارب  يرداچ  داد  روتسد  درک ، هرصاحم  ار  نانآ  و 
دننکرب و ار  شرداچ  داد  روتـسد  ربمایپ  دمآ . دورف  ربمایپ  رداچ  هب  تسرد  هک  درک  باترپ  يریت  رود  تفاسم  نآ  زا  ریـضنینب  نایدوهی  زا 

هاپس نایم  رد  یلع  رگید  دیسر  ارف  بش  نوچ  دنتفرگ . ورف  ار  وا  درگادرگ  راصنا  رجاهم و  ناسنیدب  و  دننک ، اپرب  هوک  هنماد  رد  هلـصافالب 
يراک ماجنا  رد  دیاش  داد : خساپ  دوشیمن ؟ هدید  ههبج  رد  هدش و  دیدپان  یلع  هک  تسا  هنوگچ  اربمایپ  دـنتفگ : مدرم  دـشن . هدـید  مالـسا 

مان هب  ار  يايدوهی  هدـیرب  رـس  هک  یلاح  رد  یلع  هک  دوب  هتـشذگن  يزیچ  هنوگ  نیدـب  دروآ ، ناماس  حالـص و  هب  ار  امـش  روما  هک  دـشاب 
نینچ هنوگچ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دـنکفا . ربمایپ  ياـپ  هب  ار  نآ  دـمآ و  تشاد ، تسد  رد  دـناهدناوخ ) زین  اروزع  ار  وا  یـضعب  هک   ) كوزع
نانچ اب  کشیب  متفگ  مدرک و  نیمک  تسا . عاجـش  كاـبیب و  خاتـسگ و  سب  يدرم  ثیبخ  نیا  مدـید  تفگ : خـساپ  يدرک ؟ ار  يراـک 

هک شمدید  هاگ  نآ  دنزب . يراکش  ات  دیآیم  نوریب  ام  نوخیبش  هب  دنزیم و  نوریب  ژد  زا  بش  یهایس  ماگنه  دراد  هک  یتراسج  تأرج و 
ناـهنپ فارطا  نیمه  بش  لد  رد  دـنتخیرگ و  شناراـی  اـما  شمتـشک . مدرب و  شروی  شیوـس  هب  دـیآیم . ناـیدوهی  زا  رفن  هن  یهارمه  هب 

لهـس ۀناجدوبا و  هک  داتـسرف  وا  اب  ار  نت  هد  زین  ربمایپ  میدرگ . زوریپ  نانآ  رب  مینک و  ادیپ  ار  نانآ  دـشاب  تسرفب ، نم  اب  ار  یناسک  دـندش .
ار ناشیاهرـس  دنتـشک و  ار  ناشیمامت  دـنریگ ، هانپ  ژد  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دـندمآرب و  نانآ  یپ  رد  ناـنیا  دـندوب . ناـشنایم  رد  فینح  نب 
. تشگ ریـضنلاینب  ياههعلق  میلـست  حـتف و  ببـس  رما  نیمه  و  دـنزیرب ، همطخینب  ياههاچ  رد  ار  اهرـس  نآ  داد  روتـسد  ربماـیپ  دـندروآ و 

كوزع لتق  یلع ، گرزب  لمع  نانچ  فصو  رد  ربمایپ  صوصخم  رعاش  يراصنا ، تباث  نب  ناسح  دـنیوگ : نارگید  اسب  بقانم و  بحاص 
اروط ۀعستب  بآ  مهسیئر و  يدرا  علطت  سوفنلا  ریـضنلاینب و  اهتیلبا  ۀهیرک  يا  هللا  تسا : هدورـس  نینچ  هناگهن  نایدوهی  ياهرـس  ندروآ  و 

درک راسنوگن  تسپ و  دندش . راچد  یتبیـصم  يراسنوگن و  یتخبدب و  هچ  هب  ریـضنلاینب  سوفن  هک  دنگوس  ادـخ  هب  عفدـی  اروط  مهلـشی و 
. ] تسکش مهرد  ار  ناشیمامت  ریشمش  تبرض  هب  تشگزاب و  ناشرگید  رفن  هن  راکش  يارب  ار و  ناشسیئر 

هیآ 5. رشح ، يهروس  [ 10]
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هیآ 2. رشح ، يهروس  [ 11]
(. نآرق . ) دنانانآ زا  رتهارمگ  هکلب  نایاپراهچ ، نانوچ  نانیا  [ 12]

.28 ص ، ، 1 دلج يودهم ، دومحم  رتکد  همجرت  يدقاو ، يزاغم  [ 13]
نیا هک  تسادـیپ  الماک  اما  درک . بوصنم  رذوبا  ياج  هب  ار  نافع  نب  نامثع  هک  دناهتـشون  هدـنکارپ  هنوگ  هب  زین  نوتم  زا  ياهراـپ  رد  [ 14]
دوخ يارب  دـناهتفای  شنایعیـش  یلع و  هژیوب  ریغ و  يارب  یتلیـضف  اـج  ره  هک  تسا  یناـیوما  یخیراـت  فیرحت  ضحم و  بذـک  روما  هنوگ 
دنچ زونه  هچ  تشاد . ناکما  تیمح  درخ و  تمکح ، مزح و  ربمایپ  نآ  يوس  زا  ياهتـسیاشان  باصتنا  نینچ  هنوگچ  اریز  دناهدرک . تیبثت 

فیعـض و لداعتمان ، تیـصخش  ییانثتـسا  هنوگ  هب  نآ  رد  نامثع  هک  یگنج  يهکرعم  دوب . هتـشذگن  دحا  رابنوخ  هکرعم  يایاضق  زا  یهام 
ماـمت ناـیم  رد  تنـس  لـها  نیخروم  یماـمت  قیدـصت  هب  هکلب  هتخیرگ ، نآ  یناـشفناج  ههبج  زا  اـهنت  هن  و  هداد ، ناـشن  ار  دوخ  نوبج  قوف 
طیارـش ناـنچ  رد  تقو  نآ  و  دوب . هدرک  روـگ  مگ و  ار  دوـخ  زور  هس  اـت  هتخیرگ و  زین  هنیدـم  زا  هک  دوـب  ياهرهچ  نیرتوـسرت  ناـیرارف ،

تـشونرس تسناوتیم  ربماـیپ  هنوگچ  دوب  یلخاد  یجراـخ و  ناـمجاهم  ناـیدوهی و  ناـقفانم ، هئطوت  جاـمآ  وـس  ره  زا  هنیدـم  هک  يریطخ 
؟ دراپسب وا  نوچ  تمه  فیعض  يدرم  ياهتسد  هب  ار  يریذپبیسآ  رهش  نانچ  تفالخ  تیالو و 

ناناملسم هک  دناهتفگ  هیمست  هوجو  دراوم  زا  دناهدروآ ، فلتخم  لیلد  تشه  تفه  عاقرلاتاذ ، هب  یگنج  تیرومأم  نیا  هیمست  يارب  [ 15]
... دنتخاس دوخ  يارب  هچراپ  ياههراپ  هکت  زا  ییاهرازفااپ 

. تسا هنیدم  یلیم  هس  رد  یناکم  رارص ؛ [ 16]
ص 121. ج 4 ، هریسلا ، نم  حیحصلا  [ 17]

تایآ 51 و 52. ءاسن ، يهروس  [ 18]
ص 399. لکیه ، نیسح  دمحم ، ةایح  باتک  زا  همجرت  [ 19]

. دعب هب  تایآ 32  لصف 15 ، یتم ، لیجنا  [ 20]
تاملک هداد و  جرخ  هب  ملق  يایح  میدروآ و  نتم  رد  ام  هک  هچنآ  زا  رتحیبق  حیقو و  رایسب  ینحل  اب  هتبلا  اهمانـشد ، ترابع و  نیا  نیع  [ 21]

. تسا دوجوم  برع  ناخروم  ياههتشون  رگید  يدقاو و  نوتم  رد  میدرک ، فذح  الک  ار  کیکر 
. دعب هب  تایآ 10  زا  بازحا ، يهروس  [ 22]

(. ات 19 تایآ 15  بازحا ، يهروس  ... ) الوئسم هللادهع  ناک  رابدالا و  نولوی  لبق ال  نم  هللا  اودهاع  اوناک  دقل  [ 23]
نینچ قدنخ  زا  ییاهنت  هب  وا  رذگ  هناقـشاع و  زاین  زار و  هنابـش و  يرادـساپ  رد  و  بازحا ، يهروس  لیذ  میهاربا ، نبا  یلع  ریـسفت  رد  [ 24]

یلصی هدحو و  مئاق  هلک  لیللا  لازی  الف  مهاری ، ثیح  شیرق  برق  یلا  ریصی  قدنخلا و  زوجی  ع ))  ) یلع  ) نینمؤملاریما ناک  و  تسا : هدمآ 
، دشاب هتشاد  رظن  تحت  ار  نانآ  هک  اج  نآ  شیرق  رگشل  ياهیکیدزن  تشذگیم و  قدنخ  زا  هنابش  ع )  ) یلع هزکرم ... یلا  عجر  حبـصلاذاف 

شیوـخ رگـشل  هاـگودرا  هـب  حبـص  دـنارذگیم و  تاـجانم  زاـمن و  هـب  یکیراـت  لد  رد  ییاـهنت  هـب  ار  بـش  ماـمت  داتـسیایم و  بـش  ره 
... تشگیمزاب

: هدمآ نینچ  عامسالا  عاتما  رد  دندرک . روبع  قدنخ  زا  دندناهج و  ار  ناشیاهبسا  نت  جنپ  هک  دناهتشون  هعیـش  ینـس و  ناخروم  یمامت  [ 25]
يذلا یـسرافلا  ریبدـت  نم  اذـه  مهل : لیقف  کلذ ، لبق  اهفرعت  برعلا  تناک  ام  ةدـیکم  هذـه  اولاق : قدـنخلا  یلا  اورظن  املف  شیرق  تلبقا  و 

قاحـسانبا قدنخلا ... یلا  هللادبع  نب  لفون  لهجیبا و  نب  ۀـمرکع  باطخلا و  نب  رارـض  بهو و  نب  ةریبه  دودـبع و  نب  ورمع  یفاوف  هعم ،
جرخ علس و  قدنخلا و  نیب  ۀخبسلا  نم  مهب  تلاجف  هنم ، تمحتقاف  مهلیخ  اوبرضف  قدنخلا  نم  اقیـض  اناکم  اوممیت  مث  دیوگیم : نینچ  زین 

هب هک  یـسک  نیلوا  شیرق ، رگـشل  يایرد  نایم  زا  هک  نآ  مالک  لصحام  ص 235 ، ج 3 ، ماشهنبا ، هریس  مالـسلاهیلع ... بلاطیبا  نب  یلع 
مالـسا درمناوج  ار  ناشهار  دـید  میهاوخ  هک  ناـنچ  هک  دـندوب  رفن  راـهچ  نآ  وا  یپ  رد  دوب و  دودـبع  نب  ورمع  دـیهج  قدـنخ  يوس  نیا 
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. تسبرب
... دـشاب لاس  لهچ  دـص و  دودـح  ماـگنه  نآ  رد  شنـس  تسا  هدروآ  ص 174  ربـحملا ، رد  يدادـغب  هک  ناـنچ  تسا  نـکمم  زین  و  [ 26]

تایـصخش و زا  یـضعب  رد  دراد  داقتعا  برع  هک  دیامنیم  نینچ  لاح  ره  هب  دناهتـشون ، لاس  داتـشه  دودح  ار  وا  رگید  یـضعب  يدـقاو و 
رتنوزف یگنج  ياهییاناوت  تردق و  دوریم  رتالاب  نس  هچ  ره  دنایهلا ، تقلخ  رداون  تینامسج  تردق و  ظاحل  هب  هک  زیمآزاجعا  تایوه 

. دوشیم
هک دوب  نانچ  : » ریبعت هلمج و  نیمه  ناناملسم  توکس  سرت و  زین  ورمع و  درفب  رصحنم  تعاجـش  تیمها و  فیـصوت  رد  زین  يدقاو  [ 27]

ص 470. ج 2 ، يزاغم ، تسا . هدرب  راک  هب  ار  دوب » هتسشن  ياهدنرپ  ناشیاهرس  رب 
نیا باستنا  تحـص  رد  هک  تسین  یبرع  خروم  چیه  دناهدومن و  شرازگ  هدرک و  طبـض  ار  وا  راعـشا  هعیـش  ینـس و  ناخروم  یمامت  [ 28]

هک ییاهوگ  تفگ و  یمامت  دشاب . هتسناد  ناسیونهصق  عبط  هدییاز  ار  همه  نیا  دشاب و  هتشاد  يدیدرت  نیرتمک  دودبع  نب  ورمع  هب  راعـشا 
. تشاد اور  ناوتیمن  يدیدرت  نیرتمک  نآ  تحص  رد  تسا و  طوبضم  برع  یخیرات  نوتم  اهدص  رد  داد  خر  قدنخ  گنج  هنحص  رد 
یف و  ۀنجلا ؟ هللا  یلع  هل  نمضاو  ورمع  یلا  زرب  مکیا  تارم : ثالث  یبنلا  لاق  : » تسا نینچ  شرثا  هحفص 136 و 137  رد  وا  نتم  نیع  [ 29]

.«. هلک كرشلا  یلا  هلک  نامیالا  زرب  ص :)  ) لاق زرب  املف  مهسوئر ... اوسکان  موقلا  و  ع )  ) یلع موقی  ناک  ةرم  لک 
منکیمن رکذ  ار  شمان  هک  ربمایپ  باحـصا  زا  یکی  هک  دـمآ  ورمع  دزن  رپس ، ياهنیـس  اب  رخافت و  قارطمط و  اب  ناـنچ  یلع  دـناهتفگ  [ 30]

يو ربمایپ  دوشیم ...» کیدزن  نمـشد  هب  يرورغ  هچ  اب  نک  شهاگن  هللا  لوسر  ای  : » درک داقتنا  وا  یـشم  هقیرط  نیا  زا  ربمایپ  شوگ  راـنک 
. دراد تسود  گنج  نادیم  رد  ار  نتفر  هنوگ  نیا  ادخ  درک : شوماخ  هفخ و  خساپ ، نیا  اب  ار 

ءامـسملا و نیب  الئاش  ککرتاف  اذـه ، یحم  رب  کفطتخا  نا  یلا  کثعب  نیح  کمعنبا  نما  ام  تسا : ورمع  تاراـبع  نیع  هلمج  نیا  [ 31]
زا لـقن  هب  ص 226  هظیرقینب ، بازحـالاةوزغ و  باـب  ج 20 ، راونـالاراحب ، هلمج  زا  نوتم  زا  يرایـسب  رد  هک  تیم ، ـال  یح و  ـال  ضرـالا 

. تسا هدمآ  عجارم  رگید  میهاربا و  نب  یلع  ریسفت 
رانلا یف  تناف  کتلتق  نا  رانلا و  یف  تنا  ۀنجلا و  تلخد  ینتلتق  نا  کنا  یمعنبا  ملع  دق  تفگ : یلع  هک  تسا  ياهلمج  نیع  زین  نیا  [ 32]

. ۀنجلا یفانا  و 
ص ج 3 ، دوخ ، هریـس  رد  قاحـسانبا  دندرک . وجه  ار  يو  هک  دوب  يروالد  نأش  زا  رود  کحـضم و  نانچ  گنج  هدنامرف  لمع  نیا  [ 33]

کلعل هحمر  انل  یقلا  رف و  کلذ : یف  تباث  نب  ناسح  لاقف  ورمع ، نع  مزهنم  وه  هحمر و  لهجیبا  نب  ۀمرکع  یقلع  و  هدروآ : نینچ   237
همرکع يا  یتخادنا . زین  ار  تاهزین  هک  یتفررد  هتفـشآ  جـیگ و  نانچ  همرکع  يا  تفگ : نینچ  يو  وجه  رد  تباث  ناسح  لعفت . نل  مرکع 

. يدشیمن بکترم  ار  يروآگنن  لمع  نینچ  شاک 
میاهدرک لقن  هک  هچنآ  نیع  ینس ، ناخروم  نوتم  زا  يرایـسب  یناکـسحلا و  مساقلایبا  مکاح ، كردتـسم  نتم  زا  هفیذح  تیاور  رد  [ 34]

هللا لوسر  لاق  ربکی ، یلع  عمسف  ۀجاجع ، امهنیب  ثراث  هافق و  یلع  عقوف  لفسا  نم  فیـسلاب  هیلجر  یلع  فیـست  و  تسا : هدمآ  هنوگ  نیدب 
باطخلا نب  رمع  رکف  ورمع ، عردب  هفیس  حسمی  ع )  ) یلع اذاف  باطخ  نب  رمع  جاجعلا  ردتبا  نم  لوا  ناکف  هدیب ، یسفن  يذلا  هلتق و  (ص )

سیل هناف  هعرد ، هتبلتـسا  اله  باطخلا : نبرمع  لاقف  للهتی ، ههجو  و  ص )  ) هللا لوسر  وحن  لبقا  هسار و  یلع  زجف  هلتق ، هللا  لوسر  ای  لاق : و 
. هبلتسا نا  یمعیبا  نم  تییحتساف  هتاوسب  یناقتاف  هبرض  لاقف : اهنم ؟ اریخ  عرد  برعلل 

. دراد مان  نسح » يهروطسا  ( » ج 16  ) باتک نیا  يدعب  دلج  ناونع  [ 35]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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