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قشع ياههبذاج  ربمایپ 14 

باتک تاصخشم 

رجفریما  قاثیم  هدنسیون : 
رجفریما قاثیم  رشان : 

قشع ود  هبذاج 

زج و  دـندوب ، رارف  راـک  رد  اـی  هتخیرگ و  هدـنکارپ و  همه  دـیدن ... ار  شیوخ  ناراـی  زا  یـسک  نادـنچ  تسیرگن و  دوخ  فارطا  هب  ربماـیپ 
طقف دوبن و  سردید  رد  زین  یلع  دوبن ... رادیدپ  هزمح  تفاین . یعفادم  چیه  دندرکیم  عفد  وا  زا  ار  نمـشد  هک  رادافو  نازابناج  زا  یکدـنا 

رابرگد دروخیم و  مشچ  هب  یتاظحل  ربا ، نایم  رد  ردـب  هرهچ  شباـت  ناـنوچ  کـلاهم  ناـفوت  ناـیم  رد  شمچرپ  زیگنادـیما  ناـبات و  هولج 
ناییادـف اج  نآ  اج و  نیا  دوب و  رود  زین  ریبز  دزیم و  ریـشمش  نمـشد  ربارب  رد  وا  زا  رتولج  یهاگنادـیم  کی  هناجدوبا  و  دـشیم . دـیدپان 

هک نآ  یب  همه  نیا  اب  دندمآیم و  وا  يوس  هب  وا  لاوحا  یسراو  يارب  هاگ  دندرکیم و  عفد  ار  نمـشد  هاگ  دندوب و  هدنکارپ  شرامـشمک 
رد ... دندشیم هدیـشک  وس  نآ  وس و  نیا  ایرد ، ینایغط  جاوما  يور  رب  یقیاق  نانوچ  دنـشاب ، هتـشاد  یتابث  تردـق  دوخ  تیعقوم  نایرج  رب 

بات و رگید  هک  ياهنوگ  هب  دـشیم . رتنوزفا  نوزفا و  وا  يوس  هب  تالمح  راشف  هشوگ  ره  زا  دوب و  هدـش  دایز  ربمایپ  تاـحارج  هظحل  نیا 
درک هراظن  زین  ار  نمشد  ياباحمیب  نایغط  وس  نآ  زا  و  دید ... دوخ  درگ  ار  راصنا  زا  دنچ  ینت  درک و  هاگن  ربمایپ  دوبریم ... وا  زا  ار  ناوت 

یناسک ای  یـسک و  ... دروآیم هلمح  وس  نادب  تفوکیم و  شیپ  وا  دصق  هب  طقف  رتسفن  هزات  یهورگ  یگنج  هحفص 8 ] شیارآ [  رد  هک 
نایم رد  تفگ : راصنا  كدنا  هورگ  نآ  هب  ربمایپ  دندومنیم . دس  دوب ، تخـس  سب  هک  ار  ناشهلمح  هار  دنداتـسیایم و  نانآ  زیتس  هب  دـیاب 

. دنک عفد  وا  زا  ار  نمـشد  دتـسیاب و  گرم  ياپ  ات  ینعی  دوب . راکـشآ  حضاو و  نخـس  نیا  دشورفب ؟ ادخ  هب  ار  دوخ  ناج  هک  تسیک  امش 
نمـشد هدنبوک  جوم  نیلوا  هب  ار  دوخ  و  ادخ ... لوسر  يا  ام  دندز : دایرف  نینچ  هنازابناج  دـنداد و  تبثم  خـساپ  راصنا  ناناوج  زا  نت  جـنپ 

دز و رگید  يات  راهچ  نآ  درکیم . گنج  هنادنمتریغ  هک  دوب  نکـس  دایز  نب  ةرامع  مان  هب  یناوج  ناشیا  نایم  رد  دندز . دمآیم  شیپ  هک 
ینعی یکی  نیا  اما  دندزیم . دوخ  ياهریشمش  هب  ار  نانآ  دندوب و  هدرک  دس  ار  مجاهم  ناهورگ  هار  ولج  یبوخب  دنتشاد و  شوخ  يدروخ 

دوب و هداتسیا  هکرعم  نادیم  نایم  رد  اما  تسا . هدش  حورجم  هک  دید  ار  وا  ربمایپ  هک  تشذگن  یقیاقد  دیگنجیم . هناقشاع  دایز  نب  هرامع 
فـص رب  ار  نتـشیوخ  دوخ ، دوجو  یمامت  اب  دـیگنجیم و  نانچمه  اما  دیـسر . وا  هب  رگید  یمخز  رگید  راب  کی  دـیگنجیم ... هنازاـبناج 
تسیب ربارب  رد  نت  کی  تشاد . يزراب  ياههولج  نینچ  هک  دوب  نامیا  يورین  نیا  تشاذگیم ... هیام  دوخ  یتسه  همه  زا  دزیم و  نمـشد 

ههبج رد  نمؤم  رگا  ایآ  هن  اریز  دیدیم ... رترب  ار  دوخ  دیسرتیمن و  نانآ  زا  هک  دیاب  نآرق  ریبعت  هب  تشادیم ، نامیا  رگا  داتـسیایم و  رفن 
هک نانچمه  ربمایپ  ؟ دوب هدـش  لیان  دوخ  مسج  حور و  ياهیراگتـسر  اهوزرآ و  یمامت  لاـمک  هلق  نیرترب  هب  دیـسریم  تداهـش  هب  گـنج 

نارابریت فارطا  زا  تشادرب . رگید  یمخز  هک  تسیرگن  ار  هراـمع  دوب ، هحفص 9 ] نانمـشد [  عفد  تمواقم و  راک  رد  نادیم  زا  ياهشوگ 
. دروآیمن وربا  هب  مخ  تفگیم و  خساپ  ار  ناشیمامت  هنامواقم  نانچمه  راکادف  ناوج  دمآیم و  دراو  وا  رب  هک  دوب  ریشمش  هبرـض  هزین و 
دروخیم و و  دزیم ، نوخ  مخز و  هقرغ  هرامع  اما  دـندمآرد . اپ  زا  دـندیتلغ و  كاخ  هب  وا  ناراـی  زا  رفن  راـهچ  ره  هک  تشذـگن  یقیاـقد 
هب شیاهورین  هاگ  نآ  دیگنج و  نینچ  یتعاس  دوب ... هدروآ  دیدپ  ربمایپ  نمشد و  نایم  ریذپانذوفن  گرتس و  يدس  دنکارپیم و  ار  نمشد 

فک زا  ار  شیاهقمر  نیرخآ  نامـشد ، زا  نت  تشه  تفه  هلمح  رد  دوب ، هدرک  عافد  شربماـیپ  میرح  زا  یبوخب  هک  نآ  اـب  تفر و  لـیلحت 
وا هظحل  نیرخآ  رد  ربمایپ  و  دمآیم ، دورف  ریشمش  کلهم  تابرض  هزین و  ریت و  شیاپ  تسد و  رـس و  رب  هک  دوب  اج  نآ  اج و  نیا  زا  ... داد

عافد ربمایپ  زا  هنازابناج  هنادرم و  ناسنآ  هرامع  اما  درک . هلمح  ربمایپ  يوس  هب  نمـشد  دـمآرد ، اپ  زا  هراـمع  نوچ  ... داـتفا ورف  هک  دـید  ار 
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عفادم نارای  كدنا  عمج  نیمه  دوجو  اب  هک  نیا  هن  تفای و  ار  دوخ  هیلوا  تالمح  زیهجت  یگدامآ و  تردق و  نآ  هن  نمشد  هک  دوب  هدرک 
ياـههرهچ هبرجت  دوـش . کـیدزن  ربماـیپ  هب  تسه  هـک  هنوـگره  دـهاوخب  دزادـنا و  رطخ  هـب  ار  دوـخ  هـک  ار  نآ  یخاتـسگ  تأرج  ربماـیپ 

ربمایپ هب  دندادیمن  هزاجا  نمـشد  هب  دنتخاسیم و  ریذپانذوفن  يراوید  شیوخ  ناج  زا  هک  هرامع  نانوچ  يراکادف  زابناج و  نکـشنمشد 
دیـشوکیم نکمم  قیرط  ره  هب  تخادنایمن و  ات  گنت و  زا  ار  دوخ  نمـشد  همه  نیا  اب  ... دوب هدـناسرت  یتخـس  هب  ار  نانآ  دـنوش  کیدزن 

اما دورب ، وا  يوس  هب  تساوخ  ربمایپ  ... دهد رارق  جامآ  دروم  ریشمش  هحفص 10 ] تابرض [  یتح  هزین و  گنـس و  نامک و  ریت و  اب  ار  ربمایپ 
راب درادرب . دوخ  زابناج  زابرـس  يوس  هب  یماگ  هک  دادیمن  ار  نآ  هزاجا  نانآ  ياـباحمیب  راـشف  نمـشد و  ررکم  تـالمح  تسناوتیمن ...

ربمایپ دوب . هدـش  هراپ  هراپ  شرکیپ  دوب و  ناور  نوخ  شنت  یمامت  زا  ... داتفازاب سپـس  دـمآ و  شیپ  رگید  یمدـق  تساخرب و  هرامع  رگید 
... دریمب شیوخ  بوبحم  رانک  تساوخیم  و  دوب ، نداد  ناج  راضتحا و  راک  رد  كرـسپ  ... دیآیم شیپ  وا  يوس  هب  هرامع  ارچ  هک  دیمهف 

نینچ شهاگن  دومن . سح  ینیبنشور  حوضو و  تیاهن  رد  ار  شمد  نیرخآ  زاـین  درک و  سح  وا  هاـگن  رد  حوضو  هب  ار  هلأـسم  نیا  يرآ 
رد هک  راذـگب  سپ  متـشادیم ... شتـسود  هک  دوب  يدوجوم  نیرتبوبحم  وت  هک  اریز  مدرک ، وت  يادـف  ار  مناج  هک  بایرد  ارم  تفگیم :

بات ربمایپ  رگید  هظحل  نیا  رد  داتفا ... ورف  زاب  رگید  دمآ و  دنچ  یمدق  تساخرب و  رگید  راب  مراپسب ... ناج  وت  رانک  رد  و  مریمب ... وت  ياپ 
رتکیدزن یمشج  هماساوبا  هقرع و  نب  نابح  ناکرشم  زا  نت  ود  دندرکیم . شنارابریت  فارطا  زا  اما  دور ، وا  يوس  هب  یمدق  دیشوک  درواین .

ورین و زین  وا  دوخ  رد  دمآیمرد و  اپ  زا  نمـشد  تابرـض  نیگنـس  راشف  زا  ربمایپ  نینچمه  دـنتخادنایم . ریت  رتشیب  همه  زا  دـندوب و  همه  زا 
دوب و ابیز  كرـسپ  دـنکیم ... شهاگن  ربمایپ  هک  دـید  تشادرب و  كاخ  زا  هنوگ  هرامع  درک ... هاـگن  ناوج  يوس  هب  ... دوب هدـنامن  یقمر 

هار رد  ار  شیوخ  همه  کنیا  اما  دوب . روعش  روش و  رون و  یناوج و  طاشن  هدنکآ  رسارس  تشاد . ابرلد  دنمورب و  يرکیپ  نت و  دوب و  ناوج 
یناـشفناج و ههبج  نیا  رـسارس  رد  هک  داـتفا  یقاـفتا  هظحل  نـیا  رد  . دوـب هداـتفا  كاـخ  هحفـص 11 ] هب [  هدرک و  یناـبرق  شیوـخ  يادـخ 

ریشمش تابرض  هک  یلاح  رد  درادیمرب و  وا  يوس  هب  یماگ  دوخ ، یشوکتخس  یمامت  اب  ربمایپ  هک  دید  كرـسپ  تشادن ... ریظن  يراکادف 
هک دید  هرامع  هظحل  کی  دنکیم . توعد  دوخ  هب  ار  وا  و  دراد ، وا  هب  مامت  هجوت  روضح و  زا  هدنکآ  زین  یهاگن  دنکیم ، عفد  ار  نمـشد 

نانوچ ... نم يوس  هب  رتشیپ ... ایب ... دومن -: نینچ  وا  هب  هراشا  اـب  درک و  زارد  وا  يوس  هب  ار  شتـسد  و  دروآ ، دورف  ار  شریـشمش  ربماـیپ ،
وا رب  یگدنز  تایح و  زا  یسفن  دتـسیاب ، دوخ  ياج  رب  دشوکیم  یناوتان  فعـض و  نوخ و  هقرغ  دروآیمرد و  مخت  زا  رـس  هک  ياهجوج 

نیرتاسرفتقاط هک  لاح  نیع  رد  درادیمرب ، رگید  یتایح  هبرجت  ییانـشور و  يوس  هب  هدنز  يدوجوم  هک  یماگ  نیلوا  نانوچ  دـش . هدـیمد 
هب دـیاب  ... تشادرب ماـگ  ربماـیپ  يوس  هب  فعـض  تحارج و  نوخ  هقرغ  دـیزرل و  دوخ  رب  تسه . زین  اـهنآ  نیرتشخبيداـش  تسا ، لاـمعا 
زا رود  رگا  ییوگ  دادیم . ناج  اج  نآ  داهنیم و  وا  ياپ  رد  رس  و  دناسریم ، ربمایپ  هب  ار  دوخ  دوب  هک  هنوگره  هب  دیاب  تفریم . وا  يوس 

نیرتمک ناهج  نیا  زا  تشادـن و  يرجا  جرا و  انعم و  نیرتمک  شتداهـش  و  دوب . گرزب  نبغ  نارـسخ و  ترـسح ، هقرغ  دـبا  ات  درمیم ، وا 
هداـتفین و قح  لوبقم  شتداهـش  درمیم ، ربماـیپ  زا  رود  رگا  هک  دوب  هتفگ  دوخ  هب  ییوگ  دوب . هدربن  دوخ  اـب  یباوث  هریخذ  باوص و  جـنگ 

دوخ شود  رب  ار  ملاع  ياههوک  همه  لقث  ینیگنس و  دمآیم . شیپ  دیـشکیم و  نیمز  رب  ار  دوخ  تسا . هتـشگ  توکلم  نامـسآ و  دورطم 
نایاپ هب  ییوگ  ییادـج  یندـشانیط  كاغم  نیا  ینالوط ، تفاـسم  نیا  تفریم و  هحفـص 12 ] وا [  زا  ناـنچمه  نوخ  دوب و  هنـشت  تشاد .
یمک اـیب ، دـناوخیم -: دوخ  يوس  هب  ار  وا  درکیم و  وا  يوـس  هب  یهاـگن  یهاـگ  زا  ره  دروـخ ، دز و  ناـفوت  ناـیم  رد  ربماـیپ  . دیـسریمن

دوخ ناج  هب  ار  هزات  مخز  نارازه  ییوگ  دادیم  دوخ  هراپ  هراـپ  هتـسکش و  هتـسخ ، نت  هب  هک  یتکرح  ره  رد  ناوج  و  ... رتکیدزن رتشیپ ...
ياههزین تکرح ، ره  اب  درکیم و  وفاکت  يدرم  ندروآرد  اـپ  زا  يارب  کـی  ره  هک  تشاد  نارگ  مخز  هدراـهچ  شنت  رد  اریز  دـیرخیم ...

شیپ زا  شیب  دـندرکیم و  او  ناـهد  دـنتفریم ، ورف  شنت  رد  رتشیب  هتفر ، ورف  اـضعا  تسوپ و  تشوگ و  رد  [ 1  ] رافوسات ياهریت  هتسکش ،
هک نانچمه  شیاهمخز ، زا  راذگب  دروآ . باسح  هب  تسناوتیم  رگم  ار  همه  نیا  اما  دندشیم . شیاسرفتقاط  درد  یگتفر و  نوخ  بجوم 
ورف شنت  ياـفرژ  رد  شیپ  زا  رتقـیمع  ياهتـسکش  هزین  دـتلغیم و  نیمز  هب  دتـسیایم و  هـک  یهاـگ  زا  ره  دـشکیم و  كاـخ  رب  ار  دوـخ 
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نیا رد  هک  يزیچ  اـهنت  تشادـن . تیمها  ياهرذ  همه  نیا  رگید  دـنوش . رتشیب  رتشیب و  شیاـهدرد  دـنوش و  رتقیمع  شیپ  زا  شیب  دوریم ،
هب هتفریذپ و  دوخ  هب  ار  وا  ربمایپ  هک  کنیا  دوب ... وا  تبحم  تیانع و  لظ  هب  یکیدزن  يدـمحم و  رون  لاصو  تشاد ، تیمها  شیارب  هظحل 
وا .و  اـیب رتشیپ  هک  درکیم  شاهراـشا  ناـنچمه  ربماـیپ  . دوـب يدرد  اوکـش و  هیـالگ و  ياـج  هچ  تشاد و  یمغ  هـچ  دـناوخیم ، شیوـخ 

رترب تفرعم  تضایر و  رفـس  و  جح ، نارازه  باوث  زا  هحفـص 13 ] دوریم [ ، شیپ  وا  يوس  هب  هک  یماـگ  ره  رد  هظحل  نیا  رد  تسنادیم 
هدـمآ یگنـس  ییوگ  داتفا ... ورف  ربمایپ  هظحل  نیا  رد  . دوب كولـس  يداو  کی  یط  يو  ماگ  ره  يزابناج  قشع و  هظحل  نیا  رد  اریز  تسا .

درک و هاگن  رگید  ياهظحل  داتفایم . راک  زا  ییوگ  شبلق  ... دـیدن ار  وا  تشادرب و  كاـخ  زا  رـس  هراـمع  دوب . هدـنکفارد  اـپ  زا  ار  وا  دوب و 
نایم رد  ییوگ  هک  ناسنآ  حورجم ، هتـسکش و  هراپ ، ینادند  بل و  اب  نوخ و  هقرغ  ياهرهچ  اب  زین  وا  دز و  نیمز  رب  وناز  هک  دید  ار  ربمایپ 
لعل جرد  ناـیم  رد  رد  ياـههراپ  ناـنوچ  شیاهنادــند  ؤلـألترپ  ياهدــیراورم  و  دــنکیم ، مـسبت  وا  يوـس  هـب  قرع ، کـشا و  زا  ياهلاـه 

نانوچ ملاع  ياج  چـیه  رد  ابجع ، ... رتشیپ رتشیپ ، نم . يوس  هب  ایب . دـناوخیم -. دوخ  هب  ار  وا  زاب  ددـنخیم و  وا  يوس  هب  دـشخردیم ،
داد و تمحر و  شیاشخب و  همه  یکی  هک  ناج ، ود  هبذاج  هنحص  قشع ... يالبرک  رد  رگم  زج  داتفا ، دهاوخن  هداتفین و  قافتا  هنحـص  نیا 

زوسرپ دح  نیدب  ات  یلگ  لبلب و  هناورپ ، عمش و  قوشعم ، قشاع و  چیه  يرآ  قشع ... شطع  یگنـشت و  زاین و  همه  يرگید  تسا و  شهد 
قافتا ییاههنحص  اج  نیا  تسا ... هتـشادن  هاگن  هبذاج  همه  نیا  دحا  نانوچ  یقـشع  سلجم  چیه  دناهدرکن و  هاگن  ار  رگیدمه  هناقـشاع  و 

اب هک  ییولبات  تسین . قوش  همه  نآ  فصو  يارای  ار  یملق  چیه  تقر  تمظع و  تدش  زا  دـنرادن و  ار  نآ  تمظع  بات  اههدـید  هک  داتفا 
فیـصوت هب  ار  نآ  ات  درکن  زین  شـشوک  یتح  دـش و  نآ  توهبم  تریح ، هقرغ  شوماـخ و  تسیرگن و  ار  نآ  ناوتیم  رابکـشا  یناگدـید 

. دوـصقم دارم و  يرگید  کـلاس و  دـیرم  هحفــص 14 ] یکی [  بوذــجم . يرگید  بذاـج و  یکی  رگنب ؛ ار  ناـج  ود  هبذاـج  رگنب ، . دروآ

. دیـشکیم دوخ  هب  هاک  نانوچ  ار  وا  يدـمحم  قشع  تبحم و  يابرهک  هک  تسود ، هاگن  هک  قشع ، هک  دوب  بوذـجم » کلاس و   » كرـسپ
بلق نانچ  و  دیشکیم ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  ياهظحل  ربمایپ  دیـشکیم ... دوخ  يوس  هب  سیطانغم  نآ  دوب  یگدادلد  همه  هک  ار  شناج  زلف 
ربمایپ مد  نیرخآ  رد  دنک . عادو  يو  زا  وا ، رهم  هشوت  بات و  نیرخآ  نودب  دراپـسب و  ناج  يو  زا  رود  تشاذگیمن  ار  شرادافو  هادـلد و 

هبرض وا  رب  یتخس  هب  نانمشد ، زا  یکی  هبرض  ای  ریشمش و  هک  دوب  ياهظحل  رد  نیا  تشادن . نتـساخرب  تقاط  یتاظحل  ات  رگید  داتفا و  ورف 
دوب یسک  اهیکیدزن  نیمه  رد  دوب . مامت  همین  نانچمه  وا  راک  اما  دتسیا . ياپ  رب  تسناوتن  رگید  هک  نانچ  تخادنا ، ورف  ار  وا  دروآ و  دراو 
هقرغ شیاپارـس  دوخ  هک  ياهظحل  نانچ  رد  ربمایپ  رگم  و  تفریم ... ایند  نیا  زا  هک  دوب  وا  تبحم  قوش  هب  درپسیم و  ناج  وا  دـیما  هب  هک 

ناج هظحل  کی  رد  مه  اب  ود  ره  راذـگب  ... دربب رطاخ  زا  ار  سک  نآ  تسناوتیم  دوب  اـسرفتقاط  یگدـنامرد  یگتـسخ و  تحارج ، نوخ و 
مراذگناو و يرهم  هاگن  یتبحم و  عادویب  تسا  هدرک  نم  يادـف  ار  نتـشیوخ  هک  ار  ناج  نآ  مد ، نیرخآ  ات  مریمب ، رگا  یتح  و  میراپـسب ،

نب ثراح  هناجدوبا ، نانوچ  یمدـق  تباث  ياههرهچ  يراوتـسا  يدرمیاـپ و  هب  هظحل ، نیا  رد  هناتخبـشوخ  دزیخرب . تسناوتن  ربماـیپ  مورن ...
وا اما  دوب . هدـش  هدـنکارپ  وا  درگ  زا  نمـشد  یتاـظحل  يارب  هداـبع  نب  دعـس  تباـث و  نب  ماـصع  فینح ، نب  لهـس  ذاـعم ، نب  دعـس  همص ،
رد کنیا  هک  دـید  ار  هرامع  رگید  راـب  درک و  هاـگن  ... دوب دوخ  رادـلد  يوج  تسج و  رد  و  تشاد . نیمز  رب  تسد  دوب و  هداـتفا  ناـنچمه 
هک یهاـگن  كاـچ و  كاـچ  ياـهبل  اـب  نوخ و  مخز و  هقرغ  دوب . هدـناسر  وا  هب  ار  دوـخ  يرآ  دوـب ... هحفـص 15 ] شایمدق [  جـنپ  راهچ 

دوخ هب  ار  وا  ربماـیپ  رگید  راـب  کـی  دوـب . هدرک  هریخذ  دوـخ  رد  هاـگن  نیرخآ  يارب  مد -  نیرخآ  اـت  ار -  تاـیح  ییاـشور  غورف  نیرخآ 
... یلا ینم . ندا  تفگ : درک و  زارد  هرامع  يوس  هب  ار  شتـسد  ماگ ... کی  کـنیا  و  ماـگ . ود  ماـگ ... هس  ود  دوب . هدـنامن  يزیچ  دـناوخ .

ار ییایرد  هک  یقیرغ  نانوچ  دش و  دنلب  هنیس  يور  رب  عقاو  رد  تشادرب . ار  ماگ  نیرخآ  رسپ  ونم  هب  اج ... نیا  نم ... شیپ  رتکیدزن . ایبیلا ...
ار شاهدولآ  كاخ  ياههنوگ  داهن ... اهاپ  نآ  رب  ار  شرـس  تفرگرب ... رد  ار  وا  ياهاپ  دـناسر ... ربمایپ  ياهاپ  هب  ار  دوخ  تسا ، هدرک  یط 
وا هب  تسیرگنیم  ار  وا  دوخ  هنـشت  نامـشچ  همه  اب  دوب و  هتفرگ  ار  ربمایپ  يوناز  شیاهتـسد  اب  هک  یلاح  رد  تشاذـگ و  وا  ياـپ  قاـس  رب 

یهآ هراـمع  درک ... وا  رب  یمـسبت  و  داـهن ... شاهرهچ  رب  تسد  درک ... شزاوـن  ار  شرـس  درب و  شیپ  تسد  یتخـس  هـب  ربماـیپ  دـش . هریخ 
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راثن ار  دوخ  رون  دریمیم و  حبـص  هدیپس  رد  هک  یعمـش  هآ  نیرخآ  نانوچ  یتسمرـس ... يداش و  ییانـشآ و  ییانـشور  همه  یهآ  دیـشک ...
وا يرآ  درپس ... ناج  تسب و  ورف  هدید  درپسیمرد ... دهدیم و  ماو  يرتگرزب  ییانشور  هب  ار  دوخ  یتسه  دنکیم و  نابات  دیشروخ  هرهچ 
هک سک  نآ  ياـپ  رد  رـس  داد . ناـج  ربماـیپ  ياـهاپ  يور  رب  تشاد  نت  رد  اـقیمع  هک  ییاـهریت  هزین و  راـبنارگ  يراـک ، مـخز  هدراـهچ  اـب 

نینچ اب  گنج  نیا  رد  سک  چیه  وا  زج  هآ ... دوب ... شرس  رب  ربمایپ ، تسد  مد ، نیرخآ  رد  داد ... ناج  نینچ  نیا  هداهن و  تشاد  شتسود 
ناـج هناـناج  و  دـنلب ، هناقـشاع ، نینچ  نیا  دراذـگب و  ربماـیپ  ياـهاپ  رب  اهمدـق ، رب  ار  شیاـههنوگ  شاهرهچ ، شتروـص ، هـک  درمن  یناـیاپ 

رب شتروص  هک  درک : تبث  دوخ  يارب  ار  دنمجرا  تیعقوم  دنمهوکش و  تزع  نینچ  دحا ، ههبج  یمامت  هحفص 16 ] رد [  تفر و  دراپسب ...
... داد ناج  ات  دوب  ربمایپ  ياپ 

هبیسن

رب تساکیم ، رارف  ببس  هب  هچ  تداهش و  ببـس  هب  هچ  شناتـسود ، دادعت  هک  نانچمه  دش . رتتخـس  ربمایپ  رب  راک  هظحل  ره  سپ  نیا  زا 
نایم نیا  رد  ... دـنام اهنت  ربمایپ  ابیرقت  تفرگ و  جوا  رارف  راک  هک  دـمآ  شیپ  ياهظحل  هاـگ  نآ  . دـشیم رتنوزفا  نوزفا و  شنانمـشد  دادـعت 

رد دوخ  رسپ  ود  رهوش و  اب  هک  تسا ، ورمع  نب  ۀیزغ  رسمه  بعک ، رتخد  هبیسن  . تسا گنج  نیا  ياهیتفگش  زا  راصنا ، زا  ینز  هبیـسن  هصق 
ناحورجم و هب  تمدخ  هکلب  گنج ، رد  تکرـش  دصق  هب  هن  زاغآ ، زا  يو  دندوب . هرامع  هللادبع و  وا  رـسپ  ود  تشاد . روضح  دـحا  گنج 

عاضوا نوچ  اما  دادیم ... بآ  ار  هنشت  ناحورجم  هژیوب  و  تشاد ، شود  رب  بآرپ  یگشم  زور  زاغآ  زا  . دش رـضاح  ناگنـشت  هب  نداد  بآ 
حالـس داهن و  ورف  ار  بآ  گشم  درک ، هظحالم  نمـشد  يایرد  نایم  رد  ار  وا  كانفوخ  ییاـهنت  دـید و  ربماـیپ  ناـیز  هب  ار  ههبج  نیگمهس 

دحا ياههنماد  هب  حبـص  هدـیپس  زا  : تسا هدرک  فیـصوت  هنوگ  نیا  حورـشم  یـشرازگ  رد  ار  اـهههبج  عاـضوا  اهدـعب  يو  دوخ  ... تفرگرب
. دریگ هحفص 17 ] رارق [  رهـش  رد  دناوتیمن  هک  درادیم  شاهتفـشآ  نانچ  مالـسا ، هاپـس  راک  نایاپ  هغدغد  زین  ربمایپ و  هب  قشع  دوریم ...
، ار ههبج  زیچ  همه  دنکیم . هراظن  ار  ناناملسم  يزوریپ  دتسیایم و  ياهشوگ  گنج  زاغآ  اب  دراد . ههبج  رد  رـسپ  ود  رهوش و  وا ، نینچمه 

تمیزه هب  يور  ناناملـسم  هک  هاگ  نآ  ات  دراد . رظن  ریز  تقد  هب  ار  شیرق  نارادـمچرپ  یپایپ  نداتفا  ناناملـسم و  دوس  هب  داـب  شزو  یتح 
يوزرآ رد  هتفیـش ، دـباتیمنرب . ار  نداتـسیا  ياهشوگ  رگید  هک  تسا  هظحل  نیا  رد  ... دـنیبیم ربمایپ  ناـیز  هب  ار  رازراـک  قرو  دـنهنیم و 

تشپ هدش ، هدنکارپ  ربمایپ  فارطا  زا  مدرم  هک  تسا  دهاش  وا  دنیبیم . دوخ  هفیظو  ار  شیوخ  نامیا  دیما و  زا  عافد  ناج ، ياپ  ات  گرم و 
نایاپ ات  زاغآ  زا  دنیبیم . ربمایپ  يوس  هب  هتخآ  ریشمش  اب  ار  هئیمقنبا  هلمح  نینچمه  دنراذگیم . یلاخ  یکانمهس  طیارـش  نانچ  رد  ار  يو 

هک تسا  ریطخ  هظحل  نیا  رد  دـنیبیم . زین  ار  مالـسا  رادـمچرپ  نداتفا  و  ربمایپ ، زا  ار  ریمع  نب  بعـصم  عافد  تسا . گـنج  هکرعم  نتم  رد 
هئیمقنبا دنکیم . هلمح  نانآ  يوس  هب  یگنلپ  هدام  نوچمه  دزادـنایم و  ریت  نمـشد  يوس  هب  هتفرگرب  نامک  ریت و  دروآیمن و  بات  رگید 

يو هناش  رب  قیمع  نانچ  یمخز  شدـنزیم . ریـشمش  اـب  دـنیبیم و  ربماـیپ  یعفادـت  ياـهرپس  زا  یکی  ار  وا  دراد ، ار  ربماـیپ  ندز  دـصق  هک 
نیا اب  دنک . ظفح  نمـشد  هزین  غیت و  دنزگ  زا  ار  شنت  هک  هرز  هن  دراد و  رپس  هن  نز  ... دماجنایم لوط  هب  نآ  يوادم  لاس  کی  هک  دنزیم 

دنکفایم رظن  ربمایپ  نوخ  فوخ و  هکرعم  نایم  رد  هاگان  دراد ... ار  شیوخ  ربمایپ  تیاـمح  تیمح  قشع و  تماهـش  زیچ  ره  زا  شیب  همه 
نادرم هک  ياهظحل  رد  دهاوخیم و  وا  يادف  ار  شیوخ  ناج  نارگ  ییاهمخز  ناکچ و  نوخ  ینت  اب  هک  تسا . هبیسن  وا  دنیبیم . ار  ینز  و 

، ریشمش اب  هاگ  دزادنایم و  ریت  هحفص 18 ] هاگ [  تسا و  هتسب  رمک  هب  ار  شرداچ  تسا ... هداتسیا  هنادرمیاپ  دنزیرگیم ، رابک  هباحـص  و 
تدـش زا  افو  تبحم و  سیدـنت  نآ  دـندز و  شنت  رب  يراـک  مخز  هدزیـس  زور  ناـیاپ  اـت  دناهتـشون  دـنزیم ... نمـشد  رب  يراـک  تاـبرض 
هداتفا یتفگـش  هب  شنارگاشامت  هک  تفریم  شیپ  دزیم و  داتـسیایم و  هنادـنمتریغ  نانچ  همه  نآ  اب  تساخیمرب ... داتفایم و  يزیرنوخ 

رد . درکیم قیوشت  رتشیب  تعاجش  يورشیپ و  هب  ار  دوخ  يوش  نارسپ و  زیتس ، گنج و  تدم  مامت  رد  هک  نآ  همه  زا  رتتفگـش  و  دندوب .
قبط اهدعب  دـنراد و  يدـج  زیهرپ  شمان  ياشفا  زا  ناینـس  و   ) تسا ربمایپ  کیدزن  هباحـص  زا  هک  مالـسا ، هاپـس  نایرارف  زا  یکی  هظحل  نیا 
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نینچ درم  نآ  رب  رگـشنزرس  ینحل  اب  ربماـیپ  تخیرگیم . رپس  اـب  تسا ) باـطخ  نب  رمع  هک  دـید  میهاوخ  ناـنآ  دوخ  زا  نت  هس  ود  نوتم 
نانچمه دنکفا و  ار  دوخ  رپس  يرارف  «. دنرادرب ار  نآ  دـنگنجیم  هک  یناسک  ات  راذـگب  نکفیب و  ار  ترپس  لقاال  رادرپس ، ياه  : » دز گناب 

ربمایپ دروآ . هلمح  نز  يوس  هب  رواکت  يراوس  بسا  رازراک  مرگامرگ  رد  ... تشادرب ار  رپس  هبیـسن  تفررد و  تشاذگ و  ار  ندـیود  يانب 
هب سک  نیرتکیدزن  دـنک و  يراک  هبیـسن  يارب  تسناوتیمن  يو  دوخ  دـید . رطخ  رد  ار  نز  هاگان  دـیگنجیم ، تسدرود  رد  ياهشوگ  هک 
رب تشپ  زا  درم ، هظحل  نامه  رد  هک  تفریم  نآ  میب  اریز  بایرد »! ار  تردام  هرامع  : » تشادرب دایرف  ربماـیپ  دوب . هراـمع  شرـسپ  هبیـسن ،

هبیسن دوب . هدرک  هناشن  ار  وا  هتخیهآرب  ریشمش  اب  هک  تشگرب  يراکراوس  يوس  هب  دینـش . ار  ربمایپ  رادشه  دایرف و  هبیـسن  دبوکب . نز  قرف 
هحفص يارب [  داتفین ، رگراک  ریـشمش  دید  هک  راکراوس  هظحل  نیا  رد  درک . عفد  رپس  اب  ار  وا  ریـشمش  هبرـض  و  تفرگ . تسد  رب  ار  شرپس 
دورف توق  مامت  اب  هبیسن ، ریشمش  هک  دوب  یفاک  هظحل  نیمه  . درک نز  هب  تشپ  دنادرگ و  ار  بسا  رگید ، ياهبرـض  ندز  تهج و  رییغت  [ 19
دایرف دروآ  هلمح  نز  يوس  هب  راکراوس  هک  نآ  زا  شیپ  رگید و  راب  ربمایپ  دنداتفا . ورف  راوس  بسا و  دـنک . یپ  زا  ار  بسا  ياپ  ود  دـیآ و 

زا یکی  ردام ، زا  رترود  مدـق  نیدـنچ  . دـندروآرد ياپ  زا  ار  نمـشد  ود ، ره  تفاتـش و  ردام  يرای  هب  رـسپ  بایرد ! ار  تردام  هراـمع ، دز :
یمخز درب و  شروی  دیز  نب  هللادبع  وا  رگید  رسپ  يوس  هب  تشاد ، امرخ  تخرد  يدنمونت  هب  یتماق  رب و  هک  نمشد ، هاپس  ناروالد  نالی و 

مودـصم زا  هداتفین ، یقافتا  چـیه  ییوگ  هک  ناسنآ  لاـبلاغراف و  دز و  ار  دوخ  هبرـض  مجاـهم  درم  دروآ . دراو  يو  پچ  يوزاـب  رب  نارگ 
توخن و هب  هبرض ، کی  ندز  زا  سپ  هک  تشاد  نانیمطا  دوخ  ياههبرض  هب  نانچ  نکفنمـشد ، نتلیپ  . تفر دوخ  راک  یپ  دش و  ادج  دوخ 

هللادـبع . دروآیمن دراو  ار  مود  هبرـض  تسا ، یفاک  بورـضم  ندروآرد  اـپ  زا  يارب  هبرـض  کـی  ناـمه  تسنادیم  نوچ  تفریم و  رورغ 
شرـسپ مخز  نتـسب  هب  تشاذگ و  ورف  ریـشمش  تسویپ . نانآ  عمج  هب  هبیـسن  دنبب . ار  تمخز  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دناسر . ربمایپ  هب  ار  دوخ 

یهار تفرگرب و  ریشمش  زین  دوخ  .و  نزب ار  نمشد  زیخرب و  دز -: بیهن  ار  رسپ  درب ، نایاپ  هب  ار  شراک  هک  نآ  ضحم  هب  اما  دش . لوغـشم 
دنلب يادص  هب  هکلب  دوبن و  یبلق  طقف  هک  ینیـسحت  درکیم . ناشنیـسحت  لد  رد  تسیرگنیم و  زابکاپ  هداوناخ  نیا  رب  ربمایپ  دـش . نادـیم 

هحفـص 20] ناوترپ [  بیکـشرپ و  نز  يا  هرامعما ، يا  وت  نانوچ  تفگ : درک و  هبیـسن  هب  ور  ربماـیپ ، هظحل  نیا  رد  دروآیم . ناـبز  رب  زین 
درک یمخز  ار  ترـسپ  هک  يدرم  هبیـسن ! رگنب  دناوخ : دوخ  هب  ار  وا  ربمایپ  هک  دوب  هدشن  رود  ربمایپ  زا  یماگ  دـنچ  هبیـسن  زونه  ...؟ تسیک
دنلب یلخن  يروانت  هب  يرکیپ  هک  رکیپلوغ  درم  نامه  دوب . هدرک  ملق  ار  شتـسد  هک  دـید  ار  دوخ  رـسپ  براض  رداـم ، و  تسا . درم  نیمه 

شوت و رد  هک  هچنآ  زا  شیب  تعیبط و  قوفام  سب  ییورین  ییوگ  دناوخیم  ماقتنا  هب  ار  وا  درکیم و  شعیجشت  ربمایپ  هک  کنیا  تشاد ...
ربمایپ هک  هچنآ  ییوگ  دوب . شایفاک  ربمایپ  زیگناتماهـش  شخبیلاعت و  رهمرپ ، هاگن  درکیم . سح  دوخ  ناج  نت و  رد  تسا ، ینز  ناوت 

دروآ و هلمح  مجاهم  لوغ  يوس  هب  هدیـشکرب  ریـشمش  اب  . دوب هدش  لیدبت  ریذپانتمواقم  مجاهم و  ییورین  هب  وا ، كاپ  هدارا  تساوخیم ،
رد داتفاورف ... كاخ  رب  تسکـش و  یپ  زا  تماق  یمامت  اب  ایربک  توخن و  سیدنت  نامه  لخن ؛ هاگان  هک  دز  وا  ياپ  قاس  هب  یتبرـض  نانچ 
نز هناراهق  تلوصرپ و  هلمح  ندـید  هب  ربمایپ  دـندرک . مامت  ار  شراک  دـندرب و  شروی  هداتفا  درم  هب  مالـسا  هاپـس  زا  درم  ود  یکی  مد  نیا 
هب شوخ  هچ  هبیسن )  ) هرامعما يا  دومرف : و  دش ... راکشآ  شیاهنادند  هک  ياهنوگ  هب  يدنماضر ، يدنسرخ و  رـسارس  یمـسبت  درک . مسبت 

درک و تزوریپ  هک  ساپـس  ار  ادـخ  تفگ : نینچ  يو  هـب  دوـب  یگتـسخ  نوـخ و  هـقرغ  وا  دوـخ  هـک  ناـنچمه  سپـس  ... يدـناسر شرفیک 
یلاح رد  دیگنجیم و  رگـشیاشخب  رهمرپ و  هداوناخ  نیا  عمج  رد  ربمایپ  نینچ  نیا  ... دومن نشور  تنمـشد  ینوبز  رفیک و  هب  ار  تنامـشچ 
راشف داهنیمن . سپاو  یمدق  دـیبنجیمن و  دوخ  ياج  هحفـص 21 ] زا [  ماگمین  یتح  درکیم و  تمواـقم  دوب ، موجه  دروم  فارطا  زا  هک 
لحاس هب  ار  دوخ  راهق ، ینافوت و  ییایرد  جاوما  نانوچ  یهاگ  زا  ره  هک  یلع  هناناج  عافد  هک  دوب  نانچ  نمـشد  ررکم  تالمح  تابرض و 

دادقم و فینح و  نب  لهـس  هناجدوبا و  يدرمیاپ  دنکارپیم و  وا  درگادرگ  زا  ار  نمـشد  و  درکیم -  رـش  عفد  وا  زا  و  دـناسریم -  ربمایپ 
نانیا دنک ... عفد  وا  زا  ار  كانمهـس  تابرـض  كاندرد و  ياهدـنزگ  تسناوتیمن  و  درکیمن . وفاکت  رگید  نت  راهچ  هس  ذاعم و  نب  دـعس 

زا دوخ ، دوجوم  تیعضو  هدناماو  هتـسخ و  وا  هک  دوب  يدح  هب  نمـشد  تابرـض  اما  دندرکیم . عافد  ربمایپ  زا  ناج  ياپ  ات  رودقملایتح و 
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رد مد و  نیرخآ  رد  هک  دوب  هتفر  لیلحت  نانچ  ربمایپ  ياهورین  ... تسجیم يراـی  دـنمتریغ  ینز  تردـق  ورین و  یتح  يایعفادـت  يورین  ره 
هتفرگرب نامک  ریت و  نز  و  زادنیب ... ریت  تسیاب و  اج  نیا  هرامعما  يا  : تفگیم نینچ  هبیـسن  هب  دـندوب ، هتخیرگ  ناملـسم  نادرم  هک  یلاح 

عافد دوب ، حورجم  شیاپارـس  هک  يربمایپ  زا  هتـسکش ، مهرد  حورجم و  ياپ  رـس و  ناکچنوخ و  هناش  یمخز ، يوزاب  تسد و  اب  هراـبود 
. تشاد ار  وا  ندز  دـصق  تخاتیم . شیپ  ربمایپ  يوس  هب  هک  دـید  ار  يراکراوس  مد  نیا  رد  تسیرگن و  هبیـسن  . تخادـنایم ریت  درکیم و 

باترپ راوس  يوس  هب  توق  یمامت  اب  تفرگرب و  ار  یگنـس  دش و  مخ  راچان  هب  دوب . هتـشگ  یهت  شنادریت  اما  دزادـنا ، وا  هب  يریت  تساوخ 
دروخ بسا  مشچ  هب  مکحم  اما  دروخن . راوس  هب  گنس  دنک و  يریگهناشن  تسرد  دوب  هتسناوتن  شوشغم  ناشیرپ و  یتیعقوم  رد  يو  درک .

. دیطلغ نیمز  رب  راسنوگن  داد و  تسد  زا  ار  شلداعت  زین  بسا  دوخ  دز و  نیمز  رب  ار  شراکراوس  یتخـس  هب  درک و  مر  ناویح  هجیتن  رد  و 
یپایپ دوب و  هدش  مخ  تساخیمرب ، نیمز  زا  هظحل  ره  الامتحا و  هک  راوس ، هلمح  يریگشیپ  يارب  هدروخمخز  حورجم و  هحفص 22 ] نز [ 

دنک هلمح  ربمایپ  هب  ادابم  هک  دوب  نآ  كانمیب  دزیم و  یـشوکتخس  تمه و  اب  نانچ  دزیم . راوس  يوس  هب  تشادیمرب و  گنـس  نیمز  زا 
وا رب  گنس  اههد  نز  دنک ... تکرح  تسناوتن  هداتفا و  كاخ  رب  دنک ، هدافتسا  دوخ  ریـشمش  زا  دناوتب  هک  نآ  زا  شیپ  راوس ، ماجنارـس  هک 

هدومن رـش  عفر  هدرک و  عفد  ربمایپ  هب  میقتـسم  هلمح  زا  ار  كافـس  ینمـشد  رویغ ، نز  رگید ، راب  کی  ... دوب هدروآ  شرد  اـپ  زا  دوب و  هدز 
هقرغ ار  شیاپارـس  هک  دـش  نز  هناـش  رب  نارگ  تخـس و  یمخز  هجوتم  هظحل  نیا  رد  درکیم ... اـعد  ار  يو  شیوخ  لد  رد  ربماـیپ  دوـب ...
وربا رب  مخ  هدرک و  لمحت  ار  نآ  درد  شیپ  یتعاس  زا  هبیسن  هک  دوب  هئیمقنبا  ریشمش  نیگمهس  هبرـض  نامه  الامتحا  نیا  دوب . هدرک  نوخ 

. دنبب ار  شمخز  باتـشب و  تردام  کمک  هب  دوز  دومرف : درک و  هبیـسن  رـسپ  دیز  نب  هللادبع  هب  ور  مخز ، نآ  ندـید  هب  ربمایپ  دروآیمن ...
تکرب ریخ و  هداوناخ  امـش  هب  دنوادخ  درک -: اعد  نینچ  دنونـشب  همه  هک  دنلب  يادـص  هب  راکادـف ، زابناج و  هداوناخ  نیا  قح  رد  هاگ  نآ 

زا رتهب  مه  تدوخ  ماقم  تسا و  رمع  رکبوبا و  زا  رتهب  تیردـپان  ماقم  انامه  تسا ، رمع  رکبوبا و  ماقم  زا  رتهب  تردام  ماقم  اـنامه  دـهدب .
فیرحت هنوگ  نیا  ار  ربماـیپ  نخـس  مولعم ، صخـشم و  ياـهمان  نیا  ياـج  هب  ننـست ، لـها  نوتم  بلغا  رد  هک  دوش  تقد  . ) ناـمثع رمع و 

نوچ هبیسن  هحفص 23 ] [ . ] 2 .( ] داد میهاوخ  حیـضوت  دوخ  ياج  رد  هک  تسا ، نالف  نالف و  ماقم  زا  رتهب  تردام  ماـقم  اـنامه  دـناهدرک :
هباحـص رب  ار  وا  هداوناخ  ربمایپ  هک  ار  يدـییأت  دـیکأت و  نآ  زین  ار و  وا  ینامحر  ياعد  دـید و  شیوخ  قح  رد  ار  ربمایپ  شیاشخب  فطل و 

، ادخ یمارگ  ربمایپ  يا  تفگ -: نینچ  ربمایپ  هب  هحفـص 24 ] دیدیم [  دوخ  نادنواشیوخ  زا  رترب  ار  نانآ  هداد و  ناحجر  شیوخ  کیدزن 
نامـسآ رب  تسد  فوخ  رتسکاخ و  نوخ و  ههبج  نامه  رد  ربمایپ ، دـهد ... رارق  وت  نامزالم  ناتـسود و  تشهب  رد  ار  ام  هک  هاوخب  ادـخ  زا 

شناج رسارس  هک  یلاح  رد  اعد ، نیا  ندینش  هب  هبیـسن  ... هد رارق  نم  ناتـسود  تشهب  رد  ار  نانیا  اراگدرورپ ، درک -: اعد  نینچ  تشادرب و 
[ . 3 . ] درادن یتیمها  نامیارب  ایند  رد  ییالب  تبیصم و  هودنا ، چیه  سپ  نیا  زا  تفگ -: نینچ  دوب ، ساپس  يداش و  هقرغ 

ربمایپ رظن  دقن  ربخ و  کی  لیلحت 

تنب هبیسن  ماقمل  :» دناهدرک فیرحت  هنوگ  نیا  هبیسن  هرابرد  ار  ربمایپ  زیمآدییأت  نخـس  ننـست  لها  نوتم  بلغا  رد  میتفگ  رتشیپ  هک  نانچ 
یمک یتسار  هب  .« تسا نالف  نالف و  ماقم  زا  رترب  بعک  رتخد  هبیسن  هحفص 25 ] ماقم [  زورما  [ 4 ... ] نالف نالف و  ماقم  نم  ریخ  مویلا  بعک 

نیتـسار رواد  لادـج ، گـنج و  نوناـک  رد  ربماـیپ  اریز  تسا . نآ  رادـناشن  یعطق و  فیرحت  رگناـشن  هلمج  نیا  يوهاـم  راـتخاس  رد  تقد 
وـس نآ  زا  دنکیم . عافد  لدع  قح و  میرح  زا  هنادنمتریغ  ناج  ياپ  ات  هدز و  رمک  رب  رداچ  هک  دنیبیم  ار  ینز  تسا . شیوخ  تما  لامعا 

هک تسین  بجاو  وا  رب  درادن و  یناشفناج  داهج و  رب  ياهفیظو  نیرتمک  نز  نیا  دنزیرگیم ... رابتلذم  ياهنوگ  هب  هک  دنیبیم  ار  ینادرم 
رازراک رد  ربص  يرادیاپ و  ههبج و  رد  روضح  نادرم ، نآ  رب  هک  یلاح  رد  دنک . يزابناج  يزابرـس و  يراپـسناج ، كانفوخ  ههبج  نیا  رد 

رب نارگ  يراک و  مخز  هدزیـس  نز  نیا  دـنراذگن . اهنت  ار  وا  ساسح  ریطخ و  تاظحل  نیا  رد  هک  دـیاب  تسا و  ینیع  بجاو  یهلا و  هفیظو 
مان دربیم و  ار  نز  نیا  مان  ربمایپ  هک  یلاح  نینچ  رد  . دـنزیرگیم ياهمطل  مخز و  چـیهیب  ناـنآ  دزیرگیمن و  دراد و  هناـش  اـپ و  تسد و 
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هناراکهظفاحم و تسا  نکمم  هنوگچ  تسا ، لئاق  توافت  نادرم  نآ  يهناـنوبج  رارف  اـب  وا  هناـناج  عاـفد  ناـیم  و  دـنکیم ، رکذ  ار  شردـپ 
رواد يو  تسا . یضاق  ربمایپ  يرآ  ؟ دنک هدافتسا  نالف » نالف و   » لمهم انعمیب و  هملک  زا  نایرارف  نآ  مان  رکذ  ياج  هب  دنک و  هیقت  هنانوبج 
مکح لداع ، يرواد  نانوچ  هک  تسوا  رب  .و  تسا شیوخ  تما  لامعا  هقباـسم و  نادـیم  فرطیب  حیرـص و  روـالد ، رواد  وا  تسا . رگداد 

يرگداد يرواد و  هحفص 26 ] ماقم [  یفانم  یتیعقوم ، نانچ  رد  ربمایپ  زا  نالف » نالف و   » نخس رکذ  دهد ... موتکم  و  هتـسبرس ، هن  یعطق و 
زوریپ نالف  رب  یقت   » دیوگب لثملایف  دیایب و  ياهزرابم  نادیم  رد  يرواد  ناکم  ای  هاگداد و  رد  ریبخ  دنمدرخ و  يایـضاق  رگا  اریز  تسوا 

هدرک نایب  يرواد  هاگداد  لقع و  ماظن  زا  نوریب  شوشغم و  لمهم و  شودـخم ، ینخـس  هلمج ، نیا  اب  قطنم  لقع و  مکح  هب  اـیآ  هن  دـش ،»
هک دوب ، وا  نوداـم  هک  وا  فیرح  و  دـش ؟ زوریپ  یـسک  هچ  رب  یقت  دـسرپب  رواد  زا  هک  درادـن  قح  هدنونـش  اـیآ  تروـص  نیا  رد  و  تسا ؟

رترب رتتسرد و  نالف ، زا  یقت   » لمع دیوگب  دیایب و  دناریم  مکح  مولعم  صخشم و  تیـصخش  ود  رب  هک  سرداد  يایـضاق  ای  و  دوب ...!؟
یـضاق نآ  هب  مدرم  تروـص  نیا  رد  اـیآ  و  تسا » موـکحم  مهتم و  زیمآاـطخ  لـمع  یناـمرفان و  رد  هک  تسا  صخـش  نـالف  نآ ، تـسا و 

تمذـم و هتـسیاش  تسرداـن و  يو  لـمع  اـما  تسا و  زیمآنیـسحت  تسرد و  یقت  يو  فـیرح  لـمع  هک  تسیک  نـالف  نـیا  دـنیوگیمن ،
فرط ود  تیوه  دـیاب  بطاـخم  دزن  رد  اریز  دـبیزیمن . يدـنمدرخ  چـیه  زا  هک  ربماـیپ ، زا  هن  اـهیرواد  هنوـگ  نیا  زگره  يرآ  شهوـکن !؟
تما لامعا  ریبخ  داقن  ریـصب و  دـقتنم  ربماـیپ  يراـب  ... دـیامنب هتـسیاش  یقطنم و  يرواد  هئارا  مکح و  اـت  دـشاب  مولعم  صخـشم و  لـباقتم ،

، صخـشم هلمج  کی  رد  نالف » نالف و   » هملک رکذ  هجیتن  رد  دیوگیم . هچ  دنکیم و  هچ  دـنادیم  لامعا  يداقن  ماقم  رد  تسا و  شیوخ 
هچ تسین ، هدنبیز  زین  يداع  نادقتنم  زا  مکح  رد  ییاطخ  نینچ  یتح  دـیآیمنرب . لقاع  لداع و  يدـقتنم  زا  زگره  هناریگعضوم  هناداقن و 

: دیوگب رعـشلادقن  ماقم  رد  يدـقتنم  هک  دـنامیم  نیا  هب  یهلا . تهاقف  تمکح و  یهاگآ و  تریـصب و  زا  هجرد  نآ  رد  يربمایپ  زا  دـسرب 
 ] دقان ارچ  دـیوگیمن  دوخ  اب  هدنونـش  و  تسین ؟ صقان  انعمیب و  ياهلمج  نیا  ایآ  تسا . رتهب  وگنخـس  نامهب  رعاش و  نالف  زا  یماج  رعش 
اب ار  مولعم  صخـشم و  یتیـصخش  رثا  شزرا  راک و  دـیاب  دـقتنم  اریز  تسا . هتـشاد  ناـیب  ار  یـصقان  هنادـقتنمان و  هلمج  نینچ  هحفص 27 ]

صخشمان و یتیصخش  اب  مولعم ، صخشم و  یتیصخش  نایم  هک  نآ  هن  دراذگب . شزرا  دقن  شجنس و  ماقم  هب  مولعم  صخشم و  یتیصخش 
هک تسا  نیا  تفگش  . تسا يرواد  دانتـسا  رابتعا و  شزرا ، نیرتمک  دقاف  وا  شجنـس  تروص  نیا  رد  اریز  دروآ . لمع  هب  هسیاقم  لوهجم 

ناونع هب  نامثع  رمع و  رکبوبا ، مان  رکذ  هک  رگید  ياج  ره  هکلب  عضوم ، نیا  رد  طقف  هن  ار  نالف » نالف و   » هملک خیرات  ناگدـننکفیرحت 
سپ رد  هشیمه  دیـشروخ  نانوچ  تقیقح  هک  اج  نآ  زا  هناتخبـشوخ  اما  دـناهدروآ ... نانآ  مان  ياج  هب  تسا ، هدوب  حرطم  یتصقنم  بیع و 

هک دنباییمرد  تحارـص  هب  دقنلالها  ددرگیم و  راکـشآ  نایوجقح  رب  دوز  سب  ینـشور و  هب  دنامیمن ، فیرحت  ياهربا  باجح  هدرپ و 
نـالف نـالف و  نآ ، ياـج  هـب  هتــشادرب و  ار  ناـنآ  ماـن  ضارما ، ضارغا و  مادـک  رب  ارچ و  دنتــسه و  یناـسک  هـچ  نـالف » نـالف و   » زا دارم 

ياهمان فیدر  ناـیم  رد  هاـگان  تسا ، ناـنآ  ماـن  رکذ  ناـیرارف و  زا  نخـس  هک  رگید  یماـقم  رد  دـحا ، گـنج  نیمه  رد  اریز  . دـنراذگیم
رد ننـست و  لها  ناخروم  دوخ  نوتم  رد  هک  لیذ  نتم  نیا  رد  تقد  دوشیم . لیدـبت  نالف  نالف و  هب  نت ، ود  یکی  ماـن  مولعم ، صخـشم و 
هک نایرارف  لمع  شرازگ  نمض  دوخ ، يزاغم  باتک  رد  ینس  هدنـسیون  يدقاو  : دنکیم دییأت  ار  ام  هتفگ  تحـص  تسا ، هدمآ  ناشیا  راثآ 

دومحم رتکد  همجرت  هب  دناهتفرگ ، رارق  دوخ  نانز  نارـسمه و  یتح  باتع  دروم  رهـش  رد  اج  نآ  دناهتفررد و  هنیدم  هب  هتخیرگ و  ههبج  زا 
هک مه  ناوتاـن ) روک و  يدرمریپ   ) موثلکما نبا  [ » هحفـص 28 دسیونیم [ : نینچ  ص 200  ج 1 ، یهاگشناد ، رـشن  زکرم  یناغماد ، يودهم 
هب عورش  هاگ  نآ  دیاهتخیرگ ؟ ادخ  لوسر  شیپ  زا  امش  تفگ : نایرارف )  ) اهنآ هب  دوب ، هتشاذگ  یقاب  هنیدم  رد  زامن  هماقا  يارب  ار  وا  ربمایپ 
هک ار  سک  ره  وا  دـندرب و  هار  نآ  رد  ار  وا  دـیهدب . ناـشن  نم  هب  ار  دـحا  هار  تفگ : اـهنآ  هب  روک ) درمریپ   ) سپـس درک و  اـهنآ  شنزرس 
وا هک  هاگ  نآ  ات  دـندروآ . ار  ص )  ) ربماـیپ یتمالـس  ربخ  دندیـسر و  یهورگ  هک  نآ  اـت  دـشیم . اـیوج  ص )  ) ربماـیپ تمالـس  زا  دـیدیم 

دوب و نالف  دـندوب ، هتخیرگ  هک  یناسک  هلمج  زا  دـهدیم ) همادا  نینچ  ار  دوخ  هلمج  هلـصافالب  يدـقاو  هاگ  نآ  . ) تشگرب روک ) درمریپ  )
دوب هدناسر  للم »  » ات ار  دوخ  هک  رماع  نب  هجراخ  نامثع و  نب  هبقع  نامثع ، نب  دعـس  هیزغ ، نب  داوس  بطاح ، نب  ۀبلعث  بطاح ، نب  ثراح 
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دیـشاپ و كاخ  ناشیا  ياههرهچ  رب  دـید ) ار  نانآ  هنادرمناوجان  لمع  ناناملـسم ، زا  ینز   ) نمیاما نوچ  و  دوب ... [ 5  ] یظیق نـب  سوا  زین  و 
بلاـج تسا و  ینـس  يدـقاو  هلمج  نیع  دـش  رکذ  هچنآ  ... سیرب كود  هدـب و  ار  تریـشمش  تـفگ : هدروآ و  كود  اـهنآ  زا  یخرب  يارب 

باتک  ) هتفرگ ماجنا  زنوج  ندسرام  داتسا  یـسیلگنا  دنمـشناد  ققحم  ححـصم و  قیقحت  هب  هک  باتک  نیمه  یقرواپ  رد  هک  تسا  نآ  هجوت 
، دروفـسکآ هعماـج  هعبطم  زنوج ، ندـسرام  روتکدـلا  قـیقحت  هنـس 207 ه.ق ، یفوـتملا  يدـقاولا ، نب  رمع  نب  دـمحم  يدـقاولل ، يزاـغملا 
هب يدقاو  خسن  زا  یضعب  رد  تسا : هتشون  یسیلگنا  هدنسیون  تسوا ، هنادنمـشناد  هحفص 29 ] عماج و [  ياهتـشوناپ  يواح  باتک  1966)و 
هب یمان  رمع  زا  هدرک و  تبث  ار  نامثع  مان  فارـشالا ، باسنا  رد  ینـس ) هدنـسیون   ) يرذالب نینچمه  تسا و  نامثع  رمع و  مان  نالف ، ياج 

هعقاو کی  حیرـص و  نتم  کی  رد  ینـس ، ناخروم  هنوگچ  هک  تسا  بجعت  ياج  (. ص 326 ج 1 ، فارـشالا ، باسنا   ) تسا هدرواین  نایم 
نیعتم و هرهچ  ماـن و  همه  نآ  ناـیم  هاـگان  دـننکیم و  ار  صخـشم  نیعتم و  ياـههرهچ  زا  نـت  تـشه  تـفه  ماـن  رکذ  یخیراـت  صخـشم 
مولعم و اصخـشم  زین  ار  نایرارف  زا  یـضعب  عضوم  یتح  دناهتـشگ و  مولعم  صخـشم و  مولعم و  ناشردـپ  دوخ و  مان  رکذ  اب  هک  صخـشم 
اب ایآ  یفیرحت  دیهمت و  نینچ  اب  دننکیم ؟ دای  نالف »  » ناونع هب  وا  زا  دنرادیم و  هدیشوپ  ار  یـسک  مان  لیلدیب  هاگان و  دنرادیم ، راکـشآ 
مان هاگان  ارچ  مولعم  صخـشم و  ياهمان  هلـسلس  نیا  نایم  رد  دنیبب  ات  دش  دـهاوخ  بیغرت  شیپ  زا  شیب  هدـنناوخ  هک  دـننکیمن  رکف  دوخ 

هدوب هچ  رد  هناراگنخـیرات  تناما  رد  تقد  لدـع و  یفانم  هناشوپقح و  هتکن  نیا  رـس  دوشیم و  لیدـبت  نـالف »  » و نـالف »  » هب نت  ود  یکی 
نآ ننست ، لها  نادنمشناد  دوخ  راثآ  رد  هدرک و  اوسر  دناهدیزای  تسد  اهفیرحت  هنوگ  نیا  هب  هک  ار  ییاهتـسد  خیرات ، هناتخبـشوخ  ؟ تسا
نیا هب  تبـسن  هک  یناسک  هلمج  زا  يراـب  هحفـص 30 ] [ . ] 6 . ] تسا هدـینادرگ  مولعم  حـضاو و  صخـشم و  ار  نالف » نالف و   » ياـههرهچ

زا یضعب  مان  ثیدح  نایوار  زا  یضعب  ارچ  هک  تسا  تفگش  رد  هدرک و  ضارتعا  هدش  رارکت  یخیرات  نوتم  رد  هک  راکـشآ  ياهیـشوپقح 
، دناهدرک یفخم  صخشم  نیعتم  ياههرهچ  مان و  رب  ار  ربمایپ  يرواد  دقن و  دناهتشاد و  موتکم  هدیـشوپ و  نالف » نالف و   » رکذ هب  ار  ناسک 

مان ربمایپ  تسا  لاحم  تسا  دقتعم  هک  نآ  نمض  يو  تسا . یلزتعم  دیدحلا  هحفص 31 ] یبا [  نبا  نیمه  زین  ننست و  لها  نادنمشناد  دوخ 
هدرب ار  اهنآ  مسا  ربمایپ  هک  ار  رفن  ود  نآ  مان  سک  ره  :» دسیونیم نینچ  دروایب ، نالف » نالف و   » ناونع هب  ار  نت  ود  نآ  صخـشم و  یناسک 

راثآ بلغا  رد  نینچمه  «... تسا نئاخ  یثیدـح  يوار  نینچ  و  هدـیزرو ، تنایخ  ربمایپ  هب  تبـسن  تسا ، هدرکن  رکذ  هدرک  راهظا  اصخـش  و 
گنج نیا  يرارف  ناونع  هب  نافع  نب  نامثع  مان  نارگید ، هللا و  لوسر  هریـس  رد  ماشهنبا  يزاغم و  رد  يدقاو  نانوچ  ننـست  لها  ناخروم 

وگب نامثع  فوع و  نب  نمحرلادبع  نایم  تسا : نینچ  نآ  لامجا  هک  دسیونیم  یبلطم  دوخ  خـیرات  رد  يدـقاو  تسا . هدـش  تبث  طبض و 
دحا گنج  رد  شرارف  ردب ، گنج  رد  شروضح  مدع  درک : مهتم  تصقنم  بیع و  هس  نیا  رب  ار  نامثع  نمحرلادبع ، دـمآ . شیپ  ییوگم 

دنکیم فارتعا  نامثع  نینچمه  و  تسا ... بلطم  هس  ره  قیدصت  دهدیم  نمحرلادبع  هب  نامثع  هک  یخـساپ  ناوضر . تعیب  رد  شتبیغ  و 
لوق زا  ینس  دنمـشناد  [ 8 ، ] دـیدحلایبا نبا  نینچمه  [ . 7 . ] تسا هداد  رارق  وفع  دروـم  ار  وا  دـنوادخ  اـما  تسا ، هتخیرگ  دـحا  زور  رد  هک 
لقن يو  دوـخ  فارتـعا  هـب  هـکلب  نآ ، نـیا و  لوـق  زا  هـن  ار  رمع  رارف  هـک  تـسا  هدروآ  یبـلطم  رمع  رارف  تاــبثا  ینــس  خروـم  يدــقاو ،
نیب تناـک  دورب  نم  ادرب  بـلطت  ةأرما  هحفـص 32 ] هتفالخ [  مایا  یف  هتءاج  هنا  يور  اـمب  دـحا  مویرف  رمع  نا  يور  نم  جـتحاو  ... دـنکیم
هذه با  و  دحا ، موی  تبث  هذه  با  نا  لاقف : کلذ ، یف  هل  لیقف  هتنبا ، در  ةأرملا و  یطعاف  اضیا ، ادرب  بلطت  رمعل  تنب  اهنم  تئاج  و  هیدی ،
ینز رمع  تفالخ  مایا  رد  دیوگ  يوار  تسا : نیا  هدرک  لیلد  هماقا  دـحا  زور  رد  رمع  رارف  هب  هک  سک  نآ  تجح  : تبثی مل  دـحا و  موی  رف 
نیا رد  تساوخ . رمع  زا  ار  اههچراپ  نآ  زا  يرادـقم  نز  و  تشاد . رارق  ییاهبنارگ  درب )  ) هچراپ رمع  شیپ  هک  یلاـح  رد  دـمآ ، هفیلخ  دزن 

هب داد و  ار  درب »  » هچراپ نز  نآ  هب  رمع  تساوخ . ار  اههچراپ  نآ  زا  يرادـقم  شردـپ  زا  زین  وا  دـش و  رـضاح  اج  نآ  زین  رمع  رتخد  هظحل 
گنج ههبج  رد  دـحا  زور  رد  شردـپ  هک  دوب  نآ  مداد  ار  هچراپ  نز  نیا  هب  هک  نآ  لیلد  تفگ  رمع  دـیوگیم : يوار  دادـن ... دوخ  رتخد 

رد . دادن یناشن  دوخ  زا  یگداتـسیا  تخیرگ و  دحا  زور  رد  شردپ  هک  دوب  نآ  لیلد  هب  مدادـن ، رمع  رتخد  هب  هک  نآ  لیلد  داتـسیا و  دـحا 
هب ار  ناهذا  دهاوخیم  ینـس  دنمـشناد  هک  تسا  نآ  رگناشن  تسا و  لمأت  لباق  هک  هدروآ  رگید  یبلطم  [ 9  ] دیدحلایبا نبا  باتک ، نامه 
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یف هللا  همحر  ۀیمامالا  هعیشلا  يأر  یلع  هیقفلا  يوسوملا  يولعلادعم  نب  دمحم  دنع  ترـضح  : دراد فوطعم  یـسررب  هجوت و  لباق  یتقیقح 
، هریـسیبا نبا  ینثدح  لاق  يدقاولا  انثدح  أرقف : يدقاولا ، يزاغم  هدنع  أرقی  يراق  هئامتـس و  نامث و  هنـس  یف  دادغبب  باودلا  بردـب  هراد 

هللا لوسر  يانیع  ترـصبأ  يانذا و  تعمـس  لوقی : ۀملـسم  نب  دمحم  تعمـس  : لاق دمحایبا  نبا  یلوم  نایفـسیبا  نع  حایر ، نب  دلاخ  نع 
یلا لوقی : هتعمس  هیلع ، نوولی  مه ال  مهوعدی و  وه  هحفـص 33 ] و [  لبجلا ، یلا  سانلا  فشکنا  دق  دحا و  موی  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیانک هذه  لاق : اذه  یف  ام  و  تلقف : عمسا ، نا  یلا ، دعم  نبا  راشاف  ایـضم ، امهنم و  دحاو  هیلع  جرع  امف  هللا ، لوسر  انا  نالف ، ای  یلا  نالف  ای 

، بیعلا نم  ههباش  ام  رارفلاب و  هرکذ  نم  ایحتسی  مشتحی و  نم  هباحصلا  سیل  لاق  امهریغ . نع  هلعل  امهنع ، نوکی  الا  زوجی  تلقف و  امهنع ،
ول هنا  امهریغ و  يدـقاولا  ینع  ام  هنا  فلح  مث  کعنم ، کلدـج و  نم  انعد  لاقف  مه ، اذـه و  هل : تلق  امه  الا  هیاـنکلا  یلا  لـئاقلا  رطـضیف 

ناهیقف نادنمـشناد و  زا  يولعلا  دعم  نب  دـمحم  سلجم  رد  دـیوگ  .» هل یتفلاحم  نم  رکنتلا  ههجو  یف  ناب  و  احیرـص ، هرکذـل  امهریغ  ناک 
دـناوخیم و ار  يدـقاو  يزاغم  باتک  دنمـشناد  نیا  دزن  یـسک  اـج  نآ  مدـشیم و  رـضاح  لاـس 608  هب  دادـغب ، باود » برد   » رد هـعیش 

دیوگ هملسم  نب  دمحم  دیسر . درکیم  شرازگ  ار  نآ  دحا  ههبج  رد  نارضاح  زا  هملـسم  نب  دمحم  هک  بلطم  نیا  هب  ات  دیدیم ، شزومآ 
هب دـنتخیرگیم و  وا  درگادرگ  زا  نایهاپـس  مدرم و  هک  هاگ  نآ  ربمایپ ، هک  مدـید  دوخ  نامـشچ  اب  مدینـش و  دوخ  ياهـشوگ  اب  دـحا  زور 

مدینـش لاح  نامه  رد  دنتخیرگیم -  یهجوت  نیرتمک  نودب  نانآ  دناوخیم و  دوخ  هب  ار  نانآ  هک  یلاح  رد  دندرکیم -  رارف  هوک  يوس 
زا اما  متـسه . ادخ  ربمایپ  نم  انامه  زیرگن ،)  ) درگزاب نم  يوس  هب  نالف  يا  زیرگن ،)  ) درگزاب نم  يوس  هب  نالف  يا  دزیم : دایرف  ربمایپ  هک 

، دیـسر اج  نیا  هب  بلطم  نوچ  دـیوگیم  دـیدحلایبا  نبا  دـنتخیرگ ... ود  ره  تشگنزاـب و  ربماـیپ  يوس  هب  زین  ناـشیکی  یتح  نت  ود  نآ 
يزیچ هچ  بلطم  رگم  تسیچ و  تروظنم  مدینـش . يرآ  متفگ : شخـساپ  يدینـش ؟ ار  بلطم  تفگ : درک و  هراشا  نم  هب  دـعم  نب  دـمحم 

. دـشاب رگید  نت  ود  مان  دارم ، هک  دراد  ناـکما  متفگ : تسا . رفن  ود  هحفـص 34 ] نآ [  مان  زا  هیانک  نالف  نالف و  نیا  تفگ : خـساپ  دراد ؟
، ناشهاج تمـشح و  تیعقوم و  ببـس  هب  مدرم  هک  درادـن  دوجو  نت  ود  نآ  زا  ریغ  هب  یـسک  ربمایپ  هباحـص  ناـیم  رد  زگره  تفگ : خـساپ 

نینچ هک  دنراسمرـش  دنـشوکیم و  مدرم  يرآ  دـنیامن ... ناـشراب  ار  یتـصقنم  بـیع و  دـنروایب و  ناـیرارف  وزج  ار  ناـشمان  دـننک  تأرج 
نالف و  » يهیانک اب  هدرک و  فذـح  ار  ناشمان  يراچان  يور  زا  سرت و  رارطـضا ، هب  هدـنیوگ  ور  نیا  زا  دـنهد ، تبـسن  اـهنآ  هب  ار  یلئاـسم 

تراکنا هدوهیب و  لدج  نیا  نک  اهر  داد : خساپ  تسوت . نامگ  نیا  متفگ : خساپ  مدینش  نینچ  نوچ  تسا ... هتفگ  نخـس  ود  نآ  زا  نالف »
ار ناشمان  دوب ، نت  ود  نآ  زج  رگید  یسک  ره  رگا  هتشادن و  رظن  رد  ار  رگید  یسک  نت  ود  نآ  زج  يدقاو  هک  دروخ  دنگوس  هاگ  نآ  ار و 

یقیاقح قوف  نتم  رد  هجوت  ...« دش گنژآ  مخا و  رابنارگ  نم  راکنا  تفلاخم و  رطاخ  هب  شاهرهچ  تفگ و  ار  نیا  درکیم . نایب  حوضو  هب 
ره ار  شمایپ  دراد  مازلا  هک  رازراک ، كانفوخ  ههبج  نآ  رد  دـناوتیمن  زگره  ربماـیپ  . 1: دنکیم نایب  رایسب  تحارـص  هب  ار  راکنا  لباقریغ 

صخـشم و نت  ود  امتح  وا  دیزیرگن .» دـیدرگ و  زاب  نم  يوس  هب  نالف  نالف و  يا  : » دـشاب هتفگ  دـناسرب ، نابطاخم  هب  رتعطاق  عیرـس و  هچ 
ارچ و متـسه و  ادـخ  ربمایپ  نم  هک  نیا  رکذ  اب  یتح  هدوب ، هک  هنوگره  هب  هدوب و  دنـسرخان  ادـج  ناـشرارف  زا  هک  هتـشاد  رظن  رد  ار  مولعم 
، دـیرادن ناـمیا  منییآ  هار  رد  يزاـبناج  زین  نید و  ماـیپ و  هار و  تقیقح  يربماـیپ و  هـب  اـیآ  دـیراذگیم و  میاـهنت  هـظحل  نـیا  رد  هنوـگچ 

لقاع یهدنامرف  هحفـص 35 ] زا [  تسین و  ربمایپ  زا  نالف  نالف و  ظفل  هک  دش  تابثا  اعطق  سپ  دنادرگزاب ... دوخ  هب  ار  ود  نآ  هتـساوخیم 
نخس صخـشم  حیرـص و  ههبج  رد  گنج ، هدنامرف  اریز  دناسریم . ار  وا  یجیگ  یگتفـشآ و  یگتـسیاشان ، لامک  یظفل  نینچ  دنمدرخ  و 

ربعم نالف  نالف و  زا  دـیوگیمن : دوخ  هاپـس  هب  لثملایف  نکـشهپس ، زیگنالوه و  ياهعقاو  نتم  رد  دـیوگیمن . نخـس  هیانک  هب  دـیوگیم .
هیلع دیوگب ، رگا  ای  دوب و  دهاوخ  هچ  نالف  نالف و  زا  شروظنم  هک  دش  دنهاوخ  جیگ  وا  هاپـس  دیوگب  نینچ  رگا  اریز  دیربب ، شیپ  ار  هاپس 

ناخروم قافتا  هب  بیرق  بلغا  . 2. تسا هدنکفا  انف  هکلهم  اطخ و  یگتفشآ  هب  ار  دوخ  هاپس  دینک ، هدافتـسا  حالـس  نالف  نالف و  زا  نمـشد 
هب ار  اهمان  نآ  هک  دناهدوب  ثیدح  نایوار  نیا  درک و  مان  رکذ  ار  یـصخشم  ناسک  ربمایپ  هک  دـناهدرک  رکذ  هعیـش  ناخروم  یمامت  ینس و 

خیرات هرود  کی  یتح  هک  زین  نانآ  هاـگآ و  نارگلـیلحت  یماـمت  نینچمه  . 3. دـناهدرک فیرحت  هداد و  رییغت  نـالف » نـالف و   » مهبم هملک 
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. دنتـسین رکبوبا  رمع و  زج  نالف  نالف و  زا  دارم  هک  دنراد  رظن  قافتا  راکـشآ  حـضاو و  هتکن  نیا  رب  دـناهدنارذگ ، رظن  زا  ار  مالـسا  ردـص 
، دوب نانآ  اب  یمالـسا  هعماج  عزانمالب  يربهر  یمـسر و  تردق  دندیـسر و  تفالخ  هب  نت  ود  نیا  ربمایپ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  زین  رما  لیلد 

زین حلاص  نیما و  نایوار  دـندزیم و  مقر  نانآ  حـلاصم  دوس  هب  نیثدـحم  ناسیونخـیرات و  هک  دـندش  گرتس  یـسایس  تردـق  ود  ود ، نآ 
تردق هن  نامثع  اریز  تسانثتسم . ود  نآ  زا  نامثع  دروم  هک  مینک  فارتعا  اج  نیمه  . دنتشادن دنیوگب ، ینخس  نانآ  هیلع  هک  ار  نآ  تأرج 

تفلاـخم دروم  دوب  هداد  ماـجنا  هک  یلاـمعا  تهج  هب  دوخ  رمع  هحفـص 36 ] رخآ [  رد  و  تشاد ، ار  ناـنآ  تاـبث  تیعقوم و  هن  یـسایس و 
مان انثتسا  نودب  ناینس  خیراوت  یمامت  رد  همه  نیا  رب  هوالع  و  دیسر ، لتق  هب  نانآ  تسد  هب  تفرگ و  رارق  ربمایپ  هباحص  ناناملـسم و  هبطاق 

زا ریغ  هب  . 4 ... دشاب هدش  هدافتـسا  نالف  ریبعت  هب  وا  مان  زا  هک  درادـن  اج  سپ  دـناهدرک ، رکذ  دـحا  نایرارف  زا  یکی  ناونع  هب  احیرـص  ار  وا 
تیعقوم نانچ  دحا  رد  رضاح  هباحص  زا  سک  چیه  دنـشیوخ ، رـصع  خیرات  رد  راذگرثا  یـسایس و  ردتقم  يورین  ود  هک  هک  رمع  رکبوبا و 

حـضاو زین  رما  لیلد  ... دـننک ریبعت  فیرحت و  نالف » نالف و   » هب نانآ  مان  رکذ  زا  دـنراد و  یفخم  ار  ناشمان  ناـیوار  هک  دـنرادن  يایـسایس 
لها یمامت  خیرات  رد  صخـشم  يرارف  ناونع  هب  شمان  هک  تسا  دحا  نایرارف  زا  وا  دیـسر ، نامثع  هب  تردق  رمع ، رکبوبا و  زا  سپ  تسا .

تسا و صخشم  دحا  رد  یلع  تیعضو  دش . میسقت  ع )  ) یلع هیماینب و  نایم  يواستم  هنوگ  هب  تردق  نامثع ، زا  سپ  تسا . طبـض  ننـست 
هب دناهتـسناوتیمن  لیلد  نیا  هب  مه  هیماینب  زا  تسا . گنج  مدـق  تباث  رادـمچرپ  رادرـس و  گنهاشیپ و  تنـس  لها  یماـمت  حیرـصت  هب  وا 

نافلاخم و فص  رد  هکلب  دـناهدوبن ، ربمایپ  هباحـص  ناناملـسم و  فص  رد  نانیا  ماگنه  نآ  رد  اریز  دـنیوگب ، نخـس  نـالف » نـالف و   » ریبعت
ییاج نینچمه  دناهدوبن ... ربمایپ  هباحص  وزج  ناشمادک  چیه  عقوم  نآ  رد  نایفسوبا  شردپ  هن  و  هیواعم ، هن  ینعی  دناهدوب . ربمایپ  نانمـشد 

یتح وا  یهگناو  دنک ... رارف  هک  تسا  هتـشادن  روضح  ربمایپ  يومع  سابع  دـحا  هکرعم  رد  اریز  دـنامیمن . مه  سابعینب  دادـجا  يارب  زین 
. ] مالـسا فص  هن  تسویپیم و  نانمـشد  فص  رد  الامتحا  دوب  هتفای  روضح  ردـب  رد  هک  ناـنچ  تفاـییم  روضح  گـنج  نیا  رد  مه  رگا 

ار ربمایپ  هباحص  ناکیدزن  نایرارف و  یمامت  مان و  ناثدحم  نایوار و  هک  نآ  هب  هجوت  اب  دش و  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب  نیاربانب و  هحفص 37 ]
هب ورمع ... نب  هجراخ  نامثع و  نب  هبقع  نامثع ، نب  دعـس  هیزغ ، نب  داوس  بطاح ، نب  ۀـبلعث  بطاح ، نب  نامثع  بطاح ، نب  ثراـح  نوچ 

« نالف نالف و   » صخـشمان ریبعت  هب  اهنآ  زا  دنـسریم  نت  ود  نیا  مان  هب  هک  اـج  نآ  ارچ  تسا  مولعم  ـالماک  دـناهدرک ، رکذ  ماـمت  تحارص 
تفـالخ تردـق  هب  ربماـیپ  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دنایـسایس ، ردـتقم  يورین  ود  رفن ، ود  نیا  هک  تسادـیپ  ـالماک  سپ  دـننکیم ؛ ماـن  رکذ 
یماـمت هک  تسا  یبلطم  نیا  . 5. دراد تشحو  ابا و  ناشمان  رکذ  زا  دـنراد  روما  لـک  رد  هک  ینیگمهـس  دوفن  تهج  هب  هعماـج  دنـسریم و 

رظن زا  ار  نآ  همجرت  هک  دراد  یبـلطم  ص 133  ج 20 ، راونالاراحب ، رد  هراب  نیا  رد  یـسلجم  دناهتـشاد . رظن  ناعما  نآ  هب  هعیـش  ناخروم 
مان هدرک و  تناما  رد  تنایخ  يوار  ارچ  هک  انعم  نیا  دروم  رد  ار  ینـس  دنمـشناد  دیدحلایبا  نبا  ضارتعا  هک  نآ  زا  سپ  يو  : مینارذگیم

هب تشادیمن و  ناهنپ  ار  نت  ود  نآ  مان  يوار  شاک   » تسا هتفگ  دـیدحلایبا  نبا  دـیوگیم : دـنکیم و  لـقن  هدرکن ، طبـض  ار  نت  ود  نآ 
يرما دوش و  نامگ  یهارمگ و  نظ و  بجوم  يايراکناهن  نینچ  اداـبم  اـت  دـناهدوب  یناـسک  هچ  نت  ود  نآ  هک  درکیم  صخـشم  حوضو 

یـشوپهدرپ و هن  یماـمت و  هـب  ار  ثیدـح  یماـمت  هـک  درکیم  باـجیا  ثیدـح  رد  يرادـتناما  رد  زین  دـنکفا و  ههبـش  هدرپ  رد  ار  یخیراـت 
هب ار  ود  نآ  مان  هک  هدـش  بجوم  زیچ  هچ  هتـشاد و  ناهنپ  ار  نت  ود  نیا  مان  يوار  ارچ  یتسار  هب  و  دـنراد ... نایب  نآ  زا  یـشخب  يراکناهن 
هب يوار  ایآ  هن  : » دهدیم خساپ  وا  هب  هنوگ  نیا  دـیدحلایبا ، نبا  نخـس  لقن  زا  سپ  یـسلجم  هحفـص 38 ] دهد [ »... رییغت  نالف » نالف و  »
ود نآ  مان  رب  هتـسناوتیم  هنوگچ  یتسار  هب  و  تسا ؟ هتـشاد  ناهنپ  ار ) رمع  رکبوبا و  ، ) نت ود  نآ  ماـن  هیقت  يور  زا  یـسایس و  سرت  لـیلد 
ود نآ  دنک و  حیرصت  دنرادیم ، رترب  مدقم و  بلاطیبا  نب  یلع  رب  ار  ود  نآ  ننـست  لها  هک  نیفلاخم ، ياوشیپ  ود  یـسایس و  ردتقم  هرهچ 
ره تسا و  یحیرـصت  ره  زا  رتنشور  عضوم  نیا  رد  نالف » نالف و   » ییاـنک هراـشا  نیمه  هک  یلاـح  رد  دـیامن ؟ راکـشآ  حوضو  هب  ار  ماـن 
زا یمالـسا ، ناثدحم  ناخروم و  یمامت  هک  تسا  حضاو  الماک  نینچمه  دنانت ... ود  نیمادک  نالف » نالف و   » زا دارم  هک  دمهفیم  یمهفان 

هتـشادن و ییابا  نیرتمک  دـناهدوب  هفیلخ  هس  هک  ناشرفن ، نیموس  هاگ  الامتحا  رفن و  ود  نآ  مان  زج  نایرارف  هرمز  رد  هباحـص  همه  مان  رکذ 
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طقف نالف » نالف و   » هیانک نیا  هک  نیا  لیلد  و  دناهدرکیم ... يراددوخ  یـسایس  حلاصم  هب  انب  هک  تسا  هدوب  نانیا  مان  هب  حیرـصت  رد  طقف 
هیماینب و ریاس  هک  تسا  هدوب  نیا  زین  دریگیمن  رب  رد  ار  یـسایس  نادـنمتردق  اـفلخ و  رگید  دراد و  قلعت  صخـشم  نت  ود  نیا  رب  طـقف  و 

ذوفن لیلد  هب  ناشمان  رکذ  زا  هک  نآ  ات  دناهتـشادن  روضح  ربمایپ  هباحـص  نارای و  فص  دـحا و  ههبج  رد  متـس ، رز و  يافلخ  ریاس  دادـجا 
خروم يدقاو ، لوق  زا  وا  دنکیمن . هدنـسب  رادقم  نیمه  هب  دیدحلایبا  نبا  نینچمه  ... دوش يراددوخ  ناشعابتا  نادـنزرف و  دوخ ، یـسایس 

لقن و ار  وا  نتم  نیع  هک  دنکیم ، شرازگ  لقن  وا  رارف  هحفص 39 ] رب [  هنوگ  نیا  يدقاو  لوق  زا  دراد و  یطعق  حیرصت  رمع  رارف  رب  ینس 
لوسر ای  ذئموی : رمع  لاق  : لاق هیبیدحلا ، هصق  یف  يزاغملا  باتک  یف  يدـقاولا  هاور  امب  رمع  رارفب  لاق  نم  جـتحاو  [ . 10 : ] مینکیم همجرت 

، رحن تیبلا و ال  یلا  لصی  مل  انیدـه  و  نیفرعملا ، عم  فرعت  هبعکلا و  حاتفم  ذـخأت  مارحلادجـسملا و  لخدتـس  کنا  انتثدـح  نکت  ملا  هللا ،
قلحا هبعکلا و  حاتفم  ذخآ  هنولخدتـس و  مکنا  اما  لاق : ال ، رمع : لاق  اذه ؟ مکرفـس  یف  مکل  تلقا  ملـس : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف 

[11 « ] دحا یلع  نوولت  نودعصت و ال  ذا  : » دحا موی  متیسنا  لاق : رمع و  یلع  لبقا  مث  نیفرعملا ؛ عم  فرعا  هکم و  نطبب  مکـسوئر  یـسأر و 
بوـلقلا تغلب  راـصبالا و  تغاز  اذا  مکنم و  لفـسا  نم  مکقوـف و  نم  مکوءاـج  اذا  : » بازحـالا موـی  متیـسنا  مـکارخا ، یف  مکوـعدا  اـنا  و 

هللا لوسر  ای  تنا  هلوسر ، قدص  هللا و  قدص  نوملـسملا : لاقف  اذک ، موی  متیـسنا  اروما ، مهرکذی  لعج  و  اذک ، موی  متیـسنا  [ 12 « ] رجانحلا
وعدا لاق : هبعکلا  حاتفم  ذخا  حتفلا و  موی  ناک  املف  هب ، مکتدعو  تنک  يذلا  اذـه  لاق : هسأر  قلح  هیـضقلا و  ماع  لخد  املف  انم ، هللااب  ملعا 

نودعصت و ال ذا  دحا  موی  متیسنا  : » هل لاق  امل  دحا  موی  رف  نکی  مل  ولف  اولاق : مکل : تلق  تنک  يذلا  اذه  لاقف  ءاجف ، باطخلا ، نب  رمع  یلا 
لیذ شیوخ ، يزاغم  رد  يدقاو  هک  هچنآ  ربانب  دـناهدروآ ، یعطق  دنـس  لیلد و  دـحا  گنج  رد  رمع  رارف  رب  هک  نانآ  هلمج  زا  و  .«... نوولت

لیبـس رب   ) رمع يزور  تسا ، بلطم  نیا  هدوـمن ، شرازگ  [ 13 ( ] دمآ دـهاوخ  دوخ  ياج  رد  نآ  لیـصفت  هحفـص 40 ] هک [   ) هیبیدح عقاو 
هدـش مارحلادجـسم  لخاد  درک و  یهاوخ  حـتف  ار  هکم  يدوز  هب  هک  يدوب  هدادـن  هدـعو  ام  هب  وت  ایآ  ربمایپ  يا  تفگ : ربمایپ  هب  ضارتعا )

دوخ ياعدا  رد  رگا  (؟ داد میهاوخ  ماجنا  ار  تیب  فاوط  نارتش و  ینابرق  تافرع و  کسانم  جـح و  مسارم  تفرگ و  یهاوخ  ار  هبعک  دـیلک 
میدش و دراو  هکم  هب  هن  ام  و  يدرکن )؟ حتف  ار  اج  نآ  تشگن و  وت  میلست  هکم  يدرک و  حلص  هیبیدح  رد  دشن و  نینچ  ارچ  سپ  یقداص ،
ام میلـست  هکم  دـش و  دـهاوخ  نینچ  ناترفـس  نیا  رد  لاس و  نیا  رد  هک  متفگ  امـش  هب  اـیآ  داد : شخـساپ  ربماـیپ  میدرک . ناـبرق  يرتش  هن 

میوشیم و زوریپ  ام   ) دش دیهاوخ  دراو  مارحلاتیب  هب  يدوز  هب  هک  میوگب  امش  هب  اما  دومرف : ربمایپ  هن . تفگ : خساپ  رمع  تشگ ؟ دهاوخ 
دیشارتیم و هکم  نیمزرس  رد  ار  ناتیاهرس  زین  امش  و  مشارتیم ) ادخ  هناخ  رئاز  ناونع  هب   ) ار مرس  مریگیم و  ار  هبعک  دیلک  ماهدعو ) قبط 
( هوک زا   ) دیتخیرگیم و هک  دیدرک  شومارف  ار  دحا  زور  ایآ  : » تفگ درک و  رمع  هب  ور  هاگ  نآ  [ 14 . ] دروآ میهاوخ  اجب  ار  جح  کسانم 

گنج زور  ایآ  [ 15 .« ] دیدرکیمن یهجوت  مدناوخیم و  رـس  تشپ  زا  ار  امـش  نم  دیدرکیمن و  هاگن  سک  چیه  بناج  هب  دیتفریم و  الاب 
 ] تشحو زا  ناتناگدـید  دـیدید ، ار  اهنآ  نوچ  دـندمآارف و  امـش  نییاپ  ـالاب و  زا  نانمـشد  هک  دـیدرک  شومارف  زین )  ) ار قدـنخ )  ) بازحا
هب ربمایپ  سپـس  دـیدرک .؟ شومارف  ار  هنوگ  نیا  زا  ییاـهزور  زور و  نآ  اـیآ  [ 16 . ] دیـسر ناتیاهولگ  هب  ناتیاهلد  دـیدرگب و  هحفص 41 ]

ادخ و دنتفگ : خساپ  ناناملسم  وا  نخـس  ندینـش  هب  درک . ناشیروآدای  ار  یبلاطم  تخادرپ و  ناشینامگدب ) فوخ و   ) ياهزور يروآدای 
هاگ نآ  ییام ... زا  رتاناد  ام )  ) لئاسم لاوحا و  یمامت  رب  ادـخ  ربماـیپ  يا  وت  تسا . قح  دـناهداد  هدـعو  هک  هچ  ره  دنیوگتـسار و  وا  ربماـیپ 

دیشارت هبعک  هناخ  رئاز  ناونع  هب  ار  شرس  ربمایپ  دیـسر  ارف  دوب ، هدرک  ردقم  يو  يارب  نآ  رد  ار  هکم  يزوریپ  دنوادخ  هک  یلاس  نآ  نوچ 
اب سپـس  دومن و  جیـسب  ار  ناناملـسم  دومرف و  تکرح   ) هاگ نآ  مدوب و  هداد  امـش  هب  ار  شايزوریپ  هدـعو  هک  تسا  يزور  نیا  دومرف : و 
نم دزن  ار  باـطخ  نب  رمع  دومرف : تفرگ ، ار  هبعک  دـیلک  نوچ  يزوریپ  زور  رد  و  دـش ) وا  میلـست  هکم  دـمآرد و  هکم  هب  يزوریپ  حـتف و 

رد رمع  رگا  دنیوگ  رظن ) لها  يرآ  . ) مدادیم امـش  هب  ار  شاهدعو  هک  دوب  يزیچ  نآ  نیا  تفگ : وا  هب  ربمایپ  دمآ . رمع  نوچ  دـیناوخارف .
: تفگیمن نینچ  دناوخیمن و  وا  هیلع  ینآرق  تایآ  دیکأت  دییأت و  اب  ار  نخـس  نیا  ربمایپ  دوبن ، نایرارف  هرمز  زا  تخیرگیمن و  دـحا  زور 

نبا بلطم  اـج  نـیا  »؟ دـیدرکیمن هاـگن  سک  چـیه  هـب  دـیتفریم و  ـالاب  هوـک  زا  دـیتخیرگیم و  هـک  دـیدرک  شوـمارف  ار  دـحا  زور  اـیآ  »
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رمع باوج  رد  تسا و  هدرک  دانتـسا  اهنادـب  نآرق  زا  ربمایپ  هک  یتایآ  لیلحت  ربمایپ و  نخـس  رد  لمأت  اما  دـسریم ... نایاپ  هب  دـیدحلایبا 
ار وا  هتسیاشان  نظ  دهدیم و  فرص  ینامگدب  يوب  هک  یـضارتعا  تسوا . ياجبان  ضارتعا  رگاشفا  هک  تسا  یلئاسم  رگنـشور  دیوگیم ،

يهرابرد ار  نآ  یمامت  کنیا  ام  دمآ و  نتم  هحفص 42 ] رد [  نآ  زا  ياهراپ  هک  بازحا  هروس  تایآ  رد  تقد  دیامنیم . اشفا  یگتسیاش  هب 
ذا : تسا نینچ  دارفا  هنوگ  نیا  رارف  و  ینامگدـب ، هراـبرد  بازحا  هروس  تاـیآ  : دـیامنیم ار  رمع  نطاـب  هیحور و  میروآیم ، بازحا  هعقاو 

نونمؤملا و یلتبا  کـلانه  اـنونظلا -  هللااـب  نونظت  رجاـنحلا و  بولقلا  تغلب  راـصبالا و  تغاز  ذا  مکنم و  لفـسا  نم  مکقوف و  نم  مکؤاـج 
لها ای  مهنم  ۀـفئاط  تلاق  ذا  و  ارورغ -  الا  هلوسر  هللا و  اندـعو  ام  ضرم  مهبولق  یف  نیذـلا  نوقفانملا و  لوقی  ذا  و  ادـیدش -  الازلز  اولزلز 
مهیلع تلخد  ول  و  ارارف -  الا  نودـیری  نا  ةروعب  یه  ام  ةروع و  انتویب  نا  نولوقی  یبنلا  مهنم  قیرف  نذأتـسی  اوعجراف و  مکل  ماقم  ـال  برثی 

لق الوئسم . هللا  دهع  ناک  رابدالا و  نولوی  لبق ال  نم  هللا  اودهاع  اوناک  دقل  و  اریـسی -  الا  اهب  اوثبلت  ام  اهوتال و  ۀنتفلا  ولئـس  مث  اهراطقا  نم 
رگـشل بازحا ) گنج   ) رد هک  ار  ماگنه  نآ  دـیروآ  دای  هب  [ ... 17  ] الیلق الا  نوعتمت  ـال  اذا  لـتقلا و  وا  توملا  متررف  نا  رارفلا  مکعفنی  نل 

ياهنامگ ادخ  هدعو  هب  دیـسر و  ناتیاهولگ  هب  ناتیاهبلق  دش و  هریخ  تشحو  زا  ناتیاهمـشچ  دروآ و  هلمح  امـش  رب  بیـشن  زارف و  زا  رافک 
نظ دندوب و  نامگدب  همه  نآ  رب  نارگید  دنتشاد و  یبلق  تابث  رطاخ و  نانیمطا  مالـسا  يزوریپ  قح و  هدعو  هب  نانمؤم   ) دیدرب نوگهنوگ 

ناکرا رد  ياهلزلز  دـندیدرگ و  لزلزتم  تخـس  ناـنامیا ) تسـس  و   ) دـندش نومزآ  نیتسار  ناـنمؤم  هک  دوب  اـج  نآ  دنتـشاد - ) هتـسیاشان 
هچنآ ره  دنتفگ  دوب ، یشیدنادب  يرامیب  کش و  رابنارگ  ناشیاهلد  هک  نانآ  ناقفانم و  ماگنه  نآ  رد  زین  و  داتفا -  ناشتسـس  ياههشیدنا 

نیا زا  یهورگ  هاـگ  نآ  رد  دوـبن -  شیب  هحفـص 43 ] یغورد [  بیرف و  زج  دـنداد ) ام  هب  ترـصن  يزوریپ و  هدـعو  زا   ) شربمایپ ادـخ و 
رهش و هب  دیوش و  قرفتم  وا  درگ  زا  دینک و  اهر  ار  ربمایپ   ) تسین ناترهش  رد  امش  ندنام  ياج  رگید  برثی  مدرم  يا  دنتفگ  نانامیا  تسس 

یهاو ياههناهب  هب   ) دنتـساوخیم و هزاجا  ربمایپ  زا  ههبج ) زا  رارف   ) يارب اـهنآ  زا  یهورگ  هک  دوب  لاـح  نیا  رد  دـیدرگزاب ) شیوخ  راـید 
رگا و  دنتـشادن -  ههبج  زا  رارف  زج  يروظنم  دوصقم و  نانآ  دوبن و  نینچ  هک  یلاح  رد  درادـن ، یظافح  راوید و  ام  ياـههناخ  دـنتفگیم )

هک یتروص  رد  دـنریذپب ، ار  رفک  دـنهاوخب ، ار  ناشکرـش  رفک و  هب  تشگزاب  اـهنآ  زا  دـنروآ و  موجه  ناـشیا  رب  فارطا  زا  نید  نانمـشد 
دهع و ادخ  اب  نیا  زا  شیپ  هک  دنیاهنامه  نانیا  دنوش - ) كاله  همه  و   ) دنیاپن یگدـنز  رد  نادـنچ  دـنکن و  ناشنمیا  زین  ناشرفک  نیمه 

يرادهگن رد  هک  یلاح  رد  دنتسکش ، ار  ناشنامیپ  دهع و  دننکن ، تشپ  وا  هب  دنزیرگن و  نمشد  زا  دحا ) گنج  رد   ) هک دندوب  هتـسب  قاثیم 
یعفن ههبج  رد  ندـش  هتـشک  زا  هن  گرم و  زا  هن  ناترارف  وگب  نانیا  هب  ربمایپ  يا  دـنافظوم -  لوؤسم و  دـندوب  هتـسب  ادـخ  اب  هک  يدـهع 

دمآ الاب  رد  هک  هچنآ  ... دش دـیهاوخن  رادروخرب  یگدـنز  زا  ینامز  كدـنا  زج  زین ) دـیدرک  رارف  رگا  یتح  اریز  ، ) درک دـهاوخن  ناتدـیاع 
ناسک هنوگ  نیا  لامعا  زا  دـنوادخ  هک  يریوصت  رد  یهلا  شهوکن  قمع  هب  دـهاوخیم  هدـنناوخ  رگا  اما  دوب . بازحا  يهروس  زا  یـشخب 
قیاقح هچ  هروس  نیا  رد  دنیبب  ات  دنارذگب  رظن  زا  رخآ  ات  لوا  زا  ار  بازحا  هروس  یمامت  هک  تسا  نآ  رتهب  دـبای ، يرتشیب  فوقو  دـهدیم 

ات هک  نانآ  نامدـق و  تباث  نیـسحت  نایرارف و  لمع  زا  ادـخ  هدـنبوک  شهوکن  نانآ ، نطاب  باحـصا ، نوگهنوگ  لامعا  زا  یفرژ  رارـسا  و 
رواب ناج  لد و  اـب  هحفـص 44 ] ار [  یهلا  قدـص  ياههدـعو  دـننارذگیم و  ههبج  رد  يزاـبناج  تاـبث و  هب  ار  دوخ  نوخ  يهرطق  نیرخآ 

میخف و ریباعت  باقلا و  ظافلا و  هچ  اب  تسا و  لیاق  دوخ  ربمایپ  يارب  یماشتحا  تمرح و  هچ  دنوادخ  هک  نیا  نینچمه  تسا . هدـمآ  دـنراد 
تیحت و دورد و  ربمایپ  اب  یگـشیمه  میاد و  هنوگ  هب  ناگتـشرف  یماـمت  وا و  هک  درادیم  نـالعا  هنوگچ  دـیوگیم و  نخـس  وا  زا  یمیرک 

ناشیا رب  دیوگیم  نخـس  تمرح  تمـشح و  هب  هنوگ  نیا  شربمایپ  اب  ادخ  هک  اج  نآ  دنبایرد  مدرم  ات  ... تسا هدـمآ  دنتـسرفیم ، تاولص 
زیتس و نحل  زیت و  نخـس  اب  ربمایپ  هباحـص  یـضعب  هک  تسا  نآ  ياج  هچ  ادج  دنهاکن و  يو  میرکت  میظعت و  ریقوت ، زا  ياهظحل  هک  تسا 

يهروس ياهزارف  زا  ياهراپ  ؟؟؟ دـنیوگ زیمآضارتعا  نانخـس  دـنرب و  اوران  نامگ  هتـسیاشان و  نظ  ودـب  دـنیوگ و  نخـس  وا  اب  روابان  راتفر 
نانمؤم حور  ناج و  کلام  ربماـیپ  ینعی  ، ) تسا ناـشیا  رب  ناـشیا  دوخ  تیـالو  زا  رتشیب  ناـنمؤم  رب  ربماـیپ  تیـالو  : تسا هنوگ  نیا  بازحا 

ناج زا  تسا ، حرطم  وا  تساوخ  هک  اج  نآ  و  دـننادب ، رترب  دوخ  نیریـش  ناج  زا  یتح  ار  وا  تعاطا  تعاط و  هک  تسا  نانمؤم  رب  تسا و 
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عضاخ و بلق  مه  نآ  دراد و  بلق  کـی  نمؤم  . تسا هداـهنن  بلق  ود  وا  هنیـس  رد  یمدآ  يارب  ادـخ  (. دـنرادن غیرد  يو  هار  رد  زین  شیوخ 
ناتـسود هب  هک  نانآ  ای  گنج  زا  ناگدنامزاب  نایوسرت و  هک  دنادیم  ادخ  . دشاب شربمایپ  یهلا و  رماوا  رادربنامرف  دـیاب  هک  تسا  یعـشاخ 

نمشد نوچ  دنرادن و  فوخ  سرت و  زج  گنج ، ماگنه  هب  هک  نانآ  دننایک ،! دنزیرگب ، اهههبج  زا  دنیاین و  ربمایپ  يرای  هب  دنیوگیم  دوخ 
فرطرب گنج  نوچ  دنسرتیم و  هحفـص 45 ] گنج [  زا  دنرگهراظن . ار  گرم  ییوگ  هدش  هسیپ  الک  هدزتشحو و  نامـشچ  اب  دننیبب  ار 

دندرگزاب يراوخ  تسکش و  هب  نمشد  هاپس  نوچ  یتح  دنیوگ و  نخس  ربمایپ  ناناملـسم و  اب  دوخ  زیت  ياهنابز  مخز  دنت و  نانخـس  اب  دش 
ار بازحا  هاپس  نوچ  هک  دنانیتسار  نانمؤم  نانیا ، لباقم  الماک  هک  یلاح  رد  دنشاب ) هتـشادن  شوخ  نامگ  ربمایپ  هب   ) دنـسرتب و اهنآ  زا  زاب 

شربمایپ ادخ و  انامه  دندوب و  هداد  هدعو  ام  هب  شربمایپ  ادخ و  هک  دوب  يزیچ  نآ  نیا  دـنیوگ  دنتـسیاب و  ناشربارب  رد  مدـق  تباث  دـننیبب ،
شیالآ و هنوگره  هک  هدرک  هدارا  دـنوادخ  انامه  . دوش نانآ  نامیا  دایدزا  بجوم  نانمـشد  ترثک  هلمح و  لاـح  ره  رد  دـندعولاقداص و 

یغارچ ار  وـت  [ 18 . ] دـنادرگ رهطم  هزنم و  كاپ و  بیع ، هنوگره  زا  ار  تیبلها  امـش  دـیادزب و  توبن  نادـناخ  امـش  زا  ار  یکاـپان  هاـنگ و 
تراشب قداص  عیاقو  قیاقح  هب  ار  ناـمدرم  هک  میاهداتـسرف  ار  وت  میداتـسرف . ادـخ  يوس  هب  مدرم  توعد  رد  كاـپ  ياهدـنناوخ  كاـنبات و 

وا سدـقم  دوجو  رب  زین  امـش  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  ناه  دنتـسرفیم ، دورد  ربمایپ  رب  وا  ناگتـشرف  عیمج  دـنوادخ و  انامه  . یهد
تنعل رادرک ) هب  هچ  راتفگ و  هب  هچ  ، ) دنرازایب ار  شربمایپ  دـنوادخ و  هک  نانآ  دـینادب  دـیوش و  وا  رما  میلـست  دـیتسرف و  دورد  تاولص و 

نیمز و اهنامـسآ و  رب  ار  شیوـخ  تناـما  اـم  . دوـب دـهاوخ  اوـسر  راوـخ و  یباذـع  ترخآ  اـیند و  رد  ار  ناـنآ  تـسا و  ناـشیا  رب  دـنوادخ 
ناسنا اهنت  هحفـص 46 ] دنتـشاذگ و [  ورف  ار  نآ  دندش و  كانمیب  نیگنـس  راب  نآ  نتـشادرب  زا  همه  میدرک ، هضرع  گرتس )  ) ناراسهوک

و [ ... 19  ] دوب هاگآان  دیآیم ، شرس  رب  هک  هچ  ره  رگمتـس و  دوخ  رب  تعاط ) تبحم و  قشع و  ماقم  رد  وا   ) اریز تشادرب . ار  نآ  لماک ) )
دهاوخ نآ  حرـش  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  قدـنخ )  ) بازحا گنج  حـتاف  هک  دربن  دای  زا  قوف  تاـیآ  يـالاو  یناـعم  كرد  يارب  هدـنناوخ 
نمشد اب  سک  چیه  وا -  طقف  و  وا -  زج  دز و  دهاوخن  ریشمش  نمـشد  رب  سک  چیه  وا  زج  گنج ، نیا  رد  تسا و  بلاطیبا  نب  یلع  دمآ ،
دهاوخ ناشحرـش  هک  اهگنج  نیا  یمامت  رد  هنوگچ  هک  دشاب  هتـشاد  رطاخ  رد  ار  انعم  نیا  هراومه  هدنناوخ  نینچمه  و  درک . دهاوخن  زیتس 

و دـنیوا . ناج  ندناتـس  هشیدـنا  رد  همه  و  تسوا ، يانعم  اب  اتمهیب و  صخـش  رفک ، هاپـس  همه  جامآ  تـالمح و  یماـمت  زیت  كون  دـمآ ،
زا يايزوریپ  حـتف و  ره  دوشیم و  زوریپ  رفک  رب  هک  تسوا  رابـص  هکلب  روبـص و  لد  راوتـسا و  نامیا  راـقفلاوذ و  غیت  هب  مالـسا  ماـجنارس 

غیردیب و افواب ، رگـشیاشخب و  ناج  يدرمیاپ  هب  هک  برع  تما  نیمه  ادرف  همه  نیا  اب  دیآیم و  دیدپ  وا  تعاجـش  تمارک و  راسهمـشچ 
ناردپ و زورید ، ارچ  هک  دوشخب  دنهاوخن  وا  رب  و  داد ، دنهاوخ  لیکشت  وا  هیلع  مقتنم  دحتم و  یفـص  دناهدیـسر ، اهیزوریپ  هب  وا  ياخـسرپ 

نوگنرـس ار  رفک  ملظ و  مـلع  و  يدرب ، ناـیم  زا  یتـشک و  ترارـش  كرـش و  ياـهههبج  هحفـص 47 ] رد [  ار  اـم  نادـنواشیوخ  ناردارب و 
دـمآ و دـنهاوخرب  یلع  اب  ناهن  راکـشآ و  زیتس  هب  ناشیا ، ههبج  رد  یلع و  نیفلاخم  فص  رد  ناـنطابژک  نالددـب و  نیا  یماـمت  ... یتخاـس

تفالخ تردق و  هب  اهوسرت  ههبج و  نایرارف  . دیشک دنهاوخ  شنادناخ  وا و  زا  شربمایپ  ادخ و  هار  رد  ار  وا  يزابناج  ناراگزور  نیا  ماقتنا 
هک نانچ  هتـشکن و  ار  نانآ  نادنواشیوخ  ماوقا و  زا  سک  چـیه  هک  ار  نایرارف  نیا  شیرق ، هدیـسر  مالـسا  هب  هزات  هعماج  اریز  دنـسریم ...

راوگرزب و یلع  زا  اما  تسا . هتـشاد  لیامت  نانآ  يوس  هب  هشیمه  ابلق  دراد و  تسود  دناهتـشادن ، يدـج  زیتس  نانآ  اـب  زگره  دـمآ  دـهاوخ 
اهمانـشد نآ  نیا و  زا  زارد  ناراگزور  وا  دشکیم . اهماقتنا  قح  هار  رد  شايزابناج  تداشر و  نامیا و  رفیک  هب  موصعم  راکادف و  مولظم ،

نآ مرج  هب  دوشیم و  شیوخ  مدرم  دوسحم  دوخ و  هعماج  دورطم  دیـشک ... دهاوخ  اههجنکـش  دید و  دهاوخ  اهـشنزرس  و  دینـش ، دهاوخ 
راوگرزب ناج  نیا  تیمولظم  قمع  رب  هدنناوخ  هک  نآ  يارب  . ددرگیم نیشنهناخ  تسا  ربمایپ  ادخ و  ییادف  راپـسناج و  یمارگ ، زیزع و  هک 

رکذ و هراـب  نیمه  رد  ، 300 ص 302 -  ج 13 ، هغالبلاجهن ، حرش  ینـس ، دنمـشناد  دیدحلایبا ، نبا  زا  ار  ینخـس  ددرگ ، فقاو  راکادف  و 
نیدـب تخیر و  كاخ  رب  وا  زج  بلاطیبا و  نب  یلع  ریـشمش  هب  گنج  ياـهههبج  رد  ص )  ) ربماـیپ هک  ینوخ  ره  نادـب  و  :» مینکیم همجرت 

. تفرگ ییاهنت  هب  هحفص 48 ] ار [  یلع  نابیرگ  طقف  طقف و  نوخ  نآ  ص )  ) ربمایپ تافو  زا  دعب  داد ، تسکـش  ار  مالـسا  نانمـشد  هلیـسو 
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وا طقف  برع  تنس  نوناق و  تداع ، هاگدید  زا  و  دوبن ، ربمایپ  رب  وا  زا  رترب  رتکیدزن و  یلع ، هزادنا  هب  سک  چیه  ربمایپ  نارای  هرمز  رد  اریز 
تسا نیا  برع  هویش  تداع و  اریز  تفرگیم ، ماقتنا  هک  دوب  ربمایپ  دوخ  زا  برع  راک ، نیا  اب  ییوگ  وت  دادیم . سپ  صاصق  دیاب  هک  دوب 

دنناوتن ياهنوگ  هب  دـشاب و  هدرم  لتاق  نوچ  دـننکیم و  لتاق  زا  ار  دوخ  صاـصق  نوخ و  بلط  لوا  دنـشکب ، ار  ناـشیا  زا  یـسک  نوچ  هک 
رد سک  ره  و  [ ... 20  ] دـنیامنیم رفیک  نوخ  نادـب  ار  وا  تیب  لها  زا  ناسک  نیرتهتـسیاش  نیرتکیدزن و  دـننک ، وا  زا  ار  دوخ  نوخ  هبلاطم 

نیا رد  نم  يراـب  ... دـباییمرد مدرک  ناـیب  هـک  ار  هـچنآ  تحـص  دـشاب ، هدرک  لـمأت  یکدـنا  ناـنآ  ياـهزیتس  برع و  ناراـگزور  خـیرات 
میارب هراومه  هک  ار  یبـلطم  هدرک و  لاؤس  داـب  وا  رب  ادـخ  تمحر  هک  دـیز  نب  ییحی  رفعجوبا  گرزب  بیقن  شیوخ ) داتـسا   ) زا صوصخ 

همه نآ  اب  دنام و  هدـنز  ار  يرایـسب  ياهلاس  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  بلاطیبا  نب  یلع  هک  تسا  هنوگچ  مدیـسرپ : هدـش  ایوج  دوب  ازیتفگش 
وا هناخ  رب  یبشهمین  دندوب ، وا  نوخ  هنشت  و  یمالسا ) تاحوتف  رادغاد  هک   ) اهلد همه  نآ  تشاد و  اهتفالخ  تموکح  لخاد  رد  هک  نمشد 

خساپ مداتسا  هحفص 49 ] دنتشادنرب [ . نایم  زا  هدرکن ، دوخ  ياهریشمش  جامآ  شاهناخ  نورد  ار  وا  هریت  بش  تملظ  رد  و  هدرواین ، موجه 
زیهرپ و و   ) تیدوبع كاخ  رب  ار  شیاههنوگ  تروص ، یمامت  هب  دیزگیمن و  هشیپ  هنایوزنم  یگدنز  میلـست ، رابجا و  هب  یلع  رگا  تفگ -:

هرانک رابجا  هب  نانآ  زا  درک و  دوخ  هعماج  هدـش  شومارف  ماـنمگ و  ار  دوخ  وا  يرآ  دـندوب . هتـشک  ار  وا  داـهنیمن ، قلخ ) زا  يریگهراـنک 
ار هرز  نآ  هدروآ ، رد  هب  شیوخ  نت  زا  ار  يروشحلس  هماج  وا  دومن . يرپس  نآرق  رد  رظن  زامن و  تدابع و  هب  ار  شتاقوا  یمامت  تفرگ و 
ای دزادرپیم و  نیمز  رد  كولس  یشیورد و  هب  دنکیم و  هبوت  هک  يدنبهرادق  نانوچ  درپس و  یـشومارف  هشوگ  هب  ار  ریـشمش  درک و  كرت 

ناتـسرپرس نایلاو و  هقلطم  تعاطا  هب  مدرم  نوچ  .و  تشگ ریگهشوگ  يوزنم و  دـنیزگیم ، هانپ  يراسهوک  نماد  هب  تداـبع  هب  هک  یبهار 
بولغم و ار  هعماج  نوچ  زین  نایلاو  و   ) دندش رتراوخ  رتلامیاپ و  دتفایم ، اپ  ریز  هک  یـشفک  زا  نانآ  ربارب  رد  دـندمآرد و  شیوخ  هعماج 
برع و هبطاق  ناسنیدب  دنتـشادن . شراک  هب  يراک  رگید  هدرک ، اهر  ار  یلع  دندش ) طلـسم  نانآ  رب  تردق ، جوا  رد  هدـید و  دوخ  روهقم 

بلج راک  نیدـب  ار  ناربهر  شزاس  تیاـضر و  ناـهن ، رد  هک  نآ  رگم  درک ، تسناوتیمن  یمادـقا  وا  يدوباـن  نتـشک و  رد  یلع  نانمـشد 
رگید دندوب ) رطاخ  هدوسآ  وا  زا  اریز   ) دوبن راک  رد  یلع  لتق  يارب  یتلع  هزیگنا و  هعماج ، روما  ناتـسرپرس  ناربهر و  يارب  نوچ  و  دـننک ،

زین نانآ  ناسنیدـب  دوب . لوغـشم  دوخ  ياوزنا  تولخ  رد  ياهشوگ  شوماخ  هدیـشوپ و  مشچ  دوخ  قح  زا  هچ  دنتـشادن . شراک  هب  يراـک 
هحفص 50 ] دنتشکیم [ ... ار  وا  امتح  دوب  نیا  زج  رگا  يرآ  تشادن ... ناشیارب  هدیاف  شنتشک  هتشادرب و  وا  زا  تسد 

! هفیلخ زامن 

دیلو نب  دـلاخ  يهراـبرد  هک  هچنآ  یتـسار  مدیـسرپ : شیوخ  داتـسا  زا  هاـگ  نآ  دـیازفایم : دوـخ  نانخـس  همادا  رد  ینـس  دـیدحلایبا  نبا 
رکذ ار  یبلطم  نینچ  نایولع  زا  یهورگ  تفگ : خـساپ  دراد ؟ تقیقح  دـندوب ) هدرک  حرط  یلع  هیلع  هک  یلتق  هشقن  نآ   ) ینعی دـنیوگیم ؛

يزور هک  دـناهدرک  تیاور  تفگ : نینچ  درک ) ناـیب  هک  یبلطم  نیمه  قیدـصت  رد   ) وا دوخ  سپـس  دـنراد . رواـب  شتحـص  هب  دـننکیم و 
نیا يهرابرد  لیذهنبا »  » زا دـمآ و  ننـست ) لها  یمـسر  نایاوشیپ  راهچ  زا  یکی   ) هفینحوبا درگاش  تسود و  لیذـه » نب  ارفز   » دزن يدرم 
ینعی  ) زامن مالس  زا  شیپ  رازگزامن  رگا   » تسا هتفگ  هفینحوبا  ایآ  دیسرپ : هدومن ، یلاؤس  تسا  هداد  مکح  نادب  هفینحوبا  هک  یهقف  هلأسم 

زا دسیونب و  يزیچ  دورب ، هار  زامن  رد  ینعی   ) دنز رـس  وا  زا  دایز  اتبـسن  یلمع  و  دیوگب ، ینخـس  نآ ) نیح  رد  زامن و  ندرب  نایاپ  هب  زا  لبق 
نیا هک  ار  يزامن  هفینحوبا  یلک  روط  هب  و  هن ؟ ای  تسا  لطاب  شزامن  ایآ  دـیآرب ، وا  زا  ادـصیب  ای  رادادـص و  يداب  هک  نیا  اای  و  لیبق ) نیا 
زامن نیح  رد  یـسک  رگا  دـنیبیم و  زیاج  ار  يزامن  نینچ  هفینحوبا  داد : خـساپ  لیذـهنبا  هن . ای  دـنیبیم  زیاـج  دـهد ، خر  نآ  رد  زیچ  هس 

. تفگ نخس  شیوخ  دهـشت  رد  زامن و  مالـس  زا  شیپ  لوا  هفیلخ  رکبوبا ، هک  تسا  نیا  مه  شلیلد  دوشیمن . لطاب  شزامن  دیوگب  نخس 
وت هب  تفگ : خـساپ  دوب ،) هدـیدن  بساـنم  بلطم  نیا  ناـیب  يارب  ار  تیعقوم  هک   ) لیذـهنبا تفگ ؟ هچ  رکبوـبا  دیـسرپ : لیذـهنبا  زا  درم 

نوریب ار  كدرم  نیا  تفگ : لیذـهنبا  درک . رارکت  ار  دوـخ  نخـس  ناـنچمه  راـب  هس  اـت  هراـبود  هراـبود و  درم  تفگ . هچ  تسین  طوـبرم 
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رد هک  تنس  لها  ناگدنسیون  نتم  زا  يرایسب  هحفص 51 ] رب [  انب  تفگ ، زامن  ماگنه  رد  رکبوبا  هک  ینخس  نآ  تسا  رکذت  هب  مزال  ... دینک
، وا اب  شتعیب  مدع  یلع و  تفلاخم  و  رکبوبا ، ندیسر  تفالخ  هب  زا  سپ  تسا : نینچ  دمآ  دهاوخ  یفوتـسم  حورـشم و  هنوگ  هب  دوخ  ياج 
هب یلع  نوچ  ریگرب و  ار  تریـشمش  زورما  تفگ : دـلاخ  شیوـخ  رادرـس  هب  باـطخ  نب  رمع  دوـخ  تسود  داهنـشیپ  رب  اـنب  رکبوـبا  يزور 

درادیمرب و كاخ  زا  یناشیپ  هک  هاگ  نآ  هدجـس و  زا  سپ  تسیاب . زامن  فص  رد  وا  رانک  تسویپ ، نارازگزامن  فص  هب  دـمآ و  دجـسم 
هب دمآ و  دجسم  هب  یلع  درک و  تقفاوم  دلاخ  ناتسب . ار  شناج  نزب و  شقرف  رب  شکب و  ار  تریشمش  هاگان  میوگیم ، ار  زامن  مالـس  نم 

تعامج ماما  تقو و  هفیلخ  هک  رکبوبا  دوب . هدامآ  دوب ، هدرک  ناهنپ  دوخ  يابع  ریز  هک  يریـشمش  اب  زین  دلاخ  تسویپ . نارازگزامن  فص 
ورف ار  وا  ناج  یبارطـضا  درب ، نایاپ  هب  ار  زامن  هک  نآ  زا  شیپ  زامن و  ياـنثا  رد  اـما  دـندرک . ادـتقا  وا  هب  مدرم  درک و  عورـش  ار  زاـمن  دوب 
زامن دهشت  همیسارس  هتفشآ و  دش ، هدزتشحو  وا ، هجیتن  رد  دش . نامیـشپ  هنادرمناوج  رما ، نیا  بقاوع  شیوخ و  لمع  زا  هاگان  تفرگ و 

شیوخ رامن  رد  هک  دنتـشادنپ  نارازگزاـمن  هک  ياهنوگ  هب  تفگیمن . ار  زاـمن  مالـس  تشحو ، تدـش  زا  دـناوخ و  ررکم  راـب  نیدـنچ  ار 
نلعفت دلاخ ال  ای  تفگ : زامن  نامه  رد  درک و  دلاخ  يوس  هب  ور  هظحل  نیا  رد  دناوخیم . هابتـشا  هب  ار  تالمج  هدش و  وهـس  اطخ و  راچد 
یضعب و  داد ... زامن  مالس  سپـس  و  هدم » ماجنا  ماهدرک  رما  نادب  ار  وت  هچنآ  دلاخ  يا  : » هتاکرب هللا و  همحر  مکیلع و  مالـسلاو  کترما . ام 

راثآ قبط  رب  ینس ، نایفنح  و  هحفص 52 ] [ ] 21 ... ] درب نایاپ  هب  ار  شزامن  مالـس  هاگ  نآ  درک و  رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  هک  دناهتـشون 
، دهاوخب يزیچ  دیوگب ، ینخس  زامن  رد  دناوتیم  زامن  مالـس  زا  شیپ  رازگزامن  هک  دناهدروآ  نآ  لیلد  ار  بلطم  نیمه  ناشیهقف  دوجوم 
هچ هلأسم  نیا  هرابرد  وت  متفگ : دوخ  داتـسا  هب  دیوگیم  شیوخ  بلطم  همادا  رد  دیدحلایبا  نبا  يراب  . لیبق نیا  زا  دهد و  خساپ  یلاؤس  هب 

دیکأت دییأت و  ار  ربخ  نیا  تحص  هیماما  نارگتیاور  هک  دنچ  ره  منیبیم ، دیعب  زیگناتفگش و  ار  يزیچ  نینچ  نم  داد : خساپ  يراد ؟ يرظن 
یلع هب  تبـسن  دلاخ  اریز  تسین ، دیعب  دـیلو  نب  دـلاخ  زا  یلمع  نینچ  يراب  داد : همادا  نینچ  مداتـسا  هک  تشذـگن  ياهظحل  اما  دـناهدرک .
دیعب رکبوبا  زا  ار  لمع  نیا  دوشیم  بجوم  هک  هچنآ  اما  تشاد . زین  ار  یلع  نتشک  تعاجـش  وا  ننیچمه  تشاد و  دیدش  ياهنیک  ضغب و 

زین دوخ و  يارب  تفالخ  ندروآ  تسد  هب  اب  هک  دادیم  هزاـجا  وا  هب  اوقت  ماـقم  هنوگچ  دوب و  راـکزیهرپ  يدرم  وا  هک  تسا  رما  نیا  منادـب 
نینچ زا  ادـخ  رب  هاـنپ  دـنک ؟ هئطوت  ضیرحت و  زین  یلع  لـتق  رب  دـش ، همطاـف  بضغ  بجوم  تفرگ و  همطاـف  زا  ار  كدـف »  » هک لـمع  نآ 

ار یلع  کـشیب  يرآ . تفگ : خـساپ  تـشاد ؟ یلاـح  ناـنچ  رد  ار  هحفـص 53 ] یلع [  نتـشک  تردـق  دـلاخ  یتسار  متفگ : وا  هب  يراـک !
. دوب اج  همه  زا  ربخیب  حالسیب و  یلع  دوب و  هدرک  ناهنپ  تشاد و  ندرگ  لیامح  يریـشمش  هک  یلاح  رد  دشکن ؟ ار  وا  ارچ  تشکیم و 
زا دیـسر ، اـج  نیا  هب  وا  نخـس  نوـچ  دوـب . مجلمنبا  زا  رتعاجـش  دـلاخ  هک  یلاـح  رد  تشکن ؟ ار  یلع  مجلمنبا »  » قـیرط نیمه  هب  رگم  و 

؟ تسیچ تسیاشان ) دادیور   ) نیا هرابرد  ناشیا  نخس  دنیوگیم و  هچ  تفگش  بلطم  نیا  هرابرد  هیماما  نایوار  یتسار  هب  مدیسرپ : مداتسا 
ار بلطم  نیا  تفگ : نم  هب  سپـس  «. دنـسرپیم زاب  دـننادیم و  ار  بلطم  هک  دنتـسه  ینایاناد  رایـسب  هچ  :» دـناوخ ار  عرـصم  نیا  دـیدنخ و 

هرابرد تفگ  داد و  همادا  ار  نخـس  همه  نیا  اب  اما  دیوگب .) نخـس  نیا  زا  شیب  هراب  نیا  رد  تشادن  شوخ  ییوگ  . ) نک میاهر  راذـگاو و 
زا ار  تاـیبا  نیا  متفگ : يراد ؟ ظـفح  زا  یتاـیبا  هچ  دنـسرپیم » زاـب  دـننادیم و  ار  تقیقح  هک  دنتـسه  یناـیاناد  رایـسب  هچ   » هک اـنعم  نیا 

زاـب تسا و  ردـق  هچ  هک  میـسانشیم  ار  نآ  تفاـسم  لوط  مینادیم و  ار  قشع ) ناتـسهوک   ) دـجن هار  اـم  : دـیوگیم هک  رعاـش  بیطلایبا » »
خـساپ اـهنتفر و  هرفط  زا  يرایـسب  .و  دـناسریم ار  هدـننک  لاؤس  قاـیتشا  هک  تسه  اـهلاؤس  زا  يرایـسب  هاـگ  يرآ  . میـسرپیم نآ  هراـبرد 

وگب دیسرپ : درک و  نیـسحت  ارم  دش و  لاحـشوخ  اهنآ  زا  رایـسب  مدناوخ ، وا  رب  ار  تیب  ود  نیا  نوچ  . دراد یتاروظحم  تلع و  زین  اهندادن 
ره هحفص 54 ] تسا [ : نیا  نآ  لوا  تسا و  یمزعم  یناه  نب  دمحم  زا  متفگ : خساپ  ؟ تسیک زا  مدرک  داهشتسا  نادب  هک  یتیب  هلابند  منیبب ،

تیب نیا  ندینش  هب  .« دنـسرپیم زاب  دننادیم و  ار  تقیقح  هک  دنتـسه  ینایاناد  رایـسب  هچ  «؛ اریز مباییم  رتشیب  یبراجت  درذگیم  هک  يزور 
هاگ نآ  رد  نم  و  میرب . نایاپ  هب  میدوب  لوغـشم  نادـب  هک  ار  هچنآ  اـت  اـیب  تفگ  تفگ و  ناوارف  ياـنث  دورد و  درک و  نیـسحت  ارم  هراـبود 

هتـسیاش بلطم  دـنچ  رکذ  اج  نیمه  [ . 22 . ] میدـش لوغـشم  نآ  ندـناوخ  هب  سپ  متخوـمآیم . وا  دزن  ار  یبـلکنبا  بسنلا  ةرهمج  باـتک 
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ناـیم بش  لد  رد  هتفرگ و  ار  یلع  نانمـشد   » هک تسوا  داتـسا  دـیدحلایبا و  نبا  ياـعدا  رظن و  نیا  هب  خـساپ  یکی  . تـسا رایـسب  تـیمها 
نیا دوب ». هتفرگ  هرانک  دوخ  هعماج  زا  یمانمگ  هقلطم و  ياوزنا  مامت و  تدابع  هب  یلع  هک  دنتشکن  لیلد  نیا  هب  اهنت  دنتـشکیم و  شاهناخ 

یمرشیب یکافـس ، ردق  نآ  نانآ  هک  تسا  تسرد  الوا  هچ  تسین . تسرد  نآ  همه  اما  تسا و  تسرد  يدودح  ات  نآ  زا  ياهراپ  نخس و 
ار يزیچ  نینچ  ققحت  دوخ  ياـهایؤر  رد  یتح  دنـشاب و  هتـشاد  هحفـص 55 ] ار [  لمع  نیا  نازوس  قاـیتشا  هک  دنتـشاد  قح  زا  يربخیب  و 

مامت یناسآ  هب  هک  دنتـشادن  تماهـش  تأرج و  ردـق  نآ  تهالب  رب  نوزفا  زین  تهـالب و  قمح  رب  نوزفا  قمح و  ردـق  نآ  اـما  دـننک ، وزرآ 
نب یلع  هناخ  هب  بش  همین  هک  تشاد  ار  نآ  تأرج  برع  ناروالد  ناناولهپ و  زا  کـی  مادـک  اریز  . دـننک یلمع  ار  يراـک  نینچ  دـنهاوخب 

، داهنیم كاخ  هب  یگدـنب  یناشیپ  تشاد و  یهاگآ  يرادـیب و  یهلا ، يرایرهـش و  ترـضح  هاگراب  رد  بش  همه  بش  اقافتا  هک  بلاطیبا 
شندرگ رد  نامـسیر  هـک  نـیا  اـب  دـنزیمن و  ار  ناـنآ  نـشور  زور  یلع  دـندیدیم  رگا  اریز  . دـنریگب ار  شناـج  دـنهاوخب  دـنرب و  هـلمح 
ناشنایم رد  ریـشمش  دریگیم و  چیه  هب  ار  نیهوت  ریقحت و  همه  نآ  دنکیم و  لمحت  دنربیم  شتعیب  يارب  دجـسم  هب  روز  هب  دـننکفایم و 

توکس و گنجن و  نانآ  اب  یتفاین ، عفادم  رای  رفن  لهچ  رگا  دوب  هداد  حیرص  روتـسد  وا  هب  ربمایپ  هک  نآ  یکی  دوب ؛ لیلد  ود  هب  دنکفایمن 
تما تدـحو  ظـفح  يارب  زین  دـیدیم  ار  دوخ  يزوریپ  لاـمتحا  رگا  یتـح  تفاـین  ار  دادـعت  نآ  نوـچ  هک  نآ  رگید  نک . هشیپ  ییاـبیکش 

دنهاوخب دـنزیرب و  شاهناـخ  هب  یبـش  همین  هک  نیا  اـما  تشذـگ ... دوخ  قح  زا  دـیزگ و  ییابیکـش  شیوخ  یناـمیا  ياـهنامرآ  یمالـسا و 
زا شتیبلالها  میرح  و  دوخ ، تاـیح  ظـفح  تروص  نآ  رد  دننکـشب  ار  شنما  مرح  تمرح  یبش  مین  دـننک و  نوخیبش  وا  رب  هنادرمناوجاـن 

تنایص قح و  يارب  دیاب  شیوخ  قمر  نوخ و  هرطق  نیرخآ  ات  تروص  نآ  رد  دوب و  وا  هفیظو  نیرتیقالخا  یعرش و  تابجاو  نیرتبجاو 
. دنامیمن یقاب  یسک  زین  دندوب  نت  اهدص  رگا  یتح  نمشد  زا  دادیم  خر  يزیچ  نینچ  رگا  دیگنجیم و  نانآ  اب  لوسر  نادناخ  شیوخ و 

هلمح وا  هناخ  هب  یبش  مین  رگا  شکرابتم  ياپ  كاـخ  هب  دـنگوس  میوگیم ؟ هچ  شکاـپ ... ماـن  سدـقم و  هرهچ  هب  دـنگوس  هحفص 56 ] ] 
ناشناج هب  دوب  شیولگ  شرغ  دناوخیم و  اهگنج  رد  هک  هللااب » الا  هوق  لوح و ال  ال   » کی ویرغ  اب  تفرگیمرب و  يریـشمش  وا  دندربیم و 

مادـک یتسار  هب  ... دادیم داب  رب  درکیم و  رتسکاخ  ار  ناشیمامت  دـنزیم ، راخ  کشخ و  تخرد  رد  هک  رابـشتآ  هقعاص  نانوچ  داتفایم ،
دـنامب و ای  وا  اب  ییورایور  زیتس و  رد  هک  نآ  رگم  تشاد ، ار  وا  اب  ییوراـیور  تأرج  دوب  هدـید  رازراـک  ياههنحـص  رد  ار  یلع  هک  برع 

دنک سامتلا  داتفایم  نوچ  ای  و  دزیمن ) ار  نایرارف  زگره  یلع  اریز   ) دنک شیاهر  یلع  ات  دنک  تشپ  رارف  هب  دزیرگب و  وا  زا  ای  دوش  هتشک 
اریز دهد . ناشن  ار  شهاگمرـش  دنک و  دوخ  تروع  فشک  دروآرد و  اپ  زا  ار  [ 23  ] رازا شیوخ  ناج  ظفح  يارب  ای  دـیاشخبب و  وا  رب  هک 

دناوتیمن مارح  ياهیتشلپ  اهیسجن و  اهیکاپان و  هب  اقلطم  یهللا  نیع  هاگن  نآ  قح و  رگهراظن  نآ  مرشرپ  بیجن و  نامشچ  دنتسنادیم  نانآ 
نآ اههاگن  فرـشا  نآ  دنتـسنادیم  نانآ  دـندشیم ... دوخ  ناج  نت و  سخا  دوخ و  هنت  نییاپ  هدرک  دازآ  ناسنیدـب  دـنک و  هاگن  دـیابن  و 

كاپ لالز  رد  سپس  هدوب و  هللا  لوسر  هرهچ  رگهراظن  دوخ  یگدنز  زاغآ  زا  تسا و  هدرک  اهرظن  هللا  هجو  هب  شیوخ ) زامن  رد  هک   ) مشچ
ور یتلاح  نانچ  رد  دنتـسنادیم  دنک . هاگن  اهیکاپان  هب  دـیابن  دـناوتیمن و  نیبقح  هتـسشن  کشا  هب  همـشچ  نآ  هدز ، اههطوغ  همطاف  هرهچ 

نانیا هحفــص 57 ] دوریم [ . دریگیم و  دوـخ  راـک  یپ  مارح  لـمع  نیرتعینــش  زا  ضارعا  ناـنوچ  و  دزادـنایمورف ، هدـید  و  دریگیمرب ،
هچ وت  هب  رکبوبا  دومرف : دنکفا و  دلاخ  هب  یهاگن  زامن  مالس  زا  سپ  زور  نامه  دناهتـشون  یعیـش  نارگـشرازگ  ؟ دننزب ار  یلع  هک  دنتـسیک 

نینچ وت  و  دومرف : مشکب . زامن  رـس  ار  وت  هک  دوب  هداد  مناـمرف  تفگ : خـساپ  دوب !؟ هچ  زاـمن  رد  تاهفیلخ  نتفگ  نخـس  هصق  نیا  تفگ و 
شراوـید رب  تفرگرب و  ار  درم  ناـنچ  تسد  کـی  هب  دـیهجرب و  اـج  زا  هللادـسا »  » دناهتـشون تمتـشکیم . يرآ  تفگ : خـساپ  يدرکیم ؟

اب طقف  یلع  هک  مدید  تفگ : دروخ و  دنگوس  رذوبا  سپـس  دوش و  درخ  مهرد  دنکـشب و  شیاهناوختـسا  یمامت  دوب  هدنام  مک  هک  تفوک 
دیشکیم و هزوز  درد ، سرت و  تدش  زا  درکیم و  هلان  یناویح  نوچمه  هک  نانچ  داد  راشف  ار  ناولهپ  يولگ  هبابـس  تسـش و  تشگنا  ود 

درکیم لوب  دوخ  هب  دیلانیم و  درکیم و  رخرخ  هبنپ  ناولهپ  يرآ  . دـبای ییاهر  تسناوتیمن  دزیم و  اپ  تسد و  درکیم . باشیپ  دوخ  رب 
يومع ساـبع  دیـسرت و  رازگزاـمن  هفیلخ  درکیم . رتسجن  هک  دوش -  رتسجن  دوش  رت  سجن ، وچ  دـناهتفگ  هک  ناـنچ  ار -  دوخ  تاذ  و 
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رد نت  کی  یتح  سک  چیه  اریز  دنهد . تاجن  یلع  تسد  زا  ار  دلاخ  دـننک و  ینایم  رد  اپ  هک  درک  سامتلا  دـیبلط و  تعافـش  هب  ار  ربمایپ 
كانبضغ و نانچ  یهاگن  طقف  تشگیمرب و  ریش  دشیم ، کیدزن  وا  هب  هک  سک  ره  هچ  دوش ، کیدزن  وا  هب  تشادن  تأرج  دجسم  مامت 
عطاس و یناشیپ  دمآ و  سابع  . تسکـشیم مهرد  ار  شمیمـصت  هدارا و  تشپ  دنازرلیم و  مهرد  ار  شیاپارـس  هک  دنکفایم  وا  رب  رابررش 

درمناوج دنک و  شیاهر  درادرب و  درم  زا  تسد  هک  داد  شدنگوس  رهطا  يارهز  سدقم  مان  ربمایپ و  كاپ  تبرت  هب  دیـسوب و  ار  شدـجاس 
تشذگیم دوخ  یتسه  همه  زا  شتمرح  هب  دینـش و  دادیم ، هحفـص 58 ] ناج [  نآ  يارب  نآ و  ربارب  رد  هک  ار  سدقم  دـنگوس  نآ  نوچ 

یپ دـمآ و  نوریب  دجـسم  زا  عشاخ  هدیـشک و  متـس  هداتفا ، ورف  ياههناش  اب  ... دوشخبب وا  رب  درک و  شیاـهر  تشادرب ، يو  زا  تسد  دـینش ،
زا دوجو  یمامت  هب  یلع  دناهتفگ  هک  اج  نآ  وا ، داتـسا  دـیدحلایبا و  نبا  نخـس  سپ  . تفر دوخ  ییاهنت  هقلطم  تیمولظم  یـسکیب و  راک 

تدابع هب  ار  شایتسه  همه  وا  هک  تسا  تسرد  تسین . تسرد  درک ، زیهرپ  لومخ  یمانمگ و  هب  نانآ  زا  تفرگ و  هرانک  شیوخ  هعماـج 
هرانک زیهرپ  میب و  زیرگ ، سرت و  هب  دوخ  هعماج  زا  اما  دوب . هتخادرپ  تداـبع  هب  ار  شایتسه  همه  زین  ارجاـم  نیا  زا  شیپ  وا  اـما  تخادرپ ،

ناج دنتـسج و  دادمتـسا م  وا  زا  تسا  هاوگ  خـیرات  هک  نانچ  دوخ  تالکـشم  بلاـطم و  ياهراـپ  رد  ناـمثع  رمع و  رکبوبا و  ... دوب هتفرگن 
هک اج  ره  نینچمه  . درکیم ناشکمک  تشادن و  غیرد  زین  شگرم  نادـنموزرآ  نالتاق و  رب  کمک  زا  وا  بیجن  هدـنیاشخب و  لد  فیرش و 

يرگهراـظن ناوـنع  هب  هک  اـج  نآ  اـت  ار  بجاو  نآ  شیوـخ  تیلوؤـسم  رب  اـنب  تسنادیم ، بجاو  ار  نآ  رکذـت  دـیدیم و  قـح  ار  یبـلطم 
تیلوؤسم ادخ و  راک  رد  ردق  نآ  دومرفیمن ... ابا  نآ  نایب  زا  هجو  چیه  هب  تفگیم و  مامت  ییوگقح  تحارص و  هب  دوب  فلکم  لوؤسم ،

وا زا  ناج  یمامت  اب  دوب و  هدرک  شدیعبت  لتق و  هب  دیدهت  نامثع  هک  نآ  اب  نامثع -  تفالخ  نامز  رد  هک  تشاد  تدش  توطس و  شیوخ 
نامثع تیامح  دروم  راکهانگ و  درم  تفرگ ، دوب  نامثع  ینتان  ردارب  هک  ار  هفوک  هدناشن  تسد  یلاو  مکاح و  قساف  تشاد ، ضغب  نیک و 

برش مرج  هحفـص 59 ] هب [  يو  نانابهگن  نازابرـس و  یمامت  هفیلخ و  ربارب  رد  تفرگ و  تشادن  ار  وا  هب  ضرعت  تأرج  سک  چیه  هک  ار 
دز و هرامـش  نیرخآ  ات  هنایزات -  یپایپ  درک و  زارد  نامثع ، مشچ  ولج  نامثع و  هفالخلاراد  رد  ار  وا  يرآ  دز . هنایزات  هبرـض  داتـشه  رمخ 
هآ تأرج  و  دندیدیم ، شراصنا  ناوعا و  نازابرـس و  ناشکهرادق و  نازابرـس و  یمامت  اب  نامثع  دـشکب و  سفن  درکن  تأرج  سک  چـیه 

همه اب  تقو  هفیلخ  نامثع  دمآ و  نوریب  نمـشد  هفالخلاراد  زا  هنت  کی  تخادـنا و  ار  هنایزات  سپـس  دز و  ار  اههنایزات  دنتـشادن . ندیـشک 
زا زارف  نیا  اما  [ . 24 ... ] دنهد تاجن  هنت  کی  اهنت و  درم  تلوصرپ  ياههجنپ  زا  ار  ردـتقم  یلاو  هفیلخ و  ردارب  دـندرکن  تأرج  شنازابرس 

یتروـص رد  ینعی  دز ؛ دنتـسناوتیم  يریگلفاـغ  نوخیبـش  تلاـح  رد  طـقف  طـقف و  ار  یلع  ناـنآ  هک  تسا  تسرد  دـیدحلایبا  نبا  نـخس 
دوخ یشومارف  هبذج و  قشع و  شوهدم  یشیوخیب و  شوخ  لاح  زاین ، زامن  هقرغ  دراد و  یگدنب  یناشیپ  رب  رس  هک  دنـشکب  دنتـسناوتیم 

اهدعب دـیلو و  نب  دـلاخ  رمع و  رکبوبا و  شلتق ، نارگدـیهمت  اقافتا  و  تسا ... نایناهج  ناهج و  همه  سک و  ره  زا  لفاغ  هجیتن  رد  تسا و 
دیاـب زاـین  یگدـنب و  بارحم  رد  و  زاـمن ، هدجـس  رد  طـقف ، ار  یلع  هک  دـندوب  هداد  صیخـشت  تسرد  دـندوب و  هدیجنـس  بوخ  مجلمنبا 

تسوپ و قمع  رد  نانچ  تفر و  ورف  شیاـپ  هب  يریت  یگنج  رد  هک  دوبن  یلع  نیا  رگم  هحفص 60 ] دندوب [ . هدید  ار  وا  زامن  اریز  تشک ...
ریت نآ  ندیــشک  نوریب  هجلاـعم و  يارب  هاـگره  و  دـنروآ ، شنوریب  تشاذــگیمن  درد  تدــش  زا  هـک  تســشن  شایپ  گر و  تشوـگ ،

زا يداراریغ  هنوگ  هب  دـیربیم و  ار  شناـما  درد  درکیم . رود  دـناریم و  دوخ  زا  ار  ناشیدـنانامرد  نارگاوادـم و  دـندشیم و  شکیدزن 
زاین هقرغ  دتسیاب و  زامن  هب  دیراذگب  دومرف  . دندرک هضرع  ربمایپ  رب  ار  شاهصق  دشیم و  میخو  شتیعضو  مک  مک  تفاتیمرب ؟ هرهچ  نانآ 
هداد خر  هچ  هک  تفاینرد  تسنادـن و  دـندروآرد و  شیاپ  زا  ار  ریت  دـندرک ؛ نانچ  نانآ  و  دـیروآرد . شیاپ  زا  ار  ریت  لاـح  نآ  رد  دوش و 

درد و ناـنچ  داتـسیایم  زاـمن  هب  نوچ  هک  تساـنعم  نآ  هب  نیا  اـیآ  دوشیم . نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  اـبجع ! ... درکن سح  یتح  تسا .
هک هدش  اهراب  اریز  دیمهفیمن ؟ ار  ریت  مخز  نوچ  يرتکچوک  درد  هک  تشاد  گرزب  ناسنآ  ياهبذـج  روضح و  غاد  درد و  میظع ، یغاد 
هک هدیمهفن  لاح  نآ  رد  رگید  هدـش و  عطق  الماک  شیوزاب  کی  هدروخ ، کلهم  ياههبرـض  نانچ  رازراک ، گنج و  مرگامرگ  رد  یمدآ 

ياشامت شوهدم  شیوخ و  قوشعم  لامج  هقرغ  یقـشاع  هک  هداتفین  قافتا  نینچ  اهراب  ایآ  زین  .و  تسا هدروخ  يریـشمش  هبرـض  زین  شیاپ 
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تـسد دـندش ، شیاشامت  تسمرـس  دـندمآ و  فسوی  ياشامت  هب  هک  ینانز  ناتـساد  رد  هک  نانچ  دـمهفیمن ؟ دروخیم و  مخز  بوبحم ،
زاین رهم و  اب  وا  زاین  قشع و  یلع و  دوبعم  بوبحم و  اب  تسا  هسیاقم  ياج  هچ  .و  دننکیم هچ  هک  دنتفاینرد  دندیرب و  هویم  ياج  هب  ار  دوخ 

دنتخانشیم و بوخ  ار  یلع  ینورب  ینورد و  ياهایند  نانمشد ، هحفص 61 ] يرآ [  نت ؟ مسج و  ياهتساوخ  تاذل و  ندب و  كزان  ینانز 
دهـشت و ماگنه  هب  ار  وا  دوب  هتفگ  دلاخ  هب  هک  رکبوبا  نخـس  یـسررب  روغ و  اقافتا  و  دـندوب . هدیـشیدنا  اههشقن  وا  نتـشک  يارب  بوخ  هچ 

ياهایرد هب  نوچ  تسنادیم  وا  . دوب دیشیدنایم  وا  هیلع  هک  ياهئطوت  رد  رکبوبا  يدنمـشوه  رظن و  تقد  رگناشن  نزب ، زامن  مالـس  زا  شیپ 
دمهفیمن هک  دوشیم  اجر  فوخ و  تیشخ ، جاوما  تبحم و  تابذج  هقرغ  شقشاع  ناج  نانچ  دنزیم ، هطوغ  قح  میب  تفرعم و  قشع و 

وا زامن  ماگنه  هب  مجلمنبا و  هک  هنوگ  نامه  دنشکب و  دنتسناوتیم  هنوگ  نیدب  طقف  ار  یلع  يرآ  ... درذگیم هچ  شفارطا  رد  تساجک و 
مجلم رسپ  یتسه ، ناهج  مدرم  نیرتیقش  نآ  دوب ، هدرک  یحارط  هدیشیدنا و  رکبوبا  هک  ار  يزیچ  ماجنارـس  و  دنرادرب ! نایم  زا  تشک ، ار 

هچ یلع  نانمـشد  دنیبیم  دـنک ، هظحالم  ار  ینـس  دنمـشناد  نیا  لیلحت  هتـشون و  رگید  راب  کی  یـسک  رگا  یتسار  هب  . دـناشوپ لمع  هماج 
اپ شفک  زا  رتلامیاپ  رتراوخ و  يداع  نامدرم  دیدحلایبا ، نبا  لوق  هب  نآ ، رد  هک  یتموکح  دناهتشاذگ . داینب  ار  يرادغ  راهق و  تموکح 

یعمج هدابع و  نب  دعـس  لالب ، دوعـسم ، نب  هللادبع  رامع ، ناملـس ، دادقم ، رذوبا ، نوچ  ياهتـسیاش  نادرم  باحـصا و  ناگرزب  دـناهدش و 
يالعا لـثم  دوخ و  راـگزور  هرهچ  نیرتکاـپ  هک  یلع  نوچ  یناـیاش  ناـبات و  هرهچ  دناهتـشگ و  مودـعم  دورطم و  مورحم ، يوزنم و  رگید 

رد تسوا ، یمارگ  حور  سفن و  ادـخ و  لوـسر  هرهچ  ناـنوچ  هک  هرهچ  نآ  تسا ، ترتـع  تراـهط و  يـالاو  هنوـمن  تـمکح و  شناد و 
دـصق دـنزیریم و  شاهناخ  رد  بش  دـهد ، ماجنا  ناشیا  لیم  هتـساوخان  یلمع  رگا  تسین و  ناما  رد  زگره  تسا و  يدوبان  لـتق و  ضرعم 

یلع نیا  رگم  تشاد و  ییانعم  هچ  لمع  نیا  یتسار  هب  !! دنشیدنایم زامن  ماگنه  هب  ار  شلتق  هحفص 62 ] دیهمت [  ای  دننکیم و  ار  شگرم 
ياهتـسد هب  مالـسا  تخرد  هک  یموصعم  سدـقم  دوجوم  نیا  دیـسریم ؟ لتق  هب  دـیاب  هنادرمناوجاـن  ناسنادـب  هک  دوب  هدرک  یهاـنگ  هچ 

دـنرب و امغی  هب  دوب  هتـشاد  اپ  رب  هداد و  بآ  دوخ  نوخ  هب  هتـشاک و  وا  هک  ار  یتخرد  ياههویم  یگمه  ناـنآ  تفرگ و  راـب  رب و  وا  ناوترپ 
لاثم هنومن و  نیرترب  ،و  یتسه ناغمرا  يا  دوجو ، ياهیتفگـش  رهظم  يا  یلع ، يا  ناه  . دنهد ار  شدزم  میدـهاش ، خـیرات  رد  هک  ناسنیدـب 
هکلب لامک ، لاصخ  غارچ  اهنت  هن  ات  ، دندرک تتامم  تایح و  نامز  رد  نانمـشد  هک  دیهمت  همه  نیا  اب  هک  ، یهلا دیواج  هرهچ  يا  تیرـشب .

ناه . ینامیم يدنام و  دیواج  راگزور  هنادواج  ات  یهلا » رون  وت  هچ  ... » دنناوتیمن دنتسناوتن و  ، دننک شوماخ  دنـشکب و  ار  تیگدنز  غورف 
نایمدآ هک  میلعت  هیکزت و  تمکح ، نید و  ؟و  تشاد ینایاش  هرهچ  هچ  خیرات  نابات و  هروطسا  هچ  ناهج  يدوبن  وت  رگا  یتسار  هب  یلع  يا 

هچ وت ، زج  ، دـینک دـننام  ادـخ  هرهچ  هب  ار  ناـتیاههرهچ  اـت  دـییایب  : تسا هتفگ  ناـیمدآ  هب  ،و  تسا هدرک  توـعد  یهلا  قـالخا  قـلخت  هب  ار 
لوسر يا  ناه  هحفـص 63 ] دـناهدمآ [ . دـیدپ  وت  لسن  زا  هک  یناماما  و  ایبنا ... یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  و  وت ، زج  . تشادیم ياهنومن 

سودرف لامک ، عماج  تمکح ، ژد  تفرعم ، دبعم  تیمدآ ، زاغآ  توبن ، هلسلس  رس  رون ، راسهمـشچ  درخ ، همـشچرس  ضیف ، ردصم  يا  ، هللا
زاـجعا هنومن  نیرترب  ، دوخ مالـسا  تمظع  زا  ياهنومن  هچ  ، یهلا ياـتمهیب  تبهوم  نیا  یلع ، تیبرت  اـب  یتسار  تیـالو ، کـلام  تمحر و 

اههچ ناهج  هب  ، تسوت ياهوترپ  زا  يوترپ  هک  یلع  اـب  .و  يدرک هضرع  یتسه  ناـهج  رب  ، ار دوخ  ناـسحا  ناـغمرا  نیرتـالاو  و  [ . 25 ، ] دوخ
نخـس اج  همه  دـنامن و  ناهنپ  هدیـشوپ و  زین  نانمـشد  هاگن  زا  یتح  دـنام و  یقاب  شلیاضف  هک  راـگزور  زاـجعا  زا  ياهنومن  ...؟ يدیـشخبن

فیطل و نخس  هک  سک  نآ  دزن  ینعی  تسوا ؛ داتسا  اب  دیدحلایبا  نبا  نتفگ  نخس  هوحن  نیمه  تشگ ، ررکم  وا  تیمولظم  رـس  تیقحا و 
اب ملاع  مک  و   » دناهدروآ نتم  نایاپ  رد  هک  يراعـشا  هژیوب  دوخ و  ياهباوج  لاؤس و  اب  ود  نیا  هک  تسا  راکـشآ  الماک  دمهفیم  ار  ییانک 

قیاقح هتفهن و  قیاقد  ات  دنشوکیم  دنسرپیم ،» زاب  دننادیم و  هحفص 64 ] ار [  تقیقح  هک  دنتسه  ینایاناد  رایسب  هچ  لئاس : وه  یئیـشل و 
دنزوب يواکجنک  میسن  نآ  رب  دنراد و  لعتشم  لعفنم و  رادیب ، ار  هدرـسفا  هتفخ و  ناهذا  دنیاشگزاب و  ار  ییاهزار  دننک و  اقلا  ار  ياهتفگن 
یتسار هب  و  دننزب ... نماد  رتشیب  رتشیب و  اهتسدرود  زا  هنادنمـشوه و  تسا ، ناهنپ  اهرتسکاخ  ریز  هک  شوماخ  رهاظ  هب  ییاوعد  شتآ  هب  ات 

. تسا هدوب  ناگیاش  نایاش و  دزم  رجا و  روخرد  یلمع  ناتسراک و  يراک  دادغب  ننست  بوشآرپ  هعماج  راگزور و  نآ  رد  يراک  نینچ 
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نایرارف لماک  هصق 

، بلاطیبا نب  یلع  هک  مینک  لمأت  گرزب  ینعم  گرتس و  ریوصت  نیا  رب  رگید  راب  کی  دـحا ، ناـیرارف  لـماک  شرازگ  نتخادرپ و  زا  شیپ 
يارآ رد  اما  دناهتـشون ... ینـس  ناخروم  رثکا  هکلب  هعیـش ، ناـیوار  اـهنت  هن  ار  هلأـسم  نیا  دـنکفا ... كاـخ  هب  ار  دـحا  نارادـمچرپ  یماـمت 
نیلوا رد  ار  یلع  هک  نآ  نمـض  نانآ  تسه  تقیقح  ناـیب  زا  ینامیـشپ  یعون  ییوگ  بارطـضا و  داـضت ، ضقاـنت ، یعون  ننـست  ناـخروم 

رد ییوـگ  دـننکیم ، یفرعم  مـلظ  نارادـمچرپ  یماـمت  براـض  دـحا و  دـنمزوریپ  هرهچ  نـیرترب  یلک  ياهنوـگ  هـب  يریگرد  ياـههنحص 
رد ار  رگید  نت  هس  ود  یکی  وا ، تردـق  هوکـشرپ  هرهچ  نداد  ناشن  گنرمک  يارب  و  دـنوشیم ، نامیـشپ  لـمع  نیا  زا  رگید ، ياـههنحص 

روط هب  دنیامنیم . رکذ  صوصخ  نیمه  رد  ینعم  دقاف  تسس و  یتاشرازگ  یعرف و  یتایاور  ای  دننکیم و  کیرش  وا  اب  نارادمچرپ ، ندز 
هاگ نآ  و  دیبلط ... هزرابم  هب  دوب ، رافک  وزج  شیرق و  هاپـس  رد  هک  ار  نمحرلادبع  شرـسپ  رکبوبا ، دـحا ، گنج  نیا  رد  دناهتـشون : هنومن 
نوچ دنسیونیم ، سپس  دوب . ناشیا  نازادناریت  نیرتهب  زا  شیرق و  دارفا  نیرتعاجش  زا  هحفص 65 ] نمحرلادبع [  نیا  هک  دناهدرک  حیرصت 
دوجو تبهوم  زا  ار  ام  نامب و  ام  اب  يورب . گـنج  هب  مراذـگیمن  هن . : » دومرف وا  هب  ربماـیپ  دـناوخ ، نت  هب  نت  هزراـبم  هب  ار  شرـسپ  رکبوبا 

هک دنتـشون  مه  اج  نآ  رد  هداد و  تبـسن  رکبوبا  هب  مه  ردـب  گنج  رد  ار  هرظنم  ینعم و  نیمه  هک  تسه  ناـمدای  و  نک ». رادروخرب  دوخ 
نداد ناشن  يارب  الوا  ار ، فیحن  فیعـض و  تاشرازگ  هنوگ  نیا  هک  تسا  راکـشآرپ  دوش ... ور  هب  ور  شرـسپ  اب  رکبوبا ، تشاذگن  ربمایپ 

مود و  درادن -  ابا  زین  شعاجش  رـسپ  ندز  زا  دوخ  یمالـسا  هناناشفناج  فادها  دربشیپ  يارب  یتح  ینعی  هک  دنروآیم -  رکبوبا ، تعاجش 
دیاب نانیا  زا  دباتشب !! داهج  هکرعم  ههبج و  هب  دراذگیمن  هک  دنادیم  ردقنارگ  ار  شدوجو  تسا و  هتسباو  وا  هب  ياهنوگ  هب  ربمایپ  هک  نیا 

رتردـقنارگ و يو  باحـصا  یماـمت  هناـجدوبا و  هزمح ، یلع ، ربماـیپ ، دوخ  دوجو  زا  رکبوبا  دوجو  اـیآ  هک  نآ  ـالوا  درک : لاؤـس  نیدـنچ 
رکبوبا نوخ  طقف  دـندش و  دیهـش  ناشیـضعب  دـمآ و  دورف  ناشرکیپ  رب  ناـمک  ریـشمش و  نانـس ، غیت و  مخز  همه  نآ  هک  دوب  رتدـنمجرا 

کی یتح  دحا  رد  هن  ردـب و  رد  هن  ارچ  تشاد ، یناشفناج  گنج و  ناج  لد و  رکبوبا  رگا  هک  نآ  رتمهم  همه  زا  و  دوب ؟ همه  زا  رتنیگنر 
نت هب  نت  هزراـبم  مه  اـب  هاپـس  ناروـالد  ناـناولهپ و  ناـگرزب ، ـالومعم  هک  نینوـخ  هکرعم  رادوریگ  نآ  رد  هک  نآ  اـیناث  دروـخن ؛ زین  مخز 
هثج هن  زادناریت و  هن  تسا و  نزریـشمش  هن  هک  وزاب  رغال  ندب و  كزان  رکبوبا  دننکیم ، گنج  لوا  رد  زین  ار  نت  هب  نت  هزرابم  دـننکیم و 
نآ رد  رگید ، نت  اههد  هناجدوبا و  هزمح و  نانوچ  یناروالد  هک  اج  نآ  دشاب ... هتـشاد  یمادـنا  ضرع  دـناوتیم  اجک  دراد ، ییالاب  رب و  و 

نیرتمکیب تردقیب و  فیحن و  يدرم  یسک ، هحفص 66 ] رکبوبا [  زا  دناهتساوخن ، نت  هب  نت  هزرابم  هب  ار  یـسک  تشحو  قلق و  فوخ و 
عقاوریغ و تاشرازگ  نینچ  ینـس  ناخروم  زا  یـضعب  ارچ  هک  نیا  اما  دـیآیمرب ؟ یلمع  نینچ  هنوگچ  گنج  يروشحلـس و  تمه  روش و 

لباق دراد . یلیالد  همه  نیا  دناهدروآ ، دوخ  راثآ  رد  ارذگ  رایـسب  هنافئاخ و  سب  هکلب  دـیکأت ، حیرـصت و  ناونع  هب  هن  مه  نآ  ار  ساسایب 
هک مینادیم  و  تسا . یگتخاس  الماک  دیبلط  نت  هب  نت  گنج  هب  ار  شرسپ  رکبوبا  هک  تیاور  نیا  دناهتشون ، ننست  لها  دوخ  هک  نیا  هجوت 

قشاع هک  ینس  ناگدنسیون  رگید  زا  یفاکسا  اما  دراد ، يراشفاپ  هلأسم  نیا  رب  هک  تسا  رکبوبا  ناقـشاع  زا  ینـس ، ناگدنـسیون  زا  ظحاج 
دوخ تایح  هب  ار  ام  گنجن و  درگرب و  تفگ  رکبوبا  هب  ربمایپ  درادـنپیم  ظحاج  هک  نیا  : » تسا هتفگ  خـساپ  ار  وا  هنوگ  نیا  تسا  نامثع 

ناشن ار  رکبوبا  یناوتان  ظحاج ، نامگ  مغریلع  نخـس  نیا  هک  ارچ  تسوا ؛ يارب  یبیع  هکلب  تسین ، رکبوبا  يارب  ینـسح  نک ، رادروخرب 
ربمایپ نخـس  رد  زین  درادن و  ار  سک  چیه  اب  گنج  هزیتس و  تردق  درم  نیا  ینعی  درگرب ... دیوگیم : رکبوبا  هب  ربمایپ  یتقو  اریز  دهدیم .

ردپ رب  ار  ناوج  رـسپ  تقفـش  يزوسلد و  ناگمه  هک  ارچ  دـش . دـهاوخ  هتـشک  دـگنجب ، شرـسپ  اب  رگا  هک  تسا  هتفهن  رتتـسم و  انعم  نیا 
رـسپ اب  رکبوبا  هک  یلاح  نینچ  رد  باسح و  نیا  اب  دناسرن . وا  هب  يرازآ  دـنزن و  ار  ردـپ  دـشوکیم  تردـق  یمامت  اب  رـسپ ، هچ  دـننادیم .
هتـشک هک  تسا  فیعـض  یقافتا و  هبرـض  کی  تهج  هب  هک  تسا  نآ  رگناشن  هعقاو  نیا  دوشیم ، هتـشک  ربماـیپ  ینیبشیپ  هب  دـگنجیم و 

تماهش و تأرج و  هنوگچ  یسک  نینچ  دریمب ، دتفیب و  دشکب ، ار  وا  دهاوخیمن  هک  رسپ  فیعض  لش و  هبرض  زا  هک  یسک  سپ  دوشیم .
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... دراد رب  هحفـص 67 ] رد [  زین  ار  هدننز  شین  خلت و  يزنط  هداد  ظحاج  هب  یفاکـسا  هک  یبناوج  يراب  دراد ؟ ار  ناگناگیب  اب  گنج  تمه 
ج 13، یلزتعم ، حرش  باتک  رد  ینـس ، دیدحلایبا  نبا  حرـش  اب  هارمه  یفاکـسا  هلمج  نیع  دنکیم . هرخـسم  ار  ظحاج  یفاکـسا ، عقاو  رد 
هک یبلطم  نیا  هرابرد  تسا ) نامثعابا  ظحاج  هینک   ) نامثعابا يا  : تسا نینچ  ص 230 و 340  هینامثع ، باتک  رخآ  زین  ص 281 و 294 و 

کشیب دنونـشب ، هراب  نیا  رد  ار  یبسچن  اوران و  نخـس  نینچ  هعیـش ) هبطاق  ینعی   ) هیماما رگا  اریز  نیزگ ، یـشوماخ  یتفگ  رکبوبا  هرابرد 
حضاو لیلد  نخـس  نیا  درگرب )  ) دیوگ رکبوبا  هب  ربمایپ  نوچ  اریز  دنراد . مه  قح  دننکیم و  یقلت  رکبوبا  بویع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ 

نامب و  » دیوگب وا  هب  ربمایپ  نوچ  هک  تسا  راکشآرپ  اریز  درادن . ار  يدحا  اب  هکلب  شرسپ ، اب  هن  هزرابم  تردق  وا  هک  تسا  نآ  رب  یطعق  و 
مینادیم همه  هک  یلاح  رد  دوشیم ... هتـشک  كرـسپ  تسد  هب  دورب  رگا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نادرگ » رادروخرب  ار  اـم  دوخ  تاـیح  هب 

وا رب  کشیب  و  دنزب ، مدرم  ربارب  رد  ار  شریپ  ردپ  دیآیمن  یلهاج ) ياههقلع  نتـشاد  هشیر  اب  ، ) گنج هنحـص  رد  یناوج  دنمورب و  رـسپ 
رسپ بوخ  دنزب ، ار  كرـسپ  دهاوخب  رکبوبا  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  لاح  دوریم . هرفط  شندز  زا  درادیم و  اور  رایـسب  يزوسلد  هفطاع و 

ار وا  ردـپ  ات  دتـسیایمن  زین  وا  دناتـسب . وا  زا  سکره  ات  هدرواین  زیلاـج  زا  ار  شناـج  دزادـنیب و  ار  وا  يداـب  ره  اـت  تسین  کـسرتم  هک  مه 
ردـپ دوخهالک  رب  يراب  ود  یکی  رابجالاب  هزین ، هنوک  ای  و  ریـشمش ، هنهپ  هب  الامتحا  مه  كرـسپ  تسا و  نت  هب  نت  گـنج  هنحـص  دـشکب .
يروز برـض و  رکبوبا  هک  اج  نآ  زا  اما  دورب . دوخ  راـک  یپ  دریگ و  دوخ  رـس  درم  هجیتن  رد  دـنک و  شعفد  دوخ  زا  اـت  دز  دـهاوخ  دوخ 

ار همه  نـیا  يرآ  هحفـص 68 ] دریمیم [ ... دـنکیم و  میلـست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  يرگرز  گنج  یـشیامن و  هبرـض  کی  نامه  اب  درادـن 
، دوشیم رکبوبا  تعاجش  نارادتـسود  دیاع  یهاو  ياعدا  نیا  زا  هک  يزیچ  هنوگ  نیدب  ... دهدیم رادشه  دنکیم و  ینیبشیپ  يوبن  زاجعا 
اج ره  رد  دـناهدز و  مقر  ار  یبلطم  نینچ  ننـست  لها  ارچ  هک  نیا  اـما  يرگید ... زیچ  هن  تسوا و  یناوتاـن  فعـض و  شیاـمن  طـقف  طـقف و 
ره هب  هک  تسا  نیا  لیالد  نآ  زا  یکی  دراد : یلیالد  دننک  یشارتتلیضف  نآ  نیا و  يارب  غورد  هب  وا ، لیاضف  یلع و  ربارب  رد  دناهدیـشوک 

لیاضف و ردص  رد  کشیب  دنکیم و  تموکح  یمالـسا  راطقا  رـسارس  رب  نینمؤملاریما  هفیلخ و  ناونع  هب  ربمایپ  زا  سپ  رکبوبا  نیا  لاح ،
نیا تعاجش  تماهش و  ءالخ  دنهاوخیم  نیغورد  ياهثبشت  هلیسو و  نیدب  تسا و  حرطم  وا  تعاجـش  ملع و  هفیلخ ، کی  ياهیگژیو  زا 

لیلحت ره  زا  يراع  شیدناهداس و  ناهذا  رد  دننک و  رپ  تسا ، هدناچیپن  زین  ار  نمشد  رتش  هرک  کی  مد  یتح  اهههبج  یمامت  رد  هک  ار  درم 
خیرات هک  یکدوک  ره  هک  یلاح  رد  «... نک رادروخرب  ار  اـم  دوخ  تاـیح  هب  گـنجن و  وت  : » دوب هتفگ  وا  هب  ربماـیپ  هک  دـننک  ورف  هنوگ  نیا 

وا اب  نزن و  ار  ترـسپ  تسا  هتفگ  وا  هب  ربمایپ  مریگ  تسا ؛ ربمایپ  رادرک  راـتفر و  اـب  ریاـغم  ینخـس  نینچ  دـنیبیم  دـنزیم ، قرو  ار  مالـسا 
ربمایپ نیا  درک . رواب  ناوتیم  ار  يزیچ  نینچ  هنوگچ  یتسار  هب  تسا ؟ هتشاد  زاب  ندیگنج  زا  ار  وا  زین  نانمشد  ریاس  هب  تبسن  ایآ  گنجن .

هب زین  دننکیم و  قیوشت  نمشد  رس  رب  ریشمش  نتفوک  مدق و  تابث  رفک ، ياههیاپ  نوتس  ندز  يرادیاپ ، تعاجش ، هب  ار  دوخ  باحـصا  هک 
ردق نآ  دیوگیم  تسیچ  شقح  دنسرپیم  نوچ  دنک و  ادا  ار  شقح  دریگب و  ار  ریـشمش  نیا  تسیک  دیوگیم  دوخ  باحـصا  زا  یناسک 

زا یکی  هک  هاـگره  هحفـص 69 ] دـناهدرک [ ، شرازگ  ننـست  لها  دوخ  هک  ناـنچ  اـی  و  دوش ، مخ  جـک و  ریـشمش  اـت  ینزب  نمـشد  رـس  رب 
، يدز شوخ  هچ  نیرفآ ، دیوگیم : نینچ  دوخ  رای  هب  دوش -  وا  يادف  دیاب  یتسه  همه  هک  ربمایپ  دیگنجیم  نادـیم  رد  یبوخب  شباحـصا 

دنچ صاقویبا  نب  دعس  نوچ  دیامنیم ) فیعـض  تیاور  ام  مغز  هب  دنچ  ره   ) دناهتـشون ننـست  لها  دوخ  زین  و  داب . وت  يادف  مردام  ردپ و 
نییآ مارم و  رد  هک  يربمایپ  نیا  يراب  داب ... وت  يادف  هب  مردام  ردپ و  نیرفآ  تفگ : وا  هب  ربمایپ  تسـشن ، نمـشد  رکیپ  رب  هک  دنکفا  يریت 

هن دگنجیم ، وا  میرح  زا  عافد  هب  هک  ار  مان  هبیسن  ینز  تریغ ، بوشآ و  هظحل  نآ  رد  تساوران ، مارح و  نانز  ندیگنج  ندرک و  داهج  وا 
لها نیمه  تیاور  هب  دزیرگیم  نز  نیا  رانک  زا  دراد  نمـشد  نوچ  و  دـنکیم ، قیوشت  ار  هبیـسن  اهراب  اـهراب و  هکلب  دوشیمن ، عناـم  اـهنت 

يدنماضر و رونرپ  ربمایپ  هرهچ  یمامت  دنزیم ، ار  نمشد  هبیـسن ، نوچ  و  نزب ». ار  نمـشد  و  نز ، باتـشب  ، » دنزیم بیهن  هبیـسن  هب  ننـست 
، فینح نب  لهـس  بعـصم ، هزمح ، نوچ  یناعاجـش  هن  ربمایپ  يراب  دنکیم . ریخ  ياعد  شنادناخ  وا و  قح  رد  دوشیم و  يدنـسرخ  مسبت 

يور رب  هدیـشوپ و  دـنلب  هنـشاپ  همکچ  ناشیکی  دـناهدمآ و  ههبج  هب  سامتلا  هب  گنج  زاغآ  رد  هک  ار  ییاههچب  یتح  نز و  درمریپ ، هکلب 
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ياضعا یمامت  اپ و  تسد و  رس و  نادرم  هک  نیا  زا  دریذپیم و  شیوخ  ههبج  رد  دروآرد ، نادرم  تئیه  هب  ار  دوخ  ات  هداتسیا  شیاههجنپ 
هک نآ  طرـش  هب  مه  نآ  فافز و  بش  طقف  دوش و  دیهـش  داماد  هزات  هلظنح  درادـن  میب  درادـن ... ابا  دـنهد ، تسد  زا  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ 

ادخ و هار  رد  تعاجـش  تماهـش و  يزابناج و  دهدیم . هزاجا  همه  هب  دهدیم ... یـصخرم  هزاجا  وا  هب  دشاب ، هنحـص  رد  گنج  مدهدیپس 
 ] ياهظحل اما  درادـن . تسود  زگره  راتفر  رد  ار  نتفرگ  هنیـس  رـس و  قارطمط و  رتخبت ، وا  دـنادیم . تشهب  ياـهباب  نیرترب  ار  داـهج  باـب 
ار نتفر  هار  هنوگ  نیا  دیوگیم : دربیم و  تذل  وا  رورغرپ  تلاح  زا  دریگیم ، هنیـس  رـس و  رورغ  هب  نادـیم ، رد  هناجدوبا  هک  هحفص 70 ]
گنل و يدرمریپ  هک  تسا  يربمایپ  وا  يرآ  ددنـسپیم ... ههبج  رد  طقف  درادن و  تسود  لادـج  هکرعم  گنج و  هنحـص  رد  زج  دـنوادخ ،
رد ار  نادرمریپ  نانزریپ ، اههچب ، یتح  و  دوشیمن . عنام  تداهـش  ندـیگنج و  زا  ار  رگید  لولعم  يرایـسب  حومج و  نب  ورمع  نوچ  ناوتاـن 

صوصرم ناینب  نانوچ  نآرق  ریبعت  هب  هک  دنکیم  توعد  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  ندروخ و  مخز  ندز و  ریشمش  هب  يدنمتریغ  ياههظحل 
قیمع ياهمخز  ربمایپ  دوخ  دروخیم ، قیمع  مخز  دـنچ  داـتفه و  یلع  گـنج  نیا  رد  دـننک . یناـشفناج  دنـشاب و  مدـق  تباـث  قح  هار  رد 
یـسنج تـالآ  یتـح  ینیب و  تشگنا ، تسد ، تشوگ ، مشچ  اـضعا ، رب  یتـح  نمـشد  [ 26 . ] دوشیم هراـپ  هراـپ  عیبر  نب  دعـس  دروخیم ،

هک ییاهتبرـض  دندروخ و  ادخ  هار  رد  هک  اهمخز  نیا  ببـس  هب  دوخ  باحـصا  رب  ربمایپ  و  دنکیم . هلثم  ار  اهنآ  دنکیمن و  اقبا  شباحـصا 
ار تسـس  لوهجم و  ثیدح  کی  ناهگان  دیآیم و  ینـس  خروم  کی  هاگ  نآ  و  دیوگیم ، انث  دنکیم و  اعد  هتـسویپ  دـندز ، ادـخ  هار  رد 

لیلدیب ار  همه  نیا  يرآ  نک ... دـنمهرهب  ار  ام  دوخ  تایح  زا  ناـمب و  اـم  شیپ  گـنجن و  تفگ  رکبوبا  هب  هک  دریگیم  راـیعم  دوخ  يارب 
ار يایلاحیب  هتشادن و  ینالوج  هولج و  نیرتمک  یمالـسا  گنج  رـسارس  رد  هک  ار  يربهر  نیا  همـسجم  دیاب  لاح  ره  هب  اریز  دناهدرواین .

يراب . دننک یناشوپال  ناربج و  لوعجم  یگتخاس و  هحفص 71 ] یثیدح [  اب  یتح  يوحن و  هب  تسا  هدزن  ریت  هب  زین  ار  نمشد  هیاس  یتح  هک 
تسا نیا  زین  قح  یتسار  هب  و  تسا . هدوب  یخیرات  نوتم  رد  فیرحت  دربتـسد و  زا  یـشان  همه  نآ  هک  دید  میهاوخ  ار  رما  نیا  لیلد  اهدعب 

زا نینچمه  ... دـناهدش یلاـمعا  نینچ  هب  روـبجم  هیقت ، زور و  جـیار  تسایـس  زا  سرت  رطاـخ  هب  ناـنآ ، ناـخروم  ناثدـحم و  زا  یـضعب  هک 
هب يرگید  زا  سپ  یکی  هنت ، کی  دز و  ار  دحا  نارادمچرپ  یمامت  گنج ، زاغآ  نامه  رد  بلاطیبا  نب  یلع  دناهتـشون ، هک  ینـس  نیخروم 

هدیقع نیمه  رب  زین  ننـست  لها  زا  يرایـسب  ود  نیا  زج  دنالماک . خیرات  رد  ریثانبا  كولم و  مما و  خیرات  رد  يربط  دـنکفا ، كاله  كاخ 
و دـنکفایم ، كاـخ  هب  ار  نارادـمچرپ  زا  نت  هدزاـی  يریگرد ، ياههنحـص  نیلوا  رد  یلع ، هنوگچ  تسا  یندیـسرپ  يراـب  [ . 27 . ] دناهتفر

یتح مالـسا و  هاپـس  دـش ، هدوشگ  نازادـناریت  نامرف  كرت  رطاخ  هب  دـحا  هگنت  نوچ  هک  دـنراد  حیرـصت  ناشراثآ  رد  ننـست  لها  یماـمت 
زا ینس  ناخروم  ار  رفن  دنچ  نیا  دادعت  ، ) دنتخیرگ رفن  دنچ  يانثتـسا  هب  ناشیمامت  دنداتفا و  رارف  بارطـضا و  هب  ربمایپ  کیدزن  باحـصا 

ار گنج  نیا  نانامرهق  نیخروم ، نیمه  زا  یضعب  مینیبیم  زاب  سپس  و  دناهتـشون )... زین  رفن  دنچ  تسیب و  ات  هدراهچ و  ات  و  تفه ، ات  کی 
دناهدرک شومارف  ییوگ  دننکیم ... نالعا  يرگید  ای  ریبز و  هحلط ، دـناهدرک ، فارتعا  اهنآ  رارف  هب  ناشدوخ  هک  نآ  هحفص 72 ] نمض [ 
يرگید سک  ره  نارگید ، ظحاج و  نانوچ  نانیا ، زا  یـضعب  هک  تسیچ  هتکن  نیا  رـس  ابجع ! ... دناهتـشون اههچ  یلع  مدق  تابث  هرابرد  هک 

زا لثملایف  هک  يرهم  ننـست و  قشع  هب  طقف  طقف و  دنهدیم و  حـیجرت  یلع  رب  ار  دارفا  نیرتهزبرجیب  یتح  دـشاب ، دـهاوخیم  هک  ره  ار ،
نیتسار هرهچ  نیرتهتسیاش  نانیا  دنهدیم ؟ ناحجر  تعاجش  هنیمز  رد  یتح  یلع -  رب  ار  یـسک  رکبوبا  نوچ  دنراد ، لد  رب  شیوخ  هفیلخ 

هب اههیارآ  لعج  ریوزت و  هب  دنریگیم و  هدیدان  تسا  يزابناج  داهج و  تقیقح  نیرتراکادـف  دـشخردیم و  دیـشروخ  نانوچ  هک  ار  داهج 
زین نانآ  دـندرک و  اهیناشفناج  هباحـص  زا  زین  ینازابناج  ناگرزب و  گنج ، نیا  رد  هک  تسین  يدـیدرت  یلب  دـنزیوآیم ... اههیاس  حابـشا و 
ارچ اما  دندیـسر . تداهـش  يالاو  تاـجرد  هب  دـندنکفا و  كـاله  كاـخ  هب  ار  ناکرـشم  زا  يرایـسب  دـمآ ، دـهاوخ  ناـشهصق  هک  ناـنچ 

: دنکیم حیرـصت  نینچ  لماک  خیرات  رد  ینـس  هدنـسیون  ریثانبا  ؟ دهد رییغت  تنایخ  هب  ار  اهمان  دنک و  لیدبت  ار  ءامـسا  دـیاب  يراگنخـیرات 
هب هتـسکش ، مـهرد  مزهنم و  ییاـههورگ  رد  ناکرـشم  دـش ، راـسنوگن  ناکرـشم  مـچرپ  دـنداتفا و  كاـخ  هـب  نارادـمچرپ  هـک  نآ  زا  سپ 

دوب و هتفرگرد  یتخـس  گنج  دنتـسب ... راـبگر  هب  ار  ناکرـشم  زین  دـحا  هگنت  ناـظفاحم  وس  نآ  زا  دـندش . قرفتم  هتخادرپ و  ینیـشنبقع 
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داتسرف و هحفـص 73 ] ناناملـسم [  رب  ار  شیوخ  يزوریپ  ترـصن و  دـنوادخ  هاگ  نآ  دـندیگنجیم . ورین  مامت  اب  هناجدوبا  یلع و  هزمح و 
هب شیرق  نارادمچرپ  یمامت  :» تسا هتـشون  نینچ  دوخ  خـیرات  رد  درم  نیا  [ . 28 . ] تشگ زاغآ  ناکرـشم  لماک  تسکـش  ییاهن و  تمیزه 

هرمع مان  هب  نانمشد  زا  ینز  لاح  نیمه  رد  دشیمن . کیدزن  نآ  هب  نمشد  زا  سک  چیه  دوب و  هداتفا  مچرپ  دندش . هتشک  ناناملسم  تسد 
مچرپ دمآ و  زین  هحلط  نادناخ  هدرب  بأوص  دندش . عمج  مچرپ  درگادرگ  نمشد  هاگ  نآ  تشادرب ... ار  مچرپ  دمآ و  هیثراح  همقلع  رتخد 

نوچ سپ  دوب . بلاطیبا  نب  یلع  عفاروبا ، لقن  رب  انب  تشک ، ار  شیرق  نارادـمچرپ  یماـمت  هک  سک  نآ  و  دـش . هتـشک  زین  وا  و  تفرگ . ار 
. امن ناشعفد  نک و  هلمح  نانیا  رب  دومرف  یلع  هب  ربمایپ  هظحل  نیا  رد  دـید . شیوخ  ربارب  ار  كرـشم  نانمـشد  زا  یعمج  درک ، هاگن  ربماـیپ 
هک دید  ار  رگید  یهورگ  ربمایپ  سپس  داد . تمیزه  ای  تشکب و  ار  ناشیمامت  دیگنج و  یتخس  هب  نانآ  اب  درک و  هلمح  نانآ  رب  یلع  سپ 
ای تشکب و  ار  ناـشیمامت  دـیگنج و  یتخـس  هب  درک ، هلمح  ناـنآ  رب  یلع  سپ  نک . هلمح  ناـنیا  رب  تفگ : یلع  هب  دـنیآیم . وا  يوـس  هب 

ادخ ربمایپ  يا  تفگ : نینچ  یلع  يدرمیاپ  رهم و  تماهـش و  ندید  هب  دوب ) هدـش  لزان  نامـسآ  زا  هک   ) لیئربج هظحل  نیا  رد  داد . تمیزه 
یلع هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  رخآ  تفگ : لیئربج  هب  ربمایپ  تسا . تاساوم  یناـبرهم و  دوخ ، جوا  رد  يراکادـف  یلمع ، نینچ  یتسار  هب 
نینچ هک  دش  هدینش  یفتاه  يادص  دنیوگ  سپس  متسه ». امـش  يود  ره  زا  زین  نم  و  : » تفگ لیئربج  هاگ  نآ  مایلع . زا  نم  تسا و  نم  زا 

: ] تسا نینچ  ص 154  ج 2 ، لماک ، خـیرات  رد  ریثانبا  نتم  نیع  . تسین یلع  نانوچ  يدرمناوج  راقفلاوذ و  ناـنوچ  يریـشمش  تفگیم :
، هتعفرف هیثراـحلا  همقلع  تنب  هرمع  هتذـخاف  دـحا ، هنمون  دـی  ـال  اـحورطم  یقبف  ءاوللا ، باحـصا  اولتق  نوملـسملا  ناـک  دـق  و  [ » هحفص 74

یلـص یبنلا  رـصبا  مهلتق  املف  لاق  عفاروبا ، هلاق  یلع ، ءاوللا  باحـصا  لتق  يذلا  ناک  و  هیلع ، لتقف  باؤص  هذخا  و  هلوح ، شیرق  تعمتجاف 
(، مهیلع لمحا   ) هل لاقف  يرخا  هعامج  رـصبا  مث  مهیف ، لتق  مهقرفف و  مهیلع ، لمحا  یلعل ، لاقف  نیکرـشملا ، نم  هعاـمج  ملـس ، هیلع و  هللا 

. هنم انا  ینم و  هنا  ملـس : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ةاساوملا ! اذـه  هللا  لوسر  ای  لیئاربج : لاـقف  مهیف ، لـتق  مهقرف و  مهیلع و  لـمحف 
تمظع ینـس ، خروم  درم  نیا  نتم  رب  يرورم  يراب  « یلع الا  یتف  راقفلاوذ و ال  الا  فیـس  ال  :» اتوص اوعمـسف  لاق  . امکنم انا  لیئاربج و  لاـقف 

ار نمشد  نارادمچرپ  یمامت  مینارذگب : رظن  زا  ار  نتم  رگید  راب  کی  دنکیم ... تابثا  ینشور  هب  ار  یتف » راوسهش ال   » دننامهیب تعاجش 
هداد و خر  رگید  یثداوح  سپـس  دـشاب . هدـنارذگ  دـیاب  ار  یتعاـس  لقادـح  یلمع  نینچ  ماـجنا  يارب  ینعی  تسا . هدـنکفا  كاـخ  رب  یلع 
، نانآ زا  یکی  هتفاـی و  یناـج  همین  هدروخ  تسکـش  نمـشد  هک  تسادـیپ  نینچ  ـالماک  ینعی  تسا . هتـشادرب  ار  مچرپ  هتـشگزاب و  نمـشد 

الامتحا زین  ارجام  نیا  زا  تسادـیپ  تسا . هدز  زین  ار  وا  یلع  سپـس  هتفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  ناوت ، تردـق و  بحاـص  ناولهپ و  ياهدرب 
هاپس رب  اوق  مامت  اب  راب  نیا  هتشگزاب و  هرابکی  نمشد  هگنت ، نازادناریت  یتسـس  تهج  هب  سپـس  هتخیرگ و  نمـشد  هاپـس  هتـشذگ و  یتعاس 

هک تسا  یتلاح  نینچ  رد  تسا ... هتفرگ  رارق  نمشد  موجه  دروم  وس  ره  زا  هدنام و  اهنت  کت و  ربمایپ  هک  ياهنوگ  هب  تسا ؛ هتخات  مالـسا 
ای یهجوتیب و  همه  اما  نک ...» هلمح  ناکرـشم  تعامج  رب   » تفگ یلع  هب  ربماـیپ  تسا : هحفص 75 ] هتـشون [  لماک ، خیرات  خروم  ریثانبا 

ییاهنت هظحل  نانچ  رد  اریز  دناهدرک . رارف  یلع  زج  نایهاپس  همه  هک  هتشونن  هدومنن و  حیرصت  اج  نیا  هک  تسا  نیا  رد  خروم  يرگيذوم 
عفد ار  نمـشد  دـنکیم و  هلمح  زین  یلع  نک . عـفد  ار  نمـشد  تعاـمج  نک و  هلمح  تسا  هـتفگ  وا  هـب  طـقف  طـقف و  ربماـیپ  یهاـنپیب ، و 

نمـشد روصحم  دنامیم و  اهنت  ربمایپ  رگید  راب  سپـس  دناشکیم ... تمیزه  هب  ای  دشکیم و  ای  خروم  نتم  رب  انب  ار  ناشیمامت  و  دنکیم .
يانثتـسا هب  الامتحا  و   ) يو نارای  باحـصا و  یمامت  اریز  درادـن . زین  يروای  عفادـم و  یلع  زج  ربمایپ  زین  هظحل  نیا  رد  تسادـیپ  دـتفایم .

رد دـناهدش و  دیهـش  فـینح و ... نب  لهـس  بعـصم ، هزمح ، نوـچ  يو  ناراـی  زا  رگید  يرایـسب  دـناهتخیرگ و  هناـجدوبا  نوـچ  نت  کـی 
دشکیم و ار  ناشيرایسب  دنزیم و  ار  نمشد  یمامت  ییاهنت  هب  دنکیم و  هلمح  راب  نیا  یلع  يراب  دناهداتفا ) كاخ  رب  ههبج  ياهتسدرود 
دـنکیمن و لیلحت  ریطخ  تاظحل  هنوگ  نیا  رد  خروم  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  نخـس  همه  ... دـنکیم ناـشروبجم  رارف  تمیزه و  هب  هاـگ  نآ 

فرظ همه  دـهدیم ، ناشن  ربمایپ  تاملک  ههبج و  ریوصت  گنج ، تیعـضو  هک  ناـنچ  اریز  دـنکیمن . میـسرت  یتسرد  هب  ار  گـنج  هنحص 
اب هنت  کی  هک  هدوب  یلع  شود  رب  عفادـت  مجاهت و  رما  تیلوؤسم و  یماـمت  هدـنام و  اـهنت  ربماـیپ  هک  دراد  ریطخ  رما  نیا  رب  تلـالد  هثداـح 
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نارای زا  رگید  سک  چـیه  نک و  هلمح  نمـشد  هب  دـیوگیم  یلع  هب  طقف  طقف و  ربمایپ  هک  تسا  هنوگچ  يرآ  تسا . هدـیگنجیم  نمـشد 
و تعاجـش ، وا  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  همه  نیا  دـنکیم و  بانتجا  نآ  زا  دـهدیمن و  لیلحت  خروم  اما  دـنهدیمن ؟ رارق  بطاـخم  ار  دوخ 

دناهدش هتشک  ای  بلاطیبا  نب  یلع  زج  نارای ، همه  دسیونب  تحارص  هب  هحفص 76 ] هک [  ار  نآ  تماهش  زین  درادن و  ار  قدص  نخس  تناما 
، دراد یفخم  ناهنپ و  هتسناوتن  ار  يزیچ  نینچ  رگید  هتشون و  ار  نآ  ینـس  خروم  اقافتا  تسانعم و  نیا  دیؤم  هک  یبلطم  دناهدرک . رارف  ای  و 
. دنکیم ار  راک  نیا  راب  ود  دـنکیم و  عفد  ربمایپ  زا  ار  رگـشل  نآ  یمامت  ییاهنت ، هب  یلع  دـنیبیم  لیئربج  تسا : نامـسآ  زا  لیئربج  لوزن 
زا يراکادف  تماهـش و  نینچ  هک  یتسار  اربمایپ ، دیوگیم  ربمایپ  هب  تردق  ملع و  شورـس  تردق ، هتـشرف  لیئربج  بیاجع ، هظحل  نآ  رد 

یمامت ینعی  تسا ؟ نم  زا  یلع  هک  تسا  نیا  لیلد  هب  ایآ  هن  همه  نیا  رخآ  : دـهدیم شخـساپ  ربماـیپ  تسا و  نیتسار  تاـساوم  یلع  يوس 
زین نم  تسا و  نم  لصا  هیامناج و  نطاب و  زا  تسا . نم  نانوچ  تسا . نم  زا  وا  نامیا  تماهـش و  سفن ، اوقت ، تراهط ، ملع ، ناج ، حور ،

هک تسا  یلع  زا  تسوا . زا  همه  هـمه و  زین  نـم  تلاـسر  لاـمک  اـقترا و  توـبن ، یلک  هرکیپ  نـید ، ناـج ، حور ، یماـمت  ینعی  مایلع ؟ زا 
زا ود  ره  میدوجوم . کـی  اـنعم و  کـی  دوب ، کـی  نت و  کـی  ود  ره  اـم  تسا . هتـسشن  راـب  رب و  لـالج و  لاـمج و  هب  نم  مالـسا  تخرد 

رون ود  نیا  ردـق  تلالج  رد  ردـق  نآ  دـندحتم ، ناـج  کـی  ود  ره  هک  نخـس  نیا  یلع ، ردـق  تلـالج  رد  نخـس  نیا  يرآ  میرگیدـکی ...
. منت ود  امـش  زا  زین  نم  دـیوگیم : ود  نآ  زا  تعباـتم  و  وزرآ ، تیعبت ، ماـقم  رد  زین  لـیئربج  هک  تسا  میظع  هیاـمنارگ و  میرک ، ینامـسآ 

فتاه یناویک و  شورـس  يادـص  سپـس  و  مشاب ... امـش  نانوچ  دـحتم و  امـش  اب  لاثم  لامک و  لاـمج ، ماـقم و  رد  هک  مراد  راـختفا  ینعی 
.« ] تسین وا  راقفلاوذ  نانوچ  يریـشمش  چـیه  تسین و  یلع  نانوچ  يدرمناوج  چـیه  : » هک دوشیم  هدینـش  دـحا  ههبج  یمامت  رد  ینامـسآ 
هدرک هولج  وا  هک  اـج  نآ  دوـش و  لزاـن  نامـسآ  زا  یحو  فتاـه  هک  تسا  هدرک  هچ  دـحا  ههبج  رد  زور  نآ  یلع  یتـسار  هب  هحفص 77 ]

ياضعا یتح  ار ، ناشزیچ  همه  هک  دیهـش  ینارون  هرهچ  نت  دـنچ  داتفه و  هناـجدوبا و  فینح ، نب  لهـس  بعـصم ، هزمح ، دوجو  اـب  تسا ،
نیا ... تسین یلع  زج  يدرمناوج  تسین و  راقفلاوذ  نانوچ  يریـشمش  دـیوگب : یحو  هتـشرف  طقف  طقف و  دـناهداد ، ادـخ  هار  رد  ار  ناشندـب 

ینامـسآ بـلطم  هـمه  نـیا  زا  يرـسرس  هدادـن و  ناـیم  نـیا  رد  یلیلحت  دوـخ  دناهتــشون و  رگید  ناینــس  رایــسب  ینــس و  خروـم  ار  هـمه 
ارذگ رایسب  هداد و  یلع  لمع  هب  صاصتخا  ار  هحفص  کی  تسا ؛ هتشون  هحفص  هدراهچ  دحا  گنج  هرابرد  ریثانبا  لثملایف  ... دناهتـشذگ

زین رمع  وا و  زا  غورفیب  اجبان و  سب  هاگان  دراذگن ، یلاخ  زین  هفیلخ  یلایخ  هولج  زا  ار  نتم  هک  نآ  يارب  تقو ، نآ  تسا و  هتشذگ  نآ  زا 
دـنک و ناشیرپ  ار  ناهذا  اـت  دـنکیم  رکذ  درادـن ، یهلا  داـهج  هب  یطبر  الـصا  تسا و  گـنج  هیاـس  هیـشاح  رد  همه  همه و  هک  ییارجاـم 

دوجوم هچ  هفیلخ  نآ  رگنب  دیوگب  دوخ  اب  هدـنناوخ  و  دـنک ... زکرمت  یلع  هناراکادـف  لامعا  يور  رب  یـسک  ادابم ، دـنک  يراک  ناسنیدـب 
وا خـیرات  اما  تسا . تنـس  لها  نیخروم  زا  يریثک  نوچ  ریثانبا  کشیب  دـگنجب ... نمـشد  اب  هدادیمن  هزاجا  ربماـیپ  هک  هدوب  يدـنمجرا 

، دراد زاین  یلقع  ياهلیلعت  لیلحت و  هب  رثا  هک  اـهزارف  زا  ياهراـپ  رد  راـگنعطقم و  سیونهصـالخ ، يراگنخـیرات  يو  دراد . رتگرزب  یبیع 
نایب زا  ات  تسا  هداتفا  بسانم  یلمحم  شایـسیونزجوم  کبـس  يراـگنهصالخ و  نیمه  تسادـیپ  ـالماک  تسا . راـکبیرف  هنادـماع  رارط و 
اهلسگ اهیگتسسگ ، دوجو  يراگنعطقم  هحفص 78 ] نیا [  دب  جیاتن  راثآ و  زا  هنافسأتم  هجیتن و  رد  دورب . هرفط  ثحب  دروم  میظع و  قیاقح 
هکرعم نتم  رد  درپیم و  ارجام  کـی  هب  ارجاـم  کـی  زا  هتـسب  مشچ  هاـگان  تسا . هتفرگارف  ار  وا  خـیرات  ياـههنیمز  هک  تسا  ییاـهکاغم  و 

هدوب طوبرم  نارای  رارف  تعاس  شـش  جـنپ  نامه  هب  ههبج  ثداوح  همه  هک  ار  هدـننک  نییعت  تعاس  شـش  جـنپ  ساـسح ، يرطخ  فوخ و 
، درادن گنج  هب  یطابترا  چیه  هک  هفیلخ  نآ  هفیلخ و  نیا  راک  دییأت  رد  تیمهایب  يارجام  کی  هرابرد  هاگ  نآ  دریگیم و  هدـیدن  تسا ،
ره دنک ... ملع  وا  يارب  ینایاتمه  دنک و  حرط  مالـسا  راوسهـش  ربارب  رد  زین  ار  نارگید  دهاوخیم  اریز  دنکیم . هایـس  انعمیب  ار  ياهحفص 

اتمهیب لمع  نانچ  ربارب  رد  هدش و  لزان  نامسآ  زا  لیئربج  ای  یحو و  فتاه  هک  تسا  هدرک  شومارف  ار  دوخ  نیشیپ  هحفـص  ییوگ  دنچ 
ینس نیخروم  يرایسب  وا و  هتسیاشان  يراگنخیرات  درم و  نیا  لمع  ياههنومن  زا  . تسا هتفگ  ار  يدننامهیب  نخس  نانچ  يروآتفگـش  و 

نوفدم ار  تقیقح  ات  دـناهدنک  ادـمع  هک  ییاهکاغم  هلاچ و  مینیبیم . نانآ  خـیرات  رد  روفو  هب  هک  تسا  یناوارف  ياهکاغم  اههلاچ و  نیمه 
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لیلحت يرواد و  تسرد  دـیناوتن  هجیتن  رد  ات  دـنزادنیب  دـیرادن ، ربخ  نآ  رخآ  لوا و  زا  هک  هثداح  کی  هناـیم  هب  هاـگان  ار  امـش  و  دـننک ....
سنا يومع  رضنلا  نب  سنا  :» تسا هتـشون  ص 156  ج 2 ، شخیرات ، رد  دـینک . هجوت  مینکیم ، همجرت  هک  وا  یخیرات  هنومن  نیا  هب  . دـینک

میلـست هتـسش و  گنج  زا  تسد  هک  دـندوب  نارجاهم  زا  یتعامج  هرمز و  رد  نانیا  دـناسر . هحلط  باـطخ و  نب  رمع  هب  ار  دوخ  کـلام  نب 
نب سنا  [ 29 ( ] دننایرارف وزج  نانیا  هک  دـنک  هراشا  ات  درادـن  ینایب  هحفـص 79 ] تراسج [  دیوگیمن و  تحارـص  هب  خروم  . ) دندوب هدش 

وا رگا  تفگ : نانآ  هب  سنا  تسا . هدش  هتشک  ربمایپ  دنتفگ : خساپ  دیاهتسش ؟ گنج  زا  تسد  هک  هدش  ثعاب  زیچ  هچ  تفگ  نانآ  هب  رـضن 
دیریمب و دش  هتشک  ربمایپ  هک  زیچ  نامه  رب  دییایب و  زین  امش  تسیچ ؟ وا  گرم  زا  سپ  امـش  ندنام  هدنز  تایح و  هدیاف  تسا  هدش  هتـشک 

حیرصت هک  درادن  ار  نآ  تأرج  خروم  زین  اج  نیمه  . ) دش هتـشک  ات  دیگنج  ردق  نآ  دروآ و  ههبج  هب  يور  وا  دوخ  سپـس  دینک . ادف  ناج 
فعـض و هاگیاج  زا  دندادن و  دوخ  هب  یناکت  دندوب و  هتـسشن  دوخ  شیاسآ  هیاس  نما و  ياج  رد  نانچمه  هحلط ، باطخ و  نب  رمع  دـنک 

نانچ سنا  هاـگ  نآ  دـیبنجن ) ناـشتوتف  تمه و  گر  سنا ، هنادرمناوج  و  میظع ، لالدتـسا  ربارب  رد  دـندروخن و  مج  دوخ  رارف  یتسس و 
تدش زا  شتروص  دنام و  اج  هب  وا  رب  ریشمش  هزین و  يراک  هبرض  داتفه  هک  نانچ  دش . هحرج  هبرض و  مخز و  هقرغ  شیاپارـس  هک  دیگنج 

دوخ بلطم  همادا  رد  ریثانبا  . تخانش شیابیز  ناتشگنا  يور  زا  ار  وا  شرهاوخ  گرم ، زا  سپ  طقف  هک  دوب  هداتفا  لکش  زا  نانچ  تابرض 
نینچ رگیدـکی  اـب  ربماـیپ  گرم  عامتـسا  زا  سپ  ناناملـسم ، زا  یهورگ  هـک  دینـش  رـضن  نـب  سنا  تـسا  هدـش  هـتفگ  و  دـیازفایم : نـینچ 

اج نیا  تساوخیم ... یتاجن  ناما  نایفسوبا  زا  ام  يارب  تفریم و  هنیدم ) ناقفانم  سیئر   ) یبا نب  هللادبع  دزن  ام  زا  یکی  شاک  دنیوگیم :
هک دـمهفب  اقیقد  هدـنناوخ  ات  دروآیم  لوا  زارف  زا  لبق  دـیاب  ار  زارف  نیا  ـالوا  اریز  . تسا هدرکن  ییوگقح  رد  ار  تناـما  تیاـعر  خروم  زین 

ربمایپ هدش و  ناهن  یگنـس  هتخت  تشپ  یهوک  هشوگ  هحفـص 80 ] رد [  هتخیرگ و  ههبج  زا  هدومن و  تسپ  كرت  هدرک و  رارف  هک  یهورگ 
ناما هب  یتیلوؤسم  نیرتمکیب  ار  دوخ  نامیا  نید و  مالسا و  راک  هنادرمناوجان  تسا و  هدش  هتشک  وا  هک  دناهدرک  نامگ  هتشاذگ و  اهنت  ار 

، درکیم تیاعر  ار  اـهزارف  یلاوت  درکیم و  نینچ  رگا  دـنادیم  ماـمت  يدنمـشوه  هب  هدنـسیون  دوخ  هک  ناـنچ  اریز  دـناهدرک !! اـهر  دوخ 
تبحـص یبا  نب  هللادبع  اب  تفریم و  ام  زا  یکی  شاک  دنیوگیم  رگیدـکی  اب  هک  یهورگ  نیا  هک  دـیمهفیم  دـیدرت  نیرتمکیب  هدـنناوخ 

اج هب  اج  ار  اهزارف  يرآ  دنتسه . هحلط  باطخ و  نب  رمع  نامه  تفرگیم ، همانناما  نایفسوبا  نارفاک ، سیئر  زا  نامتاجن  يارب  درکیم و 
... دنکن ییوجیپ  دنک و  مگ  نتم ، بارطضا  رابغ و  رد  ار  اههرهچ  دوشن و  نانآ  راتفر  راتفگ و  تعانـش  عوضوم و  هجوتم  یـسک  ات  هدرک 
رمع هدرک  حیرصت  دوخ  خروم  دناهتسش و  گنج  زا  تسد  هدرک و  زک  ياهشوگ  هدید ، سنا  هک  یهورگ  نامه  الوا  تسادیپ ؛ الماک  اریز 

ربمایپ يادخ  هدرم ، ربمایپ  رگا  هک  دنزیم  بیهن  نانآ  رب  سنا  هدرم و  ربمایپ  دناهتفگ  هک  یهورگ  نامه  امود  دنتسه و  هحلط  باطخ و  نب 
یلهاـج رفک  هب  تشگزاـب  قفاـنم و  یبا  نب  هللادـبع  زا  نتـساوخ  ناـما  ییوجهراـچ ، یپ  رد  هک  دـناهورگ  نیمه  دـناهدرمن ، هـک  وا  نـییآ  و 

هک نانچ  رگید ، ینـس  نیخروم  رایـسب  هک  دـنچ  ره  دوریم . هرفط  ناشمان  حیرـص  رکذ  زا  خروم  هک  دنتـسه  اـهنیمه  ینعی  دـناشیوخ ...
دوخ نتم  لماک  خروم  يراب  . دننایرارف رگید  هحلط و  باطخ ، نب  رمع  نانیا  دنهدیم ؛ ناشن  تحارـص  هب  دننکیم و  مان  رکذ  دمآ  دـهاوخ 
يا دز : گناب  نینچ  نانآ  رب  دناقفانم ، یبا  نب  هللادـبع  زا  نتـساوخ  ناما  یپ  رد  نانآ  دینـش  سنا  هک  نآ  زا  سپ  دـهدیم ... همادا  نینچ  ار 

نامه رب  دیزیخرب و  زین  امش  سپ  دوریمن . نایم  زا  دریمیمن و  هحفص 81 ] زگره [  دمحم  يادخ  هک  دینادب  هدش ، هتشک  دمحم  رگا  مدرم 
زا نتـساوخ  ناما  رارف و  زا  ینعی   ) دـناهدرک نانیا  هک  یتشز  راتفر  زا  نم  ایادـخ  راب  دـیریمب . دـیگنجب و  هتـشک ، دـمحم  هک  نامرآ  اـنعم و 
درک هلمح  نمشد  هب  دمآ ، سنا  سپ  منادیم ... كاپ  اربم و  دننکیم  دنیوگیم و  نانیا  هک  هچنآ  زا  ار  دوخ  میوجیم و  يرازیب  ناکرشم )
ادج مه  زا  ار  بلاطم  دمع  هب  هدنـسیون  تسا و  هدوبن  زارف  کی  زج  دینیبیم  اقیقد  دیراذگب ، مه  رانک  ار  اهزارف  رگا  لاح  ... ) دش هتـشک  و 

هک دـباینرد  زین  امود  دـناهدوب و  یناسک  هچ  نایرارف  دـمهفن  اـقیقد  هدـنناوخ  ـالوا  میتفگ  هک  ناـنچ  كاـغم  تسـسگ و  نیا  رد  اـت  هدرک و 
نایم رد  دسیونب  ار  قیاقح  هرس  تسار و  تساوخیم  رگا  هک  نآ  لاح  و  دناهدوب ) یناسک  هچ  نیقفانم  زا  همانناما  نآ  هدنهاوخ  هدنیوگ و 

، نایفسوبا زا  ناشیارب  ات  دنتسرفب  یبا  نب  هللادبع  يوس  هب  ار  یـسک  ات  دندوب  نآ  هشیدنا  رد  نانیا  دندوب . زین  هحلط  باطخ و  نب  رمع  ناشیا 
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هچنآ دیزیخرب و  امش  تفگ  تسا . هدرم  ربمایپ  دنتفگ  دیاهتشادرب . گنج  زا  تسد  ارچ  تفگ  نانآ  هب  سنا  دریگب . ناما  ناکرـشم  ياوشیپ 
هب و  هحفص 82 ] [ . ] 30 . ] دش هتـشک  درک و  راتـشک  تسویپ ، ههبج  هب  مرازیب . ناشراتفر  موق و  نیا  زا  نم  ایادـخ  راب  دـیریمب . درم ، وا  هک 

هرخـص سپ  رد  هوک و  يـالاب  رب  یهورگ  ههبج  زا  ياهشوگ  رد  مینک : لـیلحت  دوخ  میرگنب و  ار  لـئاسم  فاـصنا  درخ و  هدـید  هب  یتـسار 
هدش هتشک  وا  ایآ  دننیبب  دوخ  مشچ  اب  یتح  هک  دناهتشادن  يدرمناوج  ردق  نآ  هدرک و  اهر  دوخ  ناما  هب  ار  ناشربمایپ  دناهتخیرگ و  اهگنس 

نمشد و زا  نتفرگ  هانپ  هشیدنا  رد  هتخیرگ و  وا  گرم  هناهب  هب  تیلوؤسم  زا  زیرگ  يارب  طقف  و  تسا ؟ یعضو  هچ  رد  تسا ؟ هدنز  تسا ؟
ربمایپ رانک  رد  هنت  کی  روالد ، کی  ههبج -  زا  رگید  ياهشوگ  رد  دنرفاک و  رگمتس و  نایفسوبا  تعاط  هانپ  تعاطا و  ریجنز  هب  تشگزاب 
تـسد رب  ار  وا  نید  نییآ و  مچرپ  دـناهداتفا ، نوخ  كاـخ و  هب  نیتـسار  باحـصا  ریاـس  و  دـناهدرک -  شکرت  همه  هک  اـج  نآ  هداتـسیا و 

زا وا  راثیا  تمظع  يراوگرزب و  يراکادف و  تیاهن  زا  لیئربج  هک  نانچ  دنزیم ، ریـشمش  دوخ  نامیا  نییآ و  زا  يرادساپ  هب  دزارفایمرب و 
افو و داضتم  راکشآ و  ههبج  نینچ  رد  هاگ  نآ  دهدیم و  رـس  ار  یلع » الا  یتف  ال   » ینایحو نخـس  شحدم ، رد  دیآیم و  نیمز  رب  نامـسآ 

یلوصا نقتم و  مه ، رـس  تشپ  ار  قیاقح  هک  دـهدیمن  ناشن  دوخ  زا  ملق  ییـالاو  ردـق  نآ  خروم  رفک ، ناـمیا و  رارف ، تاـبث و  ییاـفویب ،
دنـسانشب و زاب  نامیا  زا  ار  رفک  ایر و  زا  ار  تبحم  تسار ، زا  ار  غورد  مدرم  ات  دنایامنب  زاب  مه  زا  لیلعت  لیلحت و  هب  ار  اههرهچ  دـسیونب و 
هحفص 83] زا [  سپ  مالسا ، رادمچرپ  نامه  ریمع ، نب  بعـصم  لتاق  هک  دناهتـشون  ناخروم  . دننک يوراد  قح  قدص و  هب  دوخ  لئاسم  رد 

هدیشوپ ناشیاههرهچ  هتشاد و  رس  رب  يدوخهالک  ود  ره  ربمایپ  بعصم و  هک  اج  نآ  زا  تخادنا -  ياپ  زا  تشک و  دز ، ار  بعصم  هک  نآ 
بجوم هک  دوب  نخس  نیمه  و  ...« دش هتشک  دمحم  دش . هتشک  دمحم  : » تشادرب دایرف  تسا . هتشک  ار  ربمایپ  هک  درک  نامگ  دوب -  ناهنپ  و 

نب بعصم  هک  نآ  یکی  دنایامنیم ... ام  رب  ار  یلئاسم  عوضوم  نیا  رد  یلیلحت  تقد  . دش ناناملسم  تمیزه  ناکرشم و  یخاتسگ  تأرج و 
هلـصافالب دـندرک ، اهر  ار  هگنت  ناناملـسم  سپـس  دـنکفا و  ار  نارادـمچرپ  یلع  هک  نآ  زا  سپ  ینعی  دـش . دیهـش  گـنج  لـیاوا  رد  ریمع 

نانچ دندز و  اهگنس  شاهرهچ  رب  هتـسکش ، ار  ربمایپ  نادند  دندرک ، هلمح  نانمـشد  هک  دوب  تاظحل  نامه  رد  ینعی  دش ... دیهـش  بعـصم 
شاهرهچ رب  نوخ  تفر . ورف  تسوپ  تشوگ و  قامعا  ات  شاهنوگ ، هب  رفغم  ياهریجنز  زا  هقلح  ود  هک  دندروآ  دراو  وا  رب  دـیدش  تابرض 

راکـشآرپ . دش دـنهاوخ  راگتـسر  دـننکیم ، نینوخ  هنوگ  نیا  ار  ناشربمایپ  هرهچ  هک  یموق  هنوگچ  تفگیم : هظحل  نآ  رد  دـش و  يراج 
اهنت ربمایپ  ناکرـشم ، تشگزاب  هجیتن  رد  هگنت و  نازادـناریت  تسپ  كرت  ناکرـشم و  نیلوا  تمیزه  ینعی  گنج  زاغآ  ناـمه  زا  هک  تسا 

ربمایپ منم  دیدرگزاب . نم  يوس  هب  ادخ ، ناگدنب  يا  دیدرگزاب  تشادیمرب : دایرف  نانآ  لابند  رد  وا  دندرک و  زاغآ  رارف  ناناملـسم  دـش و 
زا دنتشگیمنزاب و  وا  يوس  هب  ناشمادک  چیه  دنتفریم و  الاب  هوک  زا  هتخیرگ ، نانآ  هک  یلاح  رد  دیدرگزاب ... رمع ، يا  رکبوبا ، يا  ادخ .

رارف هصق  و  دندوب ... هحفـص 84 ] زین [  نارگید  هحلط و  دعـس و  ناشیا  نایم  رد  دـندومنیمن . وا  هب  یهجوت  ناج ، سرت  تشحو و  تدـش 
ههبج زا  نانچ  ننـست ، لها  قیدـصت  هب  نامثع  دـنتفرگ ، هانپ  هوک  يـالاب  رب  دـنتخیرگ و  رمع  رکبوبا و  رگا  دوب ... رتبیجع  همه  زا  ناـمثع 

هـس شرارف  درک و  ناهن  مگ و  ار  دوخ  زور  هس  ات  هک  دـش  رود  رتشیب ، تشحو  طاـیتحا و  يارب  زین  هنیدـم  زا  دـمآ و  هنیدـم  هب  تخیرگ و 
ار سک  چـیه  ههبج  یمامت  رد  هاگان  دـنام و  اهنت  ربمایپ  : دناهتـشون [ 31  ] یفاکلا ۀـضور  يرولا و  مالعا  ناگدنـسیون  . دـیماجنا لوط  هب  زور 

تیاهن رد  هاگ  نآ  دـنکفا و  یهاگن  دوخ  فارطا  هب  هدزتفگـش  ناریح و  ربمایپ  دوب . هدـنام  وا  اـب  هک  دوب  یلع  اـهنت  دـیدن . شیوخ  هارمه 
، نامیا زا  سپ  ایآ  اربمایپ ، داد : خـساپ  وا  هب  یلع  یتسویپن . تنادـناخ  نادرم  هب  یتخیرگن و  وت  ارچ  : دومرف نینچ  زین  یلع  هب  بضغ  مشخ و 

ساـنلا مزهنا  نیح  :و  تسا نینچ  نتم  نیع  درک . مهاوخ  ار  ناـمه  ینکب  وت  هچ  ره  ماهدرک و  ادـتقا  وت  هب  نم  دراد ؟ دوجو  زین  رفک  ناـکما 
لوسر ای  مالسلاهیلع : لاقف  کیبا ؟ ینبب  قلحت  مل  کل  ام  لاقف : مالسلاهیلع ؛ یلع  اذاف  هبنج  یلا  رظن  و  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  بضغ 

نیگمـشخ درگنیم و  یلع  هب  باجعا  تیاهن  رد  یتح  هک  ربمایپ  بضغ  تدش  وگ و  تفگ و  نیا  ... ةوسا کب  یل  نا  نامیا ؟ دعب  رفکا  هللا 
... دـهدیم ناشن  ریطخ  تاظحل  نآ  رد  ار  وا  ییاـهنت  تیاـهن  یتفرن ، زین  وت  هک  هدـش  هچ  دـیوگیم ، وا  هب  شیوخ  ناراـی  یماـمت  راـتفر  زا 

یمومع و نانچ  زین  ههبج  كرت  رارف و  رابتبیـصم  راک  و  دـننک ... شکرت  هظحل  نیا  رد  نانآ  یمامت  درادـن  راظتنا  زگره  ربمایپ  تسادـیپ 
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هب یلع  خـساپ  رتبیجع  هحفـص 85 ] همه [  زا  تسا ... هداـتفا  یتفگـش  هب  تاـظحل  نآ  رد  زین  یلع  نداتـسیا  زا  یتـح  هک  تـسا  ریگهـمه 
ربمایپ هک  ار  هچ  ره  وم  هب  وم  دـنکیم و  ادـتقا  وا  هب  زیچ  همه  رد  دـهدیم و  نانیمطا  وا  هب  دـناوخیم و  نامیا  زا  سپ  رفک  ار  رارف  تسوا .

ار يا  « هبیتک  » ره ناخروم  دـنروآیم . هلمح  ود  نآ  هب  ناکرـشم  بئاـتک  هک  تسا  تاـظحل  نیا  رد  . دـهدیم ماـجنا  زین  وا  دـهدیم ، ماـجنا 
ناـهورگ درک  هلمح  ود  نآ  هب  هک  ناـهورگ  هبیتـک و  نـیلوا  دناهتـشون  دناهتـشون . حلـسم  رواـگنج  نزریـشمش و  هاـجنپ  لـماش  یناـهورگ 

ریـشمش درب و  شروی  هدایپ . یلع  دـندوب و  هراوس  نانآ  امن . ناشعفد  نک و  هلمح  نانیا  هب  دومرف : یلع  هب  ربماـیپ  دوب . فیوع  نب  نایفـسونب 
نت هد  و  فیوع ، نب  نایفـس  ناشهدنامرف  یلع ، راب  نیا  دنتـشگزاب . سپـس  دـنتخیرگ و  بقع  هب  دومن . ناشرام  رات و  دـنکفا و  ناشنایم  رد 

تمیزه هـب  زین  ار  ناـنآ  ربماـیپ  ناـمرف  هـب  دـندرک و  هـلمح  زین  رگید  ياـهناهورگ  سپــس  تـشک . دــنکفا و  كاـخ  هـب  ار  ناـنآ  زا  رگید 
زا سپ  هک  دوب  اج  نیمه  دیوگیم : ارجام ، نیا  حرش  زا  سپ  ص 251  ج 14 ، هغالبلاجهن ، حرش  رد  ینس  خروم  دیدحلایبا ، نبا  . تشاداو

درادـن و دوجو  یلع  نانوچ  يدرمناوج  : » تفگ یلع  هراـبرد  ار  میظع  نخـس  نآ  دـش و  لزاـن  لـیئربج  هناروـالد ، هناـناج و  يزاـبناج  نآ 
يزاـبناج تعاجـش و  يارجاـم  نیا  متفگ  دوخ  داتـسا  هب  دـسیونیم : ینـس  دـیدحلایبا  نبا  هاـگ  نآ  تسین .» راـقفلاوذ  ناـنوچ  يریـشمش 

دادـملق روهـشم  حیحـص و  راـبخا  زا  ار  نآ  دناهتـشون و  ناـشراثآ  رد  ینـس  نیثدـحم  زا  يرایــسب  ار  لـیئربج  لوزن  یلع و  ياـسآتفگش 
تسادیپ  ) ماهدیدن ار  نآ  خسن  زا  یـضعب  رد  ماهدید و  ار  بلطم  ربخ و  نیا  قاحـسانبا  يزاغم  خسن  زا  یـضعب  رد  زین  نم  دوخ  دناهدرک و 

فذـح ار  یبلطم  دوخ  لد  لیم  هب  دـناهدرب و  هحفـص 86 ] تسد [  یخیرات  نتم  رد  زین  دـیدحلایبا  نبا  ناـمز  رد  ناسیونهخـسن  یتح  هک 
( ننـست لها  ناگرزب  زا   ) هنیکـس نب  باهولادبع  دوخ  خیـش  داتـسا و  زا  هراب  نیا  رد  دـیازفایم : دـیدحلایبا  نبا  هاگ  نآ  [ 32 !!( ] دناهدرک
: متفگ وا  هب  درک . ناوـتیمن  یکـش  نیرتـمک  نآ  رد  تسا و  حیحـص  ربـخ  يرآ . تفگ : خـساپ  تسا . حیحـص  ربـخ  نیا  اـیآ  هک  مدیـسرپ 

ناـمگ اـیآ  تفگ : خـساپ  دـناهدرکن ؟ رکذ  ناـشراثآ  رد  هناگـشش ) حیحـص  بتک   ) حاحـص ناگدنـسیون  ار  یحیحـص  ربخ  نینچ  هنوگچ 
تبث و زا  نانیا  هک  دـنراد  دوجو  یحیحـص  رابخا  رایـسب  هچ  دـناهدرک ... جرد  ناشراثآ  رد  حاحـص  نافلؤم  ار  یحیحـص  ربخ  ره  ینکیم 
یلع و ناـنوچ  يدرمناوـج   » نخـس نیا  اـب  یحو  هتـشرف  ینامـسآ  لوزن  ینعی  قوـف ؛ ربـخ  ثیدـح و  . دـناهدومن لاـمها  تـلفغ و  نآ  جرد 

ریشمش ناراب  ریز  رد  ییاهنت و  هب  یلع  نانچ  دناهتشون  [ . 33 . ] تسا هدمآ  ننست  لها  نوتم  زا  يرایسب  رد  تسین » راقفلاوذ  نوچ  يریشمش 
زا یضعب  تسـشن ... ورف  هحفـص 87 ] شرکیپ [  رب  يراـک  مخز  دـنچ  دوـن و  زور  نآ  هک  داتـسیا  ربماـیپ  زا  عـفد  هب  ناـمک  ریت و  نانـس ، و 

دیاش . ) داتفا شوهیب  درک و  شغ  درد ، تدـش  زا  ربمایپ  هک  دز  ریت  هزین و  ریـشمش ، گنـس ، اب  ار  ربمایپ  ناـنچ  نمـشد  دناهتـشون : ناـخروم 
...( تسا هدوب  شنداتفا  یناهگان و  یشوهیب  شغ و  نیمه  تسا ، هدش  هتشک  ربمایپ  هک  دناهتشادنپ  نانمؤم  سپـس  ناکرـشم و  هک  نآ  تلع 
عفد ار  نانآ  نک و  هلمح  نانیا  رب  دومرف  سپـس  یتفرن و  وت  ارچ  و  دـناهتفر ... اـجک  نارگید  دومرف  یلع  هب  دـمآ و  شوه  هب  یتدـم  زا  سپ 

، تماهـش ربـص و  درب ، يزوریپ  ياـههنارک  هب  ار  مالـسا  هدروـخ  تسکـش  رگـشل  دـحا ، رد  هک  یقیفوـت  یماـمت  هک  دوـب  نـینچ  نـیا  ... اـمن
هجوت نایاش  هک  هدش  رکذ  ناشیا  دامتعا  دروم  ننـست و  لها  يادـتقم  سابعنبا ، زا  هراب  نیمه  رد  یتیاور  . دوب یلع  تعاجـش  یناشفناج و 
هدوبن تلـصخ  راهچ  نآ  دـجاو  وا  زج  سک  چـیه  هک  دراد  دوجو  بلاطیبا  نب  یلع  رد  هجوت  نایاش  تلـصخ  راهچ  دـیوگیم : يو  تسا .
اهگنج یمامت  رد  هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  دروآ ،) نامیا  تسویپ و  وا  هب  و   ) درازگ زامن  ربمایپ  اـب  هک  تسا  یمجع  برع و  نیلوا  وا  تسا .

ینعی تسا ؛) دحا  هوک  يالاب  رب  يریگبآ  مان  سارهم   ) سارهم زور  رد  هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  دیـشک و  شود  رب  ار  مالـسا  يزوریپ  مچرپ 
تاظحل نیرخآ  رد  هک  تسا  یـسک  اهنت  وا  و  دنام . وا  رانک  رد  دنتـشاذگ ، شیاهنت  دنتخیرگ و  باحـصا  یمامت  هک  هاگ  نآ  دـحا  گنج 

هحفص هتشرف [  نیما ، لیئربج  هاگان  هک  نخس  نآ  رب  یسک  رگا  یتسار  هب  و  [ . 34 . ] داهن روگ  هناخ  رد  دومن و  نیفکت  هداد ، لسغ  ار  ربمایپ 
و هن » راقفلاوذ  زج  يریشمش  تسین و  یلع  نوچ  يدرمناوج  : » دومرف نایب  اسآفتاه  نآرق ، هدنروآ  یتوربج ، درخ  شورـس  ینامحر ، [ 88
، تاساوم هبترم  رد  وت  هب  تبـسن  دـح  نیا  ات  یلع  تسا  هنوگچ  دوب  هدیـسرپ  هک  یحو  هتـشرف  لاؤس  خـساپ  رد  ربمایپ  هک  بیجع  هلمج  نآ 
تمظع و جوا  دنک ، هجوت  میوا » زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع   » هک لیلد  نیدب  دوب : هتفگ  هک  وا  هب  ربمایپ  خساپ  تسا و  يزابناج  يراکادـف و 
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اریز درامشیم . دورطم  دودرم و  یلع  رب  نارگید  تلیـضف  يرترب و  رد  ار  تسـس  ياهثحب  نیا  یمامت  دباییمرد و  ار  ناج  ود  نآ  ییاتکی 
، تمکح تفع ، تمـصع ، تراهط ، یکاپ ، صولخ ، داقتعا ، بدا ، نامیا ، رد  هک  نآ  رگم  زج  تسا  ربمایپ  نانوچ  هک  تسا  یناج  هچ  نیا 
، نامیا نییآ ، ملع ، نید ، ياقب  یمامت  هک  نآ  زج  تسوا ، زا  ربمایپ  هک  تسا  یناج  هچ  نیا  تسا و  ربمایپ  نانوچ  لیاضف  عیمج  تعاجش و 
وا مالسا  زا  یناشن  مان و  دشابن  یلع  رگا  هک  تسنادیم  ربمایپ  اریز  تسا ... هتـسباو  وا  يولع  سدقم و  دوجو  هب  وا  نآرق  ناسحا و  مالـسا ،

یتوربج هتشرف  نخس  همه  زا  رتتفگش  و  دنام ... دهاوخن  ياج  رب  وا  تیاده  نامیا و  یمکح  فراعم  زا  وا ، زا  سپ  يربخ  دوب و  دهاوخن 
ود امـش  رگا  ینعی  میامـش ؛» يود  ره  زا  زین  نم  : » تفگ هک  تسا  توکلم  کلم و  یبورک  نیرتبرقم  ینامـسآ ، لیئربج  تردـق ، درخ و 

تمکح تثعب و  ربخ  لـماح  ناونع  هب  نم  ناـنوچ  ياهتـشرف  لاـسرا  دوبن . ینآرق  لوزن  دوبن . یحو  زا  يرثا  دوبن . نم  زا  يربخ  دـیدوبن  نت 
ینامـسآ تلاسر  یناسرمایپ و  تمظع  نم و  دورف  هجیتن  رد  دوبن ... راک  رد  ینید  نیرتلماک  نایدا و  تیمتاـخ  دوبن ... راـک  رد  يایناـیحو 
نوگهنوگ هحفص 89 ] راثآ [  رد  تنـس  لها  نایوار  زا  يرایـسب  هک  قوف  ربخ  باسح  نیا  اب  . تساتود امـش  دوجو  تکرب  ببـس  هب  زین  نم 

هدوب ینامـسآ  فراعت  کی  ایآ  میتشاگن ، رثا  لیذ  ار  همه  نآ  زا  كدنا  يدادعت  طقف  عجارم  ترثک  تدش  زا  يربخ  دـناهدرک ، رکذ  دوخ 
تـشه تفه  مییوگن  رگا  دـیدرت  کش و  نیرتمکیب  اریز  تسا . هدوب  حرطم  ههبج  نآ  رد  یلع  يدرمناوج  طقف  طقف و  ارچ  هن  رگا  تسا .

. تخیرگن زگره  هک  هزمح  دـناهلمج : نآ  زا  درک . ناوتیمن  یکـش  نیرتمک  ناشیـضعب  زیرگ  مدـع  رد  دـنتخیرگن ، ههبج  زا  تباـث  هرهچ 
ینس خیراوت  زا  مادک  چیه  رد  اریز  تخیرگن . نیلوا  رادمچرپ  ناونع  هب  زین  بعـصم  دوبن . زیرگ  ناونع  هب  يزیچ  وا  ناج  ترطف و  رد  اریز 

زین ار  هناـجدوبا  دـشاب . هدرک  تمیزه  دـحا ، هوـک  زارف  رب  ههبج و  بقع  هب  ربماـیپ ، مچرپ  هظحل ، کـی  يارب  یتـح  هک  دناهتـشونن  هعیـش  و 
فینح و نب  لهـس  ناـنوچ  يراکادـف  راوگرزب و  فیرـش ، ياـهناج  نینچمه  درک . هناـناج  يدرمناوج  يرادـیاپ و  هک  دناهتـشون  يرایـسب 
، ناگرزب نادیهش ، نیا  زا  نانیا ، زا  یتح  لیئربج ، هک  تسا  هنوگچ  سپ  دندش . دیهـش  هنادرمناوج  ات  دنداتـسیا  ردق  نآ  هک  دندوب  نارگید 

ریـشمش و  دـناوخ ، یلع  ار  ههبج  یمامت  ياتکی  درمناوج  طقف  طـقف و  تفگن و  نخـس  ياهملک  ناـحلاص  ناـقداص و  ناـکاپ ، نادرمناوج ،
ناسنآ یلیاضف  زین  لامج و  تیقلطم  لامک ، يانعم  ضحم ، صولخ  ببـس  هب  زج  همه  نیا  اـیآ  تسناد . وا  راـقفلاوذ  ار  هکرعم  دـنمزوریپ 

اب رگنب ، ار  ینامـسآ  درمناوج  نیا  لمع  تقو  نآ  و  تسنادیمن . ار  نآ  دح  سک  چـیه  اهنامـسآ  يادـخ  زج  هک  دوب  وا  رد  ریذـپانفصو 
ربمایپ ناج  هب  اهنت  هن  دوخ ، ناج  تاـجن  هشیدـنا  رد  دـناهدرک و  دوخ  يادـخ  ناـمیا و  نییآ و  ربماـیپ و  رب  تشپ  هک  رگید  یهورگ  لـمع 

یناف وحم و  هدرم و  ار  وا  دیحوت  نییآ و  راک  وا  گرم  اب  تسا و  هدرم  دناهتـشادنپ  هتفهن و  روگ  رد  هدـنز  هدـنز  ار  وا  هکلب  دنـشیدنایمن ،
یلهاج كرش  هشیدنا  رد  دیحوت  هب  رارقا  مالـسا و  نامیا و  زا  دعب  هدنکفا و  تشپ  سپ  ار  وا  ینآرق  یناعم  هحفص 90 ] یمامت [  هتشادنپ و 

شیوخ و كرـش  ملظ و  يارهقهق  ینایفـسوبا و  كرـش  الیتسا و  هربنچ  هب  تشگزاب  سپـس  قفاـنم و  یبا  نب  هللادـبع  اـب  قاـفتا  داـحتا و  و 
اب ار  ود  نیا  لمع  درک و  دنهاوخ  دهاوخب ، ناشیا  زا  نایفـسوبا  هک  هچ  ره  شیوخ ، ناج  ظفح  يازا  هب  دناشیوخ و  یتسرپتب  هب  تعجر 
... دننک هدجـس  ات  دینک  هدجـس  ار  لبه  دـییایب و  دـیوگب : ناگدـنهانپ  نایوسرت و  نایرارف ، نیا  هب  نایفـسوبا  تسا  یفاک  نک !! هسیاقم  مه 

. دندرکیمن نینچ  ایآ  دننک . نینچ  ناشیمامت  ات  دـییوگب  دـب  ازـسان و  ار  ناتربمایپ  دـینک و  شتمرح  کته  دـینزب و  شتآ  ار  نآرق  دـییایب 
هب و  مایلع . زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  تسا : هتفگ  لـیئربج  هب  ربماـیپ  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  سپ  . دـندرکیم نـینچ  ناـشیمامت  کـشیب 

کـشیب درکیمن ، تمواـقم  داتـسیایمن و  هنادرم  دوـبن ، یلع  رگا  اریز  . میامـش ود  ره  زا  زین  نم  و  هتفگ : لـیئربج  هک  تسا  لـیلد  نـیمه 
دنتسناوتیم زین  ار  یلع  کشیب  دنتشکیم ، ار  ربمایپ  نانمشد  دادیم و  ناشن  یفعض  نیرتمک  یلع  رگا  ای  و  دوب ... هتشک  ار  ربمایپ  نمـشد 

تمه همه  نآ  هتفاییم و  ناج  هک  تسا  يوبن  سدقم  رگداهج و  راکادف ، دنمتردق ، دوجو  هیاس  رد  هک  دیوگیم  دوخ  یلع  اریز  دنشکب .
ییارقهق و مالـسا  قافن و  رفک ، دـحتم  ههبج  زین ، ار  یلع  تفریم  نایم  زا  ربمایپ  رگا  هجیتن  رد  تسا . هدرکیم  ناـیلغ  شداـهن  رد  قوش  و 
درمریپ و نزریپ و  یهورگ  دـندنامیم  دوب . هدـش  هدـیچرب  مالـسا  راـموط  هجیتـن  رد  تشکیم و  نایفـسوبا  هب  هدـننکتعجر  هاوخینمیا و 
 ] هورگ نیمه  اریز  دـنرادرب . نایم  زا  ار  نانیا  قفانم  یبا  نب  هللادـبع  اهنایفـسوبا و  دوبن  جایتحا  هک  هنیدـم  ناناملـسم  ناوتاـن  فعـضتسم و 
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کی هب  دـندوب ، نایفـسوبا  تقفاوم  رظن  بلج  یبا و  نب  هللادـبع  زا  ییوجهانپ  هشیدـنا  رد  هوک ، يالاب  رب  هک  یناملـسم  نایرارف  هحفص 91 ]
هدنورپ هلیسو ، نیدب  دندنارذگیم . غیت  مد  زا  ار  ناشیمامت  دنتخاسیم و  ار  ناناملسم  راک  دنتخیریم و  یبا  نب  هللادبع  نایفسوبا و  هراشا 

ماظن هبعک و  هناختب  هناگ  تصش  دصیس و  نایادخ  یلهاج و  ملظ  كرش و  دوس  هب  زیچ  همه  دوب و  هدش  هتـسب  تیدبا  رـسارس  يارب  مالـسا 
یـصالخا هنابیرغ و  یـشوماخ  رد  ار  شناج  هک  نآ  نایم  تسا  یفرژ  توافت  هچ  رگنب  و  ... دوب هتفای  نایاپ  لـهج  تیاـنج و  رفک و  نیـشیپ 

نییآ قح و  نید  عمـش  رد  اسآهناورپ  ار ، ناج  نآ  راب  رازه  هک  راب ، کـی  هن  دـنکیم . ود  نآ  تبحم  ادـخ و  ربماـیپ و  ناـج  يادـف  فرژ ،
يانـشآ يالب  افو و  انف ، ییانـشور ، يوس  هب  زاب  دـنام ، شیارب  ياهتخوس  لاـب  رپ و  یناـج و  همین  رگا  زاـب  و  دزوسیم ، قشع  نشور  هرهچ 

دوخ ياهکلسممه  اب  دنزیرگیم و  اهههبج  زا  دننزب ، نمشد  رب  یمخز  ای  دنروخب و  یمخز  هک  نآ  یب  هک  نایعدم  نآ  اب  دباتـشیم ، دوخ 
نآ مغریلع  تسادیپ  الماک  میدرگزاب ...» شیوخ  نیلوا  نید  ناردارب و  يوس  هب  دییایب  : » دنیوگیم نینچ  رگیدکی  هب  دننیشنیم و  یجنک 

، دنتسین درمناوج  اهنت  هن  نانیا  دنداد ، شیوخ  تبحم  يادخ  ربمایپ و  يافو  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  ههبج  نیا  رد  هک  نادیهش 
گرم سرت  دـناینآرق ... نامیا  دـقاف  هک  نآ  همه  زا  رتالاب  دـنرادن و  وا  يادـخ  ربمایپ و  هب  زین  یتبحم  قشع و  هکلب  دـنرادن ، تیمح  افو و 

زاغآ زا  هدشن و  نیزگیاج  ناشناج  رد  ینآرق  تایآ  ینامیا و  فراعم  ینزوس  رـس  هزادنا  هب  ییوگ  دناهدرک . شومارف  ار  زیچ  همه  هدمآ و 
 ] زا سپ  یگدـنز  هجیتن  رد  و  ییابقع ، ياهدـیعو  هدـعو و  میکح ، باتک  رکذ  قح ، شخبمارآ  دای  بیغ ، ناهج  ملاعم  لئاسم و  نونک ، ات 

نآرق نیا  تسا ... هدادن  ناشرییغت  ياهرذ  هدرکن و  چیه  ناشناج  اب  نآرق  دناهتشادن ... رواب  ار  زیختسر  رفیک  شاداپ و  گرم و  هحفص 92 ]
ناوـضر و قـشع  هب  هدرک و  نآ  میلاـعت  يادـف  ار  ناـشیتسه  ناوـج  ریپ و  ـالوم و  هدرب و  و  درم ، نز و  زا  اـهناج  اـسب  هچ  نیا  زا  شیپ  هک 

يافرژ رد  رکفت  یـشیدنادوخ و  هب  ياهظحل  هتفرگن و  نانآ  رد  دـندوب ، هتخاـب  ناـج  هناقـشاع  گـنج  رد  هچ  حلـص و  رد  هچ  یهلا  تشهب 
هک [ 35  ] نارمعلآ هروس  رد  ار  ناشهنانوبج  رارف  ناـنآ و  لاـح  فصو  شوخ  هچ  زین  نآرق  اـقافتا  .و  تسا هتخیگنینرب  ناـشیتسه  ياـنعم 

لیلحت و یبوخب  ار  ناشتایونم  اهرواب و  اهنامرآ و  اهناج و  و  دـنکیم ، تسا  نانآ  هیحور  قیمع  يراگنهعقاو  دـحا و  گـنج  قیقد  شرازگ 
كاپان ياهناج   » هصرع نیا  رد  ات  تسا  نینچ  نآرق  قیمع  ریبعت  تساوخیم ... نانآ  نومزآ  هصرع  ار  دحا  هنحـص  ادخ  ... دـنکیم یبایزرا 
ناحتما هاگیاج  نیرترب  هک  نومزآ  ههبج  گنج و  هصرع  رد  اریز  دنادرگ ،» دوبان  ار  نانطابرفاک  نالطاب و  دنک و  ادـج  كاپ  ياهناج  زا  ار 

هب هاگنمرخ و  رد  داب  شزو  نانوچ  . دوشیم هتخانـشزاب  زاتمم و  ناقفانم ، ناقـساف و  ناـج  لد و  زا  ناـقداص ، ناقـشاع و  ناـج  لد و  تسا 
ار شیوخ  نارای  لقث  نزو و  یمامت  ربمایپ  دیزو و  گنج  دابدنت  یتعاس  دنکیم ، ادج  داینب  کبـس  هاک  زا  ار  زغمرپ  هناد  هک  راجوب  ماگنه 

نانمشد رب  دیسر ، یبیسآ  دحا  گنج  نیا  رد  امش  هب  رگا  : دیوگیم نینچ  کبس  ياهناج  نیا  هب  نآرق  تفایرد ... هدید و  دوخ  نامـشچ  هب 
ار راگزور  ام  و  لهس . يزور  و  هحفص 93 ] تسا [  تخس  يزور  تسا . نینچ  یمدآ  راگزور  گنج و  راک  دیسر . تبیصم  بیـسآ و  زین 

ییاهرایعم ناهاوگ و  امـش  نایم  زا  ادـخ  دـنوش و  نومزآ  ناشتوبث  افو و  هب  نامیا  لها  ات  مینکیم  اهیزوریپ  تسکـش و  راـبنارگ  هنوگ  نیا 
ینوـگهنوگ اـیند و  راـک  تسا  ناـسنیا  يرآ  درادـن -  تسود  ار  ناراکمتـس  ادـخ  تفرگ و  اـفو ) تاـبث و  نوـمزآ  نیا  رد  یلع  ناـنوچ  )

هک دیاهدرک ؟ نامگ  هچ  مینادرگ -  دوبان  ار  نانطابرفاک  نالطاب و  مینک و  ادج  نامیا  لها  كاپ  ياهناج  زا  ار  كاپان  ياهناج  ات  راگزور ؛
دوش مولعم  ادخ  و  ربمایپ ، مدرم ، دوخ ، رب  ناتناج  هک  نآ  یب  داهج و  هار  رد  یناشفناج  تدهاجم و  نومزآیب و  دییآرد و  دـلخ  تشهب  هب 
ادخ هار  رد  گرم  هک  دیتفگیم  ایر ) غورد و  هب   ) داهج بوجو  زا  شیپ  هک  دیدوبن  ناسک  نامه  امش  ایآ  دیـسر - ؟ سودرف  نیرب  ماقم  هب 

نیـشیپ ناربمایپ  نانوچ  يربماـیپ  زج  دـمحم  رگم  و  دـیتخیرگ -  نآ  زا  دـیدید ، ار  گرم  يور  رد  ور  يهرهچ  هزورما  نوچ  تسا و  چـیه 
هب دیدرگیمزاب و  دوخ  یلهاج  نید  هب  دوش ، هتـشک  ای  دریمب و  دـمحم  نوچ  ایآ  تسا ؟ هدـش  هتخیگنا  تلاسر  هب  ادـخ  يوس  زا  هک  تسا 
رب اشوخ  لاوحا  نیا  رد  و  دناسرن ، يررض  ار  ادخ  رفک ، هب  امش  تشگزاب  دادترا و  هک  دینک  نینچ  دینکیم ، عوجر  شیوخ  رفک  يارهقهق 

نیرتمک دنتشادن و  تسود  ار  ربمایپ  نانیا  هک  تسا  راکشآرپ  [ . 36 .« ] دنتسه ییامظع  تمعن  نینچ  نارکاش  هک  ناشیکافو  نامدق و  تباث 
هن درک  دهاوخ  قیمع  قیقد و  یهاوگ  خیرات  اهدعب  تسادیپ و  ناشلامعا  نخـس و  نحل  زا  بلغا  هک  نانچ  و  دـندوبن . لیاق  وا  يارب  یتمرح 
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نــیک و ترفن و  و  هحفـص 94 ] ضغب [  یعون  همطاـف  هناـخ  هژیوب  وا ، تیبلها  نادـناخ و  هب  تبـسن  هکلب  دنتـشادن ، تسود  ار  ربماـیپ  اـهنت 
نونجم درمناوج و  قشاع ، لد  چیه  ایآ  تسیچ ؟ بوبحم  هار  رد  یناشفناج  يزابناج و  زج  تبحم  یتسود و  یتسار  هب  ... دنتشاد تموصخ 

ناج تاجن  ياج  هب  دنک و  شیاهر  اهنت  یلاح  نینچ  رد  هداتفا ، نانمشد  ماک  رد  هانپیب  اهنت و  شبوبحم  هک  یلاح  رد  دناوتیم  یقـشع  رد 
ياهدرواتسد یمامت  هک  دنک  ار  ياهناملاظ  يرهمیب  هئطوت و  نانچ  دیهمت  دنیـشنب و  ياهشوگ  رد  دزیرگب و  دشاب ؟ دوخ  ناج  رکف  رد  وا ،

يهرمز رد  دیآرب و  وا  يدـبا  ییوجنیک  مانـشد و  یفن و  هب  دـنک و  دوخ  قشع  هلیبق  هلبق و  هب  تشپ  دزیرب ...؟ رود  هب  ار  دوخ  بح  قشع و 
ایآ دـشاب ؟ شیوخ  بوبحم  نالتاق  یتسود  يهگرج  رد  رمع  رخآ  ات  دـیآرب و  دناهتـشاد  ترفن  وا  بوبحم  زا  رمع  همه  هک  ناـنآ  تعاـطا 

عمج يو  راـنک  غورد  اـیر و  هب  ناـنیا  هک  تسنادیم  همه  زا  شیب  دوـخ  ربماـیپ  ؟ دراد ار  ییاـنعم  نینچ  ندـیزرو  قـشع  نتـشاد و  تـسود 
امـش زا  سپ  :» تفگیم نینچ  دوخ  رابک  باحـصا  هب  ور  اهراب  اـهراب و  تیاور  اـههد  رد  ارچ  هنرگو ، دـنرادن ؛ شتـسود  زگره  دـناهدش و 

شیوخ و ناج  یمامت  نز و  دنزرف و  نامناخ ، لانم ، لام و  یتسه ، همه  دنرـضاح  هک  دنراد  تسود  ارم  نانچ  هک  دـمآ  دـنهاوخ  ینامدرم 
یمیظع نخس  نیا  ایآ  هحفص 95 ] [ . ] 37 .« ] دننیبب ارم  هرهچ  راب  کی  طقف  هک  نآ  يازا  هب  اهنت  دـنهدب ... دـننک و  نابرق  ار  دوخ  هداوناخ 

امـش زا  سپ  دـیراد . یبیـصن  نم  تبحم  زا  ردـق  هچ  دـیمهفیم و  ارم  ردـق  هچ  امـش  ینعی  دـنکیمن ؟ راکـشآ  ار  یقیمع  تواـفت  تسین و 
دنرـضاح هک  دنراد  متـسود  نانچ  نآ  دـنانم . هرهچ  رون  زا  ندرب  هرهب  نم و  لامج  تیؤر  هظحل  کی  قشاع  هک  دـمآ  دـنهاوخ  یناقـشاع 

زور و نم  هاگ  نآ  دـننیبب و  ارم  راب  کی  هک  نآ  يازا  هب  دـننک ، ادـف  ار  شیوخ  تورث  همه  تیب و  لها  ناج  دوخ ، ناج  دوخ ، یتسه  همه 
باطخ نب  رمع  رارف  . دینکیم يرهمیب  مقح  رد  همه  نیا  امش  متسه و  نایافویب  و  ناساپسان ، ناسانشانردق ، امـش  رانک  لاس  هام و  بش و 

سنا نیمه  ندیسر  تداهش  هب  سپـس  نایرارف و  اب  وا  شاخرپ  رـضن و  نب  سنا  هیـضق  لیذ  رد  ننـست  لها  باتک  عجرم و  اههد  ار  هحلط  و 
مخز داتفه  شاهرهچ  رب  طقف  دناهتـشون  هک  درک  یناشفناج  هناقـشاع  تشگزاـب و  ههبج  هب  ياهنوگ  هب  سنا  ینعی  درم  نیا  دـناهدرک . تبث 
مردپ نوچ  دـیوگ  هشیاع  هحفـص 96 ] تسا [ : هدـمآ  نینچ  [ 39  ] هشیاـع وا  رتـخد  تیاور  زا  لـقن  هب  رکبوبا  رارف  لـیالد  اـما  [ 38 . ] دندز

زا نم  زور  نآ  دوزفایم : رکبوـبا  هاـگ  نآ  دوـب ... هحلط  زور  زور ، نآ  تفگیم : تسیرگیم و  دروآیم  داـی  هب  ار  دـحا  گـنج  ثداوـح 
، درم نیا  شاک  يا  متفگ  دوخ  هب  دـگنجیم ، نمـشد  اب  ربمایپ  رانک  هک  مدـید  ار  يدرم  متـشگزاب و  رارف ) زا  سپ   ) هک مدوب  یناسک  نیلوا 
زا عاـفد  رد  ارم  ریـصقت  رارف و  هک  ... ) نم هلیبق  موق و  زا  يدرم  دـشاب  هحلط  دـش ، توف  نم  زا  هک  هچنآ  نتفر  تسد  زا  و  نم ، رارف  زا  سپ 
رد نوچ  : تسا هدمآ  هنوگ  نیدب  رکبوبا  شردپ  لوق  زا  هشیاع  زا  رگید  یصن  نینچمه  [ . 40 .( ] دشاب هدرک  ناربج  هتفرگ و  هدهع  رب  ربمایپ 

يدرم هظحل  نیا  رد  مدید ... متسیرگن و  رود  زا  متشگزاب و  وا  يوس  هب  هک  مدوب  یسک  نیلوا  نم  دنتخیرگ ، ربمایپ  درگ  زا  مدرم  دحا  زور 
 ] درم نیا  تشگیمزاـب . ربماـیپ  يوس  هب  زین  وا  دوب ) هدـمآزاب   ) ياهدـنرپ نوچ  و  دـنکفا ، نم  ندرگ  رد  تسد  مرـس  تشپ  زا  هک  مدـید  ار 
وا موق  هلیبق و  مه  هک  هحلط ، تشگزاـب  زا  رکبوبا  هچنآ  [ .» 41 . ] تسا دانسالا  حیحـص  تیاور  نیا  دیوگ  مکاح  دوب . هدیبعوبا  هحفص 97 ]
هک تشاد  وا  رب  ار  تیزم  نیا  لقادـح  اـما  دوب ». هدرک  رارف  وا  دوخ  نوچ  زین  هحلط  اریز  دوبن . هدوهیب  یهاو و  ییوزرآ  زج  دـیبلطیم ، دوب 

نیا رد  یتح  ییارگموق  هیحور  هک  نیا  زا  یلماعلا  یـضترم  همالع  هاگ  نآ  دوب . هتـشگزاب  وا  زا  شیپ  هدش و  فقاو  دوخ  هانگ  هب  وا  زا  لبق 
دییأت ار  رکبوبا  رارف  هک  هچنآ  يراب  . درادیمن ناهنپ  زین  ار  دوخ  یتفگش  تسا و  تریح  رد  دراد  هبلغ  هفیلخ  رکف  لقع و  حور ، رب  تاظحل 

نیودـت ار  ناناملـسم  قوقح  هدـنورپ  رمع  نوـچ  دـیوگ  ذـقنم  نب  ۀـماسا  ریما  : تسا باـطخ  نب  رمع  نآ  هاوـگ  هک  تسا  يربـخ  دـنکیم ،
هظحل نیمه  رد  دـهد . رارق  يايرمتـسم  زین  ناـنآ  يارب  اـت  دـندمآ  رکبوبا ) هحلط و  دوخ  هلیبـق  زا   ) میمتینب زا  یهورگ  اـب  هحلط  دومنیم 
تسا رضنلا  نب  سنا  رسپ  ءارب  دنتفگ : درک . لاؤس  كرسپ  نیا  هرابرد  رمع  دمآ . روضح  هب  زین  رامیب  گنر و  درز  یکرسپ  راصنا  زا  يدرم 

زین امـش  دز : گناب  نانآ  رب  دش . هتـشک  ربمایپ  دنتفگ : دیاهتـسشن ؟ اج  نیا  ارچ  تفگ : نانآ  هب  دـش و  ور  هب  ور  نایرارف  اب  هک  سک  نامه  )
هحفـص نوچ [  رمع  دمآ ). دراو  شاهرهچ  رب  مخز  داتفه  طقف  دش و  دیهـش  هاگ  نآ  و  دیریمب . دش  هتـشک  ربمایپ  هک  هچنآ  هار  رد  دـییایب و 

هحلط ناراـی  يارب  هک  یلاـح  رد  داد ، رارق  وا  يرمتـسم  داد و  وا  هب  مهرد  رازه  راـهچ  تسا ، سنا  ناـمه  رـسپ  ناوـج  نـیا  هـک  دینـش  [ 98
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هک مدید  یلاح  رد  دحا  زور  رد  ار  كرسپ  نیا  ردپ  :» داد خساپ  وا  هب  رمع  درک . ضارتعا  رمع  راک  نیا  رب  هحلط  درک . نیعم  مهرد  دصشش 
هک تسا  هنوگچ  رمع  يا  رکبوبا و  يا  تفگ : ام  هب  رـسپ  نیا  ردپ  دش . هتـشک  ربمایپ  میتفگیم : نینچ  مه  اب  میدوب و  هتـسشن  رکبوبا  نم و 

[42 . ] دریمیمن زگره  هک  تسا  ياهدنز  دنوادخ  انامه  دش ، هتـشک  ادـخ  ربمایپ  رگا  دیاهدیـشک ، گنج  زا  تسد  دیاهتـسشن و  اج  نیا  امش 
هعقاو تخـس و  زور  ناـنچ  رد  ار  رکبوبا  تاـبث  یتـسار  هب  تسا : نیا  شیاـنعم  هک  هتفگ  ینخـس  دروم  نیمه  رد  [ 43  ] رفظم خیـش  همالع  .
همعط دوجوم ) ره  سک و  ره  زا   ) دـیخرچیم و گـنج  بایـسآ  نادـند  هک  يزور  درک ...؟ رواـب  روـصت و  ناوـتیم  هنوـگچ  یکانتـشهد 

هک  ) یلع هب  دـسرب  هچ  دـنامن ، ملاس  گنج  ياهمخز  بیـسآ و  زا  تشگن و  نمیا  ادـخ  ربماـیپ  زور  نآ  رد  هک  درک  يزور  تساوخیم ...
هنوگچ ياهرطاخمرپ  زیگنالوه و  زور  ناـنچ  رد  یتسار  هب  دوب ...) كانمهـس  تخـس و  عیاـقو  اـهرطخ و  یماـمت  نتم  رد  دوب و  رادـمچرپ 
ریشمش تابرض  ریت و  هزین ، گنـس ، ناراب  همه  نآ  ربارب  رد  و  دیـشوک ، وا  زا  عافد  هب  دنام و  ربمایپ  رانک  رد  رکبوبا  هک  دنایعدم  ناینـس ) )

هک یلاح  رد  دنام ؟ نمیا  ملاس و  دـناسریم ) تداهـش  هب  دروآیمرد و  اپ  زا  درکیم و  حورجم  ار  نآ  نیا و  دـمآیم و  ورف  عطقنی  هک ال  )
رکبوبا ندرب  نایم  زا  رد  شیرق  دوب و  نمشد  رظن  دروم  دوب !! ربمایپ  دننامه  نگمه و  هک  نآ  تهج  هب  هحفص 99 ] رکبوبا [  دندقتعم  نانیا 

هک نیا  همه  زا  رتتفگـش  درکیم ؟ یعاسم  لذب  دیـشوکیم و  ربمایپ  ندرب  نایم  زا  رد  هک  درکیم  یعاسم  لذب  دیـشوکیم و  ردق  نامه 
کی هرابرد  هک  یلاح  رد  دـننکیمن ، شرازگ  گنج  نیا  رد  رکبوبا ، زا  ار  یئزج  مخز  کی  یتح  ننـست  لـها  ناـخروم  یماـمت  مینیبیم ،

نیا لـیلحت  زا  رفظم ) همـالع   ) يو دارم  ... دـناهدرک اـهییاسرفملق  ناـشیمامت )  ) دـش حورجم  گـنج  نیا  رد  هک  هحلط  کـچوک  تشگنا 
نیرخآ زا  تسا  هتـشگزاب  ـالامتحا  مه  رگا  هـکلب  تـسا ، هدوـب  ناـیرارف  نـیلوا  هرمز  رد  اـهنت  هـن  يو  هـک  تـسا  نـیا  هنادنمـشوه  لـئاسم 

حیحص رد  نینچمه  . تسا هتـسویپ  وا  هب  هدمآرب ... هوک  يالاب  رب  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  گنج ، ندیـسر  نایاپ  هب  زا  سپ  هک  هدوب  یناگدمآزاب 
. دندرک رارف  نارجاهم  زا  نت  ود  راصنا و  زا  نت  تفه  زج  هب  همه  دنام ، اهنت  دحا  گنج  رد  ربمایپ  هدـمآ : نینچ  ننـست  لها  بتک  زا  ملـسم 

یتیاور هن  اریز  دوبن . رکبوبا  اعطق  رگید  صخـش  دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  ناشیکی  رجاهم  ود  نآ  زا  دیوگ : هراب  نیا  رد  رفظم  همالع  [ . 44]
راـبخا و نارگید  هحلط و  دعـس ، رارف  دروم  رد  هک  نیا  لاـح  و  دراد ؛ رظن  وا  تاـبث  رد  یـسک  هن  تسا و  دوجوم  هراـب  نیا  رد  هدـننک  عناـق 
زا سپ  یکی  راصنا  هحفص 100 ] نت [  تفه  نآ  یمامت  میدید ، هباحص  گرم  نایرج  رد  هک  نانچ  و  تسا ... دوجوم  ینوگهنوگ  تایاور 

رارف باب  رد  : » تسا هدرک  لیلد  هئارا  نینچ  ظـحاج  لوق  در  رد  ینـس  رگید  خروم  یفاکـسا  نینچمه  [ . 45 . ] دندیسر تداهـش  هب  يرگید 
لوق زا  حیحص  دنـس  هب  ننـست  لها  زین  و  [ . 46 .« ] دنرادن دـیدرت  نارظنبحاص  ناخروم و  رثکا  دـحا  گنج  رد  وا  يرادـیاپ  مدـع  رکبوبا و 

هرواشم شیوخ  باحـصا  اب  رمالا : یف  مهرواش  و  : » دیامرفیم ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  هیآ  نیا  باطخ  زا  دارم  هک  دناهدرک  تیاور  سابعنبا 
نیا دیوگیم : يو  تسا . ضرتعم  تیاور  نیدب  تسا و  هدرک  داریا  یلاکشا  هراب  نیا  رد  يزار  رخف  ماما  اما  [ 47 [ ؛ دنارمع رکبوبا و  نک ،»

گنج زا  سپ  هک  تسا  نایرارف  نآ  دروم  رد  نک ،» هرواشم  شیوخ  باحـصا  اب  رمالا : یف  مهرواش  و  : » دومرف ربمایپ  هب  دنوادخ  هک  هلمج 
يارب دنوادخ  هک   ) دندوب نایرارف  نامه  نانیا  درک ... اعد  رافغتسا و  ناشریهطت  يارب  ربمایپ  دنتفرگ و  رارق  یهلا  وفع  شـشخب و  دروم  دحا 

بیبـحت فیلأـت و  يارب   ) مه زاـب  رذـگب و  ناـشهانگ  زا  هک  دومرف  رما  ربماـیپ  هب  داد و  ناـشرارق  وفع  دروم  ناـشهبوت ) نتفریذـپ  ندوـمن و 
نایرارف وزج  هدمآ ) ثیداحا  خیراوت و  رد  هک  نانچ  ، ) رمع هک  میتفریذپ  مریگ  دیازفایم : يزار  رخف  ماما  نک ... هرواشم  نانیا  اب  ناشبولق )

[48 . ] دش دناوت  هحفـص 101 ] هیآ [  نیا  لومـشم  زین  وا  هنوگچ  سپ  دوبن ، نایرارف  زا  رکبوبا  اـما  دوشیم ، هیآ  لومـشم  وا  هجیتن  رد  دوب ؛
هک یلاح  رد  مینادب ، ققحم  ار  رکبوبا  تابث  هک  تسا  هجوم  یتروص  رد  لاکشا  یلب  تسا : هداد  خساپ  هنوگ  نیا  ار  رخف  ماما  رفظم ، همالع 

( هدـمآ نارگید  مکاح و  كردتـسم  ننـست ، لها  بتک  رد   ) هک نانچ  دـیدرتیب و  نیارباـنب  دوب . هدرک  رارف  زین  وا  تسا و  نیا  زج  تقیقح 
رظن و بلج  يارب  نانآ  اب  تروشم  هب  رما  ار  ربماـیپ  تسا ؛ راکـشآ  نآ  داـفم  زا  هک  ناـنچ  هیآ  دریگیم و  رارق  هیآ  نیا  لومـشم  زین  رکبوبا 

رگید و  دنـشوکب ، دـناهدرک  هک  هچ  نآ  ناربج  هب  درونهر  نیا  زا  دـناهتفرگ و  رارق  شیاشخب  دروم  دـنبایرد  ات   ) دـنکیم ناـشبولق  فیلأـت 
تایعقوم رد  ربمایپ  دـهدیم ، ناشن  ناـنیا  لاـمعا  ثداوح  راـبخا و  زا  يرایـسب  هک  ناـنچ  دـننکن )... رارکت  هدز  رـس  ناـشیا  زا  هک  ار  هچنآ 
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( تشاد ار  رما  نیا  ياضتقا  وا  ینیملاعلل  ۀمحر  تبترم  ماقم و  هک  نانچ  و  . ) تشذگیم ناشیاهریصقت  زا  دیـشخبیم و  ار  نانیا  نوگهنوگ 
رب دوخ -  وا  هک  تسا  یضارتعا  تداهـش و  دراد ، یعطق  یهاوگ  رمع  رارف  رب  هک  هچنآ  اما  . دومرفیم رافغتـسا  ناشیارب  درکیم و  ناشوفع 

ياهبطخ ربنم ) يالاب  رب  شتفـالخ  نارود  رد   ) رمع يزور  دـیوگ : بیلک  تسا : هدرک  لـقن  شیوخ  رارف  زا  ناینـس -  راـثآ  بتک و  ساـسا 
ام گنج ، نآ  رد  دوزفا : هاگ  نآ  تسا ؛ دحا  گنج  هرابرد  هروس  نیا  تفگ : درک و  توالت  ار  نارمعلآ  هروس  زا  يزارف  سپـس  دناوخ و 

نوچ دش . هتـشک  دمحم  تفگیم : نینچ  يايدوهی  هک  مدینـش  هظحل  نیا  رد  میدرک ،) رارف   ) میدش هدـنکارپ  قرفتم و  ربمایپ  درگادرگ  زا 
مونشب ینخس  هحفص 102 ] نینچ [  هک  ره  زا  اریز  دش ، هتشک  دمحم  دنک  اعدا  دیوگب و  ینخس  نینچ  یـسک  مونـشن  متفگ : مدینـش ، نینچ 

ام و  : » دـش لزان  هیآ  نیا  سپ  دـندرگیمزاب ... شیوس  هب  ناناملـسم  هک  مدـید  ار  ربماـیپ  مدرک و  هاـگن  سپـس  [ 49 . ] مـنزیم ار  شندرگ 
نارای امش  دش ، هتشک  ای  درم و  وا  نوچ  ایآ  تسا ...» هتـشذگ  ناربمایپ  نوچ  يربمایپ  زین  دمحم  لسرلا : هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم 

زور رد  دـنکیم : فارتـعا  نینچ  شیوـخ  رارف  هراـبرد  رمع  رگید  ینتم  رد  نینچمه  [ . 50 . ] دـیدرگیمزاب ناتیلهاج  كرـش  رفک و  هب  وا 
ندناسر هوک و  زارف  رب  نانچ  مدناسر ، هوک  هب  ار  دوخ  و  مدرک ، رارف  نم  و  داد ) خر  یثداوح  هک  نیا  ات   ) میداد تسکـش  ار  نمـشد  دـحا ،

تیاور هب  وا  ترابع  نیع  منامیم ... یچوق  ای  یهوک و  زب  هب  ییوگ  وت  يدـیدیم  ارم  رگا  هک  مدرکیم  زیخ  تسج و  نآ  ياهالاب  هب  دوخ 
رگید دنمـشناد  «. يورا  » ینناک وزنا  ینتیأر : دـقلف  لبجلا ، تدعـص  یتح  تررفف  مهانمزه ، دـحا  موی  ناک  امل  : تسا نیا  ینـس  نادنمـشناد 
هنوگ نیا  ار  رمع  رارف  يدقاو ، ینس  رگید  دنمـشناد  لوق  زا  ، 22 هحفص 103 ] ص [  ج 15 ، شیوخ ، جهن  حرـش  رد  دیدحلایبا  نبا  ینس ،

هوک يـالاب  رب  هاـگ  نآ  منک . رارف  دـیاب  متفگ  دـش ، هتـشک  دـمحم  دز : گـناب  ناطیـش  نوچ  هک  دـنکیم  فارتعا  دوخ  رمع  تسا : هتـشون 
رمع رارف  تاـبثا  هـب  تـجح  یهورگ  ار  فارتـعا  نـیمه  دـیوگیم : دـیدحلایبا  نـبا  مدـیودیم . نآ  يـالاب  یهوـک  زب  ناـنوچ  مدـمآرب و 

« ۀیورا  » یناک لبجلا  یف  یقرا  تلق  دمحم ، لتق  ناطیـشلا : حاص  امل  لوقیف : ثدحی  ناک  رمع  نا  : تسا نینچ  يدـقاو  نتم  نیع  دناهتـسناد .
نوچ هک  نیا  رب  دراد  تحارـص  ص 69 ، ج 2 ، يزاغم ، رگید  ياج  رد  زین  يدقاو  رمع ... رارف  تابثا  یف  ۀـجح  اذـه  مهـضعب  لعج  و  [ 51]

نایرارف هرمز  رد  زین  نامثع  رمع و  دندش و  هدنکارپ  ربمایپ  درگ  زا  دنتخیرگ و  ناناملـسم  دش ، هتـشک  دمحم  هک  دـش  هدینـش  سیلبا  ياوآ 
روهـشم ملـسم و  لئاسم  زا  زین  ربیخ  نینح و  ههبج  رد  وا  رارف  دـحا ، گنج  رد  يو  رارف  رگتیاکح  قوف ، عبانم  لـئاسم و  رب  نوزفا  ... دـندوب

ناونع هب  ار  گنج  زا  رارف  دناهتسناد و  وا  گرزب  يایاطخ  نعاطم و  هرمز  رد  ار  بلطم  نیا  ناخروم  زا  يرایـسب  هک  تسا  یمالـسا  خیرات 
هدرک لالدتـسا  نینچ  [ 52  ] ییابطابط همالع  زا  لقن  هب  یلماعلا  یـضترم  همـالع  . دـناهدروآ باـسح  هب  دراد  گرزب  رفیک  هک  گرزب  هاـنگ 

شنزرـس لباق  ار  نایرارف  هجیتن  رد  دـننادیم و  شیاشخب  لباق  کچوک و  یهانگ  ار  گـنج  زا  رارف  ننـست  لـها  زا  یـضعب  هک  نیا  تسا :
هک يوفع  ینعی  دوب ؛ ماع  يانعم  هحفـص 104 ] هب [  يوفع  وا  وفع  اما  دوشخب و  ار  نانآ  دنوادخ  يرآ  تسا ؛ ياهدوهیب  نخـس  دننادیمن ،

ینعی دراد ؛ زاین  یلیلحت  هب  تسا و  قح  راوگرزب  ود  نیا  نخـس  ام  معز  هب  ... دوب ناـهج  نیا  رد  ناـشتبوقع  رفیک و  مدـع  شـشخب و  همه 
هب دراوم  زا  يرایـسب  رد  شیاشخب  وفع و  هک  دـباییمرد  دـشاب  رادروخرب  هعماـج  روما  هرادا  یـسانشمدرم و  شناد  لقادـح  زا  یـسک  رگا 

ار شیوخ  هعماج  ناقفانم  یتح  ربمایپ  هک  دراد  مازلا  ییاج  رد  تسا ... رتشیب  هانگ  هب  ناشرساجت  مرج و  رارکت  زا  نایطاخ  يریگشیپ  يانعم 
صاصق و زین  وا  یتیانج ، فالخ و  تنایخ ، لتق و  ره  يازا  هب  دهاوخیمن  اریز  دـنک ، ناشوفع  درذـگب و  زین  نایدوهی  هانگ  زا  دـیاشخبب و 

يارب وا  دوش . اپ  رب  یمیاد  راتـشک  گنج و  ینماان و  بوشآ و  دـتفا و  هار  هب  نوخ  مامح  هعماج  رد  هجیتن  رد  دـنک و  لثمب  هلباقم  یفالت و 
رارف گـنج  زا  ارچ  هـک  دـگنجب  دوـخ  ناراـی  نیرتـکیدزن  اـب  دـناوتیم  هنوـگچ  هجیتـن  رد  تـسا . هدـمآ  اـهگنج  هـب  نداد  ناـیاپ  حــلص و 
رفیک رد  ات  درذگب  شیوخ  هعماج  نامولظم  قح  هاگ  یتح  دوخ و  قح  زا  دیاب  هعماج  کی  رادمامز  هک  تسا  حماست  یعون  نیا  ... دـناهدرک

دنکیم اضتقا  نینچ  میظع  هعماج  تحلـصم  میکح و  ياورنامرف  تمکح  هاگ  دـباین . هعاشا  ماع  ریگنابیرگ  رتشیب و  یملظ  ناـیطاخ ، ناـنچ 
نانچ لمع  نیا  دییاشخبن ، ار  وا  رگا  اما  تسا ، زیمآهدسفم  یلمع  راکتیانج  نیا  وفع  شیاشخب و  دنک ... دـساف  هب  ار  دـسفا  عفد  مکاح ، هک 
همه ماظن  حلاصم و  دوشیمن و  دـنب  گنـس  يور  گنـس  هک  دربیم  زیگناهنتف  ییاهـشلاچ  يریگرد و  زیمآداسف و  ییاههطرو  هب  ار  هعماج 
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هانگ باـکترا  راکـشآ و  تراـسج  يرجت و  راـکهانگ ، اـت  دوشیم  بجوم  شـشخب  هک  نآ  نمـض  دوریم . نوریب  تردـق  تسد  زا  زیچ 
ربمایپ دشاب ... هتـشادن  ار  نآ  رارکت  تین  دوخ  نطاب  ناج و  يافخ  ناهن و  رد  هک  نآ  لقادح  و  دـبایب ، رتمک  زین  هحفص 105 ] ار [  يرتشیب 

رد داد . رارق  شیاـشخب  وفع و  دروم  ار  وا  قفاـنم ، یبا  نب  هللادـبع  ههبج  كرت  نیگنن و  لـمع  نآ  زا  سپ  یتـح  تشگزاـب  هنیدـم  هب  نوچ 
زا شیاشخب  راچان ، هب  ربمایپ  دز و  رـس  وا  زا  دوب  هداد  خر  دحا  رد  هک  هچنآ  زا  رتدب  یلامعا  دمآ ، دـهاوخ  هک  نانچ  رگید ، تبون  نیدـنچ 

عییـشت رد  یتح  . داد رارق  وفع  دروم  تما  روما  حـلاصم  هعماـج و  ماـظن  رطاـخ  هب  ار  وا  ینعی  دومن ... وا  لاـح  لـماش  ار  دوخ  شیاـشخب  یپ 
لباـق یـسک  نینچ  اـیآ  اـما  دومرف . ترفغم  تمحر و  وـفع و  بلط  شیارب  رهاـظ  هب  درازگ و  زاـمن  وا  هزاـنج  رب  درک و  تکرـش  وا  هزاـنج 
تفه رد  شناج  حور و  نطاـب  تفه  اـت  دـش ، هدرپس  روگ  هب  هکنآ  ضحم  هب  دـننادیم  ناـگمه  هک  ناـنچ  و  دوبن . زگره  دوب ؟ شیاـشخب 

وفع دروم  ار  یناسک  نینچ  ربمایپ  ارچ  هک  نیا  ندیمهف  يارب  ... دمآ راتفرگ  دوخ  لامعا  شتآ  هب  دز و  اههطوغ  شايدوجو  خزود  تاکرد 
، تفگیم وا  هب  ار  دوخ  یتروشم  رظن  هللادبع  يرما  هرابرد  رگا  تفگیم و  نخـس  یبا  نب  هللادبع  نیمه  اب  زاب -  لثملایف  و  دادیم -  رارق 
هب يانعم  هب  وفع »  » دیوگ یناهفصا  بغار  . تسا يرورـض  وفع  يانعم  كرد  درکیمن ، شرت  وا  هب  ور  درکیم و  شوگ  شنانخـس  رخآ  ات 
ات دوریم  هدنب  يوس  هب  نامحر  دنوادخ  دوب . دهاوخ  نینچ  وفع  موهفم  يو  نخـس  هب  هجوت  اب  تسا . نتفر  نآ  تفایرد  يارب  يزیچ  يوس 
زین نارفغ  دـهن . ياج  رب  كانبات  رهطم و  كاپ ، هانگیب و  ار  وا  دراد و  تفایرد  دراد ، یگدولآ  هانگ و  هچ  ره  شیوخ  هعـساو  تاـیانع  اـب 

 ] تبحم یکیدزن و  ساسحا  وا  هب  هدـنب  ات  دـیاشخبیم  دـنوادخ  دـنراد . ار  انعم  کی  عقاو  رد  ود  ره  تسا و  وفع  زا  سپ  شیاشخب  هدرپ و 
وا هب  هدـمآ و  ادـخ  هب  دـیآ ، دوخ  هب  نوچ  تسیاشان  یلمع  زا  سپ  یتح  دـبایرد  ات  دـسر . ادـخ  هب  دـیآ و  دوخ  هب  اـت  دـنک ، هحفص 106 ]

ریخ و رهظم  زا  ار  وا  دیما  هتـشر  دوش و  یهلا  یهانتمان  مرک  زا  هدنب  ییادج  بجوم  دـیابن  دـناوتیمن و  تیـصعم  دـبایرد  ات  تسا . هدیـسر 
نیتسار وفع  لومـشم  هدنب  ات  دشاب  هتفهن  هبوت  تقیقح  تشگزاب ، هبوت و  رد  هک  تسا  طرـش  نآ  هب  طورـشم  همه  نیا  اما  دلـسگب . تمحر 

هک هچنآ  زا  اقیمع  ناشیا ، زا  يدودعم  ياثتسا  هب  دحا ، رد  ناشیعمج  هتسد  رارف  زا  سپ  ناناملسم ، قافتا  هب  بیرق  بلغا  دریگ . رارق  یهلا 
دندیـسر تداهـش  هب  ناشیـضعب  هک  دوب ، ههبج  هب  ناشتشگزاب  نامه  ناشیا  هبوت  دـندرک . هبوت  هدـش و  هدنمرـش  دوب ، هدز  رـس  ناشیا  زا 

ینعی تسا . ناشیا  مومع  لاوحا  لماش  دیوگیم  نخس  نآ  زا  نآرق  رد  ادخ  هک  يوفع  نیا  سپ  دش .) دیهش  هتـشک و  ناشیا  زا  نت  داتفه  )
هک تسین  انعم  نآ  هب  نیا  اما  ... دندومن ار  دوخ  لمع  ناربج  گنهآ  شیوخ  لد  ناج و  هب  دندرک و  یعقاو  هبوت  هک  یمومع  تیرثکا و  نآ 

هچنآ ناربج  راسکنا و  عوشخ و  یعون  ياج  هب  تفریذـپ ، گنج  زا  ار  شرارف  هبوت  دوشخب و  ایند  نیا  رد  ار  ياهدـنب  هاـنگ  دـنوادخ  نوچ 
ینعی دنک . هولج  سوکعم  ماع  هاوفا  رد  راک  تسا و  لهس  همه  نیا  و  دزیرگب ... یتآ  ياهگنج  رگید و  یگنج  رد  زاب  هدش ، توف  وا  زا  هک 

ياج هب  دننک و  قیاقح  رتس  يهدرپ  تسا ، هعماج  ماظن  حـلاصم و  ساسا  رب  هک  ار  وا  يروص  وفع  یهلا و  نارفغ  يدارفا  نینچ  نارادتـسود 
زا گنج و  نانامرهق  ار  یناسک  نینچ  یناشفناج ، داهج و  گنج و  زا  ناشنبج  سرت و  نیع  رد  اهنآ ، ررکم  زارف  یـسررب  تایعقاو و  رکذ 

ارادـم و هب  همه  نیا  نانیا  اب  ربمایپ  زاب  ینکـشنامیپ  يرهمیب و  همه  نیا  زا  سپ  ارچ  اما  و  هحفـص 107 ] دننک [ . دادملق  مدرم  نیرتعاجش 
نامدرم رب  تسا ... شیوخ  هعماج  یبرم  ملعم و  وا  تسا . مامت  یـششخب  ماـع و  تمحر  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  خـساپ  درکیم . راـتفر  فطل 

وا يریگتخـس  ات  دنباین  یهلا  تمحر  زا  دیما  عاطقنا  هجیتن  رد  دبای و  يرتشیب  نامیا  ناشناج  ات  دـنکیم  وفع  ناشنیرترورـش  رب  یتح  دوخ ،
يارب زین  نآ  تسا ، ناـشیبلق  نادـجو  یلاـمتحا  همـشچرس  هک  يدـیپس  وـحم و  هطقن  نآ  ینعی  هرذ ، زا  رتزیر  هطقن  نآ  هک  دوـشن  یلمحم 

یقیوشت یبیترت و  رثا  رما  نیا  ددرگ ... هتـسب  روک و  ناشناج  نورد  رد  یناسحا  ریخ و  ره  هنزور  دوش و  هایـس  کیرات و  ناـشرمع  رـسارس 
اهلمعمک یمامت  اتعیبط  و   ) ناشیمامت بلغا  هک  درکیم  هاگن  شیوخ  هعماج  نامدرم  هب  نانچ  وا  تشاد . اهناج  اهبلق و  بیذـهت  رد  رایـسب 

نانامیایب دروم  رد  هراومه  ربمایپ  دناهتفگ  هک  نیا  دننانآ . اهمدآ  نیرتهب  ربمایپ  نامشچ  رد  دنتشادنپیم  ناشیاهروابشوخ ) اهلقعمک و  و 
نیا زا  یکاح  هکلب  دادیم ، لوپ  طقف  اـهصاعورمع  اـههیواعم و  اهنایفـسوبا و  هب  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  اـهنت  هن  درکیم ، بولق  فیلأـت 

افص و ینشور و  هب  وا ، هرهچ  میرک  رون  شبات  تحت  دیاش  ات  درکیم  هدرتسگ  ماع و  ناسنآ  نانآ  رب  ار  شیوخ  تمحر  هاگن  وا  هک  تسا 
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نانچ هاگن  نیا  دـنیآ . لامک  قشع و  ورملق  هب  لانم  لام و  يداو  زا  دـیاش  ات  دوشخبیم  لوپ  نانآ  هب  دـنیآ ... رترب  رتشیب و  ياـفو  تمحر و 
تیاور زا  لقن  هب  دوخ  تسا ، مالسا  خیرات  ياههصرع  نادایش  و  ناقفانم ، نیرتریرـش  زا  هک  صاع  نب  ورمع  هک  دوب  رابرپ  ماع و  ینامحر ،

مالسا و هعماج  درم  نیرترب  متشادنپیم   » هک تسیرگنیم  نم  رب  تفوطع  هب  تفگیم و  نخـس  نم  اب  نانچ  ربمایپ  تسا : هتفگ  ننـست  لها 
مشچ و رد  ایآ  ادـخ ، ربمایپ  يا  مدیـسرپ : وا  زا  يزور  دوخ ، هحفـص 108 ] رظن [  نیا  تیبثت  يارب  هک  ناـنچ  منم !!» برع  تما  درف  نیرتهب 

قمحا درم  [ ) 53 ... ] دـنرترب وت  زا  هک  دنتـسه  ینارگید  يرآ  دومرف : خـساپ  ربمایپ  تسه !!؟ یـسک  هعماـج  نیا  رد  زین  نم  زا  رترب  وت  هاـگن 
تعیبط هک  دوخ -  یلایخ  شوخ  قمح و  رد  ینعی  ... ) مدوب هدرکن  وا  زا  یلاؤس  نانچ  شاک  متفگ : ترـسح  هب  مدینـش  نینچ  نوچ  دیوگ )

نطاب ناطیـش و  لامعا  رطاخ  هب  ناسک  هورگ  نیا  رارف  يراب  .( مدزیم اههطوغ  اج  همه  زا  ربخیب  نانچمه  تسا -  ریرـش  هیفـس و  ياـهناج 
هک یلامعا  ببـس  هب  ناطیـش   » هک دادیمن  ناـشرارق  بطاـخم  نینچ  دـنوادخ  دوب ، کـچوک  زیچاـن و  یلمع  ناـشراک  رگا  دوب و  ناـشتاین 

نینچ سنا  لوق  زا  ننـست  لها  ناگرزب  زا  لـبنح  دـمحا  ماـما  درب .» رد  هب  هار  زا  ار  امـش  دـیتشاد ، لد  رد  هک  یتاـین  اههشیدـنا و  دـیدرک و 
رد ربمایپ  دندرک ، شیوخ  تابرض  جامآ  ار  وا  وس  ره  زا  دنتفرگ و  ارف  ار  ربمایپ  دحا  رازراک  رد  ناکرشم  نوچ  [ 54 : ] تسا هدرک  شرازگ 
نآ رد  تشادن . یعفادـم  رای  چـیه  راصنا  زا  نت  تفه  و  تسا ) هدوب  یـسک  هچ  هک  تسا  راکـشآ   ) نارجاهم زا  نت  کی  طقف  زج  لاح  نآ 

يدرم مد  نیا  رد  دشاب . تشهب  رد  نم  تسود  هبترمه و  تداهش ) دزم  هب   ) درادزاب نم  زا  ار  نمـشد  ات  تسیک  تفگ : نانیا  هب  ربمایپ  لاح 
یکی سپس  دیـسر . داهـش  هب  ات  دز  ریـشمش  ردق  نآ  درک و  زین  نینچ  منکیم و  وت  يادف  ار  مناج  تفگ  و  داد ، وا  هب  تبثم  خساپ  راصنا  زا 

نآ رد  ربمایپ  سپ  دنداتفا ... تداهش  تکاله و  كاخ  هب  ناشرفن  تفه  ره  هحفـص 109 ] یمامت [  ات  دنداهن  شیپ  ماگ  راصنا  نآ  زا  یکی 
ناوتیم هنوگ  ود  رب  ار  نآ  اریز  تسا ، انعم  رابود  ياراد  بیجع و  ولهپ و  ود  ینخس  نیا  ام  معز  هب  و  «، ) انباحصا انفـصنا  ام  : » دومرف هظحل 

هار رد  هنازابناج  هچ  و  میراد ، يراکادـف  راصنا  راوگرزب و  باحـصا  هچ  هک  تسا  نیا  ترابع  يانعم  کی  درک : ریبعت  لیوأت و  دومن و  ادا 
تسا و هدوب  رجاهم  کی  راصنا و  دودحم  عمج  نامه  نخـس  نیا  زا  وا  دارم  تسادیپ  رپ  هک  دـنتخورف ، ام  هب  ار  ناشناج  دـندرک و  راثیا  ام 
رپ و  دـنتخیرگ ... نامتمدـخ  زا  هدومن و  ینابرهمان  دـندرک ، يایفاصنایب  هچ  نایرارف  هورگ  ام  نارای  باحـصا و  هک  تسا  نآ  رگید  ریبعت 

، ولهپ ود  هلمج  کی  نامه  زا  هاگآلد  درم  ات  تسا  هدرک  ادا  ار  یترابع  نانچ  دـمع  هب  وا  میلع  حیـصف  هشیدـنا  میرک و  حور  هک  تسادـیپ 
هب رـصحنم  تابث  رگتیاکح  همه  هداد  خر  ههبج  رد  هچ  ره  يراب  . دـمهفب ار  يو  میظع  هلگ  هیئاوکـش و  مایپ  مه  دـبایرد و  ار  وا  ساپـس  مه 

لیالد دناهتـشون ، نت  یـس  ات  نت  کی  زا  ار  ربمایپ  هار  رد  نامدق  تباث  نارادیاپ و  دادعت  نوتم  زا  یـضعب  رد  هک  نیا  تسا و  هدوب  یلع  درف 
يهرمز رد  یـسایس  لیالد  هب  ار  دوخ  بوبحم  تیـصخش  ماـن  تسا  هدیـشوک  ناثدـحم  زا  سک  ره  هک  نیا  یکی  تسا ؛ هتـشاد  نوگهنوگ 

رتشیب باتـش  هب  الثم  اـت  تسا  هدرک  زیخرود  فرط  ییوگ  هک  دـیامن  هیجوت  ههبج  زا  ار  وا  رارف  ياهنوگ  هب  اـی  و  دـنک ، تبث  نامدـق  تباـث 
هدوب رنف »  » وا هقالع  دروم  درم  ییوگ  دـگنجب . دـنزب و  هبرـض  درپب و  راتـشک  هکرعم  نایم  هب  تشگزاب  نیا  رد  رتروزرپ  رتيوق و  دـیآزاب و 

ار رارف  ظفل  تسا ، هدوب  یعطق  صخشم و  رارف  کی  هک  یـصخشم  نشور و  هعقاو  نینچ  رد  نانیا  زا  یـضعب  هک  نیا  رتبیجع  یتح  تسا .
ات دننک ، لیدـبت  زیمآاطخ  هحفـص 110 ] رتمک [  رتفیطل و  یتغل  هب  ار  رارف  هملک  لیحلا  فئاطل  رازه  هب  اـت  دنـشوکیم  دـنربیمن . راـک  هب 

تقد هلمج  نیا  هب  دـیآ . راک  هب  ددـجم  هلمح  الثم  يارب  زیمآدـنفرت  يدـیمهت و  یلمع  هنوگ  هب  ناهذا  رد  دریگب و  ار  رارف  هانگ  راـب  دـیاش 
ياج هب  [ 55 «... ] هلوجلا  » کلت ص )  ) هللا لوسر  نع  سانلا  لاج  امل  : تسا هدمآ  صاقویبا  نب  دعس  لوق  زا  مکاح  كردتسم  رد  هک  دینک 

ناـنیا يراـب  ... تسا هروآ  ار  ندز  رود  نتـشگ ، ندز ، هسرپ  ياـنعم  هب  لاـج »  » تغل دربب ، راـک  هب  ار  رارف  صخـشم  حیرـص و  تغل  هک  نآ 
دننک وحم  نایرارف  هرمز  زا  ار  دوخ  ناقیفر  مان  ای  دنهد و  هولج  رتگنرمک  ار  نآ  ات  دننک ، اج  هب  اج  رگید  تاغل  اب  ار  رارف  هملک  دنـشوکیم 

شوشغم نتم  نینچ  مینیبیم  هجیتن  رد  دننک ، هحفص 111 ] دادملق [  ههبج  هب  ناگدمآزاب  وزج  ار  نانآ  تسه  هک  يوحن  ره  هب  هک  نآ  ای  و 
تشه تسیب و  دنامن ، مدق  تباث  سک  چیه  هناجدوبا  انایحا  یلع و  زج  هک  تقیقح  نیا  رب  حیرصت  دوجو  اب  هک  میراد  شیپ  رد  یشوشم  و 

[56 : ] تسا هداد  حیـضوت  هنادنمـشوه  هنوگ  نیا  ار  بلطم  نیا  یلماع  یـضترم  همالع  تسا ... هدـش  تبث  نامدـق  تباث  وزج  زین  رگید  ماـن 
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يرگید تسا . هدید  ار  یلع  هتشگزاب و  راصنا ) زا   ) رفن نیلوا  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ هدوبن  مه  اب  همه  نایرارف  تشگزاب  هک  تسا  راکشآرپ  »
رفن نیمایـس  بیترت  نیمه  هب  هدـید و  ربمایپ  اب  ار  رفن  هس  هتـشگزاب و  یمراهچ  تسا ، هدـید  ربماـیپ  راـنک  ار  هناـجدوبا  یلع و  هتـشگزاب و 

رب نینچمه  يو  ... تسا هدومن  وگزاـب  هدـید ، هک  ار  هچنآ  ناـشیا  زا  مادـک  ره  هجیتن  رد  تسا ... هدـید  وا  اـب  ار  رفن  هن  تسیب و  هتـشگزاب و 
یفن ار  هناجدوبا  تابث  دوعـسمنبا  : » دیوگیم سا ) ناینـس  بتک  زا  هک   ) ص 7 ج 5 ، لاجرلا ، سوماق  زا  لقن  هب  دوعـسمنبا و  لوق  ساـسا 

هک هتـسویپ  وا  هب  یهورگ  سپـس  دنتخیرگ ، هدـش و  هدـنکارپ  ربمایپ  درگ  زا  بلاطیبا  نب  یلع  يانثتـسا  هب  مدرم  یمامت  تسا  هتفگ  هدرک و 
، تخانش ار  ربمایپ  ناشیا  نایم  رد  هک  یـسک  نیلوا  كدنا ، هورگ  نیا  تشگزاب  زا  سپ  .« دوب هناجدوبا  سپـس  تباث و  نب  مصاع  ناشنیلوا 
اب هک  وا  يانشآ  هاگن  يهقراب  نامه  دیشخردیم و  دوخهالک  سپ  زا  ربمایپ  نامـشچ  تخانـش . ار  ربمایپ  درک و  هاگن  دوب . کلام  نب  بعک 

هدـنز تسا ، هدـنز  تسا ... ربمایپ  نیا  هدژم  ناناملـسم ، يا  : » دـنزب دایرف  هک  دوب  یفاک  دـشیمن  هابتـشا  يرگید  هحفـص 112 ] هاگن [  چیه 
وگن و چـیه  نک و  توکـس  ینعی  داهن . ناـهد  رب  تشگنا  درک . توکـس  هب  رما  ار  يو  وا ، زیمآيداـش  ياـهدایرف  ندینـش  هب  ربماـیپ  «. تسا

نینچ يو  دوـب ... قـیمع  نوگاـنوگ و  تاـحارج  هـقرغ  رطخ و  نوناـک  رد  هـظحل ، نآ  رد  اریز  دــش ... وا  ربـخ  ياـشفا  زا  عناـم  ناسنیدــب 
ربخ تفایزاب  رد  ناتـسود  یتقوم  يداش  زا  رتشیب  یـسب  ریطخ ، عضوم  ییاهنت و  هظحل  نآ  رد  نانمـشد  ددجم  موجه  رطخ  هک  دیـشیدنایم 

یعمجهتسد هلمح  دنناوتب  هک  تسین  نادنچ  شناعفادم  فص  هوک و  زا  ناگتـشگزاب  دادعت  هک  دیدیم  دوخ  مشچ  هب  اریز  تسوا ... تایح 
ربمایپ ربارب  رد  ار  یعافد  يریجنز  طخ  دنتـشگیمزاب و  كدنا  كدـنا  ناناملـسم  هلیـسو  نیدـب  ... دـنرادزاب وا  زا  ار  ناکرـشم  هورگ  هورگ 

مج دوخ  هاگیاج  زا  دـندوب ، نایفـسوبا  زا  نتـساوخ  ناما  تشگزاب و  هشیدـنا  رد  دـندوب و  هوک  يالاب  رب  هک  نانآ  اما  دـندادیم و  لیکـشت 
تمیزه نایهاپـس  دندیدیم  نانمـشد  دوب . نداد  خر  راک  رد  گنج  تاظحل  نیرتساسح  . دندرکن كرت  ار  دوخ  ياههاگهانپ  دـندروخن و 

. دوب گنج  هظحل  نیرتروشرپ  نیا  دناهتـساخرب . ربمایپ  زا  عافد  هب  دوخ  يزاـبناج  ناـمیا و  ناوت ، یماـمت  اـب  دـندرگیمزاب و  مالـسا ، هدرک 
، دنـسریم تداهـش  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  دنزیریمورف و  هدزنازخ  ياهگرب  نانوچ  مک  مک  هک  كدنا  هورگ  نیا  هک  دیدیم  زین  ربمایپ 

يو يارب  هظحل  نیا  رد  هک  يزیچ  اهنت  دنناسرب . يزوریپ  هب  ار  وا  يرارف  هتـسکش و  مهرد  شودخم ، هاپـس  هک  دنرادن  ار  ییاهن  تردق  نآ 
يرامشمک هحفـص 113 ] تلق و [  تیاـهن  رد  مالـسا  هاپـس  دوب -  نآ  تقوم  هنوگ  هب  یتح  تردـق -  يواـست  اوق و  نزاوت  یعون  دوب  مهم 

شیوخ یحور  هتفایزاب  تردـق  تازیهجت و  هدـع ، هدـع ، یماـمت  اـب  نمـشد  هاپـس  دادیم و  ناـشن  دوخ  زا  ار  تمه  یناـشفناج و  نیرتشیب 
اریز دـنوش . قیاف  يرگید  رب  دنتـسناوتیمن  مادـک  چـیه  اما  دـننک . هرـسکی  ار  نانآ  راک  دوش و  زوریپ  كدـنا  هورگ  نیا  رب  هک  دیـشوکیم 

هتفرگ تابرـض  ریز  هب  ار  ناـمیا  لـها  شیوـخ  توـق  یماـمت  اـب  زین  ناکرـشم  و  دـندزیم ، ار  ناکرـشم  دوـخ  توـق  یماـمت  اـب  ناناملـسم 
یهورگ و  ص 5 ، ج 20 ، جئارخ ، زا  لقن  هب  قودـص  لاصخ  نایبلا و  عمجم  ریـسفت  نابحاص  نانوچ  هعیـش  ربتعم  ناخروم  یمامت  ... دـندوب

هب ناشيرایسب  زا  هک  نارگ  کلهم و  ییاهمخز  دوب . هدروخ  ریذپبیـسآ  يراک و  مخز  دنچ  دون و  یلع  هظحل  نیا  ات  هک  دناهتـشون  رگید 
سپـس داتفا و  كاخ  هب  تماق  یمامت  اب  دز ، وناز  یلع  راب  نیدنچ  دـیدیم . ار  دوخ  نارای  لاوحا  ربمایپ  تفریم ... نوخ  یکانتـشهد  هنوگ 

یـصخش تئیه  رد  لیئربج  هک  دناهتـشون  ننـست  لها  هعیـش و  نیخروم  زا  یـضعب  .) دوب رازتها  رد  ناـنچمه  مچرپ  تساـخرب و  تعرـس  هب 
نیا رد  تسا  هتشون  هعیش  دنمناوت  خروم  یسلجم  دنازیخیمرب ). كاخ  زا  ار  وا  تفرگیم و  ار  شیوزاب  ریز  و  تفریم ، شدزن  شوپدیپس 

زا سپ  دوخ  یلع  درک ... شدـنلب  لیئربج  داتفا و  كاـخ  رب  تبرـض  ره  زا  هک  دروخ  يراـک  نیگنـس و  سب  تبرـض  هدزناـش  یلع  گـنج 
ياهماج هک  انشآان ، وبشوخ و  ورـشوخ ، يدرم  مداتفایم  نیمز  هب  نیگمهـس  تابرـض  تدش  زا  هک  نآ  زا  سپ  تسا  هدرک  شرازگ  گنج 

هرطاخمرپ تاظحل  نیمه  رد  تسا ... هدوب  لیئربج  يو  دوب : هدومرف  وا  هب  ربمایپ  دنازیخیمرب ... كاخ  زا  ارم  دمآیم و  مدزن  تشاد ، دـیپس 
ربمایپ دزن  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  یلع  دناهتـشون  دزیخرب ؛ دـناوتیمن  هحفـص 114 ] رگید [  دـتفایم و  هناجدوبا  راب  کی  هک  تسا  هدوب 

هب ربمایپ  هک  دوب  یتلاح  نینچ  رد  تشگزاب ... ددـجم  رازراـک  عاـفد و  هب  دوخ  تشاذـگ و  ربماـیپ  ياـپ  رد  ار  حورجم  هتـسخ و  درم  درب و 
نآ هب  يورب و  یناوتیم  زین  وت  متـشادرب . وت  زا  ار  دوخ  تعیب  کـنیا  يدروآ ، ياـجب  ار  یگنادرم  قح  مایـضار و  وت  زا  دومرف : هناـجدوبا 
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تعیب وت  اـب  داد : خـساپ  نینچ  ربماـیپ  هب  تسیرگ و  دینـش ، ار  نخـس  نیا  نوـچ  هناـجدوبا  يدـنویپب . دـناهدرک ، كرت  ار  ههبج  هک  نارگید 
و دوب ، دهاوخن  منیتسار  هانپرس  هک  ماهناخ  هب  مدرگزاب ؟ هک  يوس  هب  وت  شیپ  زا  ربمایپ ، يا  ملـسگب . ار  تهار  رد  يزابناج  قاثیم  ات  مدرکن 

هاپـس ربماـیپ  هک  دوب  یفاـک  يراـب  ... منکیمن كرت  گرم  هظحل  اـت  ار  وت  نم  هن ... دـمآ ؟ دـهاوخن  نم  اـب  روـگ  بل  اـت  زج  هک  مرـسمه  هب 
دـنریگ و ناـیم  هب  ینیگن  ناـنوچ  ار  نآ  فارطا  زا  شیرق  اـت  درادـب  دوخ  نیـشیپ  عـضاوم  ناـمه  رب  یلاوـحا  ناـنچ  رد  ار  دوـخ  رامـشمک 
هاگآ و سب  يدرم  زا  زج  هک  داد  اسآغوبن  يدیهمت  هنادنمشوه و  رایسب  یعـضوم  رییغت  ربمایپ ، ظاحل  نیدب  دننک . رام  رات و  ار  ناشیمامت 

ربمایپ هک  دوب  هظحل  نیا  رد  دمآیمنرب . دوب ، کلام  لاوحا  نیرتدـیدش  زا  دوخ  سفن  رب  طلـسم و  شیوخ  باصعا  هب  تخـس  هک  نادراک 
... دنیآ درگ  نآ  هنماد  رد  دـننک و  عمجت  نآ  هانپ  رد  همه  دـنریگ و  دوخ  هانپ  ناج  شیوخ ، تشپ  سپ  زا  ار  هوک  مالـسا ، هاپـس  داد  نامرف 

سپ نآ  زا  اتجیتن  درک ، تیادـه  بوص  نادـب  ار  ناـنآ  شیوخ  هاپـس  ناـیم  رد  دوخ  ربماـیپ ، اریز  دـش . هتـشاذگ  ارجا  عقوم  هب  روتـسد  نیا 
هوک و اریز  دنزب . ار  وا  ناعفادم  هقلح  یمامت  دیاش  دیاب و  هک  ناسنآ  تسناوتیمن  نمـشد  نایهاپـس  رادفده  ریگیپ و  ددـجم ، ياههلمح 

هاپـس نانآ  دنوش . ور  رد  ور  نانآ  اب  رایـسب ، نادـنچ  هن  هحفـص 115 ] یهورگ [  دادیم  هزاجا  طقف  هک  دوب  نانچ  نآ  ياـههنماد  اـهگنس و 
و ... دندرکیم كاله  یتخس  هب  دندنکفایم و  ار  شیرق  هاپـس  دندزیم و  دنتفگیم ، خساپ  رتمکحم  نانیا  ضوع  رد  دندزیم و  ار  مالـسا 

بعـشلامف هوک ؛ هگنت  هناهد و  يوس  هب  ییالاب ، ياههنماد  يوس  هب  ار  دوخ  كدنا  كدـنا  هک  نانچمه  هک  دوب  نیا  زین  ربمایپ  دـیهمت  اقافتا 
هرد و هناهد  ینتفایان  تسد  کلهم و  ياههنماد  يوس  هب  دـنزب و  شیپ  زا  شیب  دـیآیم ، شایپ  رد  هک  ار  نمـشد  هاپـس  دیـشکیم ، رتـالاب 
زا رایـسب ، تاـفلت  لـمحت  زا  سپ  نمـشد ، هاپـس  هک  تشذـگن  یقیاـقد  دوب و  زیمآقـیفوت  هنادنمـشوه و  سب  يدـیهمت  نیا  دـناشکب . هگنت 

. دندوب هتسخ  هدنامرد و  تخـس  هاپـس  ود  ره  تشادن . دناسرب ، يرتالاب  هنماد  هب  ار  دوخ  هک  ار  نآ  تأرج  رگید  دیـشک و  تسد  يورـشیپ 
یگنج ییآراک  زا  نمـشد  شوپهرز  نارادهزین  نازادـناریت و  زین  شیرق و  ناراوسبسا  کنیا  دوب . رظتنم  هدرک و  قارتا  ـالاب  ناـمه  ربماـیپ 

دننک هلمح  دوب ، هدوسآ  یگتسخ  زا  هناهد  نآ  رد  هک  مالسا -  هاپس  هب  ات  دندرکیم  تأرج  هک  نمشد  زا  لیلق  هدع  نآ  دندوب و  هدنام  ورف 
هدامآ و همه  اما  هتخاب ... قمر  رایـسب  ياهیزیرنوخ  امرگ و  تدـش  زا  هنـشت و  دـندوب و  هتـسخ  اهییالاب  دـندمآیمرد . اـپ  زا  ناـشیمامت  - 

موقلح هب  یگتخوس  باتفآ  یگتـسخ و  یگنـشت و  تاحارج و  تدـش  زا  هورگ  ود  ره  ناج  و  قیفوتیب . هدیـسرت و  هدوسرف و  زین  اهینییاپ 
هک دندید  نانمشد  اریز  تسا . هدش  زاغآ  گنج  ییوگ  هزات  دوب و  مالسا  هاپس  هاگمزر  هوک  هرد  هناهد  ینعی  اج ، نآ  کنیا  تسا . هدیـسر 

. دنتـشادن هلمح  تأرج  دـندرکیم و  هاگن  نییاپ  زا  نانیا  ... تشگ دـصرتم  هدامآ و  هتـسشن و  ورف  هوک  هنماد  رب  دوخ  هاپـس  ناـیم  رد  ربماـیپ 
زا نوـنکا  هک  دـندوب  نیـشیپ  ناـیرارف  ییـالاب ، ياـههنماد  زارف  رب  هوـک و  زا  رتـالاب  دوـب . یبـیجع  هنحـص  هحفـص 116 ] دنتـشادن [ . اقلطم 
هب دندیزخیم و  نییاپ  هتسهآ  هتـسهآ  دندیدیم ، ار  مالـسا  هاپـس  يزوریپ  قوفت و  تلاح  نوچ  دندیـشکیم و  كرـس  دوخ  ياههاگیفخم 

رگید دندوب و  هتخیرگ  زین  هنیدم  زا  هدرک و  كرت  ار  ههبج  نامثع  نوچ  هک  نانآ  ياوس  ناشیا ، زا  یـضعب  دنتـسویپیم . ربمایپ  نارای  عمج 
هب الومعم  هک  دوب  یعیبط  يریگبآ  سارهم  نیا  دندوب . هتفر  شیپ  سارهم  مان  هب  یهاگیاج  هب  هوک  ییالاب  قطانم  ات  دوب ، لاحم  ناشتشگزاب 

تسا هتسیاش  ایآ  دنک و  هچ  هک  هدناماو  نمـشد  هوک ، نییاپ  و  تشاد . بآ  هراومه  یگنـس  هرخـص  گرزب و  ياهلاچ  رد  ناراب  بآ  تهج 
نانیا دوب ... ربمایپ  نارای  هورگ  هنینأمط  تلاح  همه  زا  رتتفگـش  ... دورب الاب  هب  دزادـنیب و  گرم  یمتح  رطخ  ماـک  هکلهم و  ماد  هب  ار  دوخ 

... درادن دوجو  يرطخ  چیه  هک  دـناهتفر  ورف  ینطاب  ياضر  سفن و  شمارآ  نوکـس و  رد  نانچ  ییوگ  هدرک و  هلی  نیمز  رب  ار  دوخ  حالس 
نیریش و یباوخ  هب  ربمایپ  نیتسار  نارای  مالـسا و  نایهاپـس  هک  دندید  همه  داد : خر  گنج  نیا  ياههدیدپ  نیرتزیمآباجعا  هظحل  نیا  رد 

باوخ ناـنوچ  راوهزجعم ، شوخ  باوخ  دـناشوخ . یباوخ  هقرغ  هک  تساـهتعاس  ییوـگ  دـنداهن و  اهگنـس  رب  وـلهپ  دـنتفر و  ورف  شوـخ 
نینمؤم ناناملسم و  رب  دنوادخ  هک  دوب  یباوخ  نیا  دراد  حیرـصت  نآرق  هاتوک  كدنا و  سب  ینامز  رد  اما  فهک ... باحـصا  ياسآزاجعا 

نانآ يارب  زین  یتلاح  نینچ  باوخ  نآ  اب  اقافتا  و  دـنک ... لیاز  ار  ناشیناشیرپ  یگتـسخ و  مغ و  مه و  یمامت  نآ  اب  ات  دـنکفا  ورف  نیتسار 
زا یمدآ  هک  هاـگره  دراد و  هارمه  هب  ار  حور  شمار  شمارآ و  تردـق ، هرهوـج  تاـیح ، ریـسکا  باوـخ  هک  دـنیوگیم  تـسار  داد . خر 
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، شوخ یباوخ  هقرغ  نیتـسار  ناـنمؤم  دوشیم . هداز  یتـسه  ناـهج  هب  هک  تسا  يرگید  راـب  ییوگ  هحفـص 117 ] وت [  دزیخیمرب  باوـخ 
هتـشگنزاب نیا  زا  شیپ  دندمآ و  رتارف  هوک  رد  هک  نایرارف  زا  هورگ  نآ  دراد  حیرـصت  نآرق  هک  یلاح  رد  دندوب . هدـش  شخبورین  حرفم و 

راچد دندوب ... ناشیرپ  تخس  نانیا  دنباوخب . دنتسناوتن  دنتسین ... رطخ  رد  دندیمهف  هک  دنتـسویپ  ربمایپ  نارای  هب  یتیعـضو  رد  طقف  دندوب و 
نارای هک  دوب  هنوگچ  اجبع ! دـنباوخب . دنتـسناوتیمن  دـندزیم و  هسرپ  نییاپ  الاب و  دـندوب ، حور  ياهبارطـضا  اههغدـغد و  نیرتکانتـشحو 

هک دندیـسر  يزوریپ  نانچ  هب  مصخ  رگـشل  نایم  رد  هدز و  اههطوغ  رطخ  نوخ و  رذـح ، فوخ و  جاوما  نایم  رد  نونکا  مه  ات  هک  ناـشیا 
یخاتسگ يورشیپ و  تأرج  نمشد  رگید  هک  دندناسر  يواست  نزاوت و  هب  ار  يدوخ  هاپس  نانچ  و  هدنادرگ ، مالـسا  دوس  هب  ار  ههبج  قرو 

زونه نانیا  دندوب و  هدونغ  دوخ  مالحا  هقرغ  هتفر و  ورف  شوخ  یباوخ  هب  ناشنامـشچ  ربارب  رد  كدـنا  هورگ  نیا  مه  تشادـن -  ار  مجاهت 
دندوب و شوخ  باوخ  هقرغ  دندوب ، نانآ  سرتسد  رد  نمشد و  هب  رتکیدزن  هک  نانآ  اتفگش ! هچ  دنتشاد !؟ ار  نیشیپ  بارطـضا  قلق و  نامه 
هک دراد  هیکت  انعم  نیا  رب  اتحارـص  نآرق  دـنورب . باوخ  هب  دنتـسناوتیمن  دـندوب ، هوک  ییـالاب  ياهتمـسق  رب  نمـشد و  زا  رترود  هک  ناـنآ 
زا هک  دـندوب  نانطاب  غورد  ناقفانم و  نآ  داتفا و  ورف  نیتسار  نازابناج  نامیا و  لـها  رب  یهلا  هنیکـس  ینعی  شخبمارآ  اسآزاجعا و  باوخ 

رابنانیمطا و یباوخ  ار  باوخ  نیا  نآرق  ددرگ . قافن  زا  نامیا  لها  تخانشزاب  هلیسو  باوخ  نیمه  ات  دنباوخب . دنتسناوتن  بارطضا  تدش 
نانیمطا زا  بیصنیب  دنباوخب ، دناهتسناوتن  هک  ار  نانآ  و  تسا . هدناوخ  قح  ینمیا  فطل و  زین  یهلا و  يزوریپ  دییأت و  ترصن و  زا  راشرس 

یلهاج کش  و  نظءوس ، ربمایپ  يزوریپ  ادـخ و  هب  تبـسن  ناشبلق  قامعا  رد  هک  دـنادیم  هحفـص 118 ] یناسک [  ار  نانآ  هدـناوخ و  یبلق 
نافراع و يرآ  ... دـنباوخب دـنناوتیمن  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .و  تسا ینادان  ینامرفان و  یـشیدنادب ، نیمه  راـبنارگ  ناـشبلق  دراد و  هنخر 
گـنج و نتم  رد  باوـخ  اـما  تسا و  ناطیـش  بناـج  زا  زاـمن  هناـیم  رد  زاـمن و  ماـگنه  هب  باوـخ  هک  دـناهتفگ  تسرد  اـنعم  قـح و  لـها 

نیع تسا . نامحر  تیانع  یهلا و  ياهبلق  هنینأـمط  شمارآ و  و  ینطاـب ، ناـنیمطا  قح ، هب  ناـمیا  هناـشن  تشحو ، لوه و  ریطخ  ياـههظحل 
ذا :» تسا نینچ  تـسا ، ناـقفانم  ناـیرارف و  تـشحو  قـلقرپ و  يرادـیب  ناـنمؤم و  باوـخ  رگریوـصت  هـک  نآرق  رگنـشور  حیرـص و  تاـیآ 

ریبخ هللا  مکباصا و  ام  مکتاف و ال  ام  یلع  اونزحت  الیکل  مغب  امغ  مکباثاف  مکیرخا  یف  مکوعدـی  لوسرلا  دـحا و  یلع  نولت  نودعـصت و ال 
ۀیلهاجلا نظ  قحلا  ریغ  هللااب  نونظی  مهـسفنا  مهتمها  دق  ۀفئاط  مکنم و  ۀفئاط  یـشغی  اساعن  ۀنما  مغلا  دـعب  نم  مکیلع  لزنا  مث  نولمعت -  امب 

انهه انلتق  ام  ءیش  رمالا  نم  انل  ناک  ول  نولوقی  کل  نودبی  ام ال  مهسفنا  یف  نوفخی  هلک هللا  رمالا  نا  لق  ءیش  نم  رمالا  نم  انل  له  نولوقی 
میلع هللا  مکبولق و  یف  ام  صحمیل  مکرودـص و  یف  ام  هللا  یلتبیل  مهعجاضم و  یلا  لتقلا  مهیلع  بتک  نیذـلا  زربل  مکتویب  یف  متنک  ول  لـق 

نیرتمک هک  دیتخیرگیم  سرت  تدـش  زا  نانچ  دـیداهن و  رارف  هب  ور  دـحا  راکیپ  هصرع  رد  هک  ار  نامز  نآ  دـیرآ  دای  هب  : رودـصلا تاذـب 
دـیدرکیمن و یهجوت  اـما  دـناوخیم ، تعجارم  تشگزاـب و  هب  ار  امـش  ربماـیپ  هک  دوب  یناـمز  رد  نیا  دـیتشادن و  سک  چـیه  هب  یهجوـت 
 ] ار هگنت  زاغآ  رد  ارچ  هک  نآ  مغ  ، ) درک راچد  یمغ  هب  ار  امـش  ادـخ  یتاـبثیب ، نیا  رفیک  هب  دـیدرک  نینچ  نوچ  دـیتفریمرد . ناـنچمه 

سپـس میتشاذـگ . اـهنت  ار  ربماـیپ  میدرک و  كرت  ار  ههبج  ارچ  زین  دـیماجنا و  ینوـبز  فعـض و  هب  لـمع  نیا  میدرک و  اـهر  هحفص 119 ]
زا يارب  دیابن  دیراد ) ار  قح  يوس  هب  تشگزاب  رـس  دیاهدرک و  هبوت  هک  کنیا  دـیبایرد  ات  دـیدرک  رازراک  و  دـیتشگزاب ، امـش  زا  یهورگ 

و  ) دـینکیم هک  هچ  ره  هـب  ادـخ  و  دـینک ) شوـمارف  ار  تسکـش  مـغ  رگید   ) دـیوش كانهودـنا  يزیچ  ندروآ  تـسد  هـب  نـتفر و  تـسد 
یشوخ باوخ  هک  نآ  ات  دیشخب  نمیا  نانیمطا و  شمارآ و  ار  امـش  دنوادخ  هشیدنا  مغ و  نآ  زا  سپ  هاگ  نآ  تسا -  هاگآ  دیـشیدنایم )

رواب دوخ ) یلهاج  نظ   ) ینادان یـشیدنادب و  يور  زا  ار  ادـخ  يرای  هدـعو  هک  نانآ  اما  تفرگ ، ارف  ار  امـش  ناـنمؤم ) هوک ، يـالاب  ناـمه  )
ورف یشوخ  باوخ  هب  دنتسناوتیمن  دندوب و  هدنام  رادیب   ) دندوب دوخ  ناج  مغ  رد  زونه  و  دنتشادنپیمن ) تسار  ار  قح  نخس   ) دنتـشادن و
ملاع یمامت  رب  هک  تسادخ  اهنت  ربمایپ  يا  وگب  تسام ؟ تسد  هب  نامرف  رما و  میقحرب و  ام  یتسار  دنتفگیم  نینچ  راکنا  يور  زا  دنور و )

اب دننکیمن ؛ راهظا  یـسک  هب  دنرادیم و  ناهنپ  اهلد  رد  ار  اههشیدنا  نیا  هک  دننامیا ) تسـس  ناقفانم  نیا  و   ) تساورنامرف کلام و  یتسه 
هتـشک اـج  نیا  رد  زگره  میدروـخیمن و  تسکـش  دوـب ، قـح  نییآ  یحو و  ساـسا  رب  اـم  راـک  میدوـب و  قـحرب  اـم  رگا  دـنیوگیم  ناـنآ 

قشع ياههبذاج  زا 114ربمایپ 14  هحفص 41 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رازراک هصرع  رد  ندـش  هتـشک  ناشتـشونرس  هک  ار  نانآ  دـنوادخ  دـیدوب ، زین  دوخ  ياههناخ  رد  رگا  وگب  نانیا  هب  ربماـیپ  يا  میدـشیمن .
ناتتسیاشان ياههشیدنا  دیامزایب و  دنراد ، ناهنپ  اههنیس  رد  هک  ار  هچنآ  ات  دروآیم  نوریب  ناشیاههاگلتق  يوس  هب  ناشیاههناخ  زا  تسا ،

نایهاپس تاظحل  نیا  یمامت  رد  شیرق  هحفص 120 ] [ . ] 57 .« ] تسا نامدرم  ياههنیس  ناهن  زار  هب  هاگآ  دنوادخ  اریز  دنادرگ . نشور  ار 
دـندزیم و ترچ  دـندوب . هدـیباوخ  دنتـشاد ، تسد  رد  حالـس  هک  یلاح  رد  ناـنیا  دوب ، بیجع  هچ  تشاد . رظن  تبقارم و  تحت  ار  ربماـیپ 
رد ندیباوخ  هب  ساره ، فوخ و  هظحل  نآ  رد  باوخ  هتبلا  دنامب . ناهنپ  یسک  دید  زا  هک  دوبن  يزیچ  بیرغ  تلاح  نیا  دنتفریم و  یکنیپ 

نیا تشاد ... ار  باوخ  قیمع  شمارآ  دوب  هچ  ره  اـما  دوب ، تقوم  تدـم و  هاـتوک  یباوخ  نیا  دوبن ... دـننام  ماگنهابـش  ماـگنه  هب  رتـسب و 
لد رب  دندوب ، هدش  نآ  راچد  فهک  باحصا  باوخ  ندید  زا  ناگدننیب  هک  ناسنامه  میظع ، یبعر  تشاد و  زین  رابتشهد  ياهرهچ  باوخ 
هب ییاهناج  لد و  شمارآ  زاجعا و  دـیاب  دـندروآیمن ، باسح  هب  زین  یهلا  زاجعا  ار  باوخ  نآ  رگا  یتح  ... دـندنکفایم نایـشیرق  ناـج  و 

نیا لاح  ره  رد  دـندوب ... دوخ  روآطاشن  شوخ  باوخ  هقرغ  شیوشت  مغ و  ره  زا  لابلاغراف  يریطخ  هظحل  ناـنچ  رد  هک  دـنروایب  باـسح 
تسا نآ  يانعم  هب  همه  نیا  دناهدمآرب و  دوخ  ياوق  دیدجت  ددص  رد  شمارآ  يدرـسنوخ و  تیاهن  رد  نانیا  هک  دوب  نآ  يانعم  هب  باوخ 

جوا تیاهن  رد  ناکرـشم  تردق  یمامت  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  ... دروآ دنهاوخرد  ناشراگزور  زا  رامد  دبایب  هلمح  تأرج  نمـشد  رگا  هک 
هب هریخ  داتسیا و  دوخ  بسا  رب  راوس  هوک ، ياپ  رد  نایفسوبا  دنتفاین . ار  مالسا  نایهاپـس  هب  ددجم  هلمح  تأرج  و  دنام ، فقوتم  ناشترارش 

تـسکش ناربـج  يارب  تفرگ و  ـالاب  تسد  رـس  رب  دوـب ، هدروآ  هارمه  هک  ار  شیوـخ  لـبه  تب  هـظحل  نـیا  رد  تـسیرگنیم . هرظنم  نـیا 
:- دز دایرف  هحفص 121 ] دناهتخیرگ [ ، مالسا  نایهاپس  دناهدش و  زوریپ  نانآ  دنایامنب  دوخ  نایهاپس  هب  هک  نیا  دوخ و  تفخ  رابتشحو و 
هب لمع  نیا  ... دادیم ناشن  ناگمه  هب  هتفرگ  تسد  الاب  ار  تب  درک و  رارکت  راب  نیدـنچ  ار  راعـش  نیا  .و  تفاـی ییـالاو  دـش و  زوریپ  لـبه 

نانآ دوس  هب  یشوخ و  یبوخب و  زیچ  همه  هدیسر و  نایاپ  هب  راک  ییوگ  هک  دومنیم  نانچ  نابج  هدیسرت و  درم  دوب و  گنج  نایاپ  موهفم 
ناشیمامت هتفرگ ، نایم  رد  ار  ناشیا  دسج  هدروآ و  يور  مالسا  يادهش  نایم  هب  نمـشد  نایهاپـس  هک  دوب  هظحل  نیا  رد  . تسا هتفای  ماجنا 

کلپ شوگ ، غامد ، اپ ، تسد ، ار ، ناشیاضعا  ندرک . هلثم  دوب -  نایـشیرق  نایم  رد  قساف  رماعوبا  شردـپ  هک  اریز  هلظنح -  يانثتـسا  هب  ار 
دروآرد و ار  هزمح  رگج  هیواعم  ردام  راوخرگج ؛ دنه  نانوچ  یتح  ناشیـضعب ، و  دـنتخیر . رود  هب  دـندیرب و  ار  همه  همه و  وربا ، مشچ ،
، تسا نانز  رد  هک  یمرش  ياورپیب  هاگ  نآ  دنکفا و  كاخ  هب  ار  نآ  هجیتن  رد  دهد و  ورف  ار  نآ  تسناوتن  سپس  و  [ 58 ، ] دییاخ نادند  هب 

هوک رد  یکاغم  هرد و  زا  ربمایپ  !! تخیوآ دوخ  ندرگ  تسد و  هب  تخاس و  دنبندرگ  دنبتـسد و  اهنآ  زا  درک و  هلثم  ار  وا  یگنیرن  ياهمادنا 
و هحفـص 122 ] هتـسکش [  حورجم ، ناوتان و  نانچ  اما  دیـشکیم . الاب  ار  دوخ  دـنراد ، ییاهکاغم  اـههرد و  اـههوک ، همه  هک  ناـنچ  دـحا ،

هیکت نانآ  هب  ربمایپ  دـندوب و  هتفرگ  رب  رد  ار  وا  وس  ود  زا  ذاعم  نب  دعـس  هداـبع و  نب  دعـس  تشادـن . باـت  شناوناز  زین  وا  هک  دوب  یمخز 
، گنج ههبج  رد  هن  و  يداع ، هنوگ  هب  هک  یتاقوا  رد  یتح  دوب . وا  یگـشیمه  تلاح  نیا  دـشیم . مخ  ولج  هب  نتفر  هار  ماگنه  هب  دوب . هداد 

لیامتم شاهنیـس  هناش و  دمآیم ، نییاپ  بیـشن  يوس  هب  يزارف  ای  یهوک و  يالاب  زا  ییوگ  تفریم ، هار  تشگیم و  اهرازاب  هچوک و  رد 
تداع هویـش و  نامه  ای  تسا و  گنج  یگتخابقمر  یگتـسخ و  رطاـخ  هب  تلاـح  نیا  هک  تسنادیمن  یـسک  کـنیا  دوب . كاـخ  يوس  هب 

تیحورجم تدـش  رب  همه  هک  داد  خر  يزیچ  ياهظحل  اـما  ... تشاد نت  رب  ار  دوـخ  حیلـس  هرز و  یماـمت  دوـب ، هـچ  ره  تـسوا . یگـشیمه 
هک دـندید  اریز  دـندرب . یپ  وا  مخز  تاحارج  یگتفرنوخ و  زا  یـشان  ضحم  یناوتان  یگتـسخ ، جوا  كانمهـس و  یگتخاـبقمر  دـیدش ،
... تخادرپ زامن  هب  درک و  دوخ  بولطم  اهنت  بوبحم و  دوبعم  هلبق  يوس  هب  ور  ناکچنوخ -  هتـسخ و  ینت  اب  حالـس و  هقرغ  اـج -  ناـمه 
هب کنیا  درکیم ، زامن  داتسیایم و  دوخ  ياهاپ  يور  حبص  ات  بش  هک  يربمایپ  نیا  داتسیان ... زامن  هب  اهاپ  يور  رب  هداتـسیا و  راب ، نیا  اما 

دیاش باحـصا  یمامت  تشادن و  هقباس  يزیچ  نینچ  دومن ... ادا  هتـسشن  ار  شرهظ  زامن  و  درک ، دوخ  دـیما  هلبق  يوس  هب  ور  هتـسشن  تلاح 
رد یگدنب  عوضخ  ضحم و  يراسکاخ  قشع ، بدا  رهظم  هنومن و  هک  وا  دندوب ... هدرکن  هدـهاشم  ناشرمع  یمامت  رد  ار  ياهنحـص  نینچ 

نیمز رب  داتفایم و  ورف  داتـسیایم ، اپ  رـس  رگا  اـعطق  اریز  دـناوخب ... زاـمن  داتـسیاب و  اـپ  رـس  دوب  هتـسناوتن  دوب ، شیوخ  راگدـنوادخ  ربارب 
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. دوب حورجم  اپارس  يو  ... دنبایرد ار  هحفص 123 ] وا [  یگتخابقمر  تدش  فعض و  تیاهن  دنتسناوتیم  ناگمه  کنیا  دشیم ... راسنوگن 
يهراپ نهآ  ود  شیامیـس  هام  هرهچ  رد  هک  دـندید  بش  نامه  اهدـعب و  دـشیمن . هدـید  هک  تشاد  دوخهالک  نورد  رد  ییاهمخز  کنیا 

کیدزن رد  شیناـشیپ  نینچمه  تسا . هدرک  هناـخ  اـههنوگ  رد  هدـیرد و  ورف  ار  تشوـگ  نـب  اـت  نـینهآ  زیت  هـقلح  و  دوـب ، هـتفر  ورف  رفغم 
زا ناهد  بل و  دوب . هدید  بیـسآ  تدش  هب  رگید  نادند  ود  یکی  و  دوب ، هتـسکش  شمراهچ  نادند  تشاد . گرزب  یمخز  يوم  هاگنتـسر 

ياهدنرپ هتسکش  لاب  لانوچ  دوب و  هدید  بیسآ  تدش  هب  هئیمقنبا  ریشمش  تبرض  هطساو  هب  وا  شود  تشاد . مخز  دوب و  مروتم  زین  لخاد 
هب وا  يوناز  ود  ره  نینچمه  درشفیم . هجنپ  رد  تخس  ار  شریـشمش  هغیت  همه ، نیا  اب  وا  دوب و  هدرک  سامآ  هرز  ریز  رد  نوخ  تسنامیم .

یتح وا  لاح ، نیا  اب  دوب . كاندرد  حورجم و  هتـسخ و  هراپ ، هراپ  شیاـپ  اـت  رـس  دوب ... هدـش  مروتم  هدرک و  ساـمآ  هدـش ، یمخز  تدـش 
هقرغ تدابع و  زامن و  لوغشم  تخادرپیمن . دوخ  هنوگ  هرهچ و  زا  رفغم  ياههراپ  نهآ  ندروآ  نوریب  هب  دوب و  هتفرگنرب  رس  زا  دوخهالک 
عیمج عجمتـسم  عماج و  ياهرهچ  وا ، نانوچ  ياهرهچ  ندرورپ  زا  دـبا  ات  رگید  راـگزور  رد  اـم  یتسار  هب  . دوب هدـش  دوخ  يدوجو  تـالاح 

، شیوخ يدوـجو  تیفرظ  رد  ناـشکهک  ناوـیک و  نامـسآ ، نیمز ، رگید  و  تسا . زجاـع  يرـشب  لـالج  لاـمج و  تـالامک  ریخ و  رهاـظم 
هحفـص تدابع [  شایتسه  یمامت  هک  يدوجوم  تفای . دهاوخن  دید و  دهاوخن  دوخ  ناکم  نامز و  هنهپ  یمامت  رد  ار  وا  نانوچ  يدوجوم 

هـسدقم تیوه  اـب  طـقف  هک  هملک ، قلطم  موهفم  هب  يدـباع  تسا . هتفرگ  ارف  تیدوـبع  ار  شناـج  یگژیو  هرهب و  نیرتمیظع  تسا و  [ 124
نامه رادـقم  هب  تیدوبع و  ناـمه  اـب  هک  تاـکلمرپ  يدـباع  اـما  تسا . هتفاـیزاب  ار  دوخ  لـماک  ياـنعم  تداـبع ، تراـبع  نیا  وا ، يدوجو 

، اهناج عماوج و  رییغت  تسایس  تسایر ، تسایک ، ششوک ، ششوج ، داهج ، شبنج ، یگدنز ، طاشن ، یـسانشابیز ، نافرع ، رکفت ، تدابع ،
ناهج راک  هب  دنیـشنیم و  تدابع  هب  دوخ  تیدوبع  راغ  ياوزنا  رد  طقف  دباع  هک  نیا  هن  رگم  اریز  دراد . زین  ار  اهندمت  اهگنهرف و  اهناهج ،
لامج كاردا  یـسانشابیز و  رنه و  ملع و  درم  وس  نآ  زا  درذـگیم و  زین  دـنزرف  نز و  زا  یتح  بهار  درادـن و  يراک  نامدرم  هعماج و  و 

راک و تسا و  يراع  لیاز و  ود  ره  نیا  زا  تسایس  درم  اما  درادن و  تضایر  تدابع و  راک  هب  يراک  بلغا  تایح  يانعم  تدحو  یتسه و 
هب اهورملق و  ریخست  شراک  هک  داهج  گنج و  مزر و  درم  درادن و  یتیخنـس  یـسانشابیز  رنه و  نافرع و  تدابع و  اب  شایـصصخت  هنیمز 
وا تسین . نینچ  زگره  هن  تسا . نینچ  وا  رگم  اـما  تـسا . هناـگیب  اـقلطم  رگید  يداو  هـس  نآ  اـب  تساـهناسنا ، ندروآرد  تعاـطا  داـیقنا و 

تاظحل نیرتیلاع  رد  تدابع و  هنحـص  نامه  رد  هک  تسا  يرکفتم  واکفرژ و  شیدـناتدحو  هاگآرنه ، سانـشییابیز  کلاس ، فراـع ،
حورجم و هتسخ و  یناج  نت و  اب  شیوخ  ناج  بوبحم  اب  هنادهاز  فیطل  ياهتاجانم  هنارکفتم و  ياهزاین  هناقـشاع و  ياهـشورخ  شوج و 

مدرم قح  وا ، قح  میرح  زا  عافد  رد  تسا و  حلسم  دوخ  دوبعم  بارحم  بوبحم و  ربارب  رد  اپ  ات  رس  دراد و  هیکت  دوخ  ریـشمش  رب  هتـسکش 
شناج عیمج  تسا و  هدرک  هیکت  دوخ  شیدنالامج  يواکفرژ  رنه و  ملع و  دوخ ، رکفت  دوخ ، نامیا  دوخ ، يوزاب  روز و  هب  یتسه  قح  و 

وا يرآ  تسا . هدرکن  گنت  يرگید  لامک  تافص  يارب  اج  یلامک  تفص  چیه  هحفص 125 ] هک [  تسا  عماج  هلماکتم  تیوه  کی  رهظم 
يارب تسا و  دجاو  نآ  لامک  هلق  جوا  رد  ار  تیبرت  بیذهت و  رنه  نتخومآ و  رنه  ندرک و  هاگن  رنه  نتـشاد ، تسود  رنه  هک  تسا  يدرم 

هاگشناد و هناخ و  وا و  ءارح  راغ  نایم  تسوا و  هاگشناد  نامه  وا  تدابع  راغ  هک  ییاسراپ  درم  تسا . هدمآ  يرنه  تمکح و  نینچ  میلعت 
هنایم رد  هکلب  شیوخ ، تیدوبع  تضایر و  هراغم  تینابهر و  هعموص  رد  يوزنم  هن  يدرم  تسین ... یقرف  چـیه  وا  گنهرف  گـنج و  ههبج 
هاـگن رد  دوب  نکمم  هنوگچ  دوب  نیا  زج  رگا  . شزومآ شـشوج و  قشع و  شـشوک ، داـهج و  ياـههکرعم  نوناـک  رد  ناـبایخ و  هچوک و 
نانوچ هک  دریذپ  جوم  دریگ و  جوا  یتدـحو  یگنهامه و  سناجت ، نینچ  زامن  نز و  رطع و  نایم  يدرم  نینچ  تباجن  تفارظ و  تفاطلرپ ،

رطع هک  تسین  ناهج  تسودلامج  سانشابیز و  نارعاش  همه  نخس  نیا  رگم  دشاب . ناهج  دنمجرا  نافراع  دنمرنه و  نارعاش  یمامت  هاگن 
دورس نز و  رطع و  هک  دوب  هدرک  لماک  هنوگ  نیدب  ار  نخس  نیا  وا  اما  دنتسه ؟ ام  تعیبط  رهاظم  نیرتریذپلد  نیرتکاپ و  یقیسوم  نز و  و 

. تسا زامن  منامشچ  ییانشور  یگتـسبلد و  نیرتالاو  نیرتالاب و  اما  مراد ، ناشتـسود  هک  دنتـسه  ییاهزیچ  نیرترب  زامن ، ینعی  یهلا ، قشع 
رونخس سانشابیز  فراع  ملعم  اهنت  تسوا  تسا . هدیرفاین  هدیدن و  وا  نانوچ  زین  ناربمایپ  عیمج  نایم  رد  یتح  راگزور  ردام  هرهچ  اتفگش 
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نیما نابرهم  يوق  بیجن  لـیلج  ریـصب  راوگرزب  نسحم  يابیکـش  دـنمدرخ  حیـصف  عاجـش  رگـشیاشخب  مرزآرپ  میرک  ياـسراپ  غیلب  میکح 
، ششوک داهج ، هسامح ، لمع ، نامه  شملع  تسوا و  ملع  نامه  وا  رکفت  تسوا و  رکفت  نامه  شتدابع  هک  یلوسر  فوئر و  رادتـسود 

نانوچ ننـست  لها  ناـخروم  زا  یـضعب  . تسوا تمکح  گـنهرف و  تفرعم ، ناـمیا و  ياتـسار  رد  وا  يزابرـس  هحفـص 126 ] يزاـبناج و [ 
رود زا  نانآ  زا  یهورگ  دسیونیم : يدقاو  دندوب ... هتـشگنزاب  ناناملـسم  نایرارف  یمامت  هظحل  نیا  ات  یتح  دناهتـشون : يزاغم  رد  يدـقاو 

، دوب رود  ناشهلـصاف  نوچ  دنانمـشد و  تسا ، ناشیا  ناـیم  رد  وا  دـناهدز و  هقلح  ربماـیپ  درگ  هک  یهورگ  دنتـشادنپیم  دـندوب و  بقارم 
گنر خرس  يراتسد  هک  هناجدوبا  هک  نیا  ات  دندشیمن ، کیدزن  دوخ  ناتـسود  هب  هجیتن  رد  دندوب و  یلایخ  نمـشد  ندمآ  الاب  زا  كانمیب 

عضو و هک  تسا  نآ  رگناشن  روطـس  نیا  دـندنویپب ... دوخ  ناراـی  عمج  هب  دـندرگزاب و  دنـسرتن و  هک  داد  تمـالع  ناـنآ  هب  تشاد  رـس  رب 
راکتنایخ رگفیرحت و  ياهتـسد  اهدـعب  هک  دوب  نانچ  رارف  نیا  ییاوسر  . تسا هدوب  تسیاـشان  سب  هناـنوبج و  رایـسب  ناـنآ  رارف  تیفیک 

[59 : ] دسیونیم يدقاو  ... دندرک اهرارف  نآ  زا  رتطوبرمان  ییاههیجوت  دندش و  لسوتم  هانگ  زا  رتدب  ییاهرذـع  هب  نآ ، رب  یـشوپهدرپ  يارب 
ار ریهز  نب  ۀجراخ  عیبر و  نب  دعس  نوچ  ینادرم  تداهـش  ربخ  وا  مدوب . يراصنا  دوعـسموبا  رانک  هوک ) رد   ) نم تفگیم  جیدخ  نبعفار  »
رد مینادیم  «. دـندیودیم هوک  هنهپ  رد  نامهب  نـالف و  هک  مدـید  نم  دـناوخ و  ارف  گـنج  هب  ار  اـم  ربماـیپ  هظحل ) نیا  رد  ... ) دادیم نم  هب 

هکلب دننکن ، رکذ  ار  نانآ  مان  اهنت  هن  هک  دنراد  ابا  ننـست  لها  هحفص 127 ] دنارمع و [  رکبوبا و  نامهب  نالف و  زا  روظنم  یعـضاوم  نینچ 
ار نخـس  دیوگیم و  نینچ  دوخ  بلطم  همادا  رد  يدقاو  نتم  رب  انب  جیدخ  نب  عفار  نیمه  يراب  دننک ... ریبعت  ندـیود  هنوگ  هب  ار  ناشرارف 
زا هدرک و  هوک  گنهآ  یهوک  زبهدام  دننام  نم  دش ،» هتـشک  دمحم  : » دیـشک دایرف  ناطیـش  هک  نیمه  تفگیم  رمع  دـهدیم : همادا  نینچ 
هک تسین  يربمایپ  زج  دمحم  لسرلا : هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  : » دـناوخیم ار  هیآ  نیا  هک  مدیـسر  ربمایپ  هب  متفر و  الاب  نآ 

لها هک  هتـسیاشان  هلمج  ایآ  اسوسف ... غیرد و  .« دـیدرگیمزاب شیوخ  یلهاج  رفک  هب  دریمب  وا  نوچ  ایآ  دـناهدرم ، مه  وا  زا  شیپ  ناربمایپ 
رد دوب ... هتفر  رد  هوک  يالاب  عضوم  رب  دوب و  هتخیرگ  ههبج  زا  رمع  زا  لبق  ربمایپ  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  هن  دناهتخاس ، رمع  نابز  زا  ننـست 

ناـنیا يراـب  ... تسا هدوب  ناـیرارف  نیلوا  هرمز  رد  هک  دوب  هدرک  فارتـعا  دوخ  رمع  هک  میدـید  ننـست  لـها  رگید  نوـتم  رد  اـم  هک  یلاـح 
اههنحـص و هک  یلاح  رد  دـشاب . ربمایپ  نایز  هب  رگا  یتح  دـننک ، هنوگژاب  دوخ  بوبحم  صاخـشا  دارفا و  دوس  هب  ار  قیاقح  ات  دنـشوکیم 
هک تسا  راکـشآرپ  . دنکیم رتراکـشآ  ار  نارگفیرحت  دصاقم  هدوهیب ، ياهثبـشت  نیا  هک  دـناحضاو  نشور و  ردـق  نآ  قیاقح  ثداوح و 

هدناوخ شیارب  ار  هیآ  نآ  ربمایپ  دـیوگب و  تسار  میریگ  دـناهدرک . نینچ  نارگید  ای  و  تسا . هتخادرپ  دوخ  رارف  هیجوت  يارب  ار  هلمج  نیا 
: تسا نیا  شایلک  نومـضم  هک  هدـناوخ  ياهیآ  رمع  يارب  ربماـیپ  تسا . هدوـب  رمع  دوـخ  يدـقاو  دنـس  قـبط  رب  ارجاـم  نیا  يوار  تسا و 

زور رد  رمع  ارچ  تسا  نـینچ  هحفـص 128 ] رگا [  تروص  نیا  رد  دـنامیم ... یقاـب  وا  نییآ  نید و  قـح و  میریمیم و  زین  نم  ناربماـیپ و 
تسا هدرم  ربمایپ  دیوگب  هک  سک  ره  تفگ : تخادنا و  هار  هب  ار  وهایه  نآ  هفیقـس  زا  لبق  دینـش ، ار  ربمایپ  گرم  ربخ  یتقو  ربمایپ  تلحر 

یـسوم وـچمه  هدرمن و  ربماـیپ  هـک  دوـب  هتـشادرب  گـناب  هنیدـم  رد  درک و  حیرـصت  رمع  ناینــس  لوـق  هـب  و  مـنزیم ... ار  وا  مریــشمش  اـب 
ینعی شیرق  نانمـشد  تفگیم  رمع  لوـق  زا  شیپ ، زارف  هس  ود  رد  هک  يدـقاو  نیمه  مینکن  شوـمارف  يراـب  . لـیبق نـیا  زا  و  ددرگیمرب ...

هک دراد  یعطق  حیرـصت  دهیم و  عضوم  رییغت  دوخ  باتک  دعب  هحفـص  تسرد  دـندوب ، هوک  يالاب  رب  وا  نایهاپـس  زا  یهورگ  نایفـسوبا و 
یتح نایفـسوبا  هک  دیامنیم  نینچ  وا  رظن  رد  و  دندوب ، هوک  يالاب  رب  شنارای  ربمایپ و  دوب و  هداتـسیا  نییاپ  نآ  هوک و  هنماد  رد  نایفـسوبا 

يدـقاو نتم  نیع  . دـناسرب دـناهتفرگ ، رارق  هوک  رد  هک  ربمایپ  هاپـس  سرتسد  هب  ار  دوخ  دوش و  هدایپ  دوخ  بسا  زا  هک  درادـن  ار  نآ  تأرج 
ناـیدام راوس  هک  یلاـح  رد  يو  درک ، ار  هکم  تشگزاـب  ههبج و  كرت  هشیدـنا  نایفـسوبا  دـندش ، ادـج  مه  زا  هاپـس  ود  نوـچ  :» تسا نیا 

رب ار  شیوخ  تب  هک  یلاح  رد  دنلب و  ییادص  هب  دـندوب  هوک  ياههنماد  يالاب  رب  هک  ناناملـسم  هب  باطخ  دـمآ و  شیپ  یمک  دوب ، یهایس 
مرـشیب درم  ( ؟ تساجک هشبکیبا  رـسپ  دیـشک : دایرف  هاگ  نآ  ... لبه دـنام  هبترم  گرزب  دـنمجرا و  تفگیم -: نینچ  تشاد ، تسد  زارف 

( رمع ینعی   ) باطخ رـسپ  تساجک ؟ رکبوبا ) ینعی   ) هفاـحقوبا رـسپ  دـناوخیم ) یماـن  نینچ  هب  و  دازچوق »  » ینعی هشبکیبا » نبا   » ار ربماـیپ 
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. ام دوس  هب  يزور  هحفص 129 ] امـش و [  دوس  هب  يزور  تسا . تبون  هب  راگزور  اریز  ردب . زور  ضوع  هب  زورما  دوزفا : هاگ  نآ  تساجک ؟
، دـش هتـشک  یلع  تسد  هب  ردـب  رد  هک  مرـسپ  هلظنح  ياج  هب  ار  رماـعوبا  رـسپ  هلظنح  ینعی   ) میتشک ياهلظنح  ياـج  رب  ار  ياهلظنح  زورما 
: دیـشک دایرف  زاب  نایفـسوبا  هدـب . ار  شخـساپ  يرآ  دومرف : ربمایپ  مهدـب . ار  شباوج  ایآ  تفگ : ربمایپ  هب  رمع  میتفرگ ...) ماـقتنا  میتشک و 

معن ام  هب  دـندرک و  ییوکین  ام  نایادـخ  تفگ : نایفـسوبا  تسا . رتهب  رترب و  ادـخ  تفگ : خـساپ  رمع  لـبه . تشگ  هبترم  دـنلب  دـنمجرا و 
رمع تساجک ؟ رکبوبا  تساجک ؟ دمحم  ینعی  هشبکیبا  رسپ  تفگ : نایفـسوبا  هاگ  نآ  [ . 60 . ] رذگرد نانآ  هب  نداد  مانشد  زا  دندیـشخب .

، ردـب زور  ضوـع  هب  زورما  تفگ : نایفـسوبا  رمع . مه  نیا  رکبوـبا و  مه  نیا  تسا و  ربماـیپ  نیا  تفگ : رمع  [ 61 [ ؟ تساجک باـطخ  نب 
ياههتشک تشهب و  رد  ام  ياههتشک  هکلب  تسین ، نینچ  تفگ : رمع  دراد . تسکـش  يزوریپ و  گنج  ددرگیم و  تبون  هب  راگزور  خرچ 

سپس [ . 62 . ] میدش هدنامرد  میدرک و  نایز  ام  تروص  نیا  رد  دشاب ، دییوگیم  هک  روط  نیا  دشاب . تفگ : نایفـسوبا  دـنامنهج . رد  امش 
. دیرادن تسرپرـس  امـش  تسام و  تسرپرـس  ادخ  اما  تفگ : رمع  دـیرادن . یتزع  هحفـص 130 ] امـش [  میراد و  يزع  ام  تفگ : نایفـسوبا 
. رذگرد اهنآ  هب  مانمـشد  نتفگ و  دـب  زا  دـندرک ، اهیبوخ  دـنداد و  تمعن  ام  هب  اهتب  نایادـخ و  باطخ ، رـسپ  يا  تفگ : مه  زاب  نایفـسوبا 
وا هب  نایفسوبا  تساخرب . رمع  منک . تبحص  وت  اب  ات  زیخرب  باطخ  رسپ  يا  [ 63 : ] تفگ رمع  هب  هدمآرد  نخس  هب  مه  زاب  نایفسوبا  سپس 
ام اـیآ  یهدـب . ار  مخـساپ  تسار  هک  تسا  نیا  میاـضاقت  میوگیم و  ینخـس  مهدیم و  دـنگوس  تناـمیا  نید و  هب  ار  وـت  رمع  يا  تفگ :

دینش نینچ  نوچ  نایفـسوبا  تسا . هدنز  دونـشیم و  ار  وت  راتفگ  نونکا  مه  وا  زگره . تفگ : رمع  [ 64 [ ؟ میتشک گنج  نیا  رد  ار  دـمحم 
شیرق نارواگنج  ناروشحلـس و  زا  هئیمقنبا  نیا  .) ياهئیمقنبا زا  رتقداص  رتوگتـسار و  وت  هک  یتسار  هب  باطخ  نب  رمع  يا  تفگ : خساپ 

رطاخ هب  زیتس  نیا  رد  شیرق  ياهیزوریپ  زا  يرایـسب  شخب  دنکفا و  كاله  كاخ  رب  وا  ار  ناناملـسم  هحفص 131 ] زا [  يرایـسب  هک  تسا 
هتشادنپ دوب ، هداتفا  ورف  ربمایپ  هدز و  ربمایپ  هب  یتبرض  نوچ  هدمآ و  دحا  هب  ربمایپ  نتـشک  یعطق  دصق  اب  هک  دوب  ومه  دوب و  وا  ياهتعاجش 

، دناهدش هلثم  هک  دینیبیم  ار  یناسک  دوخ  ناگتـشک  نایم  رد  رگا  تفگ : دلب  يادص  اب  نایفـسوبا  هاگ  نآ  [ 65 ( ] تسا هتشک  ار  ربمایپ  دوب 
نیا زا  لاح  نیع  رد  دـیازفیب ، نینچ  دوخ  نخـس  هب  ات  تشاداو  ار  وا  نایفـسوبا  یلهاج  بصعت  سپـس  تسا . هدوبن  ام  تساوخ  هب  راک  نیا 

شاهزین دیسر  هزمح  هدیرد  هدش و  هلثم  دسج  يالاب  رب  هک  نآ  زا  سپ  اریز  تفگیم ؛ غورد  نایفـسوبا  هک  یلاح  رد  میدشن . مه  عنام  راک 
راـبتواسق و تشز ، نادـنچ  هنحـص  تلاـح و  نیا  . شچب روـخب . تـفگیم  درکیم و  ورف  وا  تروـص  ناـهد و  رب  هتـسویپ  تـشادرب و  ار 

تحاران یلمع  نینچ  ندـید  زا  دوب  شیباحا  سیئر  هک  نابز ، نب  سیلح  مان  هب  شیرق  ناـمزرمه  ناکرـشم و  زا  یکی  هک  دوب  روآشدـنچ 
دزن رد  ار  دوخ  ییاوسر  دینش و  نینچ  نوچ  نایفسوبا  دنکیم ... هچ  دوخ  يومعرـسپ  دسج  اب  شیرق  هدنامرف  نیا  هک  دیرگنب  تفگ  دش و 

ناهنپ ار  ملمع  و  مدرک ... اطخ  يرآ  وگم . زاب  یـسک  هب  ار  نخـس  نیا  تفگ : وا  هب  هنوگسامتلا  یتلاـح  هب  تفاـی ، ـالمرب  شیباـحا  سیئر 
هب فارطا  زا  هک  اهبـسن  بسحیب و  ینعی  هحفـص 132 ] شیباحا [  هدنامرف  ار  نابز  نب  سیلح  رفک ، نایرگـشل  هک  میروایب  رظن  رد  و  ... راد

. دندوب شیرق  نانامیپمه  زا  دنتـشاد و  تنوکـس  نآ  فارطا  هکم و  رد  هک  دندوب  یناسک  شیباحا  دنناوخیم ؛ دندوب  هدـمآ  شیرق  کمک 
، يدرمناوج ظاـحل  هب  شیرق  دـندوب و  فیقثینب  مدرم  زا  هعازخ و  زا  قلطـصملاینب  هناـنک ، زا  ثراـحلاینب  نوـهلاینب ، ناـمدرم  زا  ناـنیا 

هدنامرف لمع  یتسار  هب  و  دنتسنادیم ... رترب  اهبسنیب  ینعی  شیباحا  نیا  زا  ندرگ  رس و  نیدنچ  ار  دوخ  بسن  بسح و  یگرزب  يرالاس و 
هدعو تفگ : سپس  دباترب !! تسناوتیمن  تفریذپیمن و  یـسک  نانچ  زا  ار  یلمع  نانچ  اهنامناخیب ، هدنامرف  هک  دوب  هنامرـشیب  هچ  نانآ 

نانآ هب  هدب و  ار  شخساپ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دیوگیم . هچ  ربمایپ  دنام  رظتنم  دادن و  یخساپ  رمع  ردب . هاگمزر  رد  رگید  لاس  امـش ، ام و 
تشگزاب چوک و  نامرف  دوخ  هاپس  هب  تشگزاب و  دوخ  نارای  دزن  نایفسوبا  هظحل  نیا  رد  . بوخ رایـسب  تفگ : زین  رمع  بوخ . رایـسب  وگب 

زا هناناج  هنانامرهق و  هرهچ  اـت  دـشوکیم  هک  تسا  يدرم  يزادرپغورد  تیاـهن  هناـشن  هدـمآ  نتم  رد  هک  هچنآ  یتسار  هب  ... داد ار  هکم  هب 
هتخاس هیماینب  دیاش  زین  رمع و  یـسایس  تردـق  جوا  رد  ار  ثیدـح  ثیدـح ، يوار  تسادـیپ  الماک  دزاسب . گنج  زا  هلحرم  نیا  رد  رمع ،

همه زا  هک  ياهلأـسم  اـما  ... دـنکن ریوـصت  تشز  دـب و  تسا  نکمم  هک  اـج  نآ  اـت  زین  ار  نایفـسوبا  هرهچ  یتـح  اـت  دـشوکیم  اریز  دـشاب .
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زا میدـید  هک  نانچ  اریز  تسا . یبنج  تاظحالم  اهلیلحت و  نیمه  دوشیم  هدـهاشم  روفو  هب  ننـست  لها  راثآ  رـسارس  رد  تسا و  رتکاندرد 
هحفـص نمـشد [  رب  هزین  باترپ  کی  ریـشمش ، هبرـض  کی  ریت ، کی  یتح  وا  دزن . رـس  یناشخرد  لمع  چیه  رمع  زا  گنج ، نایاپ  ات  زاغآ 

رب هک  دوب  نایرارف  نیلوا  وزج  ننـست  لها  ثیدـح  اهدـص  فارتعا  هب  دروخن ... زین  مخز  کی  یتح  گنج  تدـم  مامت  رد  تشادـن . [ 133
هک نآ  يارب  ننـست  لها  اما  درک ... نایب  ار  كرـش  لها  هب  هاـنپ  یبا و  نب  هللادـبع  يوس  هب  تشگزاـب  كانمهـس ، نانخـس  نآ  هوک ، يـالاب 
اج دوخ  نوتم  يالهبال  رد  زین  ار  بیجع  ياهغورد  نیا  دننک ، ریهطت  تسا  هدمآ  وا  هب  عجار  ناشدوخ  خـیراوت  رد  هک  هچنآ  زا  ار  وا  هرهچ 

نارالاس نارـسفا و  روحم  رد  اهنت  هن  رمع ، هک  دیامنیم  نانچ  تشذگ  هک  ینتم  رد  اریز  دننک ... یمگردرـس  راچد  ار  هدنناوخ  ات  دـناهداد 
هن تسا ... ربمایپ  یمسر  يوگنخـس  یتح  وا  تسا ، مالـسا  هاپـس  يزکرم  هطقن  دراد و  رارق  نارالاسهپـس  ناهدنامرف و  نیرترب  هکلب  گنج ،

زاتمم هبتر  يروحم و  تیعقوم  زین  رفک  هاپس  یتح  هک  تسا  ززعم  صخشم و  نانچ  وا  ماقم  هبترم و  هکلب  تسا  مالسا  هاپس  يوگنخـس  اهنت 
ناینـس هـک  تـسا  هلیـسو  نیدـب  دراذـگیم ... روـخرد  یمارتـحا  جرا و  نآ  هـب  تبـسن  دسانـشیم و  شیپاـشیپ  ار  وا  يرورــس  يرـالاس و 

اهنت دـیحوت و  يادـخ  ناعفادـم  زا  یکی  گنج و  لئاسم  تیزکرم  رد  ار  وا  هکلب  دـننک ، ریهطت  هیجوت و  ار  رمع  رارف  اهنت  هن  ات  دنـشوکیم 
شیاـمن هـب  دراد -  یتاذ  ضراـعت  وا  اـب  و  دریگیم -  مانــشد  هـب  ار  وا  نایادـخ  دــیوگیم و  نخــس  نایفــسوبا  ربارب  رد  هـک  یتیــصخش 

، شیاـمن شیارآ و  هدوهیب  حرـش  نیا  اـب  ار  ياهحفـص  نینچ  هک  هداد  هزاـجا  دوخ  هب  يدـقاو  هنوگچ  ارچ و  هک  متفگـش  رد  نم  . دـنراذگب
رد تسا ... هدرکن  طبض  وا  لامعا  یمامت  زا  ار  رمع  رارف  زج  زیچ ، چیه  يو  دوخ  گنج ، نتم  یمامت  رد  اریز  دنک ؟ هایـس  شیالآ  غورد و 

راثآ رد  ار  هحفـص 134 ] یبلاطم [  نینچ  لیلعت ، لیلحت و  چیه  نودب  هک  وا  نانوچ  ینیخروم  يدقاو و  هک  میریذپب  دـیاب  راچان  هب  هجیتن و 
هک يدـقاو  هک  تسا  زیگناتفگـش  اـم  معز  هـب  ینعی  دـناهدوب ... شیوـخ  راـگزور  ناسیونخـیرات  نیرتيذوـم  زا  دـناهدرک ، وگزاـب  دوـخ 

، هدرکن طبـض  دوخ  رثا  یمامت  رد  رمع  زا  ار  یلوصا  هتـسیاش و  تسرد ، تکرح  کی  یتح  هتـشون و  گنج  نیا  رد  ار  لـئاسم  نیرتیئزج 
رد هدـننک  نییعت  يروحم و  تیمها  چـیه  دنـشاب  هداد  خر  مه  رگا  یتـح  هک  ار  یلیاـضف  لـئاسم و  نینچ  هک  هداد  تأرج  دوخ  هب  هنوـگچ 
زا دوخ ، هنافاکـشوم  تاشرازگ  رد  لثملایف  تسا و  راگنیئزج  یخروم  هک  يدـقاو  لاح  ره  هب  اریز  . دـنک تیبثت  رمع  يارب  درادـن  گنج 
دنب دنام و  بقع  نیموس  دـتفریم و  تعرـس  هب  لوا  رفن  ود  و  دـنتفر ، نمـشد  یبایدر  يارب  نت  هس  گنج ، نایاپ  رد  هک  هلأسم  نیا  نتـشون 

خروم چیه  زین  یخروم و  نینچ  دنکیمن ، راذگ  ورف  زابرس  نالف  شفک  دنب  نتسسگ  حرـش  زا  دش ، هراپ  نتفر  هار  ماگنه  ناشیکی  شفک 
يرادرک و ءالخ  نانچ  ناربج  يارب  ارچ  درادـن ، رمع  ینامرهق  لاـمعا  زا  شفک  دـنب  ندـش  هراـپ  نیمه  هزادـنا  هب  یـشرازگ -  چـیه  رگید 

نایفسوبا هب  مالسا  هاپـس  يوس  زا  یـسک  دوب  رارق  یتسار  هب  رگا  هک  یلاح  رد  ... دهدیم بیترت  ار  يراتفگ  غورد  هنحـص  نانچ  يايراتفر 
رد هک  دندوب  هناجدوبا و ... یلع و  نانوچ  ینادهاجم  نایمخز و  نازابناج و  لیخ  زا  هک  رمع ، هن  دشیم ، ربمایپ  يوگنخـس  دادیم و  خساپ 
هک نآ  يارب  ... دوـب هدـش  ناـهنپ  تسدرود  ياههرخـص  سپ  رد  طـقف  هک  رمع  هن  دـندیرخ ... ناـج  هب  ار  ربماـیپ  ياـهمخز  گـنج  یماـمت 
 ] اب داضتم  ریاغم و  هیاپ  هچ  ات  نانخـس  نیا  دنازوسیم و  ار  ناهاگآ  لد  قیاقح  فیرحت  اهییوگناشیرپ و  نیا  دح  هچ  ات  دـبایرد  هدـنناوخ 

يدـقاو نیمه  : میزادرپیم دـحا  هصرع  رد  رمع  هنانامرهق  لامعا  هراـبرد  ننـست  لـها  دوخ  زا  تیاور  دـنچ  رکذ  هب  دـنتقیقح  هحفص 135 ]
هتفگیم هملـسم  نب  دـمحم  هـک  درک  تـیاور  مـیارب  هربـسیبا » نـبا  : » تـسا هدروآ  نـینچ  شیوـخ  [ 66  ] يزاـغم باـتک  رد  ینـس  خروم 

: دومرفیم ترـضح  نآ  هک  مدینـش  دوخ  شوگ  اب  مدید و  ار  ادخ  لوسر  دوخ  مشچ  اب  دـندش ، نازیرگ  هدـنکارپ و  ناناملـسم  نوچ  : تسا
هربسیبا نبا  . دنتخیرگ هدرکن و  ترضح  نآ  هب  یهجوت  ود  نآ  زا  کی  چیه  یلو  میادخ . لوسر  نم  دییایب . نم  شیپ  [ 67  ] ینالف ینالف و 

نوچ دـحا  گـنج  زور  رد  دومرف ! نومنهر  مالـسا  هب  ارم  هک  ار  يادـخ  ساپـس  تفگیم : ماـش  رد  دـیلو  نب  دـلاخ  هک  درک  تیاور  میارب 
زج سک  چیه  هک  مدوب ، نشخ  نایهاپس  زا  یهورگ  هارمه  نم  دوب و  اهنت  هک  مدید  ار  باطخ  نب  رمع  دنتخیرگ ، دندش و  مزهنم  ناناملسم 

دنرب موجه  شیوس  هب  منک و  وا  هجوتم  هحفص 136 ] ار [  ناهارمه  ادابم  هک  مدیسرت  نوچ  مدنادرگرب ، وا  زا  يور  نم  تخانشن . ار  وا  نم 
وه ثدـحی و  دـیلولا  نب  دـلاخ  و  تسا : نینچ  ننـست  لـها  یبرع  بتک  رد  دـلاخ  تراـبع  نیع  . تسا هدروآ  هوـک  هب  يور  هک  شمدـید  و 
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دحا مهنم  هفرع  امف  ءانـشخ ؛ ۀـبیتک  یفل  ینا  و  دـحا ، موی  اومزهنا  و  اولاج ، نیح  هللا  همحر  باـطخلا  نب  رمع  تیار  ینتیأر و  دـقل  ماـشلاب :
یبرع ناـبز  هب  هک  یـسک  يارب  بعـشلا : یلا  اـهجوم  هیلا  ترظنف  هلا ، دمـصی و  نا  یعم  نم  هـب  تـیرغا  نا  تیـشخ  هـنع و  تـبکنف  يریغ ،

. دراد وا  هب  یتبحمرپ  هناتسود و  هاگن  هچ  تسا . كانمیب  يو  یگدنز  رمع و  ناج  هب  تبسن  دلاخ  ردقچ  هک  تسا  راکشآرپ  دراد  ییانـشآ 
زا رامد  دنک  كرـش  نایهاپـس  هب  ياهراشا  رگا  هک  تسا  محریب  نشخ و  یگنه  هدنامرف  شدوخ  دزیرگیم و  دراد  هک  دـنیبیم  اهنت  ار  وا 
هک ياهظحل  ات  هکلب  دـنکیم ، فرحنم  فرـصنم و  رگید  يوس  هب  ار  هاپـس  دـنادرگیمرب و  وا  زا  يور  اهنت  هن  اما  دـنروآیمرد . رمع  ناج 

یتمالـس بقارم  درگنیم و  وا  يوس  هب  تسا ، شردـپ  ناـج  نارگن  هک  يرـسپ  نوچ  دـناسریم ، هوک  يـالاب  هب  ار  دوـخ  دزیرگیم و  رمع 
هتکن نیدـنچ  ... دراد رایـسب  لـمأت  ياـج  تسا و  زیگناتفگـش  رایـسب  دناناینـس  دوخ  هکلب  هعیـش ، هن  نآ  ناـیوار  هک  تیاور  نیا  تسوا ...

يزاستشونرس نیگمهس و  گنج  نینچ  رد  ساسا  هچ  رب  ارچ و  هک  نآ  یکی  تسا . یسررب  لباق  رطـس  دنچ  نیمه  رد  بیجع  یـساسا و 
ار شیوخ  مرح  هدرک و  جیـسب  زین  ار  دوخ  سومان  نانز و  یتح  نمـشد ، هک  یگنج  تسا ، هدش  ور  هب  ور  مالـسا  یمامت  اب  رفک  یمامت  هک 

هدنامرف دیلو  نب  دلاخ  یگنج  نینچرد  دننکرب ، نب  خیب و  زا  ار  مالـسا  هشیر  دنناوتن  هجیتن  رد  دنروخب و  تسکـش  ادابم  ات  هتخادنا  رطخ  هب 
، ددرگیم وا  زج  رگید  نت  راهچ  هس  نایفـسوبا و  وا و  تایلمع  تالمح و  روحم  رب  گنج  یمامت  هک  شیرق  هحفص 137 ] ناراوسهنمیم [ 

یتح هکلب  دنزیمن ، ار  وا  اهنت  هن  دنکیم ؟ رظنفرص  رمع  ندز  زا  ربمایپ ، مالسا و  هب  تبسن  يزوتنیک  رگـشلرس  نینچ  ساسا ، هچ  رب  ارچ و 
رب ار  دوخ  دزیرگب و  یمامت  یتحار  هب  ات  دریگیم  هدیدان  تسا  رارف  راک  رد  هک  ار  رمع  دنوش و  رمع  هجوتم  وا  نشخ  نایهاپس  دراذگیمن 

هقلع رمع  هب  تبـسن  دلاخ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  حوضو  هب  هتکن  نیا  دناسرب !!؟ دوخ  سرت  هاگیفخم  نما و  هاگیاج  رب  هوک ، يالاب 
هکلب دروآیمن ، باـسح  هب  راـفک  هاپـس  يارب  يرطخ  ار  وا  دوجو  اـهنت  هن  دـنیبیم ، ناـشدوخ  زا  ار  وا  دراد . يداـقتعا  يداـینب و  یتبحم  و 

هک میوشیم  ور  هب  ور  یتقیقح  اب  ام  دـلاخ ، فارتعا  نخـس و  نیا  اب  . دـناسرب نما  هنارک  هب  دـنک و  رود  رطخ  هلحرم  زا  ار  وا  اـت  دـشوکیم 
دروم تخس  نمـشد ، ههبج  رد  هک  تسا  یـسک  هکلب  دشاب ، هتفرگ  لد  هب  وا  زا  ياهنیک  نیرتمک  نمـشد  هک  تسین  يرواگنج  اهنت  هن  رمع 

تیاهن رد  ار  كاـخ  نوخ و  رد  هدـیتلغ  نادیهـش  غاـمد  تشگنا و  ینیب ، شوگ ، اـپ ، تسد ، نانمـشد  هک  اـج  نآ  و  تسا ... رهم  تبحم و 
ییوگ هک  یتواسق  تواسق ، تیعبـس و  تیاهن  رد  شگرم -  زا  دـعب  یتح  وا ، تروص  رب  طـقف  سنا -  تروص  رب  دـننکیم و  هلثم  تیعبس 

دوش و هراپ  هراپ  هدیشیرپ و  شتروص  نانچ  ات  دننزیم  هزین  هبرض  داتفه  دنیـشنیمن ، ورف  یماقتنا  بآ  چیه  اب  نآ  ییوجنیک  شتآ  هزادگ 
هتـسکش حورجم و  هک  دننزیم  نانچ  ار  ربمایپ  و  دسانـشب ، شـسابل  زین  شتـسد و  کی  ناتـشگنارس  يور  زا  ار  دیهـش  نیا  شرهاوخ  طقف 

اهنآ زا  یکی  طقف  هک  دننکیم  ورف  هزین  هدزاود  عیبر  نب  دعـس  مکـش  رد  دننزیم و  کلهم  يراک و  مخز  اههد  زا  شیب  ار  یلع  دـتفایم و 
ار شرگج  دنفاکشیم و  فان  ات  ار  هزمح  هنیس  هک  دنناسریم  ییاج  هب  ار  تیعبـس  هحفص 138 ] تسا و [  یفاک  زابرس  کی  نتـشک  يارب 

هنهرب ار  دـنمتریغ  گرزب و  درم  هاـگ  نآ  دزادـنایم و  كاـخ  رب  ار  رگج  سپـس  دـیاخیم و  نادـند  هـب  ار  رگج  نآ  ینز  دـنروآیمرد و 
دـنرذگیمن و اههدرم  اهیمخز و  شوگ  غامد و  ندـیرب  زا  اهدرمریپ ، ندرک  هلثم  زا  یتح  دـنربیم و  ار  شتیلوجر  تالآ  یتح  دـننکیم و 

يانثتـسا هب  هداتفا  نوخ  كاخ و  هب  دیهـش  داتفه  ياضعا  یماـمت  دـننکیمن و  يراددوخ  هبیـسن  نوچ  ینزریپ  ندرک  حورجم  ندز و  زا  زین 
شتروص رـس و  رب  یـسگم  لاب  هزادـنا  هب  درب و  رد  هب  ملاس  ناـج  باـطخ  نب  رمع  دـنراذگیم  هک  تسا  هنوگچ  دـننکیم ، هلثم  ار  هلظنح 

حیـضوت و ار  خیرات  شوماخ  تاراشا  شومارف و  تاکن  دنیوگ و  خساپ  دروم  نیا  رد  دـیاب  ننـست  لها  یتسار  هب  ؟ دنیـشنن نوخ  من  مخز و 
وا ندروآ  مالسا  هب  دروآ ، مالسا  نوچ  دروآ و  مالسا  هک  دوب  يرفن  نیملهچ  رمع   » دنایعدم نینچ  غورد  هب  هک  ناینس  نیا  دنیامن ... نییبت 
رد ینلع  زامن  هماقا  هب  وا ، تلوص  تردـق و  هانپ  رد  ناناملـسم  رگید  هک  تفای  ییاهر  تشحو  تبرغ و  زا  تفرگ و  الاب  مالـسا  راک  نانچ 

تلوص و نانچ  درک و  دروخ  دز و  تدـش  هب  و  دـیگنج ! ناکرـشم  اب  مامت  زور  کی  هنت و  کـی  وا  ینعی  دـندرک . ترداـبم  مارحلادجـسم 
مالسا اب  دنهد و  رازآ  ار  ناناملسم  رمع ، تیامح  هانپ  رد  رگید  هک  دندیسرت  شیرق  و  دنتسشن !! بقع  رافک  هک  داد  زورب  دوخ  زا  یتعاجش 

تلزنم و رابتعا و  نانچ  دنهاوخیم  یهاو  غورد و  هرـسکی  ياهاعدا  نیا  اب  نانآ  ینعی  !!« تفای تردق  تکوش و  وربآ ، مالـسا  هک  دوب  رمع 
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 ] هانپ رد  مالـسا  هجیتن  رد  دروآ و  روهظ  هب  افخ  زا  ار  مالـسا  هک  هتـشاد  ار  نآ  تردق  هنت  کی  وا  مالـسا  هک  دننک  قلخ  رمع  يارب  یتردـق 
یهانپمالـسا يهرهچ  نانچ  رمع  تسا و  تسرد  ننـست  لها  نخـس  نیا  رگا  یتسار  هب  تسا . هدرک  دشر  وا  تردـق  نامیا و  هحفص 139 ]

، نامیا هناوتـسا  نانچ  و  دـنکیم ، باـنتجا  یهانپمالـسا  هرهچ  نینچ  ندز  زا  رفک ، هاپـس  رگـشل  سپـس  هدـنامرف و  هک  تسا  هنوگچ  تسا ،
مداد حیضوت  هک  نانچ  يراب  ...؟ دننامب نمیا  وا  رش  زا  رفک  رگـشل  همه  سپ  نآ  زا  ات  دنزیمن  تسا  رارف !! راک  رد  هک  ار  یتردق  تلوص و 

رمع و دـلاخ ، رمع و  ناـیم  زگره  دناهتـش ، ون  نارگید  وا و  تلوـص  تعاجـش و  هراـبرد  ناینـس  هک  غورفیب  ياـهغورد  همه  نآ  مغریلع 
اب ناشناج  دناهدوبن ، مه  ینوخ  نمـشد  ود ، نیا  تسا . هتـشادن  دوجو  يداضت  نیرتمک  قلطم  هنوگ  هب  رفک  هاپـس  یمامت  رمع و  نایفـسوبا ،

هتشاد دوجو  دنهاگآ  نآ  زا  نانمؤم  ربمایپ و  ادخ و  طقف  هک  ییاههبذاج  شـشک و  مهافت ، یعون  نانآ  هنایم  هدوب و  حلـص  داحتا و  رد  مه 
« تخانـشن ار  رمع  نم  زج  سک  چیه   » تسا هتفگ  دلاخ  دیاشگیم : ام  رب  زین  ار  رگید  يانعم  نیدـنچ  دـلاخ  هلمج  رد  هجوت  یهگناو  . تسا

نانچ اریز  تسا . هتـشادن  يرواگنج  زراب  تیوه  هصخـشم و  نیرتمک  هجو  چـیه  هب  گـنج  نیا  رد  رمع  هک  تسا  نآ  موهفم  هب  هلمج  نیا 
درگ رب  درز  ياهچراپ  ریبز  دوب و  هتسب  رـس  رب  خرـس  يراتـسد  هناجدوبا  دوب و  هدز  دوخ  رفغم  يالاب  رب  غرمرتش  زا  يرپ  هزمح  مینادیم  هک 

تشاد و شود  هب  زاغآ  رد  ار  مچرپ  بعـصم ، دوب و  هدرک  رادناشن  دـیپس  نیمـشپ و  ياهچراپ  اب  ار  دوخ  رفغم  یلع  تشاد و  شدوخهالک 
ار ناـنآ  ناـگمه  دـندوب و  موـلعم  صخـشم و  نمـشد  هاپـس  یماـمت  رد  یناـشفناج  يزاـبناج و  هـهبج  نارواـگنج  ناروآماـن و  هجیتـن  رد 
اما دنشابن ... هدرپ  رد  بوجحم و  نمشد  زا  هجو  چیه  هب  ات  دندوب  هدرک  نینچ  دمع  هب  نیتسار  ناروالد  ناگرزب و  نآ  اقافتا  دنتخانشیم و 
دراو ار  دوخ  هتخانشان  تشادن ... شدوجو  ياپارـس  رب  يرواگنج  يریلد و  زا  ياهناشن  تمالع و  چیه  دوب و  سانـشان  هحفص 140 ] رمع [ 

هدرکن نیذآ  تعاجش  زا  یتمالع  هب  ار  دوخ  رمع  هک  نیا  میهد ، حیضوت  زین  اج  نیمه  اما  تخیرگیم ... زین  هتخانـشان  دوب و  هدرک  هکرعم 
رواگنج و ناج  لد و  نانچ  و  دننک ، نینچ  هک  دندوب  هدیسرن  تعاجش  زا  هجرد  نآ  هب  نایهاپس  زا  يرایـسب  اریز  تسین . وا  رب  یهانگ  دوب ،

تیاهن رد  هک  يدیهش  نت  داتفه  نآ  رگم  اما  دنیآرد ... ریبز  هناجدوبا و  هزمح و  یلع و  نوچ  یناروالد  رامش  رد  هک  دنتـشادن  یتماهـشرپ 
نب سنا  فینح ، نب  لهس  عیبر ، نب  دعس  نانوچ  هک  يزابناج  ناگرزب  نآ  دنداتسیا ، هظحل  نیرخآ  ات  تلوص  تردق و  ییابیکـش و  ربص و 

هناشن دـنتخاب ، قاـثیم  داـهج و  قاـفو ، قشع و  هکرعم  نیا  رد  ار  دوخ  ناـج  دـندروخ و  مخز  اهدـص  رگید  نت  اـههد  مضمـض و  نب  رـضن 
عاجـش و يرواگنج  اهنت  هن  رمع  هک  تسا  نآ  نخـس  همه  نیا  زا  ضرغ  ؟ دنتـشاد تروص  رـس و  رب  تداشر  يریلد و  تمالع  تعاـجش و 

هرهچ اهنت  هن  ناینـس  یهاو  ياعدا  مغریلع  و  دروآ -  باسح  هب  یـسک  ار  وا  دربب و  باسح  دسرتب و  وا  زا  نمـشد  هاپـس  هک  دوبن  كابیب 
فئاخ و نانچ  يدوجوم  هکلب  دنرازگب -  زامن  مارحلادجـسم  رد  ینلع  دنیآ و  رد  هب  افخ  زا  ناناملـسم  وا ، مالـسا  اب  هک  دوبن  یهانپمالـسا 

هرمز رد  تسا ، لهـس  تشادـن ، تماهـش  ناج  لد و  نیرتمک  راـثیا ، قشع و  ههبج  نازاـبناج  نیرتمک  ریظن  هک  نآ  رب  هوـالع  هک  دوب  وسرت 
هن شیرق  هاپس  هک  دوب  رارقرب  تفلا  مهافت و  یلدمه ، یعون  رفک  هاپس  وا و  نایم  ناسنآ  همه ، نیا  رب  نوزفا  و  دوب ، گنج  راکشآ  نایرارف 

هحفص 141] نیرتنینوخ [  هنهپ  رد  یتح  و  دیدیم ! دوخ  یناج  تسود  ار  وا  هکلب  دروآیمن ، باسح  هب  شیوخ  یلصا  نمـشد  ار  وا  اهنت 
هک نآ  يارب  . درادب هانپ  رد  یبیـسآ  فوخ و  رطخ و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  دنک و  ظفح  ار  وا  ناج  دیـشوکیم  يزوریپ  تسکـش و  ياههکرعم 

يوس هب  مامت  تواسق  اب  ار  شیرق  رگـشل  هک  دوب  محریب  قیقد و  رایـسب  دوخ  راـک  رد  آراـک و  دنمـشوه ، تخـس  يرـسفا  دـلاخ  میباـیرد 
مد هب  ار  هگنت  ناعفادم  نازادناریت و  یمامت  دروآ و  دراو  ربمایپ  هاپس  رب  ار  تابرـض  نیرتگرزب  عقاو  رد  هک  دوب  وا  و  دربیم ، شیپ  يزوریپ 
وا ار  مالـسا  نایهاپـس  عافد  تارقف  نوتـس  عقاو  رد  تسـشنن و  اپ  زا  دناسر ، تکاله  هب  ار  ناشرفن  نیرخآ  ات  درپس و  دوخ  ناراوس  ریـشمش 
رد تشادـن و  اـبا  ینزریپ  یتـح  زیچ  چـیه  سک و  چـیه  ندز  زا  هک  دوب  نمؤم  دوـخ  رفک  هب  نادـنچ  دـنکیم و  هچ  تسنادیم  تسکش و 

دندزیم و گرم  هبرض  هب  گنج  ههبج  نیمه  رد  ار  هرامعما و ... هبیسن و  نوچ  ینز  یتح  هئیمقنبا  وا و  نوچ  نشخ  ییاههرهچ  هک  یلاح 
هک هنمیم -  ناراوس  هدـنامرف  ناونع  هب  وا -  يروحم  شقن  هب  ار  هدـنناوخ  رظن  رگید  راب  کـی  نآ  رب  هوـالع  دنتـشادن ، كاـب  ناشنتـشک  زا 

يدـقاو لوق  رب  انب  هک  میروآیم  هدـنناوخ  دای  هب  مینکیم ، بلج  درذـگیم  یـسک  نینچ  لامعا  روحم  رب  گنج  تیلوؤسم  یمامت  اـبیرقت 
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دنتشاد دوجو  زین  ینادیهش  هتسجرب  ياههرهچ  تشاذگ ، ياج  هب  وا  غیت  هک  يرایسب  نابورـضم  ناحورجم و  دادعت  رب  هوالع  ینـس ، خروم 
نب ثراح  نب  ةریـساوبا  نینچمه  و  شقو ، نب  ۀـعافر  تسا : رارق  نیا  زا  ناـشیاهمان  هک  دـنکفا  كـاله  كاـخ  هب  تشک و  وا  امیقتـسم  هک 

!! دوب نارگن  و  كانمیب ، وا  ناج  ظفح  هب  تبسن  هکلب  تسا ، لهس  دزن و  ار  ناهانپمالـسا  رالاس  رمع ، یـسک ، نینچ  تقو  نآ  و  ۀمقلع و ...
هحفص دبایرد [  ار  خیرات  هدوشگان  ياهامعم  خساپ  دنیـشنب و  روما  لیلحت  هب  دوخ  هک  تسا  فصنم  دنمـشوه و  هدنناوخ  رب  ساسا  نیا  رب 

هک مادام  میدرپس ، دای  هب  ار  شاهرهچ  میدـید و  تشذـگ  هک  نانچ  ار  دـلاخ  نیا  يراب  . دـهد خـساپ  ار  دوجوم  ياـهارچ  نیا  تلع  و  [ 142
دهاش نامیا  هاپـس  ربمایپ و  مالـسا و  هرکیپ  رب  ار  وا  گرزب  تامدـص  میدـید و  دزیم ، ریـشمش  ربماـیپ  هیلع  كرـش ، ههبج  رد  دوب و  رفاـک 

مالـسا هک  ار  یتقو  هاگ  نآ  دروآ . دراو  یتاـمطل  هچ  نیتسار  ناـنمؤم  بلاـطیبا و  نب  یلع  ربماـیپ ، رب  دوب  رفاـک  هک  ماداـم  میدـید  میدوب و 
، زین دوخ  مالـسا  نارود  رد  هک  دینیبب  دیرگنب و  مامت  يواکجنک  اب  زین  ماگنه  نآ  رد  ار  شلامعا  و  دینیبب ... دیراپـسب و  دای  هب  زین  دروآیم 

تدـم یمامت  رد  هنوگچ  و  دوشیم ، بکترم  وا  رـسمه  هب  زواجت  و  هریون ) نب  کلام  لتق  نوچ   ) ناهانگیب هیلع  یتایانج  عیاـجف و  هچ  هب 
اب تسا و  رفک  ههبج  رد  هک  هاگ  نآ  دنـشکیم ... وا  زا  ییاهرازآ  هچ  همطاف  نادناخ  هناخ و  دریگیم و  ههبج  تلاسر  نادناخ  یلع و  هیلع 
هب دوشیم ، ناملـسم  دروآیم و  مالـسا  نوچ  اما  و  دهدیم ... يرارف  دنزیمن و  ار  وا  درپیم ، رمع  ياوه  رد  شلد  دـگنجیم ، ناناملـسم 

نانیا رفک  مالسا و  يرآ  ... دشکب زامن  رس  ار  تراهط  هناشن  نیرترب  نامیا و  اوقت و  همسجم  یلع ، دهاوخیم  رکبوبا ، نامرف  رمع و  داهنشیپ 
زین كرش  نارود  رد  یتح  رکبوبا  دلاخ و  رمع ، ناج  هک  رگنب  تسین ... یقرف  نیرتمک  ناشنامیا  كرش و  نایم  هنوگچ  دینیبب  و  دیرگنب . ار 

هک يرگید  هتکن  . دنتسه مه  بزحمه  مه و  اب  زین  یمالـسا  يافلخ  تفالخ  نارود  رد  هک  نانچمه  دنابزح ... کی  زا  نانیا  تسا و  مه  اب 
نانآ دوخ  راثآ  رد  دـناهدرک و  لقن  دوخ  بتک  اههد  رد  ینـس  ناـخروم  ار  نآ  مه  زاـب  هک  تسا  يرگید  شرازگ  تساـنعم ، نیمه  دـیؤم 

نآ زا  سپ  كرش ) هاپس  نارواگنج  ناروشحلس و  زا  یکی   ) باطخ نب  رارـض  دحا  زور  رد  هحفص 143 ] تسا [ : نیا  ناتساد  تسا . هدمآ 
راک رد  ناناملسم  هک  ياهظحل  نیرتریطخ  رد  تخادنا ، نوخ  كاخ و  هب  یمحریب  تدش و  تیاهن  رد  دز و  ار  ناناملـسم  زا  يرایـسب  هک 
رمع يا  تفگ : نینچ  وا  هب  دنار و  شیپ  هب  هداد  له  شاهزین  هرانک  اب  هکلب  و  دزن ، ار  وا  اما  دناسر . باطخ  نب  رمع  هب  ار  دوخ  دـندوب ، رارف 

ار وـت  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  اریز  نک . رکـش  ار  تیادـخ  ورب  تسا . هدروآ  يور  وـت  هب  يرکـش  لـباق  تمعن  هـچ  رگنب  باـطخ ، نـب 
رارف ماـگنه  زور  نآ  :» تسا نـینچ  [ 68  ] يزاـغم رد  ینـس  خروـم  يدـقاو  تراـبع  نیع  !!! دورب رد  دزیرگب و  وا  هک  تشاذـگ  و  مشکیمن .
لباق تمعن  وت  يارب  نیا  باطخ ، رـسپ  يا  تفگ : وا  هب  دز و  باطخ  نب  رمع  هب  هزین )  ) اب مه  یتبرـض  يرهف ، باطخ  نب  رارـض  ناناملـسم ،
نینچ نست  لها  عجرم  نیدـنچ  رد  هک  ـالاب  شرازگ  یبرع  نتم  نیع  .« مشکب ار  وت  مهاوخیمن  زگره  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  تسا و  يرکش 
نبای هل : لاق  و  هلوجلا ، کلت  نوملسملا  لاج  امنیح  دحا ، موی  ةانقلاب  باطخ  نب  رمع  برض  دق  يرهفلا  باطخلا  نب  رارـض  نا  : تسا هدمآ 

اما تسا . هدز  هزین  اب  ار  رمع  رارض ، هک  تسا  هجوت  لباق  يرآ  هحفص 144 ] [ . ] 69 . ] کلتق تنک ال  ام  هللاو  ةروکشم ، ۀمعن  اهنا  باطخلا ،
بناـج هب  دوخ  حالـس  اـب  ار  وا  ییوگ  هک  ياهنوگ  هب  هناتـسود ، رایـسب  هتـسهآ و  مه  نآ  نآ و  لوط  و  هندـب ، اـب  هک  هزین ، زیت  كوـن  اـب  هن 

، تسا بلطم  نیا  راکشآ  حیرص و  دیؤم  هک  يزیچ  تسا . هدرک  شهاگیفخم  رد  ندش  ناهنپ  زیرگ و  هب  قیوشت  هدنار و  شیپ  شهاگرارف 
دنگوس ادـخ  هب  و  تسا . رکـش  لـباق  یتمعن  منکیم ، وت  اـب  هک  هچنآ  باـطخ ، رـسپ  يا  :» تسوا هناتـسود  سب  نحل  نشور و  رایـسب  نخس 

رهم سح  رمع  ناج  هب  تبسن  همه  نیا  رفک  نارس  هک  تسا  هنوگچ  تسا ...! یبیجع  رایسب  زیچ  یتسار  هب  .« مرادن ار  وت  نتشک  دصق  زگره 
يایوج هدنناوخ  اریز  ...!!! تواسق یمحریب و  یهاوخدب و  نیک و  همه  نآ  نیتسار  ناناملـسم  نانمؤم و  ریاس  هب  تبـسن  و  دنراد ، هفطاع  و 

تسد و هچ  تسا ؟ یـسک  هچ  رارـض  نیا  دبایرد  هک  دوش  هاگآ  رمع  هب  تبـسن  رارـض  رهمرپ  هناقـشاع و  لمع  قمع  هب  دناوتیم  یتقو  قح 
رایسب هچ  هدرک و  حورجم  بورـضم و  ار  اهاپ  اهتـسد و  هدرک ، حورجم  ار  ناسک  رایـسب  هچ  دحا  رد  دراد و  یمحریب  لاتق و  هاگن  وزاب و 

يهدروخمسق نانمشد  رفک و  نارـس  زا  رارـض  نیا  يرآ  ... تسا هدیـشک  نوخ  كاخ و  هب  هتـشک و  ار  ربمایپ  نیتسار  باحـصا  زا  یناگرزب 
دنگوس رفک  نارـس  زا  رگید  یهورگ  اب  يو  تسا . گنج  نارـس  و  یلع ، ربمایپ ، نتـشک  شیوزرآ  اهنت  هک  تسا  یناـسک  زا  تسا . مالـسا 
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دننکرب و هشیر  زا  دبا  يارب  ار  مالـسا  تخرد  زورما  دنروآرب و  قح  هاپـس  ربمایپ و  راگزور  هحفـص 145 ] زا [  رامد  دحا  رد  هک  دناهدروخ 
دنچ لهجیبا و  نب  ۀمرکع  نایفـسوبا ، هئیمقنبا ، دیلو ، نب  دلاخ  وا ، يوس  زا  ربمایپ  هاپـس  رب  بیـسآ  نیرتشیب  دید  میهاوخ  هک  نانچ  اقافتا 
دحا رد  هک  یناسک  مان  : » ناونع تحت  ننـست ، لها  ناـخروم  زا  رگید  یعمج  زین  يزاـغم و  رد  ینـس  خروم  يدـقاو  ... دـمآ دراو  رگید  نت 

نب یفیص  نینچمه  وا  تشک . ار  شقو  تباث  نب  ورمع  نینچمه  وا  تشک . ار  نامعن  نب  ورمع  باطخ ، نب  رارض  : دناهتـشون دندش ،» هتـشک 
رارض ینعی  يو  دوخ  تشک . وا  مه  ار  ثراح  نب  بطاح  نب  قیبس  نینچمه  تشک . ار  کیتع  نب  سوا  نب  سایا  نانچمه  تشک . ار  یظیق 

يریبعت هملک  نیا  زا  شروظنم  و  تسا . هدرک  جـیوزت  ناگتـشرف  اب  سپـس  هتـشک و  ار  ربمایپ  باحـصا  زا  رفن  هد  هک  درک  راختفا  فارتعا و 
یتشهب نایروح  اب  اـج  نآ  و  دـنوریم ، تشهب  هب  تداهـش  زا  سپ  دـنرادنپیم  ناناملـسم  ینعی  هک ؛ هدوب  زیمآریقحت  ینخـس  اسآمانـشد و 
يزاغم رد  يدقاو  ...« مداتـسرف تشهب  هب  متـشک و  دحا  رد  ار  ناشیاتهد  مدـناسر و  ناشیوزرآ  هب  ار  نانآ  نم  هجیتن  رد  . » دـنوشیم جـیوزت 

باحصا زا  رفن  هد  نم  : » تفگیم درکیم و  راختفا  وا  دومنیم . ءازهتسا  درکیم و  هرخسم  ار  ناناملسم  رارض  [ 70 : ] دسیونیم نینچ  دوخ 
اتفگش هحفـص 146 ] داهن [ ... ياج  رب  وا  هک  تسا  ینایمخز  ناحورجم و  لیخ  زا  ریغ  هب  دادعت  نیا  «... مدرک جیوزت  نیعلاروح  اب  ار  دمحم 

هنازیمآتواسق دح  نیدـب  ات  ار  نانآ  درادـن و  یتمحر  نیرتمک  ناناملـسم  هب  تبـسن  تسا و  زوتنیک  محریب و  همه  نآ  هک  یـسک  نینچ 
دناسریمن و یبیـسآ  نیرتمک  ار  وا  دراد و  رمع  هب  تبـسن  يرهمرپ  نحل  نینچ  یـسک ، نانچ  تسا ، دونـشوخ  ناشءازهتـسا  زا  دـشکیم و 
، یلدـمه یعون  رفک  هاپـس  نایم  رد  هک  تسین  يدـیدرت  نیرتمک  ياج  يراب  ... تسوا ناـج  تاـیح و  ظـفح  راداوه  هک  دروخیم  دـنگوس 
زا ناوتیم  هن  تشاد و  شایفخم  ناوتیم  هن  هک  تسا  يزیچ  نیا  دراد ... دوجو  رمع  هب  تبـسن  دـیدش  يرکفمه  تیانع و  هاگن  مهاـفت و 

نارادرس رارض و  دلاخ و  تبحم  دروم  هک  تسیچ  رمع  ریصقت  هک  دنهد  خساپ  نینچ  ناینـس  تسا  نکمم  اهتنم  دز ... زاب  رـس  نآ  نتفریذپ 
اـهتبحم و نینچ  زورب  بجوـم  یبرع  ياـههفطاع  یتـسود و  قـباوس  هاـگ  هـک  دـنیوج  ثبـشت  یهاو  ییاـههناهب  هـب  تـسا و  نمـشد  راـبج 
ار نانآ  دـیابن  زین  رمع  اـیآ  اـما  دـننزن !!! ار  رمع  اهنایفـسوبا ، اهدـلاخ و  اهرارـض و  دـشاب و  نینچ  میریگ  دوشیم . گـنج  رد  ییاـهتمحر 

دندـقتعم ناینـس  هک  تریغ ، تلوصرپ و  و  تیمحرپ ! عاجـش  رمع  نیا  تسا  هنوگچ  تسا . هلأـسم  نیا  قـش  نیرتزیمآاوـسر  نیا  و  دـنزب !!؟
نوخ كاخ و  هب  ار  شنامزرمه  هک  نادالج  نامیخژد و  نیا  نتـشک  ندز و  زا  تفای ، ماوق  تردـق و  وا  هنایزات  ریـشمش و  هاـنپ  رد  مالـسا 
هزین كون  اب  ار  وا  رارـض  هک  هتـشذگ  هچ  رارـض  رمع و  نیب  یتسار  هب  دیامنیم !؟! يراددوخ  نانآ  ندز  زا  زین  وا  و  دنکیم ، ابا  دنـشکیم 

وا راگزور  زا  رامد  ددرگیمنرب و  تداشر  تماهـش و  تراسج ، گنج و  لجر  نیا  دـیوگیم و  وا  هب  ار  هناقـشاع  تاـملک  نآ  دـنزیم و 
هحفـص 147] اب [  دشاب و  هتـشگزاب  رمع  رمع ، هب  رارـض  زیمآرهم  هملک  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هتـشونن  ینـس  خروم  کی  یتح  دروآیمنرب .
رد رویغ  درم  دشاب ! هدز  وا  هب  شاهزین  هنوک  اب  یتح  زین  رمع  دشاب و  هداد  وا  هب  رارض  ناسآ  لهس و  هبرض  نامه  رد  یخـساپ  شاهزین  هنوک 

تبـسن نت  ود  نیا  لمع  هطبار  رد  ار  ام  هتفگ  هچنآ  . تسا هتـشاد  ار  شیوخ  ناج  ظفح  يادوس  مغ و  طقف  طقف و  هدوب و  شیوخ  رارف  راک 
زا باطخ  نب  رارـض  [ .» 71 : ] دسیونیم يو  تسا . ننـست  لها  خروم  يدقاو  لمأت  لباق  ازتریح و  هلمج  نیا  دـنکیم ، دـییأت  رگیدـکی  هب 

، دـندرکیم يرادـیاپ  تخـس  هک  ار  نانآ  ام  دنتـشگزاب و  راصنا  زا  یهورگ  ناناملـسم  رارف  زا  سپ  تفگیم : نینچ  كرـشم  ناگدرکرس 
، میدرک لیلحت  هک  تسا  یلئاسم  یمامت  دیؤم  هک  نآ  رب  هوالع  رارض  فارتعا  نیا  «... میدناسر تداهش  هب  هدنارذگ ، غیت  مد  زا  ار  ناشهمه 
و تشاد -  هنالاعف  روضح  ههبج  رد  رمع  رگا  هک  تسه  زین  اـنعم  نیا  رگناـشن  تسا ، رمع  هب  تبـسن  رارـض  تدوم  تبحم و  رگناـشن  ینعی 
، ياهناکافـس ياهیزیرنوخ  نانچ  رفیک  هب  تشذـگیمن و  وا  زا  زین  وا  لقادـح  تسا -  هدرک  اههچ  وا  ناشیکمه  نارای و  اـب  رارـض  دـیدیم 

هتفر رد  هتخادـنا و  نییاـپ  ار  شرــس  تـسا و  هدیــسرت  وا  زا  رمع  تسادـیپ  ـالماک  اـما  دــنکفایم . كـاله  كاـخ  هـب  ار  رادــغ  نمــشد 
دحا گـنج  زا  سپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رکذ  تشذـگ ، نآ  زا  ناوـتیمن  هدـیدان  تسا و  رکذ  لـباق  هک  يرگید  هلأـسم  نینچمه  !!! تسا

، نادیهـش ریاس  هزمح و  نانوچ  مالـسا ، ههبج  نامولظم  لتق  رب  نارگید ؛ تباث و  نب  ناـسح  کـلام ، نب  بعک  نوچ  ناناملـسم  زا  يرایـسب 
ریاس و  هدش ) هدورس  دحا  زا  سپ  هک  يراعشا  شخب   ) ماشهنبا هریس  رد  نونکا  مه  هحفص 148 ] هک [  دندورس  اههمانگوس  اههموظنم و 
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محریب و زیمآنیهوـت و  یناـبز  اـب  درک و  هرخـسم  ار  اـهنآ  تخاـس ، اـهنآ  هیلع  يدـیاصق  رارـض  نـیمه  اـما  تـسا . طبـض  ارعـش  نـیواود 
هلاـن دوخ  ناراـطقمه  يرود  زا  هک  درک  هیبشت  نزهرعن  هدـناماو  نارتش  هب  ار  ناـنآ  تفرگ و  مانـشد  هب  ار  ناـنآ  رب  هیرگ  یتـح  رگـشنزرس ،

رفک نارادرس  رگید  دیلو و  هبیش و  هبتع و  نوچ  ردب ؛ ناگدشهتـشک  ماقتنا  ار  نانآ  ندرک  هلثم  هزمح و  نوچ  يدارفا  نتـشک  يو  دننکیم .
دادعت هک  راعشا  نیا  دوشیم . كانبات  نشور و  مالـسا  نایهاپـس  ندرک  هلثم  نتـشک و  هب  ناملد  مشچ و  هراومه  هک  دورـس  نینچ  دناوخ و 
تسا نآ  رگناشن  همه  تسا ، طبض  یمامت  هب  ینس ، هدنسیون  ماشهنبا ، هریـس  رد  دش  هراشا  هچنانچ  تسا و  تیب  اهدص  رب  غلاب  اهنآ  تایبا 

غیت هشیدنا و  شین  اب  دوب ، نابزدنت  اناوت و  رایـسب  يرعاش  نوچ  هکلب  دیگنجیم ، مالـسا  ربمایپ  هیلع  حالـس  ریـشمش و  اب  اهنت  هن  رارـض  هک 
یسک نینچ  هنوگچ  لاح  تسا . هتشاد  یعقاو  ناناملسم  اب  یتاذ  ینمشد  يداینب و  دانع  هدیگنجیم و  فلاخم  ههبج  رد  زین  ملق  ملع  غیلبت و 

هب هدـنناوخ  نهذ  ندـش  نشور  يارب  اـج  نیمه  زین  و  دـیوگ ... خـساپ  ار  همه  نیا  دـیاب  دوـخ  خـیرات  دراد ، رهم  همه  نـیا  رمع  هـب  تبـسن 
نکمم اریز  تسا ، هتـشادن  باطخ  رـسپ  رمع  اب  يدنواشیوخ  هجو  چـیه  هب  باطخ  رـسپ  رارـض  نیا  هک  تسناد  دـیاب  تسا . زاین  یحیـضوت 

نانیا يراب  تسا . هدزن  ار  باطخ  نب  رمع  يدـنواشیوخ  هقلع  رطاخ  هب  دـنک  نامگ  هدـنناوخ  ددرگ و  هابتـشا  نیا  بجوم  باطخ  مان  تسا 
نآ دنک  رکف  هدنناوخ  هلیـسو  نیدب  ات  تسا ، يدعینب  هفیاط  هریت و  زا  رمع  رهفینب و  هفیاط  هریت و  زا  رارـض  دناهدوبن . زین  مه  هریت  زا  یتح 
رد دنچ  ره  دناهتـشاد . هحفـص 149 ] یتبحم [  تفلا و  مه  هب  تبـسن  لیبق  نیا  زا  يايدـنواشیوخ  اـی  یگدازومع و  يردارب ، هقئاـس  هب  ود 

ناـمرآ و هار  رد  دـندیگنجیم و  مه  اـب  دـنتفرگیم و  رارق  مه  يور  رد  ور  زین  اـههدازومع  میدـید  هک  ناـنچ  رفک  مالـسا و  ههبج  نـیمه 
ناعاجش زا  رفک و  ههبج  ناراوس  نارواگنج و  شیرق ، نارعاش  نیرتگرزب  زا  رارض  هک  دناهتشون  يراب  دنتشادن . ابا  مه  نتـشک  زا  ناشنامیا 

قدنخ گنج  رد  هک  دوب  يرفن  راهچ  زا  یکی  يو  دناهتـشون  یمالـسا  ناخروم  هک  سب  نامه  وا  تردـق  تعاجـش و  رد  تسا . هدوب  نانآ 
مالـسا تفرگ و  رارق  ناگدوشخب  وزج  هکم  حـتف  رد  اهدـعب  يو  . تفرگ رارق  مالـسا  هاپـس  يور  رد  ور  دـنارپ و  گرزب  عناـم  زا  ار  شبـسا 

دحا ردـب و  گنج  ههبج  رد  همه  رمع  شقن  هک  تسا  نآ  نخـس  همه  نیا  زا  دارم  يراب  درواین . مالـسا  هک  دناهتـشون  زین  یـضعب  و  دروآ .
هدیـشوپ مگ و  نمـشد  مشچ  زا  ار  دوخ  اـی  درکیم و  زک  ياهشوگ  ناـهنپ  هتفهن و  دـمآیم و  ههبج  رد  ناـهن  هتفهن و  دوب . قـلطم  یلاـعفنا 

ار نمشد  تسناوتیمن  شایعیبط  يدوجو و  هرهوج  تهج  هب  زین  وا  دزیمن  ار  وا  نمشد  رگا  هک  تسا  راکـشآ  یتقیقح  نیا  و  تشادیم .
هدوـهیب ناینــس  يرآ  . دـیبوک دـهاوخن  شکچ  رب  زگره  خـیم  دـنکن ، نـینچ  شکچ  رگا  دـبوکیم و  خـیم  رب  شکچ  هراوـمه  اریز  دــنزب .

رگـشیاشخب و ینحل  اب  تردق  قوفت و  ماقم  رد  رارـض  هک  تسادیپ  الماک  اریز  دـنزاسب ، ینامرهق  ياهرهچ  دوخ  بوبحم  زا  ات  دنـشوکیم 
رارض زا  تسا و  هدیسرت  الماک  يو  هک  تسا  نآ  رگناشن  ناشدروخرب  هنحص  تسا . هداد  رارق  دوخ  رهم  ضامغا و  دروم  ار  رمع  هناتسود ،

ره زا  ياهزیمآ  ای  دـیدش و  تشحو  سرت و  ای  هدوب و  رهم  هقلع و  یعون  رطاخ  هب  ای  تاهج  نیا  تسا . هدربیم  باـسح  فلتخم  تاـهج  هب 
دچیپب مهرد  ار  رارض  دهدب و  هحفص 150 ] ناشن [  هنادرم  یتکرح  هک  نآ  یب  دزادنایم ، نییاپ  ار  شرس  رمع  هدوب ، هچ  ره  هصالخ  ود ...

نیرتشیب رگم  یهگناو  ... دـهدیم همادا  دوخ  رارف  هب  طقف  دـنکفا ، شکاله  كاخ  هب  دـنکرب و  شنیمز  زا  دروآرب و  شراگزور  زا  راـمد  و 
ماقتنا نارجاهم  نیا  زا  رارـض  دوب  هنوگچ  سپ  دوب . هداتفین  قافتا  ربمایپ  کیدزن  باحـصا  هژیوب  نارجاـهم و  تسد  هب  ردـب  ناگدشهتـشک 

ياهمطل نیرتمک  زین  ردب  رد  نیشیپ ، گنج  رد  هک  هدوبن  یناسک  وزج  زگره  رمع  تسنادیم  رارـض  میهد  خساپ  هک  نآ  رگم  تفرگیمن ،
ورف یسک  ياپ  هنوک  هب  هک  یغیت  هزادنا  هب  رمع  تسا . رارض  اب  قح  هاگرظن  نیا  زا  اقافتا  و  دشاب . هدیسر  ردب  ناگدشهتشک  هب  وا  بناج  زا 

تنـس لها  هک  نیا  يراب  . دشاب هتـشاد  لد  رد  وا  زا  ياهنیک  تسناوتیمن  رارـض  ظاحل  نیدـب  دوب و  هدزن  هبرـض  نمـشد  هب  ردـب  رد  دـننک ،
دـنزادرپب و دوخ  یلایخ  نامرهق  بوبحم و  تالاح  تاظحل و  نینچ  ریهطت  هب  یگتخاس  اپارـس  یتایاور  ساسا  رب  غورد و  هب  ات  دنـشوکیم 

هوک يالاب  رد  ار ) نانمشد  گنج  نایاپ  رد  مه  نآ   ) رمع هک  دنهد  بیترت  نینچ  لقع  زا  رود  هدننک و  ناربج  نیغورد ، ییاههنحص  اب  الثم 
هب شلمع  نیا  هک  دنیازفیب  نینچ  و  دوب ) هدش  یفخم  اج  نآ  هدرب و  هانپ  هوک  يالاب  رب  وا  دندوب ، هدرک  فارتعا  البق  ناشدوخ  اریز  ( ؛ دزیم

لعج رکم و  زج  نانخـس  نیا  دننادیم  قیقحت  لها  همه  دنـشاب . ام  تسد  الاب  رب  نانمـشد  هک  راذگم  تفگ : وا  هب  ربمایپ  هک  دوب  نآ  رطاخ 
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يالاب رب  ناکرـشم  نانمـشد و  زا  نت  کی  دحا ، زور  نآ  تایعقاو  یـشیجلاقوس و  لئاسم  ظاحل  هب  دننادیم  خیرات  لها  همه  اریز  تسین ...
... دندوب هتفرگ  ماقم  اج و  هوک  يالاب  رب  بیترت  هب  هک  دندوب  ناقفانم  نانمؤم و  طقف  طقف و  و  دندوب ، هدماین  ناربمایپ  هاپس  زا  رتالاب  و  هوک ،

یشاقن ياهرهچ ، بیرخت  زا  سپ  هک  تسین  ییاهنغور  گنر و  هحفص 151 ] هرخسم و [  یتارابع  زج  همه  همه و  ناینس  نانخس  نیا  يراب 
دش نایب  هک  تسا  نامه  قح  يراب  [ . 72 . ] دیامن لوا  زا  رتدب  دنک ، رتهب  هدش -  بارخ  هک  ار  نآ  هک  نآ  ياج  هب  و  دنزب -  دوخ  ریوصت  رب 

یمخز اهگنج  رد  زگره  نامثع  رکبوبا و  رمع و  هک  نیا  تلع  یبایرد  یتسار  هب  یناوتیم  وت  و  دش . نایب  زین  ننـست  فاصنا  لها  لوق  زا  و 
ینعی ناشررکم ؛ رارف  نیمه  یکی  تسـشنیمن ، ناشهرهچ  رب  ینانچ  نآ  رابنوخ  ياهکالوک  ینافوت و  دابدرگ  نآ  زا  يراـبغ  دـندشیمن و 

كال رد  ار  ناشرس  اهنادیم  هیـشاح  رد  بلغا  هکلب  دندوبن ، هاپـس  بلق  رد  گنج و  نتم  رد  اهنت  هن  ینعی  دوب . ناشتعاجـش  يریگرد و  مدع 
نمـشد يوج  تسج و  هب  هک  دـندوبن  یـسک  نانیا  اـهنت  هن  هجیتن  رد  دندیـشکیم و  بقع  ار  دوخ  دـندوب و  بقارم  دـندرکیم و  ورف  دوخ 

تأرج و مه  ناشدوخ  هکلب  دشاب ، ناشیوج  تسج و  رد  صخاش  ياهرهچ  ناونع  هب  نمـشد  ات  دـننک  يراک  رازراک ، هنحـص  رد  دـنورب و 
رارقرب نانآ  رفک و  هاپـس  نایم  یناجمه  یناوخمه و  ینطاـب و  یلدـمه  یعون  اـهنیا  یماـمت  رب  هوـالع  دنتـشادن و  ار  یـسک  ندز  تراـسج 

ۀمعن اـهنا  : » دـیوگب وا  هب  ملظ  كرـش و  ناـشکندرگ  نارـس و  زا  مه  نآ  يرفاـک  هـک  هدـید  اور  هتفاـترب و  رمع  هنوـگچ  یتـسار  هـب  ... دوـب
زا هک  نخس  نیمه  هحفص 152 ] رطاخ [  هب  یتح  و  یشاب ؟ نم  رازگـساپس  رکاش و  دیاب  هک  تسا  یتمعن  متـشکن  ار  وت  هک  نیا  هروکـشم »

یناملـسم تریغ  تیمح و  رگم  تسا . هدرکن  دوباـن  هدزن و  ار  رارـض  دـیآیم ، یتسرپتوغاـط  هب  توعد  ملظ و  قلطم و  كرـش  يوـب  نآ 
هک يراکیپ  هصرع  رد  مه  نآ  دیوگب ؟ يزیمآریقحت  نانخس  هنوگ  نیا  هاپس !!! نارس  زا  مه  نآ  یناملـسم  اب  یملاظ  كرـشم  هک  دباتیمرب 

یتسار هب  !!؟ تسا هدش  رضاح  اج  نیا  رد  ناشهناکرشم  هاگدید  نیمه  لیلد  هب  ناملاظ و  ندرب  نایم  زا  يارب  اتمهیب !! زرابم و  ناملسم  نآ 
زا تسوا ، نامزرمه  ناردارب و  لتاق  براض و  هک  يرگمتـس  كرـشم و  تبحم  فطل و  قریب  ریز  هک  دباتیمرب  نیتسار  يدـحوم  هنوگچ 

تمقن و زج  یتزع  تمعن و  هچ  تسا ، ملظ  رفک و  نارـس  رهم  دروم  همه  هک  یگدـنز  نآ  رد  یتـسار  هب  ددرگ و  رادروخرب  تاـیح  تمعن 
و دنزیمن ، ار  یکرشم  درادیمنرب ، یمخز  دهدیمن ، ناشن  دوخ  زا  گنج  رد  یتلوص  هک  یسک  تسین  يدیدرت  !!! تسا هتفهن  یعقاو  تلذ 

رگا یتح  یـسک -  نینچ  اعطق  دشاب و  مالـسا  رگـشل  نازوسلد  نازابناج و  زا  دناوتیمن  زگره  تسا ، رفک  نارـس  تبحم  دروم  هنوگ  نیدب 
نامثع هحلط و  باطخ و  نب  رمع  رارف  همه  نیا  اب  . تسا نایرارف  هرمز  زا  دنشاب ، هدرکن  رکذ  شرارف  رد  زین  یعجارم  لیالد و  ننـست -  لها 

رکذ البق  هک  یکرادـم  رب  هوالع  دـناهدرک . تبث  نایرارف  اب  وا  شاخرپ  رـضن و  نب  سنا  هیـضق  لیذ  رد  ننـست  لها  باتک  عجرم و  اـههد  ار 
نیا تنس  لها  نینچمه  هحفص 153 ] [ ] 73 . ] دینک هعجارم  دیناوتیم  هحفص  لیذ  رد  صوصخ و  نیا  رد  ننـست  لها  رگید  عجارم  هب  دش ،

مـسق دوخ  اب  هک  مدزن  ار  رمع  تهج  نآ  زا  تفگ : رارـض  هک  دـناهدرک  یناشوپال  لوقعمان  ربخ  لوعجم و  ثیدـح  نیا  اـب  ار  رارـض  لـمع 
نبا جـهنلا ، حرـش  « ) شیرق نم  الجر  لتقا  الا  تیلآ  ینا  باـطخلانبا  اـی  ةروکـشم  ۀـمعن  اـهنا  : » منزن ار  شیرق  زا  سک  چـیه  مدوب  هدروخ 
دوب ربمایپ  هدروخ  مسق  نانمشد  زا  رارض  مینادیم  هک  یلاح  رد  يرابهکحضم  هرخسم و  نخس  هچ  یتسار  هب  ص 20)و  دیدحلایبا ج 15 ،

زا ربمایپ  رگم  هک  تسا  نیا  تنس  لها  زا  لاؤس  و  دنک . راسنوگن  الک  ار  مالـسا  مچرپ  هک  نیا  دمآ و  ههبج  هب  ربمایپ  نتـشک  يارب  الـصا  و 
نامثع نب  سامش  بطاح ، يالوم  دعس  شحج ، نب  هللادبع  دندوبن ؟ شیرق  زا  بعصم  نینچمه  هزمح و  دوبن ؟ شیرق  زا  یلع  دوبن ؟ شیرق 
شیرق زا  دنامالسا ، يادهش  ههبج و  نیمه  ناگدشهتشک  زا  هک  تیبه  رـسپ  ود  نمحرلادبع ؛ هللادبع و  دسالادبع ، نب  ۀملـسوبا  دیرـش ، نب 
باسح نیا  اب  دندوبن ؟ شیرق  زا  دوب ، هدمآ  ناشعمق  علق و  يارب  دوخ  حور  ناج و  یمامت  اب  رارـض  هک  رگید  نت  اهد  نانیا و  رگم  دندوبن ؟

راکـشآرپ يراب  دوب . هدمآ  دحا  گنج  ههبج  هب  راخ  هتوب و  راوید و  رد و  اب  ندـیگنج  يارب  دـبال  دوب  هدروخ  ار  یمـسق  نانچ  رارـض  رگا 
راتـشک یعطق و  دـصق  هنـشت و  بعـصم و ... هزمح ، یلع ، ربماـیپ ، هـلمج  زا  شیرق  یقیقح  نازراـبم  نادرم و  نوـخ  هـب  رارــض  هـک  تـسا 

هک دوب  دوخ  یناـنچ  نآ  بوبحم  رمع  یناـج و  تسود  هب  دوب ، هدروـخ  دـنگوس  تشذـگ و  هک  ناـنچ  طـقف  تشاد . ار  ناـنآ  هناـمحریب 
گنج لـئاسم  هیـشاح  رد  یئزج و  هنوـگ  هب  مه  نآ  راـبخا  یـضعب  رد  هک  نیا  اـما  هحفـص 154 ] دـناسرب [ . يرازآ  نیرتمک  تسناوتیمن 
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هک رابفسأت  یغورد  زج  دنشاب ، مالسا  هاپس  زا  رتالاب  یهاگیاج  رب  نانآ  تشاذگن  دیگنج و  نمـشد  اب  هوک  يالاب  رد  رمع  هک  میناوخیم 
هب گنج  اقلطم  هک  تسا  راکـشآرپ  دـنادیم  ار  دـحا  گنج  ياـبفلا  هک  سک  نآ  دزن  رد  تسین و  دـننکیمن ، شرواـب  زین  ناـکدوک  یتح 

نیرتمک ناناملـسم  تمیزه  زا  لبق  مه  نآ  هگنت و  ظفاحم  نازادـناریت  يزاسکاپ  زج  اج ، نآ  هظحل  کی  یتح  زگره  هدیـسرن و  هوک  يالاب 
دنهد و رییغت  دنناشوپب ، دناهدوب  هوک  يالاب  رب  هک  ار  دوخ  نایرارف  هاگیفخم  هک  نآ  يارب  ناینـس  زا  یـضعب  و  تسا . هدادن  خر  يايریگرد 

تینهذ رد  ببـس  نادـب  ات  دـناهدناشک  مه  الاب  نآ  هب  هقیقد -  هس  ود  هدـش  رگا  یتح  ار  گـنج  هنماد  دوخ  شیپ  زا  دـننک ، ریهطت  یعون  هب 
همه نیا  اب  تسا ... هدرک  يراک  زین  تیـصخش  نآ  هدـش و  ور  هب  ور  نمـشد  اب  ـالاب ، نآ  ناـشيرارف  تیـصخش  هک  دـنیامن  اـقلا  هدـنناوخ 
همه و  هوک ... يـالاب  ناـیرارف  تسا و  هدوب  رازراـک  هصرع  رد  ربماـیپ  اریز  تسین ... لاکـشا  زا  یلاـخ  يایگتخاـس  هنحـص  نینچ  نتخاـس 
الاـب نآ  زونه  ناـیرارف  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دوریم ، ـالاب  هوک  يوس  هب  گـنج ، یلک  شتآ  نتـساک  ورف  زا  سپ  ربماـیپ  هک  دـننادیم 
مولعم دـشاب ... ام  تسد  الاب  نمـشد  دـیراذگم  تفگ  نایرارف  هب  ربمایپ  هک  دـناهدرک  لعج  ار  یثیدـح  نینچ  نازاـسربخ  هاـگ  نآ  دنتـسه .

نآ هدیسر و  نایاپ  هب  گنج  هک  تاظحل  نیرخآ  رد  نایرارف  ارچ  تسا  هتفر  رگا  و  هتفر ، هوک  يالاب  نآ  هنوگچ  یلایخ  نمـشد  نیا  تسین 
هچ نانآ  دوب ، نمشد  اب  مزر  لوغـشم  رازراک  هصرع  نییاپ ، رد  ربمایپ  هک  عقوم  نآ  ینعی  ، نیا زا  شیپ  دناهدز و  ار  اهنآ  ربمایپ  نامرف  هب  مه 

راوهراشا ییوگ  حـیولت و  هب  هحفـص 155 ] هکلب [  حیرـصت ، هب  هن  مه  نآ  ننـست  لها  نیخروم  زا  یـضعب  هک  نیا  هوـالع  هب  دـناهدرکیم .
هناملاظ یغورد  زج  دننایامنب  نادیم  كرت  یعون  هنوگ  هب  ار  لمع  نیا  تفر و  الاب  هوک  زا  ربمایپ  هک  دنیامنب  دناهتساوخ  نینچ  دناهتـشون و 

لمع نیا  دندرک ، باختنا  دوخ  هاگهانپ  ار  هوک  دندرک و  رارف  یـضعب  رگا  هک  دننایامنب  نینچ  دـنهاوخیم  نانیا  . تسین هنایذوم  یفیرحت  و 
يوس هب  زین  ربمایپ  هک  دننکیم  مهارف  ار  بلطم  نیا  هنیمز  نخـس  نیا  اب  هجیتن  رد  داد ، ماجنا  ار  نآ  زین  ربمایپ  هک  دوب  هنارواگنج  يدـیهمت 

تقیقح تلادـع و  قح ، هاگـشیپ  رد  دـننادیم  همه  هک  یلاـح  رد  دـنراد . ار  ینخـس  نینچ  تأرج  هنوگچ  اتفگـش ! ... تسا هدرک  رارف  هوک 
تمیق هب  یتـح  هک  نآ  وـلو  یگنج -  رد  ربماـیپ  هک  تسا  لاـحم  اریز  تسا ... رتیندوشخباـن  یتیاـنج  هاـنگ و  ره  زا  ربماـیپ  هب  رارف  تبـسن 

یناوتان هناشن  نیرتزراب  قح و  هب  لکوت  مدع  نامیا ، فعـض  هدارا ، لاوز  تیـصخش ، صقن  یعون  رارف  اریز  دنک . رارف  دوش -  مامت  شناج 
هک یتیصخش  زا  اما  دنزب . رـس  بوخ  اتبـسن  یتح  يداع و  فراعتم ، ناسنا  کی  زا  مزر  هنحـص  رد  یلمع  نینچ  تسا  نکمم  تسا . نبج  و 

ربمایپ دـح  رد  یتیـصخش  زا  مه  نآ  تسا ، تعاجـش  تابث و  قدـص ، نانوچ  لامک  تافـص  همه  لماک  يانعم  لیاضف و  یمامت  متا  رهظم 
، تیاـصو رهظم  هک  بلاـطیب  نبا  یلع  زا  لـمع  نیا  ... تسا لاـحم  یلمع  نینچ  تسا ، یهلا  نازابقـشع  نازاـبناج و  هلـسلس  رـس  هـک  متاـخ 

ههبج رد  ياهظحل  یلع  هک  هتـشونن  دوخ  تاشرازگ  یماـمت  رد  هعیـش  ینـس و  خروم  چـیه  زگره  تسا و  لاـحم  تسا ، تماـما  تفـالخ و 
رتالاو رتالاب و  یلع  زا  ظاحل  همه  هب  هک  ربماـیپ  زا  هنوگچ  هجیتن  رد  دـنک . رارف  هک  نآ  هب  دـسر  هچ  دـشاب ، هدرک  نمـشد  هب  تشپ  گـنج 

ضامغا لحم  شریذـپ و  لباق  زین  ریبز  هناجدوبا و  نانوچ  یتیـصخش  زا  یتح  رارف  يراب  هحفـص 156 ] تسا [ . نکمم  یلمع  نانچ  تسا ،
اب يریگهزادنا  هسیاقم و  لباق  توافتم  تیـصخش  ود  زا  هناگی  دحاو و  لمع  کی  ندز  رـس  هاگ  هک  ارچ  تسین . ربمایپ  یلع و  زا  اما  تسا ،

راربالا تانـسح   » دـناهتفگ هک  نیا  دـیآ . باسح  هب  هانگ  رتالاو  رترب و  يدرم  زا  وکین ، حابم و  یلمع  یتح  ماجنا  تسا  نکمم  دنتـسین . مه 
هب ایبنا  قح و  برقم  ناگدـنب  اریز  تسا . ییاجب  قدـص و  نخـس  تسا ». یهلا  هاگرد  نابرقم  هانگ  ناراـکوکین ، لاـمعا  نیبرقملا : تاـئیس 

. دیآیمن باسح  هب  ضحم  هانگ  زج  ناشیا  يوس  زا  راربا  درکلمع  دح  رد  یتانسح  راربا و  يوکین  لامعا  ماجنا  یتح  هک  دنـسریم  ییاج 
دناوخب و بحتـسم  هلفان و  زامن  تعکر  تسیب  ءاشع  برغم و  زامن  زا  سپ  تسا ) راربا  وزج  هک   ) هتـسیاش یقتم و  ناسنا  کی  تسا  نکمم 

تـسا بجاو  وا  رب  هک  اریز  تسا  هانگ  ربمایپ  يوس  زا  لمع  نیمه  ماجنا  هک  یلاح  رد  دناوخب . بش  زامن  دزیخرب و  زین  بش  همین  لثملایف 
راربا و یتح  هک  دهن  ندرگ  یتادابع  لامعا و  هب  دناوخب و  زامن  تعکر  دص  زا  شیب  دیاساین ، یمد  دتسیاب ، اپ  رب  میاد  ار  بش  موس  ود  هک 

زین گنج  لوط  رـسارس  رد  هک  نانچ  درادرب و  بقع  هب  رارف  ناونع  هب  ماگ  کی  یتح  تشادـن  قح  ربمایپ  . دـنرادن ار  نآ  تقاط  زین  ناـکاین 
هتفر یلع  زج  همه  تشادن و  یعفادم  چـیه  یلع ، زج  هک  تاظحل  نآ  رد  داتـسیا و  هوک  نانوچ  تشادـنرب و  بقع  هب  زین  ماگ  کی  میدـید 
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هب یتخیرگن و  زین  وت  هک  تسا  هنوگچ  دومرف -  زین  یلع  هب  یتـح  ناـیرارف -  لـمع  رب  بضغ  مشخ و  ماـقم  رد  داتـسیا و  هنت  کـی  ، دـندوب
... ] منکیم ادـتقا  وت  هب  لاح  همه  رد  نم  دراد ؟ ناکما  رفک ، ایآ  ناـمیا  زا  سپ  دومرف : خـساپ  وا  هب  هلـصافالب  زین  یلع  یتسویپن و  نارگید 

يراـک نینچ  تخاـبیم و  ار  شناـج  ربماـیپ  دوب . نت  ود  نیا  تماـما  توبن و  تراـهط ، تمـصع ، ماـقم  اـب  ریاـغم  رارف  يرآ  هحفص 157 ]
هب وا  نامیا  مدع  دوخ و  تلاسر  ياعدا  هب  ندرک  تشپ  ادخ ، زا  نتفاترب  يور  يانعم  هب  ربمایپ  کی  رارف  گنج ، هنحـص  رد  اریز  درکیمن ،

دوشیم هچ  ار  امش  : » درادیمرب دایرف  رارکت  عیجرت و  هب  وا  نآرق  یمامت  دنیبیمناور و  دوخ  باحـصا  رب  ربمایپ  هک  ار  يزیچ  و  تسا . قح 
هک ار  ینخـس  یـسک  نینچ  هنوگچ  دیبای ». رترب  ییاهـشاداپ  ات  دیـشورفیمن  وا  هب  ار  ناتیگدـنز  دـیزابیمن و  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک 

، گنج تاظحل  نیرخآ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تقیقح و  کی  دـنامیم  دـهدن . ماجنا  دوخ  تسا  ياهملک  نانچ  روآماـیپ  دـیوگیم و  دوخ 
شنارای ناوت  قمر و  یمامت  تفایرد  هک  هاگ  نآ  دـید ، یعطق  تکاله  یعقاو و  رطخ  رد  ار  دوخ  كدـنا  ناعفادـم  ناج  ربمایپ  هک  هاگ  نآ 

هک دـنک  يراک  ات  دیـشوک  ناسنیدـب  داد و  رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  هوک  دـنرادن ، یناوت  شوت و  ناشمادـک  چـیه  رگید  هدیـسر و  اهتنا  هب 
باحـصا ناج  تسا ، هتفرگرب  دوخ  یعیبط  راصح  ار  هوک  هک  نآ  نمـض  ات  دهد ، همادا  شباحـصا  وا و  هیلع  وس  کی  زا  ار  گنج  نمـشد 

يدرم يوس  زا  هنامیکح و  بجاو و  یلمع  هکلب  تسین ، رارف  يانعم  هب  زگره  لـمع  نیا  هک  مینادیم  و  دـهد ... تاـجن  زین  ار  دوخ  كدـنا 
اما داهنن ... بقع  هب  ماگ  کی  دوب  هدنام  ههبج  رد  اهنت  کت و  هک  ياهظحل  رد  وا  تسا ... نسحتـسم  ارجالامزال و  وا  نوچ  ریبخ  دنمدرخ و 

هاپـس كدنا  كدـنا  دـهدیم و  رارق  دوخ  رـس  تشپ  ار  هوک  نانآ  ناج  ظفح  يارب  دـناهتفرگ  ار  شرود  كدـنا  سب  ینایهاپـس  هک  کنیا 
دشکیم و الاب  دوخ  اب  هوک ، هگنت  هانپ  رد  دنسریم ، تداهـش  هب  دنزیریم و  ورف  نازخ ، زیرگرب  نانوچ  هظحل ، ره  هک  ار  دوخ  رامـشمک 
، ریثک دادـعت  همه  نآ  اـب  نمـشد  مینیبیم ، هک  ناـنچ  هجیتن  رد  دـنزیم ... نمـشد  هب  هحفـص 158 ] ار [  اههبرـض  نیرتتخـس  اج  نامه  زا 

نیلوا هب  ار  دوخ  هک  دنباییمن  ار  نآ  تأرج  دـناهدرک ، مالـسا  هاپـس  زا  هک  یکانتـشحو  راتـشک  نآ  زا  سپ  نت ، رازه  هس  دودـح  یتیعمج 
هن وا  هک  تسا  مولعم  دنناسرب . دنتـسین ، رتشیب  رفن  هاجنپ  لهچ  زا  هک  شباحـصا  مک  دادـعت  نیمه  نایم  رد  ار  وا  ات  دـنناسرب  هوک  ياههنماد 

هدـنام و لطعم  وا  ربارب  رد  شیوخ  ياوق  یمامت  اب  نمـشد  هک  هدرک  باختنا  ار  یعـضوم  گـنج  هظحل  نیرخآ  رد  هکلب  هدرکن ، رارف  اـهنت 
تـسکش و  ینوبز ، تیاهن  رد  حـتاف  رهاظ  هب  نمـشد  گنج ، ياههظحل  نیرخآ  رد  هجیتن  رد  و  درادـن . ار  نداـهن  شیپ  ماـگ  کـی  تأرج 

یپ ناگتـشک  ندرک  راـپ  تل و  نادیهـش و  ندرک  هلثم  هب  هوـک ، هنماد  رب  يریگرد  هنحـص  زا  رود  طـقف  ار  گـنج  راـک  دنیـشنیم و  بقع 
نآ یب  هدزباتـش ، سب  هنالوجع و  ناکم  نامه  زا  دـنک و  کیدزن  وا  ناعفادـم  ربمایپ و  هب  ار  دوخ  ماگ  کی  دـنکیمن  تأرج  دریگیم و 

كاخ اب  ار  هنیدم  ات  دوب  هدمآ  هک  تسا  ینمـشد  نیا  اریز  . تسا رارف  تشگزاب و  راک  رد  دسرب  دوخ  یـساسا  فادها  زا  مادک  چیه  هب  هک 
، شیرق نازابرـس  هک  دنک  جارات  نانچ  ار  رهـش  دهد و  نایاپ  ربمایپ  تایح  هب  دنک و  عطق  دنکرب و  هشیر  زا  ار  مالـسا  تخرد  دنک . ناسکی 
زا مادک  چیه  هب  ددرگیمزاب و  هنانوبز  هک  یلاح  رد  دنرب ... تمینغ  هب  دنناشنب و  دوخ  نابـسا  كرت  رب  ار  ناملـسم  نانز  زا  ینانز  کی ، ره 

نارادمچرپ زا  نت  هدزای  لاح  نیع  رد  دناهتشک ، ار  مالسا  هاپـس  زا  یناگرزب  بعـصم و  هزمح و  رگا  و  تسا . هدیـسرن  شیوخ  فادها  نیا 
شبیصن تفخ  تریح و  هوک و  ياپ  رد  ندناماو  زج  یناشخرد  حتف  چیه  دناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناروشحلس  زا  يدادعت  زین  شیوخ و 

دوب نکمم  هنوگچ  دوب  نیا  زج  رگا  ... دـناهدناماو هحفـص 159 ] ینوبز [  تلذ و  تیاـهن  رد  رفن ، هاـجنپ  ربارب  رد  رفن  رازه  هس  و  هتـشگن ...
ناشتیعقوم نانآ و  لاوحا  تیفیک  مالسا  هاپس  زا  هنوگسامتلا ، زیمآعرضت و  ینحل  اب  دتسیاب و  هوک  هنماد  رب  دوخ  هاپـس ، هدنامرف  نایفـسوبا 

چیه ـالوا  هک  تسا  تقیقح  نآ  زراـب  رگناـشن  دـناهدرک  شرازگ  دوخ  نوتم  یماـمت  رد  ننـست  لـها  دوخ  هک  هنحـص  نیا  دوش ... اـیوج  ار 
رد نمـشد  هاپـس  هدنامرف  هاگ  نآ  دـهد و  خر  يايریگرد  هوک  يالاب  رب  تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  تسا . هدادـن  خر  هوک  يالاب  رب  یگنج 

نیا رد  شیرق  هاپـس  هک  نیا  اـمود  دـسرپب و  اـهییالاب  نآ  تیعقوم  زا  هجیتـن  رد  تسا و  ربـخ  هچ  ـالاب  نآ  دـمهفن  دـشاب و  هراوس  هوک  ياـپ 
اهدـعب هک  عفادـم  کی  هانپ  رد  طـقف  اـهنت  هنت و  کـی  ار  ربماـیپ  یتعاـس  ناـنآ  اریز  دنتـشادن ... قلطم  تلذ  تشحو و  زج  صاـخ  تاـظحل 

هانپ رد  هداد و  هوک  هب  تشپ  نانآ  هک  کنیا  دنرادرب ... شنایم  زا  دندوب  هتسناوتن  دندوب و  هدید  راکیپ  هنحـص  رد  دشیم ، نوزفا  ناشدادعت 
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هک نیا  هجیتن  رد  ... دـننارورپب رـس  رد  ار  لاحم  حـتف  يوزرآ  يزوریپ و  هشیدـنا  دنتـسناوتیم  هنوگچ  دـندوب ، دوخ  عمجت  تردـق  ظـفح و 
دوب نآ  رگناشن  لبه » لعا  : » دز دایرف  تفرگ و  تسد  يالاب  ار  شیادخ  یگنس  همسجم  لبه  هایس ، نایدام  رب  راوس  هوک  ياپ  رد  نایفـسوبا 

ناربـج يارب  نوـبج  نوـبز و  درم  عـقاو  رد  دـنیرفایب ... تزع  یعوـن  تفخ ، ینوـبز و  همه  نیا  تهج  هب  شیوـخ  هاپـس  و  دوـخ ، يارب  هـک 
زیچ همه  رد  ناکرـشم  نیا  . تسا هدـیماجنا  شیرق  رگـشل  دوس  هب  نآ  نایاپ  گنج و  ینعی  هک  دـیامنب  ناـنچ  تساوخیم  شیوخ  تسکش 

هحفـص 160] دوس [  هب  زگره  هک  ار  یگنج  دنتفگیم ... غورد  نامـسآ  نیمز و  ربارب  رد  نشور  زور  دـندوب . اعدا  هعدـخ و  غورد و  دوخ 
ار شایگنس  يادخ  درکیم و  ریـسفت  لیلحت و  شیوخ  يزوریپ  دوخ و  دوس  هب  يدرخمک ، تحاقو و  تیاهن  رد  دوب ، هدیماجنین  وا  ییاهن 

ياهظحل دوب . ربمایپ  يارب  يدوجو  ياههظحل  نیرتخلت  زا  نیا  .و  تسنادیم وا  بناج  زا  ار  نیغورد  یحتف  نینچ  دوب و  هتفرگ  تسد  رس  رب 
بلق هک  يدرد  تفرگ . ورف  ار  ربمایپ  ناج  میظع  يدرد  لبه » لعا  : » دز دایرف  تشارفارب و  ار  یگنس  همسجم  رگمتس  نطابهایـس و  درم  هک 

رد نونکا  مه  هک  گنج ، رابنوخ  ياهمخز  نیا  همه  زا  هک  يدرد  تفوک . مهرد  ار  شیاضعا  یمامت  دیرد و  ار  شدوجو  یمامت  ناج و  و 
ار شحور  نانچ  درک و  وحم  ار  شیاـضعا  یگتـسکش  یماـمت  هک  دوب  ناـنچ  درد  نیا  دوب . رتتخـس  رتزوسناـج و  دـیچیپیم ، شیاـپارس 

يدرم وس  کی  رد  دوب . نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  اسوسف ! اغیرد و  . دومنیمن ریذپفیـصوت  ینایب  چیه  اب  هک  درک  هودنا  مشخ و  رابنارگ 
دوجو و یمامت  قلاخ  هناشن و  یتسه و  تمظع  تردـق و  یماـمت  رهظم  ار  ناـجیب  یئیـش  هتفرگ ، تسد  رب  ار  یگنـس  زا  ریقح  ياهمـسجم 
ار ینانآ  یگدنز  زیچ  همه  دوب و  هدیشک  تواقـش  تکاله و  نوخ و  كاخ و  هب  تب ، نیا  شتـسرپ  يادوس  هب  ار  ینامدرم  هتفرگ  تانئاک 

رکفت نیا  یلهاج ، هشیدـنا  نیا  ندودز  يارب  هک  دوب  يربمایپ  رگید  يوس  نآ  و  دوب . هدرک  انب  لـهج  ياـهداینب  متـس و  فـالخ ، غورد ، رب 
يدرد هچ  یتسار  هب  .و  دوب هدرک  مایق  دوب ، هدرک  خسم  تیعبس  تیمیهب و  تالاح  نیرتتسپ  رد  روناج  یعون  هب  ار  یمدآ  هک  كانتـشهد ،

هحفص 161] هرذ [  هرذ  رد  روهظ و  هولج  هولج  رد  دوجو ، ملاع  رسارس  رد  ار  قح  یسودق  یحوبس و  تمظع  هک  ربمایپ  نیا  تشاد . ربمایپ 
يارب ار  شناـج  رمع و  رـسارس  یگدـنز ، همه  دـیدیم و  دوخ  بلق  قمع  یتـسه و  نطاـب  رهاـظ و  رد  هدرک و  دوهـش  دوـمن ، دوـب و  راـثآ 

، ینایفـس هیفـس  درم  نیا  یناـملظ ، ناطیـش  نیا  شربارب ، رد  دوـب و  هدرک  تیرـشب  هیدـه  یتـمکح  گـنهرف و  نینچ  تداهـش  و  هدـهاشم ،
، دوخ اب  دوخ و  یپ  رد  ار  نت  نارازه  رکفت  نیا  میکحت  يارب  تسا و  رترب  ادخ  نیا  تفگیم  دوب و  هتشادرب  ار  گنس  لگ و  زا  ياهمسجم 
وا هنـالهاج  رکفت  یتخبدـب  ناـسنا و  نـیا  ینوـبز  يارب  یجنر  هـچ  ربماـیپ  دیـشکیم . تکـاله  تواقـش و  موـتحم  خزود  ياـههاگترپ  هـب 

همه نیا  ناگتشرف  دیدیم ، ار  همه  نیا  نامسآ  دندوب . مدآ  يهداز  ناسنا و  ود  ره  دندوب . ناسنا »  » ود ره  دوجوم  ود  نیا  ادنوادخ ! . دربیم
... تسیرگیم نوخ  دوخ  بلق  ناـج و  قمع  رد  تسیرگنیم و  هنحـص  نیا  هب  هناـنگمغ  ربماـیپ  دـیدیم ... ار  همه  نیا  ادـخ  دـندیدیم . ار 
نیا زا  ار  تیرـشب  هرکیپ  اـت  دوـب  هداـهن  نیکرچ  ياههدـغ  نیا  ناـیم  رد  ریـشمش  لـیلد  نیا  هب  يرآ  درکیم . دـیاب  هچ  مدرم  نیا  اـب  اـبجع !

، هعیش دنمشناد  تیاور  ساسا  رب  . لبه لعا  تشادرب : دایرف  رگید  راب  نایفسوبا  دشخب . تاجن  هشیدنا  حور و  ياهناطرس  ریگارف و  ياهدرد 
درم سپـس  .« تسا رتراوگرزب  رترب و  هک  تسادـخ  لجا : یلعا و  هللا  :» دـیوگ نینچ  ار  درم  خـساپ  هک  داد  نامرف  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ربماـیپ 

، دزاسب گنـس  زا  يراکمه » ادـخ -   » رگید و يروای  دوخ  یگنـس  تب  راـنک  رد  و  دزادـنین ، اـت  گـنت و  زا  ار  دوخ  هک  نآ  يارب  رکفهتوک 
: ] هدـب ار  شخـساپ  نینچ  دومرف  یلع  هب  ربماـیپ  .« دـیرادن ار  تب  نیا  امـش  میراد و  ازع  تب  اـم  مکل : يزع  ـال  يزعل و  اـنل  نا  :» تفگ نینچ 
هب ار  یلع  نایفسوبا ، هاگ  نآ  .« دیرادن يرورس  نینچ  هک  دییامـش  تسام و  هاشداپ  رورـس و  ادخ  مکل : یلوم  انالوم و ال  هللا  [ » هحفص 162

ار تیازع  تال و  نوبز  ياهتب  نآ  وت و  ادخ ، دومرف : شخـساپ  یلع  هدش . هتـشک  ای  تسا و  هدنز  دـمحم  ایآ  هک  داد  دـنگوس  يزع  تال و 
هدعو زین  نانخـس و  نیا  یمامت  يرآ  . دونـشیم ار  وت  نخـس  نونکا  مه  تسا و  هدنز  ربمایپ  هک  هللا  هب  دنگوس  دنک ... تنعل  وت  دوخ  نانوچ 

یلو دش ... لدب  در و  یلع  نایفسوبا و  نایم  دناهتشون  هعیش  نیثدحم  نیخروم و  هبطاق  هک  نانچ  ردب  ناکم  هنحـص و  رد  رگید  لاس  گنج 
وا ياج  هب  ار  رمع  مان  دنتـشادرب و  ار  یلع  مان  دنزاسب ، غورد  ثیدح  ات  دنتفرگیم  لوپ  هیماینب  زا  هک  ننـست  لها  نایوار  میدید  هک  نانچ 

نابز زا  هک  ینیرفن  نعل  نآ  ات  دننک  يراک  دنتـساوخیم  الوا  راک  نیا  اب  اریز  دندوزفا . ارجام  نیا  رب  ییاهگرب  خاش و  دوخ  زا  دنتـشاذگ و 
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مان و چـیه  هک  رمع  دوخ  دوبعم  يارب  ات  دـننک  يراک  ایناث  دوشن و  المرب  ناـیب و  شیپ  زا  شیب  دوب ، هتفر  ناـشرفک  ناـمدود  رـس  هیلع  یلع 
ساـبل رد  یگدنـشخرد ، هوـلج  یگنج ، یگتـسجرب  یعوـن  تشاد  دـهاوخن  زین  یگنج  چـیه  رد  سپ  نـیا  زا  هتـشادن و  گـنج  رد  یناـشن 
یناشن مان و  تزع و  تیبثت  هب  دننک و  ناربج  ار  وا  لامعا  ریاس  رارف و  یفنم  يدوجو و  ياههولج  ناسنیدب  و  دـننیرفایب ، ربمایپ  ییوگنخس 

فـصنم ناـسنا  ره  هک  نآ  لاـح  دنـشارتب و  دوـب ، تیب  لـها  نمـشد  تیـالو و  قـح  بصاـغ  شیوـخ  رمع  لاوـحا  همه  رد  هـک  يو  يارب 
هک هدوب  نیا  رد  مسر  هشیمه  یناولهپ  یـسامح و  ياهگنج  رد  هژیوب  میدق  رد  دنادیم  دراد  مهف  لقع و  یکدوک  هزادنا  هب  هک  يدنمدرخ 

هدنامرف ود  ای  دنیآیم و  هحفص 163 ] رد [  مه  اب  نت  هب  نت  مزر  هب  هک  وجدروآ  ود  دنیوگب . نخس  رگشل  ناهدنامرف  اب  رگـشل  ناهدنامرف 
رگیدمه اب  دنراد ، يرکف  شلاچ  رگیدکی  اب  دنتـسه و  مه  ياتمه  هک  میکح  ود  ای  دنگنجیم و  مه  اب  هنحـص  رد  هک  هاشداپ  ود  ای  هاپس و 

نیا رد  هک  هداس  يزابرس  هاگان  مصخ ، هاپس  نایم  رد  و  دیوگب ، نخس  مصخ  هاپس  اب  يرگشل  هدنامرف  هک  نیا  هن  دمآ ، دنهاوخرد  نخس  هب 
هب یسک  نینچ  هدزن ، مصخ  هب  زین  رگنلت  کی  یتح  گنج  رسارس  رد  هتشادن و  نمشد  هب  ندرپس  رس  رارف و  زج  یماقم  عقوم و  چیه  گنج 

ار یلع  مان  ننست  لها  يرآ  ددرگ . مالسا  هاپـس  یمـسر  يوگنخـس  دهد و  خساپ  دزیخرب ، گنج  ناروآمزر  ناگرزب و  ریاس  عمج و  ياج 
، دنکفایم كاله  كاخ  هب  دنزیم و  ار  ناملاظ  زا  رگید  يدادعت  دروآیمرد و  اپ  زا  ار  رفک  نارادمچرپ  نیرتشیب  ناشدوخ  تیاور  هب  هک 

بیجع خیرات  رد  ییاهفیرحت  نینچ  یتسار  هب  دنهنیم . وا  ياج  هب  تسا  هتشکن  ار  نانمـشد  زا  رفن  کی  یتح  هک  ار  رمع  مان  دنرادیمرب و 
گنت زین  رکبوـبا  يارب  هنیمز  هک  نیا  يارب  ننـست  لـها  نوـتم  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  نیا  همه  زا  رتبیجع  .و  تسا بیجع  قوفاـم  هکلب  و 

و تسا ، هدنز  ربمایپ  ایآ  دهد  شخـساپ  هک  دیـسرپ  وا  زا  لوا  دیـسرپ و  رکبوبا  زا  ار  تالاؤس  نیا  یمامت  نایفـسوبا  هک  هدـمآ  نینچ  دـیاین 
رد بلغا  دید ، دیهاوخ  اهدعب  هک  نانچ  تسین و  هدوهیب  تنس  باحصا  يوس  زا  دیهمت  همه  نیا  هتبلا  دیـسرپ . رمع  زا  دادن ، خساپ  وا  نوچ 

نیدب ات  دوشیم  زاغآ  نامثع  هاگ  نآ  رمع و  سپـس  رکبوبا و  اب  لوا  مامت و  تبون  هب  ددرگیم  حرط  هک  يزایتما  ره  اهنآ  لوعجم  تایاور 
و نت ، هس  نیا  یگتسیاش  بیترت  نیمه  هب  زین  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  تما ، يربهر  تفالخ و  راک  هک  دننک  ورف  نینچ  مدرم  ناهذا  رد  هلیسو 
رد ناشیمامت  هحفص 164 ] اریز [  دنربب . نامثع  زا  یمان  دناهتسناوتن  رگید  اج  نیا  رد  اما  دش !!! راذگاو  هس  نآ  هب  ناشتفالخ  یلزا  بیترت 

هنیدم زا  زور  هس  ات  هکلب  تفر ، رد  ههبج  زا  گنج  زاغآ  نامه  زا  اهنت  هن  نامثع  هک  دناهدرک  شرازگ  مامت  تحارـص  هب  دوخ  راثآ  یمامت 
خیراوت رد  . دـش ادـیپ  هنیدـم  رد  شاهلک  رـس و  دوب  هتـشذگ  گـنج  زا  هک  زور  هس  زا  سپ  تشگ و  ناـهنپ  یفخم و  ياهشوـگ  تخیرگ و 

وا هب  ربمایپ  تشگزاب  هنیدـم  هب  نوچ  تخیرگ و  صوعا »  » ات وا  هک  دناهتـشون  نامثع  رارف  هرابرد  ننـست  لها  نیققحم  زین  تسا و  روکذـم 
راـک هب  ییاـج  رد  اـههژاو  نیا  ـالومعم  و  دوب . هناـناج  گرزب و  یکلتم  نیا  یتخیرگ . هدرتـسگ  رواـنهپ و  هچ  ینعی  هضیرعل » اـهنا  : » دومرف
هفافل رد  ربمایپ  هجیتن  رد  دشاب . هتفرگ  ار  لیوط  ضیرع و  يورملق  دـشاب و  هدرک  ياهدرتسگ  روانهپ و  هنمیهرپ ، حـتف  يرادرـس  هک  دوریم 

رد یـسلجم  همـالع  !! ياهدرک ياهدرتسگ  هنمیهرپ و  رارف  هچ  دومنیم : وا  هب  ار  درم  هناـنامرهق !! رارف  رگناـیب ، رـصتخم و  هملک  کـی  نیمه 
يو تسین . دروـمیب  لاـقم  نیا  رد  نآ  رکذ  هک  دراد  ياهلمج  دـنچ  هـفیلخ  هـس  نـیا  رارف  هراـبرد  ص 234  ج 1 ، بولقلا ، تایح  باـتک 

رد رکبوبا  هک  دناهتفگ  ناشیا  رثکا  رمع ... نتخیرگ  رد  دـناقفتم  هعیـش  اب  ننـست ) لها  ینعی   ) ناشیا زا  يریثک  عمج  يدـقاو و  : » دـیوگیم
زین یلادـج  گنج و  چـیه  رکبوبا  زا  هک  دناهتـشون  نینچ  دوخ  راثآ  رد  اقفتم  عیـشت  ننـست و  لها  یمامت  هک  نیا  نمـض  تخیرگن ؛ گنج 
هاـگ نآ  دروخ »... یتحارج  تبرـض و  یـسک  زا  هن  دز و  یتحارج  تبرـض و  یـسک  هب  هن  گـنج  ياـهههبج  یماـمت  رد  ینعی  درکن ، زورب 

هحفـص تباث [  گنج  رد  رکبوبا  دننک  اعدا  هک  درک  روصت  ناوتیمن  [ ... 74  ] یفاصنایب و نیا  زا  شیب  یتسار  هب  دـیازفایم : نینچ  همالع 
هکرعم نینچ  رد  هک  دننکیمن  رکف  دوخ  اب  رخآ  تفاین . یتحارج  تبرض و  زین  رفن  کی  زا  دزن و  یتبرض  ار  رفن  کی  یتح  اما  دنام و  [ 165
هنوگچ تسا ، هدنام  وا  اب  رکبوبا  رگا  تسا  هدـنامن  ربمایپ  اب  یـسک  دـنهنیم و  اهنت  ار  ربمایپ  ترـضح  دـنزیرگیم و  همه  هک  یکانتـشحو 

هک تسا  یندیـسرپ  دـناسرن ، یـسک  رب  تحارج  دـنکن و  گنج  يدرماـن  زا  وا  میریگ  دـنزن ... تحارج  بیـسآ و  ار  نت  کـی  هک  دوشیم 
وا هک  دنتسنادیم  رافک  مییوگب  هک  نآ  رگم  درادیمن ... رب  زین  مخز  کی  درادن و  ضرعتم  کی  یتح  وا  هدرک و  اهر  ار  وا  نمشد  هنوگچ 
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ار هبیسن  نز ، نآ  راصنا و  اههناجدوبا و  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  هنرگو  دنتشگن . وا  ضرعتم  ببـس  نیدب  تسا و  قفاوم  ناشیا  اب  نطاب  رد 
ییوجرطاخ تیاعر و  همه  نیا  دـننادیم  ربمایپ  بارحم  سینا  راـغ و  راـی  ننـست ، لـها  هک  ار  یـسک  دـنناسرب و  مخز  تحارج و  همه  نآ 

زا هراومه  دننکیم و  دوخ  راثآ  رد  هعیـش  ناخروم  نادنمـشیدنا و  یمامت  هکلب  یـسلجم ، همالع  اهنت  هن  هک  تسا  یلاؤس  نیا  يراب  ؟ دـننک
یتبرـض یـسک  زا  هن  دـندز و  ار  یـسک  هن  دـندشیم و  رـضاح  اهگنج  رد  نت  هس  نیا  تسا  هنوگچ  هک  دـنابلطم  نیا  يایوج  ننـست  لها 

دیـسرپ و دناوتیم  دراد  تریـصب  تقد و  یکدنا  هک  يدنمدرخ  ره  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دـندشن ؟ یمخز  دروم  کی  رد  یتح  دـندروخ و 
خیرات ناناملسم  هک  تسا  نیا  قح  يراب  هحفص 166 ] دشن [ . رت  دز و  هطوغ  نایرع  ایرد ، رد  نالف  دنیوگب  هک  دنامیم  نیا  هب  دومن : حرط 

زا نیغورد  لوعجم و  یخیرات  زج  مالسا  ردص  رد  ننست  لها  تما و  هبطاق  هژیوب  و  دنرادن . خیرات  نانآ  مییوگب  تحارص  هب  يرآ  دنرادن .
نیا هدـش ... هتـشون  نایوما  سپـس  هفیلخ و  نآ  هفیلخ و  نیا  ياهتـساوخ  ءاوها و  ساسا  رب  هک  تسا  یخیرات  نیا  دنتـشاذگن . ياج  هب  دوخ 

نادزم هب  ملق  نارودزم و  دـناهدناسر و  تداهـش  هب  یبرع  ياهنیمزرـس  هشوگ  هشوگ  رد  ار ، تلاسر  نادـناخ  ناـمولظم  هک  تسا  یخیراـت 
حادم رایـسب  ياهنرق  و  دناهدرک ... يراددوخ  نانآ  تیمولظم  ناتـساد  نایب  قدـص و  قح و  هعاشا  زا  دناهتـسناوت  هک  اج  نآ  ات  رابج  ماکح 

... تسا روز  لوق  قحان و  نخس  ضقانتم و  لاوقا  زا  هدنکآ  رـسارس  تنـس  لها  خیرات  هجیتن  رد  . دناهدوب لوسر  نادناخ  نالتاق  نارگمتس و 
درک دـهاوخ  المرب  ار  یقیاقح  هاگآ  ریبخ و  يدـقتنم  نامـشچ  رب  زاب  شـضقانت  فالخ و  همه  نآ  اب  هک  تسا  یخیرات  نیا  لاح  ره  هب  اما 

میدینش شرارف  رب  ینبم  وا  دوخ  فارتعا  هب  رمع  لوق  زا  ننست  لها  تیاور  کی  رد  نیا  زا  شیپ  . دناسریم تابثا  هب  ار  ام  نخس  قدص  هک 
ضقن و ار  نیـشیپ  تیاور  دهاوخیم  هک  رگید  تیاور  نیا  هب  الاح  متفر . الاب  هوک  زا  متخیرگ و  یهوک  زب  نانوچ  دـحا  رد  نم  تفگ : هک 

نآ يوس  هب  مدرک و  ور  هوک  يوس  هب  دش ، هتشک  دمحم  تشادرب  دایرف  ناطیـش  نوچ  تفگیم  رمع  دیوگیم : يدقاو  : دیرگنب دنک  یثنخ 
: ینعی لسرلا » هلبق  نم  تلخ  دق  لوسر  الا  دمحم  ام  و  : » دـناوخیم ار  هیآ  نیا  هک  مدیـسر  ربمایپ  هب  هک  نیا  ات  متخیرگ -  یهوک  زب  نانوچ 

هحفـص تما و [  امـش   ) دوش هتـشک  دریمب و  وا  رگا  سپ  تسا ، گرم  زین  وا  يارب  هک  تسا  هتـشذگ  ناربمایپ  نانوچ  يربماـیپ  زین  دـمحم  »
هتسیاش تفگ : ربمایپ  دوب و  هوک  يالاب  رب  زین  نایفسوبا  لاح  نیا  رد  تشگ ». دیهاوخزاب  دوخ  نیشیپ  تیلهاج  رفک و  هب  وا ) باحصا  [ 167

ناـنآ اـب  تفر و  هوک  يـالاب  رب  وا  هاپـس  نایفـسوبا و  يوس  هب  رمع  دـنایعدم  ناینـس  هاـگ  نآ  دنـشاب ... اـم  تسد  ـالاب  رب  ناـنیا  هک  تسین 
رمع و زا  لبق  زین  ربمایپ  هک  تسانعم  نیا  هب  يزیچ  نینچ  تروص  نیا  رد  دـشاب ، تسرد  هناـگچب  کحـضم و  نخـس  نیا  میریگ  ... دـیگنج

نایفسوبا ینعی  نمشد ، رگا  هک  تسا  نیا  لاؤس  لاح  . تسا هتـسج  یهاگهانپ  هوک  يالاب  رب  هدرک و  رارف  یهوک  چوق  لثم  زین  وا  هللااب  ذایعلا 
زین هدیمان و  رارف  هدمآ  وا  دوخ  صخش  فارتعا  هب  ننـست و  لها  نوتم  رد  هک  نانچ  وا  يوس  هب  ار  دوخ  نتفر  رمع  ارچ  هدوب ، هوک  يالاب  رب 

رب نایفـسوبا  رگا  و  دزیرگب . دزیرگیم ، نآ  زا  هک  يزیچ  ناـمه  يوـس  هب  دزیرگیم  هک  يزیچ  زا  یمدآ  تسا  لوـقعم  نـکمم و  هنوـگچ 
تلاسر عینم  ماقم  هدـناسر و  هوک  هب  ار  دوخ  رمع  زا  شیپ  دوب و  هدرک  رارف  هوک  يالاب  يوس  هب  ربمایپ  ارچ  دوبن  اـعطق  هک  دوبن  هوک  يـالاب 

دوخ صخش  دنوادخ و  شهوکن  دروم  مومذم و  تخس  رارف  نآ  نآرق ، حیرص  صن  رب  انب  هک  دوب  هدش  يرارف  هانگ  بکترم  رمع  زا  شیپ 
اهنت ار  ربمایپ  دیدرکیم و  رارف  هک  دیروایب  دای  هب   » دـحا یلع  نولت  نودعـصت و ال  ذا  دـیوگیم : تحارـص  هب  نآرق  اریز  . تسا هدوب  ربمایپ 

ناتمادک چیه  هک  دیتخیرگیم  نانچ  امش  دناوخیم و  ههبج  هب  تشگزاب  هب  ار  امـش  ربمایپ  دیتخیرگیم و  هوک  يوس  هب  دیدوب و  هتـشاذگ 
ریاغم و مه  اب  دح  هچ  ات  تسیچ و  ننست  لها  فیصوت  تسیچ و  تقیقح  زا  نآرق  فیـصوت  میرگنب  .« دیدرکیمن ربمایپ  نخـس  هب  یهجوت 

هنحـص هچ  دـش ، لقن  يدـقاو  زا  هک  هچنآ  نآرق و  حیرـص  صن  ساـسا  هحفـص 168 ] رب [  داـضت و  نیا  هجیتـن  رد  هک  ناـنچ  دـناضقانتم .
دیاب دهن ، یعقو  تنـس  لها  رابهکحـضم  ضقانتم و  ياههرازگ  نیا  هب  دهاوخب  هربخ  يدقتنم  رگا  ینعی  تسا ! هدـمآ  دـیدپ  يرابهکحـضم 
اجک تفگیم : دوـخ  هب  زین  رمع و  هب  هـتفرگ ، شهوـکن  داـب  هـب  ندرک  رارف  زا  ار  ناـیرارف  ربماـیپ ، هـک  : دـنک ریـسفت  هنوـگ  نـیا  ار  بـلطم 
دوخ يوس  هب  منکن و  رارف  مدرگرب و  دیاب  مه  مدوخ  و  ادـخ -  لوسر  منم  دـیدرگزاب ... نم  يوس  هب  مزیرگیم ، اجک  مدوخ  دـیزیرگیم ،

دیروآ دای  هب  : مینک رورم  رگید  راب  کی  دراد  گنج  هنحـص  زا  نآرق  هک  ار  یقیقد  فیـصوت  ینآرق و  تایآ  نیع  . لیبق نیا  زا  و  مدرگرب ...
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يدحا هب  هجوت  هک  دیتخیرگیم  هدزتشحو  نانچ  دیتفریم و  الاب  هوک  يوس  هب  هداهن و  تمیزه  هب  يور  دـحا ) ههبج  رد   ) هک ار  هاگ  نآ 
مغ رب  یمغ  ناترارف  یتابثیب و  نیا  رفیک  هب  ات  دیتخیرگیم  طقف  امش  دناوخیم و  يرای  هب  ار  امش  ربمایپ  هک  دوب  یتلاح  رد  نیا  دیتشادن و 
زا یهورگ  طقف  باوخ ، نادب  هک  دیشخب  شخبشمارآ  ازینمیا و  یباوخ  ار  امش  ادخ  هودنا ، مغ و  نآ  زا  سپ  هاگ  نآ  دش ... هدوزفا  امش 

هورگ نیا  تفرگن . ارف  باوخ  نآ  دـندوب ، دوخ  ناج  سرت  هشیدـنا و  رد  اهنت  هک  ار  رگید  یهورگ  تفرگ و  ورف  شمارآ  ار  امـش  ناـنمؤم 
دوب قحرب  وا  رگا  هچ  تسا ؟) قح  ربمایپ  زین  و   ) میقحرب ام  ایآ  دـنتفگیم : دنتـشاد و  یلهاج  نظءوس  ادـخ  هب  هک  دـندوب  ناسک  نامه  مود 
هدرک نمـشد  هب  تشپ  دحا  ههبج  رد  هک  ناسک  نآ  انامه  میوش ... كاله  میهدـب و  هتـشک  گنج  ههبج  نیا  رد  ام  هک  دوب  نکمم  هنوگچ 

شزغل و هب  ار  نانآ  سیلبا  ناشيرادرکدـب  هحفص 169 ] ینامرفان و [  ببـس  هب  هک  دندوب  یناسک  دندوب و  ناطیـش  ناگهچیزاب  دنتخیرگ ،
دوخ هب  ننـست  لـها  هنوگچ  دـش ، رکذ  نآرق  نیبـم  نشور و  نیتـم ، نتم  زا  هچنآ  هب  هجوت  اـب  یتـسار  هب  [ ... 75  ] تـشاداو یهارمگ  رارف و 

یلمع رارف و  اب  يواـسم  فدارم و  دوعـص  نیا  نآرق -  رظن  رد  هک  هوک  هب  ناگدننکدوعـص  زا  يدرف  ناونع  هب  ار  ربماـیپ  دـنهدیم ، هزاـجا 
گنج ... داد دنهاوخ  هنوگچ  ار  شرادرک  تسرد  ربمایپ  راداد و  راگدرورپ  خساپ  راکـشآ  ناتهب  نیا  اب  و  دننک ...؟ دادملق  تسا -  یناطیش 

نآ اب  تفگیمن ... كرت  ار  هنحص  زگره  ربمایپ  اما  دندوب . هتفرگ  هرانک  رگیدکی  زا  حورجم  هتسخ و  اپارس  هاپس  ود  دوب و  هدیسر  نایاپ  هب 
، دندوب هدیپت  نوخ  كاخ و  رب  یمالسا  دیهش  نت  داتفه  دودح  يدادعت  دوب و  هدنکآ  ربمایپ  هاپس  نادیهش  ناگهتشک و  دادعت  زا  ارحص  هک 

نآ ات  هشیمه و  دوب ... وا  یحور  ياهیگژیو  زا  نیا  دیشکیمن . بقع  ار  دوخ  هتخابقمر  هتـسخ و  رگـشل  تفگیمن و  كرت  ار  ههبج  ربمایپ 
ياهناکم هحفـص 170 ] رد [  وا  زا  شیپ  نمـشد  دراذـگب  دوب  لاحم  تفاییم و  روضح  ههبج  رد  مصخ  زا  شیپ  تشاد  تردـق  رد  هک  اج 

ار حماست  للعت و  ياهظحل  مزر  هرتسگ  رد  روضح  سدقم  هفیظو  داهج و  نامرف  ندینـش  رد  هک  دوب  نآ  يانعم  هب  نیا  ددرگ . رقتـسم  دوخ 
اهنت هن  وا  اـب  ییوراـیور  رد  هک  دومنیم  ناـنچ  نمـشد  هب  هناروـهتم  ياسآباتـش  لـمع  نیا  اـب  اـنعم  نآ  رب  نوزفا  زین  تسنادیمن و  زیاـج 

ور هب  ور  نمشد  اب  هک  نیا  اب  اما  دروآیم . يور  داهج  سدقم  هنحـص  هب  مامت  طاشن  قایتشا و  اب  هکلب  درادن ، ار  یـسرت  گنرد و  نیرتمک 
تایح مد  نیرخآ  ات  زگره  هک  تشاد  بیجع  یحور و  يایگژیو  زاب  دوب ، شیوخ  سدقم  فادها  زا  عافد  راکیپ و  هدامآ  اپارس  دشیم و 
گنج هدننک  زاغآ  وا  دنک و  هلمح  نمـشد  هب  هک  تشادن  هقباس  زگره   » ینعی دادن ؛ فک  زا  ار  تلـصخ  نآ  دوخ ، ياهگنج  نیرخآ  زین  و 

نانآ يوس  هب  ناناملـسم  نامک  زا  يریت  یتح  دـهد  هزاجا  دوب  لاـحم  درکیمن  هلمح  نمـشد  رگا  یلو  دوب  راـکیپ  هداـمآ  اپارـس  دـشاب ...»
یتح دنک . يراددوخ  لادج  يزیرنوخ و  زا  دورب و  دوخ  راک  یپ  نمـشد  دریگنرد و  یگنج  دـیاش  دوب  راودـیما  هشیمه  اریز  دوش . باترپ 

حلص و بلاط  ناونع  هب  ار  یکیپ  يریگرد  زا  شیپ  دوب ، هدش  زاغآ  نمشد  يوس  زا  تالمح  تاکیرحت و  هک  نآ  اب  اهگنج  زا  يرایـسب  رد 
تیوقت ار  همه  نآ  اهششوک ، همه  نیا  اب  دنراد  يریگرد  مدع  يارب  ياهزیگنا  نیرتمک  رگا  ات  داتـسرفیم ... مصخ  ههبج  هب  يریگرد  مدع 

كرت ار  هـهبج  نمـشد  زا  لـبق  زگره  گـنج ، زا  سپ  تـشاد . مـه  رگید  بـیرغ  درفب و  رـصحنم  هناعاجـش ، یگژیو  کـی  زین  و  دـیامن ...
. تشاذگن یلاخ  ار  نادیم  دیشکن و  بقع  دندیسر ، تداهش  هب  شراصنا  نیرتهب  زا  يدادعت  هک  نآ  اب  دحا ، هعجاف  زا  سپ  یتح  درکیمن .

میب غیرد و  مصخ  اب  ییورایور  زا  مد  نیرخآ  ات  هک  دوب  نآ  رگناشن  وا و  یحور  قوفت  تعاجش و  زراب  تمالع  نیرتراکشآ  يانعم  هب  نیا 
هاپـس زا  شیپ  دروآیم ، باسح  هب  دوخ  دوس  هب  گرزب  يايزوریپ  ار  دـحا  گنج  رهاظ  هب  هک  نآ  اـب  رفک ، هاپـس  هحفص 171 ] درادن [ ...
یلاح رد  دندرک ... كرت  شیوخ  هراوس  ماظنهدایپ و  یمامت  اب  ار  گنج  هنحـص  دـندنار و  ار  اهرتش  اهبـسا و  درک . كرت  ار  ههبج  مالـسا ،

... دوب هداهنن  سپاو  زین  مدق  کی  دوب و  ههبج  رد  زونه  ربمایپ  هک 

دعس هتسجخ  نایاپ 

دوخ نارای  ناـیم  رد  ربماـیپ  دیـسر ، ناـیاپ  هب  ـالمع  گـنج  و  دـندش ، رود  راـکیپ  هنحـص  زا  لزنم  ود  یکی  دـنتفر و  ناـنآ  هک  نآ  زا  سپ 
تـسنادیم وا  دروایب ؟ میارب  يربخ  عیبر  نب  دعـس  تشونرـس  زا  هک  تسیک  دیـسرپ : دش ... ایوج  نآ  نیا و  تشونرـس  زا  دومن و  یـصحفت 
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. مریگیم وا  زا  يربخ  موریم و  تفگ : خـساپ  بعک  نب  یبا  مان  هب  نارای  زا  یکی  تسا . هداـتفا  ارحـص  ناـیم  رد  یمخز  حورجم و  دـعس ،
مدـید ار  دعـس  ورب ... شیوج  تسج و  هب  اج  نآ  تفگ : داد و  ناشن  ار  نادـیم  زا  ياهشوگ  مراد . یهاگآ  يو  ياج  زا  دومرف : وا  هب  ربمایپ 

اج نامه  هداتفا و  هک  دوب  هدـید  ار  درم  گنج  تاظحل  نیرخآ  ربمایپ  ارهاظ  دـیگنجیم ... نانآ  اب  دـندوب و  هتفرگ  شیورف  رادهزین  هدزاود 
ناـیم رد  اـج  نآ  دـناسر ... دوب ، هدرک  هراـشا  ربماـیپ  هک  یناـکم  هب  ار  دوخ  درک و  تکرح  یبا  دوب ... هتفرگ  ارف  ار  شنوماریپ  هزین  هدزاود 

ار میادص  عیبر ... نب  دعس  دعـس . دمآیمن -. خساپ  . دعـس دعـس . درکیم -: رارکت  ار  هدش  هتـشک  ای  حورجم و  درم  مان  ار ، وا  مان  ناگتـشک 
شرطاـخ هب  يزیچ  هظحل  نیا  رد  . دوبن يربخ  درک و  رارکت  ار  ماـن  رگید  راـب  ود  یکی  دـمآیمن . یخـساپ  زاـب  هحفص 172 ] يونـشیم [ ؟

رد دوب و  قشاع  هک  يدرم  نت  رد  يزیختسر  شبنج و  هلیسو  نیدب  ات  دناریم  نابز  هب  ار  درم  قوشعم  بوبحم و  مان  ربمایپ ، مان  دیاب  دیسر .
هچ تسنادیم . ربمایپ  هب  ار  وا  رهم  بح و  تیاهن  تخانشیم و  ار  دعس  اریز  دروآیم . دیدپ  تشاد ، رارق  توم  هاگرذگ  گرم و  هناتـسآ 

هدنز زونه  الامتحا  هک  دعس  هب  دسرب  هچ  دیشخبیم ، حور  زیختـسر و  ار  شناگدرم  يو ، مان  رکذ  دندوب ، ربمایپ  نیتسار  ناقـشاع  هک  نانآ 
ربمایپ يوس  زا  عیبر ... رسپ  دعس ... تفگ -: نینچ  زیمآقوش  یتلاح  هب  یبا  ور  نیا  زا  دوب . هداتفا  شیوخ  راضتحا  هاگترپ  نیرخآ  رد  دوب و 

نایم رد  هک  دـید  درم  هظحل  نیا  رد  ... وگب مخـساپ  ياهدـنز  رگا  ییاـجک ؟ دوب ... تنارگن  داتـسرف و  وت  يوس  هب  ارم  هک  تسوا  ماهدـمآ ...
یتهابش چیه  رگید  هک  ياهدوت  یسک ، اههزین ، ریز  رد  هاگ  نآ  دندروخ و  ناکت  دنچ  ییاههزین  دمآرد . شبنج  هب  يزیچ  ناگتشک ، داسجا 
بیجع تئیه  مسج و  نآ  يوس  هب  درم  دمآرد ... شزرل  ینعی  تکرح ، هب  یگدیرد  مخز و  نوخ و  هقرغ  اپارـس  تشادن ، یناسنا  دسج  هب 
هظحل نیمه  هک  ناوتان  فیعض و  ياهدنرپ  هجوج  نانوچ  دراد . هاگن  ار  شندرگ  تسناوتن  اما  تشارفا ، هنیس  رب  ار  شرس  دوب . دعـس  تفر .
هبرجت ار  یتسه  تمواقم و  تایح ، هظحل  نیلوا  دتـسیاب و  دوخ  ياپ  رب  ات  دشوکیم  فعـض ، دلوت و  هبانوخ  هقرغ  دـیآیم و  رد  هب  مخت  زا 

تفرگیم و هلـصاف  یگدنز  زا  اهگنـسرف  هظحل ، ره  ندنارذگ  اب  يو  هک  دوب  نیا  رد  هدنرپ  هجوج  نآ  اب  دعـس  قرف  اهتنم  دوب . هدش  دـنک ،
هدزاود دوب ، هتفگ  تسار  هحفص 173 ] ربمایپ [  درک . شهاگن  تفر و  رتکیدزن  یبا  دشیم . رتکیدزن  تایح  تیلعف  تردق و  هب  هجوج ، نآ 

، هنیس مکـش ، رب  دندوب . هدیرد  ار  درم  ندب  قامعا  ات  اههزین  نآ  دوب . یفاک  رفن  کی  نتـشک  يارب  کی  ره  هک  دوب  هتفر  ورف  درم  نت  رب  هزین 
دادعت يرآ  . دوب هتفرگ  ورف  درم  هنیس  مکش و  رب  ار  شخب  نیرتشیب  دندوب و  هتفر  ورف  شیاج  همه  هناش ، هناثم ، فان و  ریز  دودح  ، نار ولهپ ،

رادهزین هدزاود  ار  زابناج  روالد و  درم  گنج ، ياههظحل  نیرخآ  رد  باسح ، نیا  اب  مک ... هن  شیب و  هن  دوب . هزین  هدزاود  درمش ، ار  اههزین 
هداهن یقاب  عاجش  درمناوج  نت  رد  ار  دوخ  هزین  تخس ، یماقتنا  نیک و  هناشن  هب  کی  ره  ماجنارـس  دندوب و  هدز  وا  هب  اهتبرـض  هتفرگ و  ورف 

ددع نیا  اب  زین ، شراک  تیاهن  تیادب و  نامرآ ، یگدنز ، و  تشاد . دعـس  نیا  یبیرغ  نایاپ  هچ  بیجع و  زاغآ  هچ  اتفگـش ! ... دندوب هتفر  و 
رد دوب . جرزخ  هفیاط  زا  ثراـحینب  هلیبق  سیئر  دوب . هناـگهدازود  ياـبقن  نیرتهتـسجرب  رامـش  زا  يو  تشاد . یتبارق  دـنویپ و  هچ  هدزاود 

هنیدـم ياهتیـصخش  نیرتهتـسجرب  راصنا و  نیرتدرمناوج  زا  ... درک تعیب  ربمایپ  اب  يرفن  داـتفه  قاـثیم  سپـس  و  يرفن ، هدازود  هبقع  نیلوا 
ربمایپ تشونیم . دوب و  ملق  درم  يو  تشادن ، داوس  یکی  نت  رازه  اهدـص  زا  هک  برعلاةریزج  رد  و  تسنادیم ؛ نتـشون  ندـناوخ و  دوب ...

... ناوت دح  رد  رجاهم  ردارب  اب  يرایمه  تاواسم و  رهم و  تشاد . یطیارش  يردارب  نیا  دنکفا ... يردارب  فوع  نب  نمحرلادبع  يو و  نایم 
تـسد رد  تسد  يردارب  زا  سپ  دوب ، ربمایپ  نامرف  دـنوادخ و  داقنم  عیطم و  شناج  سب  زا  هدرکن ، هدنـسب  همه  نیا  هب  درمناوج  دعـس  اما 

هحفص 174] تسود و [  هب  اذغ  زا  سپ  درتسگ و  وا  يارب  هنادنمتواخس  شوخ و  ياهرفـس  دروآ . دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دنکفا و  نمحرلادبع 
نم نینچمه  شاب ... نم  کیرـش  رادرب و  نم  لاوما  زا  یهاوخیم  هچ  ره  تسا . رتشیب  هنیدـم  مدرم  یمامت  زا  نم  تورث  تفگ : دوخ  ردارب 

زا شنامیا  هظحل  نیلوا  زا  ... ینک یجاودزا  وا  اب  وت  مهد و  شقالط  اـت  نک ، باـختنا  يدنـسپیم  وت  هک  ار  ناشمادـک  ره  مراد ، رـسمه  ود 
دـنک و عافد  دوخ  نادـناخ  و  مرح ، زا  نوچمه  وا ، زا  رمع  رخآ  ات  هک  دوب  هتـسب  ناـمیپ  ربماـیپ  اـب  دوب . ربماـیپ  هدادـلد  نیتسار و  نازاـبناج 

رارف نانآ  تیرثکا  دـنداهن و  تمیزه  هب  ور  مالـسا  رگـشل  هک  ياهظحل  ... درب نایاپ  هب  قدـص  قشع  يرادـیاپ  اب  گرم  هظحل  ات  ار  شنامیپ 
ار شیوخ  ياهقاتا  هناخ و  هک  دوب  نامه  دعـس  نیا  دگنجیم ... ییاهنت  هب  رادهزین  هدزاود  اب  هداتـسیا و  هنادرم  هک  دید  ار  وا  ربمایپ  دندرک ،
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هدزاود بحاص  کلام و  هکلم  ینمادـکاپ ، رهظم  رترب و  هسیدـق  ناشخر ، هرهز  ارهز ، همطاف  و  داد ، صاصتخا  وا  نارـسمه  ربماـیپ و  يارب 
دعس يراب  ... دوب هشیپتواخس  دعس  کلم  ناشقشع ، رهم و  فافز  هلجح  و  درک ، یـسورع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  وا ، ياهقاتا  زا  یقاتا  رد  رون 

، اهدـیلو نب  دـلاخ  اـهباطخ ، نب  رارـض  نوچ  كرـشم  رادزین  هدزاود  ار  درم  کـی  هنوـگچ  میرگنب  و  دوـب . هداـتفا  نت  رد  هزین  هدزاود  اـب 
تعاجـش رد  يراوتـسا  یناشفناج و  رد  هوتـسن  درم  هک  نآ  زج  دناهتفر ، هدرک و  اهر  يو  نت  قمع  رد  ار  ناشیاههزین  دـناهدز و  اههئیمقنبا 

نآ نمـشد  اب  گنج  هب  نت  رد  اههزین  نآ  دوجو  اب  هدـماینرد و  اپ  زا  نیمود  نیلوا و  ياههزین  تبرـض  اب  هک  هدرک  يرادـیاپ  ناـنچ  یناـمیا 
اپ زا  نیلوا  ياههزین  نیمجنپ  نیمراهچ و  اـب  هک  نآ  اـی  و  دـناهتفر ، هدرک و  ورف  شنت  رب  هزین  هدزاود  ماجنارـس  هک  نآ  اـت  هداد  همادا  ناـنچ 
ره دناهتشاد ، یلد  قد  نیک و  شاهناعاجـش  ياهیناشفناج  يو و  زا  سب  زا  هحفص 175 ] اهدلاخ [  اهباطخ و  نب  رارض  سپـس  هدمآرد و 

نیک ترفن و  زا  يراگدای  ناونع  هب  دـندرکیم و  ورف  شعافدیب  نت  رد  ار  ناشهزین  مشخ  ضیغ و  يور  زا  دنتـشذگیم  شراـنک  زا  کـی 
رد يدسج  رب  یتح  هک  یلاح  رد  ترفن  مشخ و  همه  نیا  اب  ناگ  هشیپتواقـش  نازوتنیک و  نیمه  همه  نیا  اب  دنتفریم و  دنتـشاذگیم و 

نارواگنج زا  یـضعب  تسوپ  رب  زین  کچوک  یـشارخ  دوخ  هزین  كون  اب  یتح  دـنیاشخبیم و  رگید  یناـسک  رب  دـننکیمن ، محر  عزن  راـک 
راب ربمایپ ، ربخ  درم و  يادـص  ندینـش  درجم  هب  . تسا هداتـسرف  ارم  ربمایپ  منم ، دعـس ، يا  تفگ -: رگید  راـب  یبا  !! دـنروآیمن دراو  مالـسا 

هب دندمآرد . رازتها  هب  شاهراپ  هراپ  رکیپ  رب  هزین  هدزاود  گرم ، لحاس  هب  هدوشگ  نابداب  قیاق  نوچ  داد .... دوخ  هب  یناکت  دـیزرل و  رگید 
هدـنز وگب . ربماـیپ  زا  دوب -: نیا  تفگ : رـضتحم  درم  هک  ینخـس  نیلوا  تشاد . ناوتاـن  هدرم و  ورف  سب  هتـسهآ و  ییادـص  دـمآرد . نخس 

، هشیدنا تنایـص  ظفح و  زج  یتسه  یمامت  دیـشک . یتحار  رـس  زا  یـسفن  دعـس  . تسا هدنز  دنگوس  ادـخ  هب  يرآ  داد -: خـساپ  یبا  ؟ تسا
ار شناج  سپ  دوب . هدـنز  ربمایپ  کنیا  دوب ... هدرک  ياهشیدـنا  نینچ  نابرق  ار  دوخ  ناج  تشادـن . شیارب  ییانعم  يدـمحم  هار  گنهرف و 
رب ياو  اــغیرد ... ادرد و  دــیوگ .... عادو  ار  ناــهج  دریمب و  تسناوـتیم  شوـخ  هـچ  نیارباــنب  دوـب . هدرک  وا  یتـسه  یگدــنز و  ناــبرق 

هحفــص 176] یماـمت [  اـب  ار  وا  دــسج  دــندوب و  هـتخیرگ  دوـب ، هدرم  ربماـیپ  هـک  نـیا  هشیدــنا  اـب  هـک  یناـیافویب  نآ  نانکــشنامیپ و 
هظحل هچ  دـندوب . دوخ  تایح  ظفح  هشیدـنا  رد  طقف  طقف و  هدرک و  اهر  كاـخ  رب  ههبج  رد  ییاـج  شیوخ -  معز  هب  شیاهدرواتـسد - 
یمارگ هب  ارم  مالـس  ... رکـش ار  ادـخ  تفگ -: دندیـشخب .... وا  هـب  ار  اـیند  ياهتداعـس  يداـش و  هـمه  ربـخ ، نآ  اـب  ییوـگ  دوـب ... یـشوخ 
یمامت زا  دمآیم و  نوریب  نوخ  شناهد  زا  هک  یلاح  رد  هاگ  نآ  دیـشک و  هاتوک  یـسفن  ياهظحل  ناسرب ... مبوبحم  ربمایپ  هب  مدـنمجرا ...

هیلع متدـهاع  ام  هللا و  هللا  وگب : راصنا  هب  نم  يوس  زا  : داد همادا  دزیم ، نوریب  نوخ  دـناهدوشگ ، ار  شگرهاش  هک  ياینابرق  نانوچ  شنت ،
دـیتسب و هاگولگ  بش  نآ  هبقعلا ، ۀـلیل  رد  هک  ار  قاثیم  نآ  مروآیم و  ناـتدای  هب  ار  یهلا  ناـمیپ  ار ، ادـخ  ار  ادـخ  ۀـبقعلا : ۀـلیل  هللا  لوسر 

امـش دورب و  ربمایپ  ياپ  هب  يراخ  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دیوگیم : دعـس  وگب  دینک ... عافد  ربمایپ  زا  دیراد  ندب  رد  ناج  ات  دیدروخ  دنگوس 
نیرخآ تشگزاب و  ربمایپ  دزن  یبا  ... درک میلـست  ناج  دیـشک و  یهآ  هاگ  نآ  ... دیتسین روذعم  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دیـشاب ، هدـنز  دـینیبب و 

زا زین  گرم  هظحل  درک و  نامیرای  دوب  هدـنز  ات  دعـس  داب ... شناج  رب  ادـخ  تمحر  دومرف : ربمایپ  : تفگزاب ربمایپ  هب  ار  دعـس  مایپ  نخس و 
. دومنن یهاتوک  نامقح  رد  شرافس  یهاوخکین و 

هزمح تشونرس  زا  یهاگآ 

وا تبیصم  مغ و  دوخ ، لد  هب  نادنچ  دوب و  كانمیب  زین  وا  تشونرـس  هب  تبـسن  دروآ ...؟ يربخ  هزمح  میومع  زا  هک  تسیک  تفگ  ربمایپ 
گرم و یعطق  ربـخ  اـیآ  تشذـگیم و  هچ  وا  بلق  رد  تفگ ، ار  ربـخ  نیا  هک  ياهظحل  دـنادیمن  یـسک  هحفـص 177 ] دادیمن [ . هار  ار 

ياهظحل هک  یمدق  تباث  روالد و  هدنامرف  گنج ، هدنامرف  ریبخ  ریـصب و  نامـشچ  زا  دوب  نکمم  تردن  هب  اریز  تسنادیم ... ار  وا  تداهش 
ات دـیاش  دـشاب ... هدـنام  ناهنپ  يروالد  نانچ  تاکرحت  تشاد ، رظن  ریز  ار  هاگرگـشل  زیچ  همه  نایاپ  اـت  زاـغآ  زا  هدرکن و  كرت  ار  ههبج 

تلوص هناشن  هک  ار  يدوخهالک  يالاب  رب  یغرمرتش  رپ  زاونلد  رازتها  مصخ  رگـشل  طاقن  یـصقا  رد  و  دوب ، هدـید  ار  وا  گـنج  زا  یتعاـس 
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يومع ادابم  دوب . هتـشگ  ناهن  شناگدید  زا  يزیمآيداش  يوجلد  هولج  نانچ  دـعب  هب  هظحل  نآ  زا  سپـس  دوب و  دـهاش  دوب ، زابناج  هزمح 
نآ زا  ... دوب هتـشگ  راچد  راکادف  دعـس  تشونرـس  هب  زین  وا  دوب و  هداتفا  ییاج  توتف  يدرمناوج و  تارقف  نوتـس  نآ  وا ، زوسلد  نابرهم و 

نیرتزیزع زا  یکی  هک  تشاد  ار  نآ  میب  دوـب ، هتـسشن  ورف  شریـشمش  هضبق  رد  یفاکـش  هک  دـید ، ار  كانمهـس  باوـخ  نآ  هـک  ياهـظحل 
هناتـسآ رد  وا  و  دوب . ادخ  تیـشم  نیا  دنـسرب ... تداهـش  هب  دندوب ، وا  تردق  ریـشمش  هضبق  هک  یلع ، هزمح و  دح  رد  یـسک  شناکیدزن ،

كانهودنا و تسناوتیم  رگم  همه  نیا  اب  تشاد ... هچ  میظعت  عوضخ و  یناشیپ  میلـست و  عوشخ و  رـس  زج  یتسه  ياتکی  ربدم  تاردـقم 
زا يدرم  ... دیوگناو دلانن و  تایـشم  راگدرورپ  تاردـقم و  راگدـنوادخ و  رب  دوخ  ریمـض  يانفرژ  رد  ار ، دوخ  درد  مغ و  دـشابن و  نارگن 

کیدزن یگنـس ، هتخت  سپ  رد  دـمآ و  ثراح  مروآیم .... وا  زا  يربخ  موریم و  نم  اربمایپ  : تفگ خـساپ  همـص  نب  ثراـح  ماـن  هب  ناراـی 
چیه رکیپ  نآ  اما  تسنامیم . هزمح  رکیپ  هب  نیارق  یمامت  يور  زا  هحفـص 178 ] هک [  دید  ار  يرکیپ  دوب ، هدولآ  يال  لگ و  هب  هک  ینیمز 

دوب و نیدالوپ  تالظع  وزاب و  رب و  یمامت  هک  هثج ، ربطـس  نت و  يوق  تماق  دـنلب  هزمح  نآ  زا  کنیا  تشادـن . درم  یلک  رکیپ  هب  یتهابش 
.... ینیب هن  شوگ و  هن  اپ و  هن  تسد و  هن  دوب . هدنامن  ياج  رب  چیه  دوب ، بلص  رکیپ و  هوک  يدرم  یتاذ ، تعاجـش  تلوص و  نآ  رب  هوالع 
وربا شیر و  هنوگ ، ياههرانک  دوب و  هداتفا  شرانک  رب  هک  یغرمرتش  رپ  زا  ار  درم  دوب ... هداتفا  كاخ  هب  هدـیرد  ییاشحا  اـب  زیچ ... چـیه  و 

رـس ددرگزاب . تسناوتن  مرزآ  هودنا و  مغ و  تدـش  زا  دـنام و  ياج  رب  هدزتریح  ثراح  هک  دـندوب  هدرک  هلثم  نانچ  ار  دـسج  تخانش ...
ار وا  دناوخ و  ارف  ار  یلع  ربمایپ  دماین . همـص  تشذگ و  یتدـم  تشگنزاب . ربمایپ  يوس  هب  دـش و  رود  روالد  درم  هاگلتق  زا  تفرگ و  دوخ 

زین وا  تسیرگ ... دش ، ور  هب  ور  ياهرظنم  نانچ  اب  نوچ  دمآ و  زین  یلع  روایب ... ربخ  میارب  هزمح  تیومع  زا  ورب و  : داتـسرف تیرومأم  نیدب 
هلثم ار  دـحا  نادیهـش  یمامت  نمـشد  دـنک ... ور  هب  ور  ياهرظنم  نینچ  اب  ار  وا  و  دـناسرب . ربمایپ  هب  ار  ربخ  هنوگچ  ددرگزاـب . تسناوتیمن 

، يروالد مارخرپ  رکیپ  نآ  دوب ... هتـشذگ  دح  زا  وا  دروم  رد  تحاقو  یگدیرد و  یگدنرد ، درکیم . قرف  هزمح  تیعـضو  اما  دوب . هدرک 
دـسج يالاب  رب  ددرگزاب ... ربمایپ  دزن  تفاـین  دوخ  ياـهاپ  رد  ار  نآ  تردـق  یلع  یتح  هک  دـندوب  هدرک  هلثم  ناـنچ  ار  يراوگرزب  تزع و 

دـش و نارگن  یلع  تشگزاب  مدـع  زا  ربمایپ  هک  تشذـگن  يرید  تخیریم ... کشا  يراز  هب  ربماـیپ  مغ  دیهـش و  درم  لاوحا  رب  دز و  وناز 
... دوب هتـسشن  هودنا  تبیـصم و  يایرد  هقرغ  رکیپ ، رانک  یلع  تفای . ار  دسج  ماجنارـس  دـمآ و  وج  تسج و  هب  دوخ  تفایرد . ار  ییاهزیچ 

نوچ دروآیمن . شیارب  يربخ  وا  زا  سک  چیه  ارچ  هک  تفاییمرد  ار  زیچ  همه  کنیا  دـید ... ار  هحفص 179 ] هزمح [  ربمایپ  تساخرب و 
رد «... دیـسر وت  رب  هک  هدیـسرن  نانچ  یـسک  رب  زگره  ! » اتفگـش . درک زاغآ  نتـسیرگ  دمآرب و  شداهن  زا  هآ  دـید ، یتلاح  نانچ  هب  ار  دـسج 

نینچ نینزان  رکیپ  هب  ور  دوب ، هدـش  کشا  زا  سیخ  یماـمت  شنـساحم  دروخیم و  ناـکت  هیرگ  قه  قه  تدـش  زا  شیاـههناش  هک  یلاـح 
ناربج هب  ینادرگ ، مزوریپ  شیرق  رب  رگا  ادنوادخ  مشاب . هدش  نیگمـشخ  دح  نیا  ات  هک  ماهداتـسیان  ییاج  زگره  دنگوس  ادـخ  هب  تفگ -:

ار ینخس  نینچ  هک  نیا  درجم  هب  هک  دناهتشون  ینس  هعیش و  یمامت  ... درک مهاوخ  هلثم  ار  ناشناگتـشک  زا  نت  داتفه  یتیانج  تناها و  نینچ 
: نیرباصلل ریخ  وهل  متربص  نئل  هب و  متبقوع  اـم  لـثمب  اوبقاـعف  متبقاـع  نا  و  :» درک لزاـن  وا  رب  نامـسآ  زا  ار  هیآ  نیا  یحو ، شورـس  تفگ ،

لثم هب  هلباقم  زا  دـینک و  ییابیکـش  رگا  اما  دـینک ... رفیک  دـناهدرک  رازآ  ار  امـش  هک  نانچمه  دـینکیم ، رفیک  ار  ناراـکهانگ )  ) رگا [ 76]
تـمحر و نامــسآ  هـچ  اـحرف ! ...« تـسا رتـهب  رترب و  نایابیکــش  يارب  لـمع  نـیا  اـنامه  دـیرذگرد ، ماـقتنا  زا  دـییاشخبب و  دـیرذگرد و 

یماـمت یبرم  ناـج  تیبرت  رد  تفاـتیمنرب و  زین  ار  وا  ینآ  مشخ  یتـح  هک  تشاد  ربماـیپ  نیا  یمیرک  راوـگرزب و  دـنمتزع ، راگدـنوادخ 
ندید زا  دوب ، نیملاعلل  ۀمحر  هک  دمحم ، شیاشخب  تمحر و  تیاده ، تمظع  دح  رد  يدرم  ابجع ! درکیمن ... راذـگورف  مد  کی  یتسه 
ناـنچ اـج  نآ  رد  هک  دوب  نیا  زین  یعیبـط  یتـسار  هحفـص 180 ] هب [  و  دوب ، هدـمآ  مشخ  هب  یتلاذر  و  تواقـش ، هنامحریب ، هنحـص  ناـنچ 

ياهمادـنا یتح  هدرک و  هنهرب  باـتفآ  ربارب  رد  روع  تخل و  ار ، قشع  قفر و  اـفو ، هرکیپ  ناـنچ  هک  نادرمناوجاـن  نآ  رب  و  دـیوگب ، ینخس 
، هزمح گرم  زا  سپ  ار  رفک  رگـشل  یمامت  رگا  يرآ  دنیبب ... اور  ار  يرفیک  نانچ  دندوب ، هدیوج  ار  شرگج  هدـیرب و  زین  ار  شایگنادرم 
رد یتماهش  تمه و  نانچ  هنسرگ  هنشت و  هزور ، بل  اب  و  دوب ، رادهزور  دحا  گنج  زور  نامه  رد  یتح  هک  تیدوبع  دیحوت و  هناوتسا  نیا 
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رد دروآ و  رادنپ  رد  ناوتب  هک  زیچ  ره  زا  رتمیظع  نآ  نامسآ ، يادخ  رگم  اما  دوب ... شقح  درکیم ، هلثم  دوب ، هداد  ناشن  دوخ  زا  قح  هار 
ربمایپ زا  ار  یلمع  نانچ  تفاـتیمرب و  ار  يزیچ  نینچ  دورـس ، ار  شتمحر  ناوید  شیاـشخب و  باـتک  زا  ياهملک  دومن و  شفـصو  راـتفگ 

ناربماـیپ و یماـمت  زین  تسا و  ناربماـیپ  یماـمت  دوجو  دوج و  أـشنم  یتـسه و  تمحر  هلـسلس  رـس  هک  متاـخ  ربماـیپ  . تفریذـپیم شیوـخ 
میحر و تاذ  رد  هک  دـننادیم  هچ  دنتـسین ، شیب  یهلا  تمحر  سونایقا  زا  ياهرطق  عومجم  رد  ناشیمامت  هک  ایفـصا ، اـیلوا و  ناقیدـص و 

ناگدنب رب  شیاشخب  رهم و  تمحر و  یمامت  هک  تسوا  ... درذـگیم اههچ  شتاقولخم  یمامت  هب  تبـسن  میرک ، دـنوادخ  نیا  راوگرزب  لد 
ار ادـخ  نخـس  ربمایپ  نوچ  ... دـنکفا ورف  میظعت  رـس  وا  نیون  هزاـت و  میلعت  تیادـه و  رب  مد  ره  هک  تسا  بجاو  ربماـیپ  رب  و  تسا . شیوخ 

زین لثمب  هلباقم  نیمه  رب  یتح  زین  دوب و  نآ  زا  رتشیب  هن  رفیک و  رد  لثمب  هلباـقم  تلادـع و  همه  هک  تفاـیرد  ار  ینامـسآ  هاـگرظن  دونش و 
راب تفگ -: نینچ  هدرک  نامـسآ  هب  ور  دـناریم ، ماـقتنا  زا  هحفص 181 ] یشوپمشچ [  تشذگ و  ییابیکـش و  زا  نخـس  درکیمن و  هدنـسب 
درب زا  هک  ار  ییادر  تفر و  شیپ  ربمایپ  هاگ  نآ  . منکیم ار  نامه  یهدیم  منامرف  وت  هچنآ  ره  و  منیزگیم ... هشیپ  ییابیکـش  اراـگدرورپ .
نانچ یگدـشهلثم  تلاح  نیمه  رد  یتح  درم ، اما  دـنکفا . وا  رب  یمارگ  درم  دـسج  شـشوپ  يارب  ار  نآ  دروآرد و  تشاد ، شود  رب  دوب و 

راکـشآ هدـش  یـشالتم  تروص  رـس و  دـناشوپیم ، ار  اـهاپ  نوچ  دـشیم و  راکـشآ  شیاـهاپ  دـناشوپیم ، ار  وا  رـس  نوـچ  هک  دوـب  دـنلب 
دروآ ارف  دنپسا  ياههتوب  هایگ ، زا  ییاههخاش  اهگرب و  اج  نآ  اج و  نیا  زا  یلع  کمک  هب  دنکفا و  شرـس  رب  ار  ادر  هجیتن  رد  تشگیم ...

يرابکـشا و اب  زج  یمـشچ  چـیه  هک  درکیم  راـک  يزوسلد  رهم و  اـب  ناـنچ  دوب . یبیرغ  هنحـص  دـناشوپ . نادـب  ار  ومع  نینزاـن  ياـهاپ  و 
نادیهـش و ریاس  ات  داد  روتـسد  سپـس  . درازگ زامن  تفگ و  ریبکت  هزمح  رکیپ  رب  داتـسیا و  . تشادـن ار  هنحـص  نآ  ندـید  بات  یناـشفنوخ 

دندروآیم هک  ار  يدیهـش  ره  ناسنیدب  درازگ . زامن  زین  نانآ  يارب  دـنداهن و  هزمح  دـسج  رانک  دـندروآ و  کیاکی  ار  شرگید  نازیزع 
زامن تفگ و  ریبکت  راب  داتفه  نادیهـش ، نیرخآ  هزمح و  رکیپ  رب  هک  نیا  ات  دشیم  رارکت  هزمح  دیهـش و  نآ  دسج  رب  زامن  رگید  راب  کی 

هس هاگ  ود و  هب  ود  دنهد ، تکرح  نادنچ  دنتسناوتیمن  ار  ناشيرایسب  رکیپ  هک  نآ  تهج  هب  ار ، دحا  يادهش  ات  داد  نامرف  سپس  . دناوخ
رورـس اقآ و  هزمح ، ور  نیا  زا  دنهن . روگ  کی  رد  دنتـشاد ، یتفلا  رهم و  رگیدکی  اب  ایند  رد  هک  ار  ناتـسود  دومرف  دـنهن . روگ  کی  رد  ات 

زا یعمج  دینـش  هظحل  نیا  رد  . دنداهن روگ  کی  رد  دندوب  رگیدـکی  یناج  ناتـسود  هحفـص 182 ] هک [  شحج  نب  هللادبع  اب  ار  نادـیهش 
... دنودیم هاگمزر  يوس  هب  دناهدز و  نوریب  اههناخ  زا  همیـسارس  ربمایپ  گرم  هعیاش  زین  گنج و  رابخا  نیرخآ  ندینـش  هب  هنیدم  زا  نانز ،

نامرف ربمایپ  دندمآیم . شیپ  دوب ، هدش  هلثم  داسجا  زا  هدنکآ  رـسارس  هک  بیهم  هاگلتق  يوس  هب  دـندیودیم و  نایرگ  هدزتشحو و  نانیا 
همطاف نانیا  شیپاـشیپ  دـننیبب ... يزوسناـج  كانمهـس و  تئیه  ناـنچ  رب  ار  داـسجا  دـنوش و  کـیدزن  هاـگلتق  هب  ناـنز  دـنراذگن  دوب  هداد 

... دوب هدینش  ار  شندش  هلثم  زین  هزمح و  تداهش  ربخ  دوب و  ریبز  ردام  هیفص  دندوب ... زین  هزمح  رهاوخ  بلطملادبع  رتخد  هیفص  شرتخد ،
دنزرف ریبز  هب  دناسرب . روگ  يوس  هب  ار  دوخ  دهاوخیم  دنکیم و  يرارقیب  ردارب  يارب  تسا . هدـنامن  دوخ  هاگیاج  رب  هیفـص  دینـش  ربمایپ 
نخـس هزمح  هراـبرد  هک  یتدـم  یماـمت  رد  ربماـیپ  دـنیبن ... هنوگ  نیدـب  ار  دـسج  اـت  نادرگزاـب  ار  ترداـم  یناوتیم  رگا  ورب و  تفگ : وا 
داتسیا رهاوخ  دناسر . ار  يو  مایپ  تفگ و  ردام  رب  ار  ربمایپ  هودنا  مغ و  دمآ و  ریبز  تسیرگیم . تخیریم و  کشا  مارآ  مارآ  تفگیم :

... دناهدرک هراپ  هراپ  ار  شرکیپ  ماهدینـش . ار  شربخ  منادیم ... ار  زیچ  همه  منادیم . ریگب ... هزاجا  میارب  ربمایپ  زا  تفگ -: نینچ  نایرگ  و 
ادـخ باـسح  هب  ار  ناـممغ  هودـنا و  مـینکیم و  ربـص  میدونـشخ و  اـم  تـسا . زیچاـن  وـت  وـت و  يادـخ  هار  رد  هـمه  نـیا  وـگب ، ربماـیپ  هـب 

هک نآ  زا  شیپ  اما  دمآ . هیفص  داد . هزاجا  ربمایپ  . منیبب راب  نیرخآ  يارب  ار  مردارب  میایب و  دهد  هزاجا  منکیم  شهاوخ  وگب  میراذگیم ...
رهاوخ تقو  ره  هحفـص 183 ] دـیمد [ ... تمواقم  ربص و  ياعد  شبلق  رب  داهن و  نز  هنیـس  رب  ار  شتـسد  ربمایپ  دور ، هزانج  رـس  يـالاب  رب 

. دندرک دنلب  هلان  نویـش و  هب  ادص  دنتفرگ و  ار  شدرگادرگ  هنیدم  نانز  دمآ ، هنیدم  هب  نوچ  زور  نآ  . درکیم هیرگ  زین  وا  درکیم ، هیرگ 
ار شباکر  ربمایپ و  بسا  مامز  دوب . هدینـشن  ار  دوخ  هداوناـخ  نادیهـش  راـبخا  نز  دـید . ار  شحج  رتخد  بنیز  اـی  هنمح و  ناـنآ  ناـیم  رد 

گرم ربخ  لماح  ربمایپ  تفایرد  بنیز  ریگ . هشیپ  ییابیکـش  ربص و  ادـخ  هار  رد  نز  يا  دومرف : تسیرگن و  وا  هب  ياهظحل  ربماـیپ  تفرگ .
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مییادخ زا  همه  تفگ : نز  تردارب . هللادبع  دومرف : ربمایپ  تسا ؟ هدش  دیهش  مادناخ  زا  یـسک  هچ  اربمایپ  دیلان : تسوا . نادناخ  زا  يزیزع 
گرم ربخ  زاب  تفایرد  نز  نیزگ . ییابیکـش  ادـخ  هار  رد  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  سپـس  داـب . كراـبم  وا  رب  تداهـش  میوریم . وا  يوس  هب  و 

: تفگ بنیز  تاییاد . بلطملادبع  رـسپ  هزمح  تفگ : ربمایپ  تسا ؟ هدش  دیهـش  یـسک  هچ  رگید  دیـسرپ : تفگ . دهاوخ  وا  هب  ار  يزیزع 
. نیزگ ییابیکش  ادخ  هار  رد  تفگ : ربمایپ  رگید  راب  داب . كرابم  همه  هزمح و  رب  ماییاد  تداهـش  میوریم . وا  يوس  هب  مییادخ و  زا  همه 

تداهـش ربـخ  ندینـش  هب  نز  راـب ، نیا  اـما  ریمع . نب  بعـصم  ترهوـش  زین  تفگ : ربماـیپ  تسه ؟ مـه  يرگید  سک  تـفگ : دـنمدرد  نز 
هحون تسیرگیم و  هک  نانچمه  تسیرگ . تخـس  درک و  دنلب  تبیـصم  هلان و  هب  ادص  تشادرب و  نویـش  گناب و  درواین . تقاط  شرهوش 
رهوش یتسار  هب  دیوگیم ؛ تسار  تفگ : نینچ  و  تسیرگ ... نز  نخـس  ندینـش  هب  ربمایپ  نم ... یـسکیب  نزح و  رب  ياو  تفگ : درکیم ،

تشگزاب و هنیدم  هب  نوچ  بورغ  زا  شیپ  زور  نآ  همه  نیا  اب  ... دنرادن ار  ییاج  نانچ  ناکیدزن  زا  سک  چیه  هک  دراد  ییاج  نز  بلق  رد 
راب تسیرگ ... یتخـس  هب  هرابود  هحفص 184 ] زین [  ربمایپ  دینش ، ار  ناشنادیهـش  رب  نویـش  هیرگ و  يادص  ناگدشهتـشک  راصنا و  هناخ  زا 
دای هب  تشاذگ و  هناتسآ  رب  ار  شیاهتسد  دمآ و  رد  هناتسآ  رد  تساخرب ... هاگان  دوب . هدرک  هراپ  هراپ  ار  شبلق  هدمآزاب و  هزمح  دای  رگید 

... دوب گرزب  درم  مغ  رب  رگهیومیب  کیرات و  يو  هناخ  دـیرگب ... وا  رب  ات  تشادـن  يرـسمه  هزمح  داتفا ... هزمح  غورفیب  هناشاک  هناـخ و 
رادازع رگهیوم و  هک  هزمح ... رب  اغیرد  ادرد و  تفگ -: نینچ  نانآ  هب  هدز  هودـنا  دـندوب ... شرـضحم  رد  ذاعم  نب  دعـس  هدابع و  نب  دـعس 

، تسا هودـنا  رد  هزمح  هناخ  یـشوماخ  یـسکیب و  زا  ربمایپ  تفگزاب : راصنا  نانز  هب  دینـش  ربمایپ  زا  هک  ار  يربخ  ذاعم  نب  دعـس  ... درادـن
ار هزمح  هناخ  غارچ  تشگزاب ، برغم  زامن  زا  ربماـیپ  نوچ  . دـیناوخب نآرق  اـعد و  دـینک و  هحون  وا  مغ  رب  لوا  دـیورب و  وا  هناـخ  هب  دـییایب 
رد هراومه  : تفگ ناشریخ  ياع  داتسیا و  رد  هناتـسآ  رد  دمآ و  اجنادب  دینـش ... وا  هناخ  زا  ار  راصنا  نانز  يراوگوس  يادص  دید و  نشور 

... دیورب دوخ  ياههناخ  هب  کنیا  تسا ... یفاک  دهد . ریخ  رجا  ناتیمامت  هب  دنوادخ  دیدرک . تبحم  رهم و  ام  اب  زیچ  همه 

دحا ياهدمایپ 

. دیوشب ار  دوخ  يور  تسد و  دماشایب و  یمک  ات  داتسرف  بآ  لابند  هب  ار  یلع  دندرپس ، كاخ  هب  ار  دحا  يادهـش  هک  نآ  زا  سپ  زور  نآ 
« سارهم  » ریگبآ ار  اج  نآ  دوب و  هدمآ  مهارف  یگنس  ياهچـضوح  رد  هنالاس  ياهناراب  رثا  رب  هک  یعیبط  يریگبآ  زا  دمآ و  هوک  يالاب  یلع 

ياهرخص دادیم . هحفص 185 ] لیکـشت [  ار  عیـسو  ياهچـضوح  هک  دوب  دحا  هوک  يالاب  رب  ياهرخـص  سارهم  نیا  . دروآ بآ  دندیمانیم 
ار رپس  رعقم  نورد  تشاد . دوخ  اب  هک  دوب  يرپس  دریگرب  بآ  نآ  اب  تسناوتیم  هک  ياهلیـسو  اـهنت  [ 77 ... ] گرزب اتبسن  يریگبآ  دوگ و 
نآ اـب  ار  دوخ  يور  تسد و  طـقف  دوبن . برـش  لـباق  دوکر ، یگدـنام و  تهج  هب  اریز  دروـخن ، بآ  نآ  زا  ربماـیپ  تشگزاـب ... درک و  رپ 

بضغ زا  تفگیم -: نینچ  مارآ  تسـشیم ، دوخ  هرهچ  زا  نوخ  هک  یلاح  رد  تسیرگنیم . وا  هرهچ  رب  و  دوب ، يو  رانک  همطاف  تسش ...
مامت دوب . همطاـف  دـناسر  وا  هب  ار  دوخ  هنیدـم  زا  هک  ینز  نیلوا  . مسرتیم دـندرک  نینوخ  هنوگ  نیا  ار  ناـشربمایپ  هک  یمدرم  رب  دـنوادخ ،

همه نآ  ندید  هب  ناوج  نز  دوب . هتسیرگ  شدوب و  هدیسوب  هدنکفا ، ششوغآ  رد  تسد  هدناسر  ردپ  هب  ار  دوخ  [ 78 . ] دوب هدیود  ار  تدم 
نینهآ و هقلح  ود  نآ  و  دشیمن ... كاپ  شاهرهچ  زا  اهیناسآ  هب  نوخ  همه  نیا  اب  . تشاد یهودـنا  مغ و  هچ  ردـپ  يور  رـس و  رب  تحارج 

یسراو ار  وا  مخز  ياج  دمآ و  حارج  هدیبعوبا  دوب . ياج  رب  دوب ، هتفر  ورف  شاهنوگ  ناوختسا  تشوگ و  رد  گنج  ماگنه  زا  هک  رفغم  زیت 
زا ار  نینهآ  ياـهگنچ  اـت  دادیم  رد  نت  رابهجنکـش  يدرد  هب  داتـسیایم و  دـیاب  ربماـیپ  دـمآیمن و  نوریب  اـهیناسآ  نیا  هب  هـقلح  ود  درک .

اهیگداـس نیا  هب  لـمع  اـما  درواـیب ، نوریب  ار  اـههقلح  دیـشوک  دـش و  راـک  هب  تسد  هدـیبعوبا  دـندروآیم . هحفـص 186 ] رد [  شاهنوـگ 
رد تفرگ و  مکحم  ار  ربمایپ  نت  درک و  ورف  اههقلح  رد  ار  دوخ  يایانث  نیشیپ ؛ ياهنادند  درم  ماجنارـس  دناهتـشون  دومنیمن ... ریذپناکما 

دندیرد رگید  راب  کی  ار  تسوپ  تشوگ و  اههقلح  هک  نآ  نمض  هک  دیـشک  نوریب  روز  هب  نانچ  دیـشک ... نوریب  ار  اههقلح  توق  تیاهن 
ياهلول زا  ییوگ  هک  دز  نوریب  نوخ  ربمایپ  كاندرد  مخز  هاگیاج  زا  نانچ  دناهتـشون  دش ... هدنک  زین  هدیبعوبا  نادند  ود  دندمآ ، نوریب  و 
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چیه اب  دـمآیمن و  دـنب  نوخ  داتـسیا ... لمحتم  هنادرم و  نینچمه  تفگن و  زین  هآ  درکن و  هلان  یتح  ربمایپ  همه  نیا  اب  دزیم . نوریب  نوخ 
مخز ياج  رب  ار  ریـصح  رتسکاخ  دوخ  ياهتـسد  هب  همطاف  دندنازوس و  ار  نآ  دندروآ و  ییایروب  دـشیمن ... هدودز  شاهرهچ  زا  ياهچراپ 

نمـشد هاپـس  ... دوب هدرک  شومارف  ار  رهوش  ياهمخز  هک  تشاد  ار  ردپ  ياهمخز  هودـنا  مغ و  نانچ  ... دـمآ دـنب  نوخ  جـیردت  هب  ات  داهن ،
زا سپ  رگید  یتعاس  هک  دوبن  دیعب  هجو  چیه  هب  اریز  دوبن . گنج  نایاپ  يانعم  هب  نیا  اما  دوب ... هدـش  رود  دربن  نادـیم  زا  هدیـشک و  بقع 

هلأسم نیمه  زا  ربماـیپ  و  دـننک ... هلمح  ياهشوگ  زا  ددـجم  يزیتس  يهشقن  دـیهمت  یگنج و  شیارآ  رد  اوق و  دـیدجت  باـصعا و  دـیدمت 
یپ زا  یناهن  دومرف : وا  هب  دروآ . يربخ  نانآ  لاوحا  زا  دورب و  نمـشد  یپ  رد  هنت  کی  اهنت و  داد  روتـسد  دـناوخ و  ارف  ار  یلع  دوب . نارگن 

هب هحفص 187 ] دنـشکیم [ ، دوخ  یپ  رد  ار  اهبـسا  دنراوس و  دوخ  نارتش  رب  رگا  هک  رگنب  هژیوب  دننکیم ، هچ  شاب  ناشبقارم  ورب و  ناشیا 
دنراوس و اهبـسا  رب  رگا  اما  تشگ و  دنهاوخن  زاب  گنج  هب  اتقوم  یطیارـش  نانچ  رد  دنراد و  ار  هکم  هب  تشگزاب  گنها  هک  تسانعم  نیا 
هک یتـقو  داد  زیهرپ  لاـح  ره  رد  اـما  ... درک دـنهاوخ  زاـغآ  ار  هلمح  يدوز  هب  هک  نادـب  دنـشکیم ، یپ  رد  ار  شیوخ  هنب  راـب و  نارتـش و 

يادص هب  زگره  ار  ربخ  دشاب ، هلمح  هشیدنا  رد  هچ  دشاب و  هتشاد  تشگزاب  رس  نمـشد  هچ  دراد و  ناهنپ  ناگمه  زا  ار  ربخ  ددرگیمزاب ،
ربماـیپ هب  دونـشب  سک  چـیه  هک  نآ  یب  یـصوصخ  هنوـگ  هـب  ار  دوـخ  راـک  شرازگ  طـقف  دـیوگن . زاـب  وا  دزن  عـمج -  ربارب  رد  و  دـنلب - 

تـشگزاب ربخ  ندینـش  هب  ینعب  . دنهد ناشن  یفعـض  دوخ  زا  ربخ  ندینـش  هب  شباحـصا  لاح ، ود  ره  رد  ادابم  دوب  كانمیب  ربمایپ  ... دـیوگب
يودرا تسا -  ریگهمه  يرـسم و  بلغا  فعـض  سرت و  اریز  ناشفعـض -  سرت و  هک  دـنهد  ماـجنا  یلمع  دـنوش و  هدزتشحو  نمـشد 

زیمآقوش یباتیب  يدنسرخ ، دوخ  زا  دنونشب ، هکم  هب  ار  نمشد  ییاهن  تشگزاب  ینیـشنبقع و  ربخ  رگا  یتح  زین  و  دریگ ... ارف  ار  مالـسا 
زگره ربمایپ  دوب و  نمشد  اب  يریگرد  زا  سرت  یتسس و  فعض و  زا  ياهناشن  دوخ  زین  لمع  نیا  دنهد ... ناشن  هنامداش  يرادنتـشیوخان  و 

ددرگیمنزاب گنج  هب  نمشد  هک  نیا  زا  مالسا  هاپس  و  دشاب ... مکاح  تبالص  توق و  تعاجـش ، حور  زج  وا  هاپـس  هنایم  رد  تساوخیمن 
یمامت اب  یلو  درک . تکرح  تعرس  هب  دیمهفیم و  ار  وا  روظنم  یلع  ... دیامن يداش  زاربا  هداس ، ترـسم  ساسحا  کی  یظفل  نایب  رد  یتح 

تصش و زا  یضعب  دنچ و  یـس و  زا  فلتخم  هحفـص 188 ] لاوقا [  هب  دوخ  نوگهنوگ  راثآ  رد  ار  شیاهمخز  ننـست  لها  هک  اهمخز ، نآ 
مخز دنچ  دون و  یلع  : » هتشون تسا  ربتعم  بتک  زا  هک  عیارشلا ، للع  باتک  هدنسیون  . داتفا هار  هب  دناهتشون ، مخز  دنچ  دون و  یضعب  دنچ و 

ار وا  یـسک  رگید  هک  دش  نوخ  كاخ و  هقرغ  حورجم و  نیلام و  نینوخ و  دروخ ، مخز  ربمایپ  زا  عافد  رد  ردق  نآ  دروخ . دحا  رد  يراک 
يرآ ...« رکنا رثا و  یتع  هللا  لوسر  نع  هب  عفدـی  لاز  امف  : » تسا نینچ  وا  ترابع  نیع  تفاـییمنزاب ». ار  شاهرهچ  اپارـس و  تخانـشیمن و 

، دیـشروخ راترز  هولج  نیلوا  هعیلط  رد  یلقیـص ، هرز  شوپنت  رد  و  دیـشخردیم ، نابات  هام  نانوچ  گنج  زاـغآ  رد  هک  ییاـبیز  هرهچ  نآ 
رد دوب و  هتـسب  رفغم  يالاب  رب  هک  یکاپ  دیپس  هنیمـشپ  نآ  اب  دنمورب ، ناوج  روالد  رکیپ  نآ  درکیم ، بذج  دوخ  يوس  هب  ار  اههدید  همه 

هتفرگ ارف  هزمح  هناجدوبا و  ذاعم ، نب  دعس  نامثع ، رمع ، رکبوبا ، ار  شیوس  نآ  يوس و  نیا  و  دوب -  هداتسیا  وا  رانک  رد  ربمایپ ، هاپس  بلق 
لیامـش و گنج  نایاپ  رد  دوب ، شوپنت  یکاپ  هرهچ و  یکاـنبات  افـص و  تردـق و  زا  لـالجرپ  ياهولج  زین  ناـنیا  مشچ  رد  یتح  دـندوب و 

هرز . دوب هدیـسامآ  لگ  كاخ و  اب  هتخیمآ  نوخ  گنر  شدوجو  يالاب  رب و  رکیپ و  یماـمت  رب  تشاد ... ینتخانـشان  نوگرگید و  ياهرهچ 
اپارـس هداـتفا . هدـش و  هراـپ  نیکرچ و  نیگنر و  هتـسسگ ، دـیپس ، هنیمـشپ  فوص و  جوعم  جـک و  دوخهـالک  هدـش ، همین  ود  رپـس  هدـیرد ،

طقف نینوخ ... تروـص  كاـچ ... كاـچ  اـهبل  هتخیر ، ورف  هباـنوخ  هتـسب و  هملد  نوـخ  ياـهوربا  اـهناگژم و  رب  راـبغ ، هقرغ  دولآكاـخ و 
هناتخبشوخ هحفص 189 ] دیـشخردیم [ . ناشیگـشیمه  بجح  یگتـسخ و  هب  رابغ -  باجح  رد  نیلوا  غورف  نامه  اب  هک  دوب  شنامـشچ 

اهدـعب ... دوب اهاپ  قاس  رب  مه  ییات  دـنچ  تشپ و  فتک ، هناش ، اهاپ ، اهتـسد ، رب  اهمخز  نیرتشیب  دوب و  هتـشادنرب  يايراک  مخز  شتروص 
رظن هچ  ره  مدیدن . ار  ربمایپ  رازراک  مرگامرگ  رد  دیوگیم : نآ  نینوخ  كانتشهد و  ثداوح  دحا و  گنج  ثداوح  فیرعت  رد  يو  دوخ 

الامتحا ای  و  تسا ... هتـشک  ار  وا  نمـشد  دیاش  مدیـشیدنا  شمدـیدن . مدرک  وج  تسج و  ار  اج  نآ  اج و  نیا  ندـیگنج  نمـض  مدـنکفا و 
داـسجا ناـیم  رد  متـسناوتیم  هـک  اـج  نآ  اـت  یتـح ، دـناهدرب ... ـالاب  نامـسآ  هـب  ار  وا  شتاـجن  يارب  ادـخ  ناـمرف  هـب  ینامـسآ  ناگتـشرف 
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زین نادیهـش  نایم  رد  اما  مدرکیم . هاگن  هتـسیرگن و  دادیم  هزاـجا  گـنج  هنحـص  هک  اـج  نآ  اـت  دروخ و  دز و  نمـض  زین  ناگدشهتـشک 
زور نآ  تارطاـخ  فیرعت  رد  وا  نینچمه  متفرگ ... شرب  رد  مدـیود و  شیوس  هب  دوب ... هداـتفا  شوهیب  ییاـج  هک  شمدـید  هاـگان  دوبن ...

... مداتفا نیمز  هب  رایتخایب  ناشیات  راـهچ  زا  هک  مکحم  تخـس و  ناـنچ  نآ  مدروخ ... يراـک  هبرـض  هدزناـش  زور  نآ  دـیوگیم : شیوخ 
متسناوتیمن رگید  هک  ییاههبرض  دناهدز ... نیمز  رب  دناهدنکرب و  اج  زا  ار  یهوک  هک  دناهتشاد  یتردق  هچ  موادتم  ياههبرض  نآ  اتفگش ، )

بوخ يدرم  گنج  نآ  رد  دیازفایم  يو  موش )... دنلب  رگید  راب  متـسیاب و  اپ  رب  یگتـسخ  تدـش  یگتفرنوخ و  درد ، فعـض ، تدـش  زا 
تهکن و هقرغ  وبـشوخ و  دوب ، هتفر  ورف  شوگ  اـنب  اـت  شدـنبلد  ناوـسیگ  هک  وسیگدـنلب  لـیمج ، ارآلد ، سب  یلیامـش  اـب  ناوـج  هرهچ و 
ار نانآ  روآ و  نمشد  هب  ور  زیخرب و  تفگ : درک . مکمک  نتساخرب  هب  تفرگ و  ار  میوزاب  ریز  ارادم  رهم و  هب  دش و  مخ  شوخ ، ياهحیار 

دادما تاملک و  ياقلا  يرای و  هصق  گنج  زا  سپ  دیوگ  دندنسرخ ... یـضار و  وت  زا  ود  ره  ییوا و  ربمایپ  ادخ و  تعاطا  رد  وت  اریز  نزب .
وت اب  هک  دوب  لیئربج  نیا  داب . مرخ  شوخ و  تناج  نشور و  تنامـشچ  دومرف : متفگزاـب . ربماـیپ  هب  ار  ناوج  نآ  یناـحور  هحفص 190 ] ] 

. دـمدیم يو  حور  ناج و  رد  ینامـسآ  توق  زا  اوقلادـیدش ، دریگیم و  ار  شیوزاب  نیمالاحور  هک  ناـج  نآ  رب  اـشوخ  ... دوب هدرک  نینچ 
هدـش و راوس  ار  اهرتش  اریز  دنتـشاد . ار  تشگزاب  هکم و  گنهآ  نانآ  دـش ... ناـشلاوحا  بقارم  رود  زا  تفر و  نمـشد  یپ  رد  یلع  [ . 79]
ار قیقعلايداو  هاگرذگ  یبرغ و  هرح  هار  دنتشذگیم و  هنیدم  هارهاش  هقیرط و  هرانک  زا  هک  یلاح  رد  ینعی  دندیـشکیم . كدی  ار  اهبـسا 
و دـنراد ... ار  هنیدـم  هب  هلمح  دـیهمت  هن  دـحا و  هاگمزر  هب  هلمح  تلاح  هن  هک  دومنیم  نینچ  دـندومیپیم ، دوب  هنیدـم  برغ  هنارک  رب  هک 
ور ار  دوخ  نمشد  هلمح  زا  شیپ  اهتلاح ، زا  مادک  ره  عوقو  تروص  رد  هک  دوب  هدناسر  ناکم  ود  نیا  هنایم  یعـضوم  رد  ار  دوخ  زین  ربمایپ 

یمخز و ياـهاپ  اـب  تشادـن و  یبـسا  اریز  دـمآزاب ... هداـیپ  تـفر و  هداـیپ  یلع  دـنک ... عاـفد  شیوـخ  رهـش  زا  هدـناسر و  ناـنآ  يور  هـب 
ار ربخ  دوب  هداد  شنامرف  ربمایپ  هک  نانچ  نآ  دـناسر و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  ... دـناسر ماجنا  هب  تقو  عرـسا  رد  ار  دوخ  تیرومأم  ناـکچنوخ 
رد ار  اهبسا  دنراوس و  اهرتش  رب  يدوب  هدومرف  هک  ناسنامه  اریز  ددرگیمزاب ، دوخ  رهش  هب  نمشد  اربمایپ  : » تفگزاب وا  هب  اوجن  هتسهآ و 

رگناشن هک  دناهتـشون  یبلطم  غورد  هب  وا ، ناشخرد  هرهچ  نادساح  نانمـشد و  نایوار ، زین  اج  نیمه  اما  .« دنربیم هحفص 191 ] دوخ [  یپ 
ریثانبا لماک  يربط و  خیرات  ماشهنبا ، هریس  نابحاص  تسوا . لیاضف  یمامت  هب  تبسن  ناشیگشیمه  ییامنهنوگژاب  راکنا و  یتاذ و  دقح 

وا زا  نوچ  و  ددرگیمزاب ... شیوخ  رهش  هب  نمـشد  هک  دز  دایرف  ربمایپ  ربارب  رد  دنلب  يادص  هب  هنارادنتـشیوخان و  دمآ و  یلع  دناهتـشون :
متـسناوتن قوـش  يداـش و  تدـش  زا  هک  تفگ  خـساپ  يدرک ، ـالمرب  ناـگمه  رب  اراکـشآ  ار  ربـخ  ربماـیپ  یهن  مغریلع  ارچ  هک  دندیـسرپ 

هتخادرپ هدرک و  راب  یحور  نانچ  رب  ار  يراکشآ  ناتهب  نانچ  هتخاس و  ار  ینخـس  نینچ  هک  یـسک  تسا  راکـشآرپ  ... منک يرادنتـشیوخ 
رظن رد  اب  یمیلـس -  لقع  چـیه  ار  ینخـس  نینچ  هتـسنادیمن  هک  زاسغورد  یـشان و  ناـنچ  يدوجوم  تسا . هدوب  درخیب  يدوجوم  تسا ،

تیناسنا و رخفم  نآ  تردق ، تعاجش و  رهظم  نآ  زا  یلمع  نینچ  هنوگچ  رخآ  .... دنک رواب  دیابن  دناوتیمن و  یلع  لامعا  همانراک  نتفرگ 
بانتجا نمـشد  اب  ییورایور  زا  مالـسا ، نایهاپـس  یمامت  هک  اج  نآ  تسا و  زابناج  نیرتگرزب  زاتـشیپ و  لوا  اـهگنج  یماـمت  رد  هک  تمه 

نآ و  تسا ، بلطواد  اهنت  هک  تسوا  هشیمه  دوریم ، اهتیرومأم  نیرتتخس  زا  نخـس  هک  اج  نآ  دزیخیمرب و  هنت  کی  وا  اهنت  دننکیم - 
لوبق و لباق  دـنامیم -  دتـسیایم و  هوتـسن  هوک  زا  رتمکحم  وا  دـنوشیم  هراپ  هراپ  اههرخـص  دـنوشیم و  یـشالتم  مه  زا  اههوک  هک  اـج 

اهر ار  ربمایپ  ياهظحل  دروآیمن و  وربا  هب  مخ  يراک  مخز  دون  ربارب  رد  دیوگیمن ، هآ  دروخیم و  هبرض  رازه  هک  یلع  نیا  ... تسا هیجوت 
ياهیتخـس كاـنلوه و  دـیادش  همه  نآ  نتفاـیرد  زا  دـشکیمن و  ربماـیپ  قـح و  تفلاـخم  هـب  ار  هحفـص 192 ] یـسفن [  یتح  دـنکیمن و 

داـیرف هنارادنتـشیوخان  فیعـض  يدرم  اـی  كدوـک و  دـننام  ناـنچ  نمـشد  تشگزاـب  ندـید  زا  هاـگان  دروآیمن ، وربا  هب  مـخ  كاـنمهس 
رد لیئربج  يادخ  هک  نیمز ، نامـسآ و  حودمم  زا  هنوگچ  يزیچ  نینچ  رخآ  دـیوگیم ؟ ینخـس  نانچ  ربمایپ  رظن  فالخ  هب  دروآیمرب و 

یتیرومأم نینچ  هب  صاقویبا  نب  دعـس  هک  تسا  هدمآ  ننـست  لها  تایاور  زا  یـضعب  رد  ؟؟؟ تسا یندرک  رواب  دـیوگیم  یتف » ال   » شقح
، یگتخاس یتاشرازگ  تاملک و  اب  دنهاوخیم  تسه  هچ  ره  ریدقت  ره  هب  ... تفگ ینخس  نانچ  درک و  يرادنتـشیوخان  هک  دوب  وا  تفر و 
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رد رابک  باحـصا  زا  یـضعب  يوس  زا  ییاهتفلاخم  هاـگهگ  رگا  تسا و  هتـشاد  دوجو  یتاذ  فعـض  ياـههبنج  زین  وا  رد  هک  دـنیامنب  نینچ 
صاقو نب  دعس  اب  یلع  هدمآ  نینچ  زین  نوتم  زا  یضعب  رد  . تسا هدوبن  يرب  همه  نیا  زا  زین  وا  هدادیم ، يور  ربمایپ  لئاسم  رماوا و  اب  هطبار 

نیا نافلاخم  هاگ  نآ  درک . اشفا  ربمایپ  یهن  مغریلع  ار  ربخ  تشادرب و  يداش  دایرف  تشگزاب  رد  هک  دوب  دعـس  دـنتفر و  تیرومأم  نیا  هب 
هب هاگ  و  دـنرادیم . شناهنپ  اقلطم  هاگ  دـننکیم و  شگنرمک  دراد  یتلیـضف  اج  ره  يو  تسه  هچ  ره  يراب  دنتـشون . یلع  ياپ  هب  ار  همه 

هنومن روط  هب  . دـنراذگیم شیاج  هب  ار  یلع  مان  هتـشادرب ، ار  يو  مان  هدرک  ییاطخ  يرگید  هک  ییاج  اسب  هچ  دـننزیم و  اـج  يرگید  ماـن 
 ] وا اب  یلع  تفالخ  نارود  رد  هک   ) ار صاـقویبا  نب  دعـس  نوچمه  یناـسک  دـننک و  فیعـضت  ار  یلع  دـنناوتب  رتشیب  هچ  ره  هک  نآ  يارب 

یلع ياتمه  دوب  هدرک  یلع  اب  یتفلاخم  هک  ار  هباحص  زا  رگید  سک  ره  زین  و  تفریذپن ) ار  شتماما  شتیالو و  درکن و  تعیب  هحفص 193 ]
گنج زور  رد  دناهتـشون  دـنامیم ؛ ناریح  نآ  زا  لقع  هک  دـناهتخاس  يایندرکن  رواب  تایاور  نانآ  تشادـگرزب  رد  غورد  هب  دـنهد ، رارق 

... داب تیادف  هب  مردام  ردپ و  تفگ  وا  هب  دوب  هداتسیا  وا  رانک  هک  ربمایپ  ریت ، ره  باترپ  رد  هک  تخادنا ، ریت  رازه  صاقویبا  نبا  دعس  دحا 
کنیا دروخیم و  هناشن  هب  شايریگفده  بلغا  هک  دوب  يرهام  زادناریت  دعس  هک  نآ  رب  هوالع  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  احیولت  نخس  نیا 
اققحم ار  يریت  ره  هجیتن  رد  داب ، تیادف  هب  مردام  ردپ و  تفگیم  راب  ره  وا ، نیـسحت  رد  هک  ربمایپ  فعاضم  يداش  اعد و  انث و  دییأت و  اب 

لک هک  نآ  لاح  و  دـشاب ... هتـشک  ار  رفن  رازه  دـیاب  صاقویبا  نب  دعـس  زور  نآ  باسح  نیا  اب  غورد ! نیا  زا  اتفگـش  دوب ... هدز  هناشن  هب 
هب دحا  زور  رد  ربمایپ  هک  تسا  نیا  ناشرابهکحضم  ياهغورد  زا  نینچمه  درکن ... زواجت  رفن  راهچ  یس و  زا  نمشد  ناگدشهتشک  دادعت 

. تسا یبیجع  بلطم  نیا  یتسار  ... دوب هدرک  قافنا  گنج  يارب  مهرد  رازه  دصتفه  هحلط  زور  نآ  رد  اریز  داد . ار  ریخلاۀحلط  بقل  هحلط 
زا تسا  ياهدازهاش  تورث  اب  ربارب  هک  ار  تفگنه  تورث  نآ  دوب ، یلومعم  رایـسب  يدرم  راگزور  نآ  رد  دـمآرد  ظاـحل  هب  هک  هحلط  ـالوا 

، درک زیهجت  یتسناوتیم  ار  يرفن  رازه  دـص  هاپـس  کی  دوب و  يروشک  جارخ  هک  وا  قافنا  ياهناـسفا  غلبم  نآ  اـب  اـیناث  دوب و  هدروآ  اـجک 
اهنت هن  ناشیضعب  یتح  هک  دوب  زیهجت  نودب  نانچ  رگشل  تشادن و  دوجو  بسا  سأر  ود  زا  شیب  مالـسا  هاپـس  یمامت  رد  هک  دوب  هنوگچ 
لهچ ای  یـس و  طقف  هکلب  هحفـص 194 ] بسا [ ، سأر  دـص  هن  ربمایپ  ههبج  یمامت  رد  رگا  دنتـشادن و  یفاک  ریت  هزین و  ریـشمش و  هک  هرز 

تادیهمت و نانخس ، نینچ  هتبلا  . دشیمن یهتنم  راصنا  زا  رفن  داتفه  تداهش  رابلوه  هعجاف  نانچ  هب  گنج  هجیتن  تشاد ، دوجو  بسا  سأر 
مهرد ار  نمـشد  تارقف  نوتـس  هک  تسوا  گـنج  ره  رد  و  دراد ، یلع  هک  ینانمـشد  هب  هجوت  اـب  اریز  تسین . زیگنابجعت  یئوس  تاـغیلبت 

زا هفیاط  هریت و  ره  رد  و  دیاسیم ، تلذم  كاخ  رب  دناهنشت  ربمایپ  نوخ  مالـسا و  ینوگنرـس  هب  هک  ار  شیرق  نافلاخم  ندرگ  دنکـشیم و 
تموکح نارود  رد  هک  یناسک  زا  یکی  تسا ... ینیبشیپ  لـباق  وا  هیلع  ییاهینمـشد  نینچ  دراذـگیم ، ییاـهرگج  رب  ار  ییاـهغاد  برع ،

يرگید مان  هب  ار  یلع  تلیضف  ره  ات  دنـشوکب  دندرگب و  ناگمه  دمآردرپ  زاسلوپ و  هفرح  کی  ناونع  هب  ات  دوب  هداد  یمـسر  نامرف  دوخ 
راثآ رد  تشذـگ و  نیـشیپ  تاحفـص  رد  هک  ناـنچ  دـنیامن ، تبث  يو  ماـن  هب  تسا  يرگید  نآ  زا  هک  ار  یتلیذر  يدـب و  ره  دـننک و  تبث 

الک نایفـسوبا و  رـسپ  هیواـعم  دوـب  هدـش  یفرعم  یمـسر  همانـشخب  وا  رادـتقا  نارود  رد  یناـمرف  نینچ  تسا و  جردـنم  زین  ینـس  ناـخروم 
رد ییاههنیمزشیپ  ندوب  هدامآ  زین  و  ناشتموکح -  ینالوط  نارود  هب  هجوت  اب  ناـنیا  . دـندوب هیماینب  نادـناخ  هب  نادـنمتردق  ناگتـسباو و 

خـیرات و رد  هک  دـنتفای  ار  نآ  تردـق  دـندوب  یلع  تیامح  وا و  ینیـشناج  یمـسر  نافلاخم  لاـح  ره  هب  هک  هناـگهس -  ياـفلخ  تموکح 
لوسر هریس  باتک  دنمشناد  هدنسیون  نایرفعج  لوسر  . دنهن انب  ار  هناملاظ  ییاهفیرحت  داینب  دنربب و  تسد  اراکشآ  هب  هریس  بتک  ثیدح و 

ره خیرات ) لوط  رد   ) یندم نایوار  دـسیونیم : ص 343  ج 5 ، قازرلادـبع ، فنـصملا ، زا  لقن  هب  شیوخ  رثا  یقرواـپ  رد  ص 471  ادخ ،
و دننادیم ) همه  [ ) هحفـص 195 دیوگیم [  و  دهدیم ، هئارا  ياهنومن  يو  دندرکیم . تبث  دوب  وا  نابیقر  دوس  یلع و  نابز  هب  هک  ار  هچنآ 
رد دیوگیم  دـهدیم و  همادا  يو  تسا . یلع  ماما  همانحلـص ، بتاک  تفگیم  هیبیدـح  حلـص  دروم  رد  هک  تسا  تیاور  زین  سابعنبا  زا 

، یـسرپب هیماینب )  ) اهنیا زا  رگا  اما  دوب . یلع  بتاک  تفگ  دـیدنخ و  وا  تسا ) هدوب  یلع  بتاـک  اـیآ  هک   ) مدرک لاؤس  يرهز  زا  هراـب  نیا 
ج 4، مکاح ، كردتـسم  رد  تسا . هدمآ  زین  ننـست  لها  راثآ  رد  هکلب  هعیـش ، هن  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  .و  تسا هدوب  نامثع  تفگ  دنهاوخ 
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زوتنیک و نانمـشد  ربارب  رد  ار  تلاسر  تیب  ییاهنت  همطاـف و  نادـناخ  یلع ، تیمولظم  تیاـهن  هک  هدـمآ  ربماـیپ  لوق  زا  یتیاور  ص 487 
یگراوآ تراـسا و  راتـشک ، تخـس ، ياـهرازآ  راـتفرگ  مگرم  زا  سپ  نم  نادـناخ  هک  دـشاب  دوز  دوـمرفیم : ربماـیپ  دـیامنیم . هاوخدـب 
راکشآرپ [ . 80 . ] دـناموزخمینب و  هریغمینب ، هیماینب ، ناـنیا  هیلع  لـیابق  فیاوط و  نیرتزوتنیک  نیرتمحریب و  اـنامه  دـنوش ... كاـنلوه 

بذک ثیدح  نتخاس  دننکیم ، راتفرگ  تراسا  یگراوآ و  گرم و  ياههجنکـش  هب  مامت  یناسآ  هب  ار  شنادناخ  یلع و  هک  اج  نآ  تسا 
. دوب دهاوخن  راوشد  نادنچ  ناشیارب  غورد  ياهارتفا  و 

فلخ نب  یبا  تبقاع 

نیریش خلت و  ياههنحص  یمامت  اب  گنج  نیا  هحفص 196 ] تشاد [ . ار  هنیدم  هب  تشگزاب  گنهآ  ربمایپ  دوب و  هدیسر  نایاپ  هب  دحا  دربن 
گنج نیا  رد  یلئاسم  اسب  دوب . اهناج  رذـب  رازتشک  اـهنطاب و  شیاـمن  تاـین و  شیور  عرزم  یهلا و  نومزآ  هکرعم  شايزوریپ  تسکش و 

، دنشاب یهورگ  هچ  زا  نامدرم  نیا  درکیمن  قرف  دوب ... ناشناهن  ياههشیدنا  شنیب و  قمع  دارفا و  تیـصخش  رگناشن  کی  ره  هک  داد  خر 
دوخ نیزوت  رد  هن  تفگیم و  غورد  هن  هک  دوب  راکفا  لامعا و  يوپتلادع  يوخدـحا  يوزارت  دـحا  ناکرـشم ... ای  دنـشاب و  ناناملـسم  زا 

درک و نزو  زین  ار  ناکرـشم  راب  راک و  یتح  هک  قیقد  ناسنآ  ییوزارت  دومنیمزاب . دوب  هک  هنوگ  نآ  ره  ار  هک  ره  دیزرویم . اغد  لغد و 
نب یبا  دـندش ، نیگنـس  کبـس  وزارت  نیا  رد  هک  نانآ  هلمج  زا  دومنزاب ... ناشیا  دوخ  هب  ار  ناـشیا  ملظ  واـطخ  تناـیخ ، ینیگنـس  لـقث و 
هکم رد  ربمایپ  یگدنز  لاس  هدزیس  نارود  رد  هک  تسا  ربمایپ  هدروخ  دنگوس  نانمشد  زا  تسا . ناکرـشم  ناگدرکرـس  زا  يو  دوب . فلخ 
هتفر ربمایپ  سلجم  هب  شتـسود  طیعم  یبا  نب  ۀبقع  راب  کی  دینـش  هک  تسا  یـسک  نامه  یبا  درکن . یهاتوک  يو  قح  رد  يرازآ  چـیه  زا 
هبقع و  دزادنیب . ناهد  بآ  ربمایپ  تروص  رد  هبقع  هک  نآ  رگم  درک  دهاوخن  یتسود  هبقع  اب  رگید  دروخ  دنگوس  دینش  نینچ  نوچ  تسا .

ءازهتـسا هرخـسم و  زا  دیدیم  ار  ربمایپ  اج  ره  وا  داد . ماجنا  ار  یلمع  نانچ  وا  روتـسد  رطاخ  هب  مرـشیب  درم  و  درک . راک  نیا  هب  روبجم  ار 
فک زا  سپس  درک و  مرن  دییاس و  ار  نآ  هک  نآ  زا  سپ  تفرگ و  تسد  رد  ار  ياهدیسوپ  ناوختسا  یبا  راب  کی  درکیمن . يراددوخ  يو 

زا سپ  ار  اهناوختـسا  نیا  دـنوادخ  هک  ییوگیم  وت  تفگ : تخیر ، يو  رب  ار  ناوختـسا  راـبغ  درک و  توف  ربماـیپ  تروص  هب  دوـخ  تسد 
. میوـگیم نینچ  نم  يرآ ، دوـمرف : خـساپ  ربماـیپ  هحفـص 197 ] دـشخبیم [ !؟ زیختـسر  دـنکیم و  هدـنز  هرابود  نتـشگ  رابغ  ندیـسوپ و 

خزود هب  دشخبیم و  زیختسر  تشگ  رابغ  دش و  نینچ  نیا  تناوختسا  هک  نآ  زا  سپ  زین  ار  وت  دهدیم و  رـشح  ار  ناوختـسا  نیا  دنوادخ 
یه ماظعلا و  ییحی  نم  لاق  هقلخ  یـسنف  الثم  انل  برـض  و  :» تسا هدش  لزان  شاهرابرد  هیآ  نیا  هک  تسا  دـناعم  ناج  نامه  نیا  . دـنکفایم

یلثم ام  يارب  : نودقوت هنم  متنا  اذاف  اران  رضخالا  رجـشلا  نم  مکل  لعج  يذلا  میلع . قلخ  لکب  وه  ةرم و  لوا  اهءاشنا  يذلا  اهیحی  لق  میمر 
یـشنیرفآ ره  رب  وا  دیرفآ و  ار  نآ  راب  نیتسخن  هک  ییادخ  نامه  وگب  دنک . هدـنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  هک  نآ  تسیک  تفگ  دز ،

ترارح ییانـشور و   ) نادـب ات  دروآرب  ناتیارب  ار  مرگ )  ) شتآ خرـس )  ) هلعـش رادـبآ )  ) زبس درـس )  ) تخرد زا  هک  ییادـخ  نآ  تسا . اـناد 
نادب دمحم  يا  ياه ... مزیریم . ار  تنوخ  مشکیم و  ار  وت  ماجنارـس  تشادرب : دایرف  وا  رب  دـید و  هکم  رد  ار  ربمایپ  يزور  [ . 81 (.« ] دیبای

ات شمناروخیم  ترذ  ياهنامیپ  زور  ره  هک  اپداب  نسوت و  رواـگنج ، یبسا  ماهدرک ... شتیبرت  وت  گـنج  زور  يارب  مراد ، راوهر  یبسا  هک 
و دنکفا . يو  هب  قیمع  یهاگن  تشگزاب و  نخـس  نیا  ندینـش  هب  ربمایپ  . مشکیم ار  وت  نم  رخآ  نادب ، ياه  منزب . تندرگ  موش و  شراوس 
ار وا  یتسه  حور و  راموط  دـیچیپ و  یبا  ناج  رد  ناـنچ  نخـس  نیا  . مشکیم ار  وت  نم »  » هللا ءاـش  نا  هکلب  تفگ -: خـساپ  نینچ  ودـب  مارآ 

گنر سپ  نآ  زا  رگید  تـشگ ... بارطــضا  هحفـص 198 ] باـهتلا و [  شوختـسد  شدوـجو  رـسارس  نآ  ندینـش  زا  سپ  هک  دـیدرونرد 
. دیـسرتیم وا  نتفگ  نخـس  هوـحن  و  قدـص ، نـحل  ربماـیپ ، زا  دوـب . هدیـسرت  تـسبرب . تـخر  شایگدـنز  زا  شمارآ  گـنهآ  شیاـسآ و 

دوخ ناج  نایاپ  رب  دیـشیدنا و  دوخ  تبقاع  هب  اهراب  اهراب و  تسا . هدادن  هدـعو  غورد  هب  ار  ینخـس  هتفگن و  یفالخ  زگره  هک  تسنادیم 
دوخ زا  ینخـس  رخافت  بیرف و  رهاظت ، قارغا و  هب  زگره  دـیوگیمن و  غورد  وا  دنتـسنادیم  دوب . ناکرـشم  داهن  هویـش و  نیا  . دوب كانمیب 
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تشاد ار  نآ  میب  دوب و  هدیـسرت  تخـس  یبا  ... دیآیمن نوریب  وا  بل  زا  ياهملک  عقاو -  اب  قح  نخـس  تقباطم  و  قدص -  زج  دزاسیمن و 
ار نآ  میب  وا  دوش ... هتـشک  تفخ  يراز و  هب  دیآ و  راتفرگ  دـمحم  رهق  هجنپ  رـس  هب  ییاج  دریگب و  وا  رد  ربمایپ  نخـس  يدوز  هب  ادابم  هک 
عقاوان و نخـس  درم  نیا  يرآ  تشک ... مهاوخ  ار  وت  نم »  » ادـخ تساوخ  هب  هکلب  دوب : هتفگ  اریز  تشک . دـهاوخ  ار  وا  دـمحم  هک  تشاد 
نخـس و ره  تشاد ... ار  دوخ  ققحت  یعطق  نزو  دوخ و  صاـخ  ياـنعم  دوجو  يوزارت  یتـسه و  هتوب  رد  وا ، هملک  ره  تفگیمن . هدوـهیب 

یبا دـحا ، ههبج  یمامت  رد  ور  نیا  زا  دوب ... نتـشگ » دوجوم   » ندـش و رادرک و  اب  ربارب  جراخ  رد  دـمآیم ، نوریب  وا  بل  ود  زا  هک  راتفگ 
شون كانمهـس  دـیعو  نآ  هدرک و  هابت  هایـس و  ربماـیپ  نخـس  نآ  ار  شزور  بش و  نیا  زا  شیپ  تشاد ... ار  وا  سرت  دوب و  ربماـیپ  بقارم 

رد دـنکفا و  هزین  ریت و  ربمایپ  رب  تسدرود  زا  راـب  نیدـنچ  گـنج ، ناـیاپ  اـت  زاـغآ  زا  دوب ... هدرک  كاـنرهز  شین  شماـک  هب  ار  یگدـنز 
هلمح زا  سپ  تفرگ . ندیراب  وا  رب  ار  دوخ  هزین  ریشمش و  گنس و  تابرـض  درک و  ار  وا  گنهآ  اهراب  زین  وا  ردب  نایهاپـس  ررکم  تالمح 

يرتبیجع تراسج  يو  دادیم ، ناکت  یتخس  هب  ار  شفتک  هناش و  هحفـص 199 ] رگید [  داتفا و  راک  زا  ربمایپ  تسار  تسد  هک  هئیمقنبا 
رظتنم يو  تشادن ... ار  وا  ياههبرـض  نتفگ  خـساپ  ندز و  يارب  یتسد  دوب و  هدـش  نتـشگ  عافد  زا  ناوتان  نمـشد ، کنیا  تفای . دوخ  رد 

هب ياهنوگ  هب  دوب  هدرک  مارح  وا  رب  ار  شوخ  باوخ  هک  هنادواج  نیگمهـس  سوباک  نیا  درکیم و  ماـمت  ار  راـک  دـیاب  زورما  دوب . تصرف 
نآ هیاس  تشکیم و  ار  ربمایپ  و  درکیم ، هلمح  دوخ  سرت  رب  ندمآ  قئاف  يارب  دیاب  راب . کی  نویـش  راب و  کی  گرم  دـناسریم ... نایاپ 
دوخ یگدـنز  نامـسآ  زا  هشیمه  يارب  دروآیم ، راب  هب  هودـنا  ياهربا  گرم ، زا  لبق  یتح  هشیمه  هک  ار  رابگرم  هدـعو  نآ  خـلت ، تشحو 

دصرتم بقارم و  تخس  داتفا ، ورف  مه  راب  ود  یکی  دروخ و  هبرـض  اهراب  اهراب و  ربمایپ  هک  دعب  هب  گنج  ياههمین  زا  ور  نیا  زا  دودزیم .
همه هک  تشگ  ربماـیپ  یـسکیب  ییاـهنت و  دـهاش  هک  هاـگ  نآ  اـت  تفریم ... شیپ  وا  عـفن  هب  ههبج  عاـضوا  تشذـگیم  هچ  ره  دوـب ... وا 

رد دنام . ههبج  رد  رفن ، یـس  تسیب  ات  هاگ  نآ  ات و  تشه  تفه  سپـس  نت و  هس  ود  یکی  ادعب  بلاطیبا و  نب  یلع  اب  وا  هتخیرگ و  شنارای 
ربمایپ و ییادف  رادمچرپ  يرایشوه  تمواقم و  تهج  هب  اما  دنزب . وا  هب  يراک  هبرـض  دناسرب و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  ات  دیـشوک  تدم  نآ  مامت 
رد ماجنارس  ات  دنرب ... شیپ  دنتسناوتن  يراک  ناعفادم  ندز  زج  ناکرشم -  زا  کی  چیه  هن  وا و  هن  وا -  ناعفادم  هورگ  ربمایپ و  صخـش  زین 
هوک هب  هک  هرد  هاگولگ  هناهد  ات  ار  نتشیوخ  تفرگ و  دوخ  رـس  تشپ  ار  هوک  ربمایپ  دش ... ییالط  شوخ و  ياهظحل  دهاش  گنج  ياهتنا 
هگن بات  یتح  یگتـسخ  زا  تشادن و  یقمر  نیرتمک  ربمایپ  هک  دوب  یتاظحل  دوب . گنج  ینایاپ  تاظحل  نیا  دیـشک ... ارف  دـشیم ، یهتنم 
ندز يارب  هحفـص 200 ] تصرف [  نیرتهب  دـیمهفیم . ار  همه  نیا  فلخ  نب  یبا  تسراـییمن . زین  شیوخ  ناوناز  رب  ار  دوخ  رکیپ  نتـشاد 

دـیعو و زیگنالوه  هربنچ  زا  رمع  رـسارس  دزیم و  وا  هب  ار  شاهبرـض  دـیاب  دوب . هدیـسر  ارف  يو  یهاو  ياعدا  نآ  هب  نداد  ناـیاپ  دـمحم و 
بیشارس رد  ربمایپ  . دیدیمن باوخ  رد  یتح  درکیمن و  رواب  ار  يزیچ  نینچ  زگره  هک  داتفا  یقافتا  هناتخبشوخ  دشیم . صالخ  وا  دیدهت 

رد عفادـمیب و  اهنت و  ياهنت  تشادـن ... تسد  رب  زین  ياهحلـسا  یتح  هظحل  نیا  رد  وا  دـندوب و  الاب  رد  شنارای  ناراـی . زا  رود  و  دوب . هرد 
ینسوت نامه  رواگنج و  بسا  هناتخبشوخ  رایسب ... يزیرنوخ  الامتحا  مامت و  تحارج  یگتسخ ، فعـض ، یگتخابقمر ، تلاح  نیرتدیدش 
ربماـیپ يوس  هب  دز و  زیمهم  ار  بسا  تشاد . اـپ  ریز  هب  دوب ، هدرک  شکرـس  تسم و  دوب و  هداد  ترذ  هناد  هزور  همه  لاـس  نیدـنچ  هک  ار 

فلخ نب  یبا  هلمح  هک  دوب  نرای  زا  رترود  یماگ  دـنچ  ربمایپ  . تفایرد دوخ  يوس  هب  ار  یبا  هلمح  هظحل  کی  رد  و  دوب . هدایپ  يو  تخات .
... تسا هدروخ  ربماـیپ  نتـشک  هب  دـنگوس  دنتـسنادیم  همه  هک  دوب  يدرم  نیا  ... دـید دوخ  يوس  هب  شکرـس  رواـگنج و  بسا  رب  راوس  ار 

تیعقوم دـید و  ار  یبا  هلمح  همـص  نب  ثراح  مان  هب  نارای  زا  یکی  تشاد ... هلـصاف  نانآ  زا  دوبن و  دوخ  ناتـسود  کیدزن  نادـنچ  ربماـیپ 
یلاح رد  ثراح  دزاتیم ... ادخ  لوسر  يوس  هب  تسار  شیرق  راکراوس  درادن و  ياهحلـسا  ربمایپ  هک  دـید  تفایرد ... ار  ربمایپ  كانرطخ 

اب ربماـیپ ، دـید  بجعت  لاـمک  رد  اـما  دـنکفا . شیپ  ار  دوخ  و  منکیم . عاـفد  وت  زا  نم  تفگ : ربماـیپ  هب  درـشفیم  ار  شریـشمش  هضبق  هک 
هحفـص 201] ینک [ ... عاـفد  نم  زا  تسین  مزـال  درگرب ، دومرف : ثراـح  هب  هاـگ  نآ  دورب . وـلج  تشاذـگن  دـش و  شعناـم  تسد  تکرح 

تسد ربمایپ ، هظحل  نیا  رد  دشیم ... رتکیدزن  کیدزن و  دنادرگیم  رـس  يالاب  رب  ار  شغیت  هک  یلاح  رد  وجماقتنا  یبا  رواگنج ، راکراوس 
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درک و رود  دوخ  زا  ار  ثراـح  باتـشیب  مارآ و  تفرگ و  وا  زا  دوـب  شتـسد  رد  هک  ار  يدـنک  و  هاـتوک ، هزین  ار ، ثراـح  هزین  درب و  شیپ 
ياهلـصاف نآ  اب  نادـنچ  هک  دوخ ، تایح  مد  نیرخآ  ات  یبا  هک  دوب  ياهظحل  نیا  . تشادرب شیپ  فلخ  نب  یبا  يوس  هب  ماـگ  هس  ود  سپس 

نیا  ) دوب نازیوآ  هناش  زا  هدروخ  مخز  ياهدـنرپ  لابهـش  نانوچ  ییوگ  هک  یتسد  اـب  ربماـیپ  دـنک ... شومارف  ار  نآ  تسناوتیمن  تشادـن ،
تشاد و درد  هاـم  دـنچ  اـت  دناهتـشون  یـضعب  هاـم و  کـی  اـت  هک  دوب  هدز  ریـشمش  نآ  رب  مکحم  ناـنچ  نآ  هئیمقیبا  هک  دوب  تسد  ناـمه 
وا يوس  هب  ور  دوب و  هتفرگ  هاـتوک  ياهزین  دوب ،) هتخیوآ  ورف  شاهناـش  هد و  شناـکت  تسناوتیمن  یتـحار  هب  درکیم و  اوادـم  ار  شمخز 
هک دـمآیم  شیپ  هتخود و  وا  هب  رظن  نانچ  ساره ، نیرتمکیب  كابیب و  اهنت ، هداـیپ و  درم  دوب . يروآسرت  بیرغ و  هنحـص  دـمآ . شیپ 

لابهـش ینامـسآ و  یباقع  ای  دنـشکب و  مهرد  تساوخیم  ار  ياهخوج  تردـق ، ورین و  تلوص ، تمظع و  یمامت  اب  راـهق  يرگـشل  ییوگ 
يورین رب  يداـمتعا  تردـق و  هچ  اـب  یبیـشارس  طـسو  نآ  وا  و  دردـب ... مهرد  دوخ  رهق  ياـههجنپ  رد  تساوخیم  ار  ياهجوـج  هدوـشگ ،

شریـشمش تخادنین و  ات  گنت و  زا  ار  شدوخ  همه  نیا  اب  دیزرل . یبا  دنبدنب  یمامت  هاگان  دوب . هتخود  وا  هب  مشچ  هداتـسیا و  دوخ  لازیال 
هک نیا  زا  لبق  یتح  هاـگ  نآ  هحفـص 202 ] و [  دروخن ... ربمایپ  هب  شریـشمش  هک  دـش  هنوگچ  دـیمهفن  اما  دروآ ... ورف  توق  یمامت  اب  ار 

هعشعش زا  هچراپکی  یجدوه  رد  روانش  يزیچ  ای  رون و  زا  ياهلاه  نانوچ  هک  دید  ار  ربمایپ  ییوگ  دروآ ، ورف  ءالخ  رب  ار  شریـشمش  هبرض 
هن دوب و  دنلب  هن  هزین  نیا  دز . وا  ندرگ  رب  دنک  مارآ و  سب  هتـسهآ و  شاهزین  كون  اب  داتـسیا و  دمآ و  الاب  هتـسهآ  اپ  ياههجنپ  رب  هعمل ، و 

. دش رود  درک و  وا  هب  تشپ  دز و  هنشاپ  رب  یخرچ  دز و  وا  رب  هتسهآ  ار  هبرـض  دمحم  دوب . تخـس  يراک و  نانچ  نآ  نآ  هبرـض  هن  و  زیت .
رد كانتـشحو  نانچ  يدرد  دید  یبا  یـسپس  دنزب و  وا  هب  ياهبرـض  رگید  راب  کی  دنکب و  یهاگن  ار  دوخ  هدروخ  مخز  ات  تشگنرب  یتح 

یماـمت ار ، شیاپارـس  دوـب و  هتفرگ  وا  ناـج  رد  ياهقعاـص  ییوـگ  تشاد . ار  نیگآرهز  غـیت  نارازه  مـخز  ییوـگ  هـک  دـیود  شیاـپارس 
ییوگ هک  دـمآ  دراو  وا  رب  يراشف  ناـنچ  هبرـض  نآ  اـب  . دوب هدرک  رتسکاـخ  هتخوس و  هراـپ و  هراـپ  نورد  زا  دوب و  هدـنازوس  ار  شئاـشحا 

شندرگ و تسا ... هتـشگ  نوفدم  رکیپلوغ  ياههرخـص  راوآ  ریز  یناهگان  ياهلزلز  رد  شدسج  هتـشاذگ و  ورف  شیاهـشود  رب  ار  یهوک 
هتخاب و سفن  ادیدش  دروخ و  یناکت  ناکت  دیزرلیم . دناهدرک ، عطق  ار  شگرهاش  نونکا  مه  هک  لمـسب ، یغرم  نانوچ  شمادـنا  ياپارس 

هداتفا ورف  بسا  زا  هک  ار  دوخ  هدروخ  مخز  ات  دوب  هتـشگنرب  یتح  دوب . هتفر  ربمایپ  داتفا . ورف  بسا  زا  هاگان  ینالـضع ، جالتخا  تیاـهن  رد 
هک يراک  اهنت  دزیم ... هرعن  دیشکیم و  هرخ  درد  زا  دناهدرک ، شحبذ  هک  يواگ  نانوچ  یبا  و  دنزب . وا  رب  رگید  ياهبرـض  درگنب و  تسا 

ناـتفا و ناود و  ناود  تخیرگ . و  دورب ... رد  دـنک و  رود  هنحـص  زا  ار  دوخ  شوهدـم  جـیگ و  هک  دوـب  نیا  دـنکب  تسناوـت  هظحل  نآ  رد 
شیرق هاپس  هب  ار  دوخ  ناوتان  نالان و  هحفص 203 ] سپس [  دوب و  هداتفا  راب  نیدنچ  رارف  نمض  دناسر . ناتـسود  يودرا  هب  ار  دوخ  نازیخ 

هبرض کی  اب  تشک . ارم  متخوس . دز . ارم  دمحم  دزیم : دایرف  دندش ... تفگش  رد  شیاههرعن  زا  دنتفرگ و  نایم  رد  ار  وا  اج  نآ  دناسر ...
یـشارخ طقف  دنک ، سب  ياهزین  دمآیمن . باسح  هب  مخز  الـصا  عقاو  رد  تشادـن . يرطخ  نیرتمک  دـندرک ... یـسراو  ار  شمخز  . تشک

یتح دـنک ، گـنر  یتروص  صخـشمان  هنوگ  هب  یمک و  ار  تسوپ  گـنر  هک  نآ  زج  دوب و  هدروآ  ورف  تسوپ  رب  زیچاـن  یحطـس و  رایـسب 
سرت يراز و  هنادنمدرد و  ياههرعن  يانعم  تلع و  دـندرکیم و  شاهرخـسم  ناتـسود  دوب ... هدـنامن  ياج  رب  نآ  زا  یگتفر  نوخ  ياهرطق 

، هدروخ وت  هب  هک  ياهبرـض  ياهتخاب ... ار  تلد  وت  ياهتخادنا !؟ هار  هک  تسا  ياهنارتخد  داد  غیج و  هچ  نیا  دـندیمهفیمن -. ار  شاهنانوبز 
هبرض ارم  دمحم  مریمیم . درد  زا  دییوگیم  هچ  تفگیم -: خساپ  نایرگ  نالان و  درم  . شکن هرعن  واگ  لثم  سپ  دشکیمن . ار  یکشجنگ 
لیابق نیا   ) دزیم رضم  هعیبر و  لیابق  مدرم  یمامت  رب  هبرض ، کی  طقف  هبرـض ، کی  رگا  دنگوس  ادخ  هب  دز . ارم  یـسک  هچ  دیمهفیم  دز .
دمحم نامه  رگم  دیمهفیم ؟ هچ  امش  هآ  تشکیم ... وا  هبرض  کی  نامه  ار  ناشیمامت  دنتشاد ) تیعمج  رفن  رازه  دص  زا  شیب  کی  ره 

هب دـندادیم -: شخـساپ  ناکرـشم  اـج  نآ  اـج و  نیا  زا  ... تشک مه  رخآ  و  مشکیم ». ار  وت  نم  هللا  ءاـش  نا  هکلب  : » تفگ نم  هب  هک  دوبن 
نینچ نانزدایرف  دیزرلیم ، تشحو  درد و  تدش  زا  هک  یلاح  رد  درم  ؟و  درم وک  ترگج  درم ! یهاوخن  مخز  نیا  زا  زگره  دـنگوس ، لبه 
یفت یتـح  نم  رب  رگا  درک ، هـک  يدـیدهت  تـفگ و  نـم  هـب  هـک  نخـس  نآ  زا  سپ  دـنگوس  ادـخ  هـب  تـفگیم -: خـساپ  هحفـص 204 ] ] 
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اههقدـح رد  شنامـشچ  دروآرب ... هرعن  دیـشک و  درد  دـیزرل و  سپ  نآ  زا  ... امـش دـیقمحا  هچ  [ 82 ... ] تشکیم ارم  نامه  تخادـنایم ،
، نطاـب رهاـظ و  رد  قـیمع  یمخز  دروآیم و  راـشف  وا  رب  نورب  نورد و  زا  ییوـگ  هک  تـشاد  يدرد  دوـب . هدـش  شتآ  يوـگ  ود  ناـنوچ 
هب شراک  یتح  ناکرـشم ، یمامت  تریح  ربارب  رد  سپـس  دیـشک و  درد  دز و  هرعن  دـیزرل و  ار  زور  همین  یمامت  دربیم . لیلحت  ار  شیورین 

، درک قارتا  اج  نآ  دیسر و  فرس »  » هاگلزنم هب  هاپس  هک  نآ  زا  سپ  بش ، نداتفا  ورف  زا  شیپ  ات  دحا ، گنج  زور  نامه  دیشکن و  زین  بش 
ناج هچ  اتفگـش ! يا  ... دـش لـصاو  دوخ  لـصا  ینطاـب و  خزود  هب  و  درک ، میلـست  نیرفآ  ناـج  هب  ناـج  يراوخ  تفخ و  درد ، تیاـهن  رد 

تراهط و رب  زج  دنتـسنادیم  دـیوگیمن . غورد  دنتـسنادیم  تسا . قداص  وا  دنتـسنادیم  دنتـشاد . نانیا  یهایـس  هابت و  داهن  تواقـشرپ و 
تردق و مالک و  رهظم  ادخ  دنتسنادیم  تسوا . هناوتشپ  هداتسیا و  يو  تاملک  سپ  رد  ادخ  دنتسنادیم  دیوگیمن . نخس  قدص  تناما و 

یهایـس تاـملظ و  یگریت و  زا  دنتـشاد . تشحو  دوخ  نطاـب  و  دوخ ، زا  دندیـسرتیم . وا  دوخ  زا  دندیـسرتیم . وا  يادـخ  زا  تسوا . ماوق 
اب دوخ ، ناج  اب  زاب  دنک و  دوبان  ار  نت  رازه  اهدص  دراد  ار  نآ  تردق  وا  هبرـض  کی  هک  دـندروخیم  دـنگوس  دـندوبن و  ناما  رد  شیوخ 

ینمشد هحفص 205 ] دنهد [  ناشتاجن  تشاد  ناکما  تشاد و  ییوسروک  هک  دوخ -  یتخبکین  ینامرآ  هطقن  نیرتنشور  اب  دوخ ، تداعس 
مرش و دوخ  هاگآ  نادجو  داهن و  زا  دوخ ، نتشیوخ  زا  دنتشادن و  افـص  قدص و  ناشدوخ  اب  یتح  و  دندرکیم . ییانـشوران  ییانـشآان و  و 

خزود هب  تسارکی  دنتـشگ و  راتفرگ  دوخ  نطاـب  لـیو  هاـچ  رد  دـندمآ و  راـتفرگ  دوخ  لـمع  رفیک  هب  هک  ناـنآ  هلمج  زا  . دـندربیمن اـیح 
تسا سک  نامه  هئیمقنبا  تفای . وا  زا  رتمومذم  رتموئشم و  ینایاپ  هکلب  تفاین . فلخ  نب  یبا  زا  رتهب  یتشونرـس  وا  دوب . هئیمقنبا  دنداتفا ،

دز و یتخـس  تبرـض  ربمایپ  تسد  رب  هک  تسا  نامه  يو  دنـشکب . ار  ربمایپ  دحا  رد  ات  دـندوب  هدـش  دـنگوسمه  رگید  نت  راهچ  هس  اب  هک 
، وا نوچ  دناهتشون  زین  یضعب  دش ... مالـسا  رگـشل  رارف  بجوم  و  متـشک » ار  دمحم  «، » متـشک ار  دمحم  : » تشادرب گناب  داتفا  ربمایپ  نوچ 

تسد گنج  نادیم  نامه  رد  درک . شنیرفن  ربمایپ  دنکفا ، تکاله  كاخ  هب  تشک و  یتخس  هب  دز و  ار  ربمایپ  رادمچرپ  ریمع  نب  بعصم 
شنیرفن ربمایپ  هک  نآ  ضحم  هب  دناهتـشون  دـناسر ... نایاپ  هب  ار  لاس  راذـگم  نک . شلیلذ  راوخ و  اـهلا  راـب  دومرف : تشادرب و  نامـسآ  رب 

مکحم ار  وا  درب و  غیترپ  ياهرازتخرد  نایم  هب  دوخ  اب  ار  وا  تشادرب و  ار  رگمتس  راکراوس  دحا  ههبج  نامه  رد  درک و  مر  شبسا  درک ،
رب نیهاش  نیدنچ  هک  یغرم  نانوچ  دش و  ادـج  شندـب  زا  تشوگ  ات  دز  غیت  ياههخاش  هب  ار  شنت  ردـق  نآ  دزیم ... رادغیت  ياههخاش  هب 

یلاس هب  شرمع  و  دش ... هتـشک  اهدعب  یثیللا  هئیمقنبا  دناهتـشون  زین  یـضعب  ... درم ياج  رب  نوخ  هقرغ  هراپ و  هراپ  هتخیر و  رپ  دننزیم ، وا 
راتفرگ تبیصم  ود  ره  هب  هک  دشاب  تهج  نآ  هحفص 206 ] زا [  تیاور  فالتخا  نیا  تسا  نکمم  درم ... بیجع  ياهثداح  رد  هک  دیـشکن 

هدرب و رد  هب  هثداح  زا  ناج  یمخز  حورجم و  سپـس  هدومن و  حورجم  هدنکفا و  رازغیت  رد  ار  وا  هدرک و  مر  شبـسا  دحا  رد  ... دشاب هدمآ 
... دیشودیم ار  نآ  هزور  همه  هک  تشاد  یـشیم  دناهتـشون  : دوب هنوگ  نیدب  شگرم  هثداح  . دشاب هدرم  دعب  اههام  سپـس  دشاب و  هتفای  مایتلا 

ار خاشیب  شیم  ياپ  تسـشن و  دحا  ههبج  راکراوس  نامرهق  روالد و  درم  دشودب . ار  نآ  ات  تفر  دوخ  دنپـسوگ  هدام  فرط  هب  زور ، کی 
ار دوخ  مارآ  ناویح ، درک . هاگن  ار  وا  تشگرب و  شیم ، هظحل  نیا  رد  اما  درک . نازیم  دوخ  یـشودریش  فرظ  يالاب  رب  ار  ناویح  تفرگ و 

هلک روالد  درم  تروص  رد  تسار  تشگزاب و  شهج  کی  هب  هاگان  سپـس  تفر و  رترود  یمدـق  راهچ  هس  و  دیـشک ، نوریب  يو  تسد  زا 
! اـبجع . تشک مد  رد  درک و  باـترپ  هشوگ  کـی  هب  یـشودریش  یبلح  لطـس  لـثم  زین  ار  وا  هک  دوب  یناـهگان  مکحم و  ناـنچ  هبرـض  دز ...
هک یگرم  ياهنالیلذ ، گرم  نانچ  هب  [ 83 ( ] ثیل نادناخ  هدـنرد  ریـش  نیا   ) یثیللا هئیمقنبا  نیا  هک  دوب  یندرک  رواب  يزیچ  نینچ  هنوگچ 

، یگناخ یشیم  دشاب . هدمآ  راتفرگ  تفگ ، دنتسناوتیمن  زین  سک  چیه  هب  يراوخ  تفخ و  تدش  زا  و  دیجنگیمن ، سک  چیه  تینهذ  رد 
... دوب هتشک  هدنکفا و  كاله  كاخ  هب  ار  دحا  ردب و  ياهههبج  نامرهق  اج ، هب  اج  هدز و  ریش  نآ  هب  ياهلک  خاش ، نودب  يدنفسوگ  هدام 

ناولهپ هلبا  نامزق ،

فـلخ و نب  یبا  مـغریلع  يو  تـسا . ناـمزق  هحفـص 207 ] راـک [  تشونرـس  ناـیاپ و  دـحا ، دربن  زیگناباـجعا  ياههنحـص  زا  نینچمه 

قشع ياههبذاج  زا 114ربمایپ 14  هحفص 70 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا يو  . تشادن رفاک  ود  نآ  زا  رترابتداعس  یتشونرـس  رتهب و  ینایاپ  زین  وا  اما  تسا ... هنیدم  ههبج  نانامرهق  مالـسا و  ناروالد  زا  هئیمقنبا ،
رب تعاجش  ياههناشن  مان و  دوخ  زا  هنیدم  ياهلیبق  ياهگنج  رد  هک  عاجـش ، رایـسب  روالد و  يدرم  دوب . رفظینب  رامـش  زا  هنیدم و  نامدرم 

گنج زا  شیاقآ  رورـس و  هللادبع ، نوچ  اما  تسویپ . ههبج  هب  ناقفانم  هدرکرـس  یبا ، نب  هللادـبع  هاپـس  اب  زاغآ  رد  يو  دوب . هتـشاذگ  ياج 
زا هنادرمان  وا  نانوچ  يروالد  هک  تسا  هنوگچ  دنتفگ  دندرک و  ششنزرس  رهـش  نانز  دیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  تشگزاب ... زین  وا  تشگزاب 

تردق لامج  هولج  يارب  ناسنیدب  تشگزاب . ههبج  هب  اددجم  دوخ ، نداد  ناشن  يارب  دـیباتنرب و  ار  نانز  نخـس  يو  تسا . هتخیرگ  ههبج 
تفه شش  گنج  رد  دروآ . يور  رازراک  هب  قح ، مالـسا و  زا  عافد  هشیدنا  هن  یلیابق و  بصعت  تیمح و  زا  عافد  هب  زین  نانز و  هب  شیوخ 
یندم نامزرمه  يزوریپ  يارب  درک و  یشوکتخس  گنج  ههبج  رد  يرآ  تشادرب ... نارگ  ياهمخز  زین  دوخ  تشک و  ار  نانمشد  زا  نت 

نیرتمک دوب ... جرزخ  سوا و  نایم  ياهگنج  یلهاج و  ياهگنج  نانوچ  شیارب  زین  گنج  نیا  اما  تشادن . غیرد  يراکادـف  چـیه  زا  دوخ ،
نآ نیا و  مشچ  رد  هولج  شیوخ و  تیعقوم  هلیبق و  يارب  هکلب  دیگنجیمن ... ادخ  يارب  زگره  و  تشادن . خزود  تشهب و  ربمایپ ، هب  نامیا 

تسج و گنج  سپ  رد  ار  یتلادع  تسجیمن و  يزوریپ  نیا  یپ  رد  یفده  و  يزوریپ . تساوخیم و  گنج  يارب  ار  گنج  دـیگنجیم ...
، هن دومرف : ربمایپ  تسا . تشهب  تداهـش و  لها  هداتفا و  یمخز  هک  دندروآ  ار  وا  ربخ  ربمایپ  رب  دـش ، یمخز  هک  نآ  زا  سپ  درکیمن . وج 
، دوـب هدـنکفا  وا  رب  هک  یهاـگن  نـیلوا  ناـمه  زا  ار  وا  ناـیاپ  تخانـشیم و  ار  يو  ناـج  اریز  تـسا . هحفـص 208 ] خزود [  لـها  وا  هـکلب 
هب زج  ههبج  رد  دوب و  هتـسبن  وا  ياضر  هب  تمه  دوبن و  ادخ  هشیدـنا  رد  ياهرذ  و  تشادـن . یـصالخا  نیرتمک  هک  تسنادیم  تسنادیم .
وا هب  ار  ربمایپ  نخـس  هک  نآ  نودب  يو  ناتـسود  زا  یـضعب  همه  نیا  اب  دوب . هتفاین  روضح  دوخ  یگنادرم  هضرع  و  تلوص ، شیامن  تهج 
وت رب  تمحر  هدژم  داب ... كرابم  وت  رب  تداهـش  دـنتفگ -: دـندناسر و  وا  ناج  همین  دـسج  يالاب  هب  ار  دوخ  گـنج  زا  سپ  دـنهد ، لاـقتنا 

! تداهش تمحر ! هدژم ! دییوگیم ؟ هک  تسیچ  تالئاطال  نیا  داد -: خساپ  نینچ  تفشآرب و  نانخس  نیا  ندینش  هب  نطابهایـس  درم  اما  . داب
هک دـینادب  و  دـینک . اهر  ار  تفم  ياهفرح  نیا  يداد -. ناـج  نآ  هار  رد  هک  یهلا  ناوضر  تشهب و  هب  دـیهدیم -. تراـشب  ارم  زیچ  هچ  هب 

ار نآ  یسک  هچ  تسین ... شیب  هرخـسم  ياهدعو  زج  تشهب  مدیگنج ... مایلیابق  تیمح  و  دوخ ، يروالد  تیـصخش  نداد  ناشن  يارب  نم 
، مسق مناج  هب  تسا . مشپ  کشک و  اهنیا  همه  تسر ؟ دنهاوخ  مربق  رب  یتشهب  ياهتخرد  نآ  دیتشاذگ ، ربق  رد  ارم  یتقو  درک . دهاوخ  رواب 

تاملظ رد  دوب . عزن  هظحل  رد  درمیم . مورحم  یقـش و  درم  ابجع ! ... تسین اهربخ  نیا  زا  چـیه  تسا و  غورد  همه  دـمحم  خزود  تشهب و 
دادیم و داـب  هب  دربیم ، رـس  هب  ار  شایتسه  رمع و  ياـهوترپ  نیرخآ  تفریم ، یـشوماخ  هب  ور  شتاـیح  عمـش  دـشیم ، مگ  دوخ  لـهج 
هک تدم  نیا  یمامت  رد  دوب ... رفنتم  نآ  زا  رمع  همه  تشادیمن و  ار  ییانشور  بات  هک  تسا  لهـس  تساوخیمن ، ار  ییانـشور  ياهظحل 
وا هب  ییانـشور  تیاده و  دادمتـسا  بلط و  مهف و  هاگن  اب  هدشن و  کیدزن  ربمایپ  هحفص 209 ] هب [  زین  راب  کی  دوب  هدرب  رـس  هب  هنیدم  رد 

هدومن ریقحت  دـندوب ، هتـسب  لد  وا  هب  هدـیورگ و  وا  هب  هک  ار  ناسک  نیا  یماـمت  و  دوب . هدرک  هرخـسم  ار  وا  دوخ  لد  هت  رد  دوب . هتـسیرگنن 
، مد کـی  تاـیح  یتسه و  عیمج  هنهپ  رب  شیوخ  رمع  یماـمت  رد  دوب و  هقرغ  دوخ  تیلهاـج  نطاـب و  دادبتـسا  تملظ و  بصعت و  رد  دوب .
نامـسآ و نیمز و  نیا  تاصرع  یمامت  رد  وا  زا  ياهناشن  دوب . هتـساوخن  هدـیدن و  ار  ادـخ  نآ  زا  رتمک  هظحل و  مین  یتح  هظحل  کـی  یتح 

تمواقم توق  ار و  دوخ  يوزاب  روز  دیدیم و  ار  دوخ  طقف  دوب ... هدشن  هدنب  ار  ادخ  دوب . هدیدن  هتفاین و  دوجو  کلم  شنیرفآ و  سفنا و 
نخـس نیا  دوب . هدرک  هرخـسم  یهلا  قیرط  رد  ار  هناکلاس  عوشخ  تیدوبع و  رون  رمع  همه  ار ... دوخ  تکوش  رهق و  يهنانامرهق  تلوص  و 

نینچ شنطاب  هراومه  ... دوب هدید  لمهم  چوپ و  هرـسکی  دیراد ». یگدنبات  دیراد ، یگدـنب  ات  : » دـندوب هتفگ  هراومه  هک  ار  ناربمایپ  ینارون 
نیا نانخس  یمامت  درادن و  چیه  نامسآ  نیا  مریشمش . نیا  منم و  متسه  هچ  ره  تسه . مدوخ  هب  طقف  ماهیکت  نم . متـسه و  نم  دورـسیم :

درکیمن راهظا  دنلب  يادص  هب  ار  نانخس  نیا  وا  هتبلا  تسین . انعمیب  فرح  تشم  کی  زج  دننکیم  شیوگزاب  اج  نآ  اج و  نیا  هک  ربمایپ 
وا تشادن . زین  ار  یسک  اب  ندش  ریگرد  لاح  یتح  تشادن . یسک  راک  هب  راک  دومنیم و  رورم  دوخ  نطاب  رد  نیقفانم  یمامت  نانوچ  هکلب 

یلغـش ای  شزرو و  هفرح و  هب  نوچ  هک  زغم  کبـس  رکفهتوک  مدرم  زا  يرایـسب  لثم  دوب . ياهفرح  يوجگنج  کی  یگنج و  نامرهق  کـی 
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راک نامه  هب  دننیبیمن  ار  يرگید  زیچ  چیه  دنرادن و  ینیزگ  نییآ و  نید و  چیه  شزرو ، لغـش و  هفرح و  نامه  دودحم  زج  دنزادرپیم ،
وا دوـب و  دوـخ  ناـمیا  هناـهلبا  راـک  مرگرـس  هنیدـم  يو  رظن  رد  تخادرپیم . هحفـص 210 ] دوـخ [  هنوـگشزرو  يروشحلـس  ياهفرح و 

دیاش ای  يواکجنک و  يارب  مه  راب  ود  یکی  یتح  دنیوجیم ... هچ  درم  نآ  نانخس  رد  و  دنوریم ، دجسم  نآ  هب  مدرم  نیا  ارچ  دیمهفیمن 
. دوب هدینشن  وا  زا  يزیچ  چیه  دوب . هدیدن  وا  رد  يزیچ  چیه  اما  دوب ... هتسشن  درم  نآ  نانخس  ياپ  تاروظحم ، یـضعب  تهج  هب  رابجا و  هب 

شلد هت  دمآیمن . ششوخ  ربمایپ  زا  دمآیم . شدب  دنتشادن . شیارب  یموهفم  تیمها و  نیرتمک  اهفرح  نیا  اما  دوب ، هدینـش  ار  شیاهفرح 
ادخ دوخ  الـصا  تسا ... طوبرم  هچ  نم  هب  دشاب . ادخ  ربمایپ  مریگ  تفگیم : نینچ  دوخ  اب  دمآیم ... شدب  يدیدیم  يدیواکیم ، هک  ار 

... دـنزرف هن  تشاد و  نز  هن  ینعی  تشادـن . هچب  نز و  تشاد . بیجع  یتعیبط  ... تسا طوبرم  هچ  نم  هب  مه  زاـب  دـیایب  نیمز  هب  نامـسآ  زا 
زا هکلب  تشادـن . تسود  دایز  ار  نامدرم  تشادـن . مه  يدایز  یلیخ  ناتـسود  تشادـن . زین  يرایـسب  نادـنواشیوخ  هلئاع ، یمک  رب  هوـالع 

دـشاب هتـشاد  ناشتـسود  نادنچ  هک  نآ  نودب  تشاذگیم و  مارتحا  ار  نادنمتورث  نادنمتردق و  طقف  تشاد . ترفن  زین  يدودـح  ات  ناشیا 
مارتحا لباق  قفوم و  يدرم  شتردـق  تورث و  میـسج ، مادـنا  رطاخ  هب  ار  ناقفانم  سیئر  یبا  نب  هللادـبع  هنیدـم  یمامت  رد  درکیم . تعاطا 

طقف دشیم ؟ یشان  اجک  زا  يو  ناج  یگیامیب  تیمیهب و  درذگیم ... هچ  درم  نیا  ناج  نورد  رد  دمهفب  تسناوتیمن  یسک  تسنادیم .
رد تسنادیمن . ینادنچ  زیچ  دیدیم ... ملاع  روحم  ار  دوخ  تشاد ! شدوخ  هب  طقف  هک  يداقتعاو  نامیا  تهج  هب  تشاد و  نامیا  دوخ  هب 
 ] ینادـنچ ياهزیچ  درکیمن . يرگید  راک  اهراک ، لـیبق  نیا  زا  عفد و  نتفخ و  ندروخ و  و  ندرک ، راکـش  هاـگ  و  ندز ، ریـشمش  زج  عقاو 

دوـخ ینامـسآ  ینیمز و  تفرعم  هیاـم  یناـهج و  ملع  روـحم  تـسنادیمن  زین  هـک  ار  ییاـهزیچ  نـیمه  اـما  تـسنادیمن . زین  هحفص 211 ]
دوخ تاذ  همـشچرس  زا  ار  زیچ  همه  هک  نیمه  دوخ -  ینامـسج  تلوص  تردـق و  هب  دوـخ و  نتـشیوخ  هب  دوـخ و  هب  هک  سب  تسنادیم .
رمع همه  زگره  دوب ... هتفرگن  تدـم  نیا  یمامت  رد  ربمایپ  نانخـس  زا  ینخـس  چـیه  یندـچ  هلک  نآ  رد  دوب ، دـقتعم  دـیدیم  تسنادیم و 

هتـسیرگن رمع  همه  هک  نآ  همه  زا  رترادهیرگ  رتهنادنمدرد و  نیا و  زا  رتالاب  درگنب . ات  دوب  هدیدن  ار  ینادنچ  زیچ  دنچ  ره  دوب . هتـسیرگنن 
ار شاهنیس  دوب و  هتفرگ  الاب  ار  شرـس  هشیمه  دوب ... هدرک  ناشهرخـسم  هدیدنخ و  مدرم  هب  ای  دوب و  هدرک  مخا  ای  دوب و  هدز  ههقهق  ای  دوب .
، دوخ ملع  دـنمزاین  ار  ناـگمه  و  دوب . یتـسه  همه  هکلب  شدوخ ، ملعم  شدوخ  دوب ... هدرکن  هلاـن  یغیت  مخز و  چـیه  زا  دوب و  هدرک  رپـس 

رتـالاب هـمه  زا  ندرگ  رـس و  کـی  تـفریم  اـج  ره  ... دـیدیم تـسنادیمن ، هتـسب  هتـسکش و  زج  زین  ار  اـهنآ  هـک  ياهـملک  هـس  ود  ناـمه 
نانوچ زین  شگرم  تیفیک  ... دـیزومایب نم  زا  ار  یعقاو  يایربک  زجع و  مدـع  یگنادرم و  تماهـش و  دـینک و  هاگن  نم  هب  ینعی  تفرگیم ؛

شیامن همه  نآ  زا  سپ  ینطاب . نونج  نبج و  تلاهج ، محرت ، لباق  رابکتـسا  یتاذ ، قمح  نامه  زا  هدـنکآ  دوب . شتاـیح  تاـظحل  یماـمت 
هدژم وا  هب  نارای  درکیم . یط  ار  عزن  ياهمد  نیرخآ  تاظحل و  دوب و  هداتفا  ياهشوگ  دوب ، هداد  ناشن  دوخ  زا  دحا  ههبج  رد  هک  ینامرهق 
تفم فرح  ار  لئاسم  نیا  همه  و  دوب . هدرک  هرخـسم  ار  خزود  تشهب و  ربمایپ و  ادخ و  دوب و  هدیدنخ  نانآ  هب  وا  دندوب و  هداد  ار  تشهب 

همه یجیردت  موهفم  هکلب  دومنیمن . هحفـص 212 ] زین [  بیجع  هک  یلمع  دز . تسد  بیجع  یلمع  هب  هاگان  هظحل  نیا  رد  ... دوب هدـناوخ 
، هقئاس زا  یشان  هک  درک  تردابم  یلمع  هب  درکیم . ریبعت  ریسفت و  هیجوت و  تخیریم و  نآ  ینآ  یناهگان و  يانعم  فرظ  رد  ار  وا  دوجو 

رمع يانعم  همه  شايرکف ... یب  يرمع  ینعی  رکفت ، لوصحم  یتسه و  همه  لوصحم  یلمع  دوب ... وا  يدوجو  تیفرظ  قمح و  مهف ، بلق ،
دروآ نوریب  دوخ  نادریت  زا  يریت  هاگان  تشاذـگ . شیامن  هب  درک و  زراب  دوخ  عزن  گرم و  هظحل  کی  رد  ار  شتایح  زارد  ناراـگزور  و 

دوـب و هداـتفا  ریخأـت  هـب  شعزن  تاـظحل  دروآیمرد . درکیم و  ورف  وـلهپ  رد  هنیــس ، رد  اـپ ، رد  ار  ریت  نآ  درک . دوـخ  ندز  هـب  عورــش  و 
دوخ ریمـض  نهذ و  رد  هک  مدـع -  نآ  قلطم ، یهایـس  نآ  هب  رتدوز  دوش . اـهر  شدوـخ  یتـسه و  رـش  زا  رتدوز  دریمب . دوز  تساوـخیم 

دـنک و یتسدـشیپ  وا  رب  گرم  دادیمن  هزاجا  تشاد و  رورغ  رابکتـسا و  زین  اـج  نیا  یتح  ددـنویپب . دوب ، شراـظتنا  رد  هشیمه  و  تشاد - 
، دنزب هبرـض  وا  رب  دنک و  یتسدشیپ  گرم  رب  دوخ  وا ، تساوخیم  دـسرب . دوب ، قلطم  شیارب  هک  دوخ  تساوخ  وزرآ و  هب  رترید  ياهظحل 
بیصنیب و تداعسیب ، هراچیب ، درم  دشکب . ار  گرم  تردق  رهق و  هجیتن  رد  ار و  شدوخ  شدوخ ، هکلب  دشکب ، ار  وا  گرم  ات  دراذگن  و 
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دـیدیمن و نآ  یهایـس  رعق  رد  مه  ار  شدوـخ  رگید  یتـح  هک  یتاـملظ  دوـب ... هدیـسر  یتاـملظ  هچ  هب  دوـب و  هـتفر  اـهاجک  اـت  مورحم ...
دوخ یتدم  دوب . یهاوخدوخ  شیوخ و  هب  دامتعا  اسآگنلپ و  رمنت  ربک ، مشخ ، شوختـسد  شناج  رمع  همه  هک  سب  دـنیبب . تساوخیمن 

شیامن نیرخآ  نیا  زا  دننیبب و  همه  هک  نانچ  نآ  دیاش  هتـسخ ، هدزلد و  دراد  ناج  مه  زاب  تسین و  يراک  اههبرـض  هک  دید  نوچ  دز و  ار 
هحفص 213] ار [  شریـشمش  دننک ، تبث  گنج  سرتیب  ناناولهپ  نانامرهق و  مان  ردص  رب  ار  شمان  رمع  همه  يارب  دننک و  فیک  ینامرهق 

ریـشمش نآ  يور  مشخ  تردـق و  مامت  اب  ار  شمکـش  لد و  ار ، دوخ  داهن و  كاخ  رب  ار  ریـشمش  هیـضبق  درک ، تخل  ار  شمکـش  دیـشک .
زج شاهشیدنا  مد  نیرخآ  رد  ... داد ناج  درک و  یـشکدوخ  نینچ  نیا  هاگ  نآ  و  دمآ . رد  هب  شتـشپ  زا  ریـشمش  هک  ياهنوگ  هب  تخادـنا .
زا تسا . هدـش  صـالخ  زیچ  همه  تسد  زا  مد ، نیرخآ  رد  دیـسریم  شرظن  هب  . دوبن اـیربک  نیک و  مشخ و  ترفن و  زا  راـت  هریت و  ياهدوت 

یقلخ و ياهیگژیو  نیا  همه  اب  شدوخ »  » اب دابآلادـبا  ات  هظحل -  ناـمه  زا  تسرد  هک ، یلاـح  رد  شدوخ . هژیوب  و  نامـسآ ، نیمز ، تسد 
سک ره  خزود  تشهب و  و  دوب ، وا  لامعا  یتوکلم  یلاثم و  مسجت  سک ، ره  زیختـسر  اریز  ...» درکیم رـس  دـنامیم و  دـیاب  شدوخ  یقلخ 
نیا زا  هزات  تخبدب ، درم  . دریذپب ار  نآ  دوب  هتساوخن  درم  دوب و  ربمایپ  ینآرق  میلاعت  زا  نیا  ...« دوب وا  ياهنت  تیصخش  يرهق  یعطق و  جیاتن 

هب ار  شراحتنا  گرم و  ربخ  ... دیـسریم دزیرگب ، نآ  زا  تسناوتیمن  زگره  رگید  هک  دوخ ، یتاذ  هتـسه  لصا و  هب  دوخ ، هب  دعب ، هب  هظحل 
. دوب خزود  لها  دومرف : . دنداد ربمایپ 

دیود تشهب  هب  گنل  ياپ  اب 

نایب لیصفت  هب  شایتسرپتب  ماگنه  هب  ار -  وا  ناتـساد  نیا  زا  شیپ  دوب ... حومج  نب  ورمع  دحا ، گنج  زیگناباجعا  ياههرهچ  زا  یکی 
دورو زا  شیپ  دـالخ و ... هحفـص 214 ] ذاـعم [ ، تشاد ؛ رـسپ  راـهچ  هک  تسا  یگنل  درم  ناـمه  حومج  نب  ورمع  میدرک . رورم  هتـشاد و 

يدادجا ابآ و  شیک  هب  هوتسن  راوتسا و  نانچمه  دوب و  تسرپتب  وا  دندوب ، هدیورگ  مالسا  هب  شنارـسپ  همه  هک  یلاح  رد  هنیدم  هب  ربمایپ 
رـسپ تسنادیم . ادخ  دوخ  بلغا  ادخ و  دنزرف  ادـخ ، رهظم  ار  نآ  هک  تشاد  شتـسرپ  يارب  تانم  مان  هب  یتب  هناخ  رد  دوب . هدـیبسچ  دوخ 
نوریب هناخ  زا  ار  تب  هنابـش  دننک . ردـپ  راک  رد  يدـیهمت  دـنتفرگ  میمـصت  دوب ، گنتلد  نیگمغ و  ردـپ  یتسرپتب  زا  ذاعم  شنیرتکچوک 

رسپ کمک  هب  حبص  ره  دناهدیدزد  هناخ  زا  ار  ادخ  نانمـشد ، هنوگچ  هک  نآ  زا  هدزتریح  ردپ  دنتخادنایم و  تفاثک  هلاچ  هب  دندربیم و 
هلیسو ادخ  دیاش  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ماجنارـس  ات  دش ... رارکت  راب  نیدنچ  هصق  نیا  دروآیم ... هناخ  هب  ار  تب  تفریم و  گنل  ياپ  اب 

. تفر باوخ  هب  تحار  لایخ  هب  تخیوآ و  شندرگ  رب  يریـشمش  هجیتن  رد  دـنک . عافد  شیوخ  سوماـن  تیثیح و  زا  اـت  درادـن  يایعاـفد 
یگـس هک  یلاح  رد  ار  وا  دمآرب و  شیوج  تسج و  رد  جرزخ  ناناوج  نارـسپ و  اب  دیدن . هناخ  رد  ار  شایبوچ  يادخ  زاب  ادرف  مدهدـیپس 
مانـشد هب  ار  تب  درواین ... بات  رگید  دش و  قاط  شتقاط  ياهرظنم  نینچ  ندـید  زا  تسرپتب  درم  ... دـید یهاچ  هت  دناهتـسب ، وا  رب  ار  هدرم 

وا هقلح  هب  يو  دـمآ  هنیدـم  هب  ربماـیپ  هک  نآ  زا  سپ  ... درک تشپ  دوـخ  يدادـجا  اـبآ و  نید  هـب  رازیب  هدروخرـس و  سپ  نآ  زا  تـفرگ و 
درک رورم  دوخ  ناج  يافرژ  رد  ار  زومآتفرعم  زومر و  تمکح  باتک  نآ  تاملک  تخومآ و  نآرق  و  دش ... وا  بذج  مک  مک  دمآرد و 
نیا رد  هک  تشذـگن  رب  یلاس  دـنچ  هحفـص 215 ] دیرورپ [ ... دوخ  ریمـض  يادیوس  رد  ار  يدـمحا  تبحم  يدـحا و  نافرع  جـیردت  هب  و 

يدـمحم میلاعت  نآرق و  همـشچرس  رد  ار  شیوخ  ناج  دـیرب و  دوخ  هتـشذگ  زوسیتسه  رابتبکن و  ياههفارخ  یمامت  زا  دـیدج ، بتکم 
مانصا و گنـس ، بوچ و  ییاههراپ  زج  هک  شیوخ  ياهدوبعم  رییغت  اب  دوب و  هدش  هتخود  نامـسآ  رب  شهاگن  کنیا  درک ... رطعم  رهطم و 
. درک نیتسار  رخافت  تمظع و  ساسحا  ناسنیدب  و  دید . رتمیرک  میظع و  زین  ار  شیوخ  نطاب  ناج و  رییغت  دندوبن ، دـماج  گنگ و  ياهتب 

زین وا  ییاـنیب  درخ و  ساـسحا و  تسا  رتمیخف  دنمهوکـش و  رتمیظع ، گرزب و  یمدآ  دوبعم  هک  هچنآ  تازاوـم  هب  اریز  تسا ؛ نینچ  يرآ 
کلم و دوهـش ، بیغ و  ملاوع  هاشداپ  وا  راگدنوادخ  هک  سک  نآ  نایم  تسا  یفرژ  قرف  هچ  ددرگیم ... رتدنمهوکـش  میظع و  رتگرزب و 
اب دشاب ، تسا  یتسه  تردق  تیقلطم  یمامت  زین  دـجنگیم و  هشیدـنا  رد  هچ  ره  تانئاک و  اهناشکهک و  نیمز و  نامـسآ و  ردـتقم  کلام 
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هچب ره  هک  یـشوم  دزوسیم و  یـشتآ  ره  هب  هک  یبوچ  هکت  دـشاب ؟ هنیزوب  واـگ و  اـی  بوچ و  ياهکت  وا ، هاـشداپ  راگدـنوادخ و  هک  نآ 
توطـس نطاب و  تنطلـس  رادتقا ، نامیا ، يروابدوخ ، یعون  زین  شنتفر  هار  رد  یتح  گنل ، درمریپ  ور  نیا  زا  ... شدـعلبب دـناوتیم  ياهبرگ 

ار اهناشکهک  اهنامـسآ و  گنهآ  ناوتان ، لولعم و  ياپ  ناـمه  اـب  و  دوب . هتـسباو  نامـسآ  هب  هدـنکرب و  نیمز  زا  لد  دوب ... هتفاـی  هار  نورد 
ات هک  يدرم  نیا  اتفگـش ! دیزگن . يرود  يو  تفرعم  هقلح  زا  دشن و  ادج  وا  زا  مد  کی  رگید  دمآ ، هنیدم  هب  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  تشاد .

ماـگنه هب  شناملـسم  رـسپ  یتـقو  هک  يدـح  هب  دوـب ، هدروآ  رـس  هب  یبوـچ  نایادـخ  شتـسرپ  رد  ار  يرمع  هک  دوـب ، تب  هتـسباو  دـح  نآ 
ياپ اب  یبوچ  يادخ  تشادنپیم  دیمهفیمن و  هحفص 216 ] تخادنایم [ ، اههلاچ  رد  دربیم و  نوریب  هناخ  زا  ار  تب  هنابش  وا ، یتسرپتب 

ییاناد و تمکح و  زا  ياهلق  نانچ  هب  يزیمآهفارخ  رات و  گنت و  شنیب  نانچ  اب  يدرم  ناـنچ  دـناهدرب ، روز  هب  ار  وا  اـی  هتفر و  نوریب  دوخ 
دوجو يانعم  اب  ار  همه  نآ  هکلب  دـیمهفیم ، یبوخب  ار  ینآرق  قیمع  یناعم  اهنت  هن  مک ، تدـم  نیمه  رد  هک  دوب  هدیـسر  زیگناتجهب  درخ 

یناــعم نآ  هار  رد  ناــج  درکیم . ریوـنت  مـیکحت و  مـیظنت و  نآ  ساــسا  رب  ار  دوـخ  ناــج  رادرک  لــمع و  ینعی  درکیم . ریــسفت  دوـخ 
تردـق و شزیمآزاـجعا  میلـس و  ترطف  دریذـپیم و  ریثأـت  شیوخ  نوماریپ  میلاـعت  طـیحم و  زا  لاـح  ره  رد  تسا . نیا  یمدآ  . تخاـبیم
اب ار  دوخ  دناوتیم  نادان  زیچان و  ياهدرب  دزودنیب . تمکح  تورث  دزومایب و  ار  تقیقح  میلاعت  هک  دراد  ار  نآ  یگدـنلاب  زاین و  یگوقلاب ،
اب هک  اـج  نآ  اـت  یمدآ  دوش . ینوماـه  نوعرف و  هجوت ، هیکزت و  میلعتیب و  دـناوتیم  زین  یناـمقل  دـنک و  یناـمقل  هجوت ، هیکزت و  شناد و 

تیاده تمالـس و  هب  لاح  ره  رد  دـناوتیم  تسا و  نینچ  دـنکیمن  یطخت  شیوخ  ترطف  نامرف  تلبج و  زا  و  دزرویمن ، دانع  نتـشیوخ 
رد تسناوتن  ردب  دادخر  ماگنه  حومج  نب  رمع  ... دناشکب لامک  لامج و  ياههلق  يوس  هب  دهد و  رییغت  ار  دوخ  نتشیوخ  دنک و  مایق  دوخ 

یلیمحت نوناق  نیا  زا  درمریپ  ناج  دوب . هتـشاد  انثتـسم  فاـعم و  داـهج  گـنج و  زا  ار  نـالولعم  ناـناوتان و  ربماـیپ  اریز  دـنک . تکرـش  نآ 
ماگ دوخ  لامج  يونیم  لامک و  تشهب  هب  و  تداعـس ، يوس  هب  تمالـس و  يوک  هب  ناوتن  گـنل  ياـپ  اـب  هک  تسا  هنوگچ  دوب ... گـنتلد 

. دوب رتزاین  دروم  رتيرورض و  يرگید  هحفص 217 ] سک [  ره  زا  وا  يارب  يدبا  يراگتـسر  تمالـس و  یتخبکین و  نینچ  اقافتا  ؟ تشاذگ
يروالد هشیب  ناریـش  نانوچ  هک  تشاد  رـسپ  راهچ  دورب . ههبج  هب  دهاوخیم  تفگ  تفاترب و  خر  نوناق  نیا  زا  دحا  هثداح  دادخر  ماگنه 

یمامت رد  وا  ياـج  هب  ناـشیا  هک  دـنتفگ  ردـپ  هب  دنتـشاد . روضح  هنارگداـهج  ياـهتیرومأم  یماـمت  رد  نارـسپ  دـندوب . ربماـیپ  باـکر  رد 
خـساپ . دـش مشخ  رد  نخـس  نیا  ندینـش  هب  ردـپ  دوـب ؟ دـهاوخ  وا  هـب  يزاـین  هـچ  سپ  دنـشوکیم . ربماـیپ  يراـی  يراکادـف و  ياـهههبج 

... دننک زاورپ  دوخ  يدبا  یتخبکین  تشهب و  يوس  هب  اسآزابهش  هدوشگ و  لاب  دنشاب . دوخ  حاجن  حالف و  هشیدنا  رد  نایاقآ  ابجع ... : تفگ
مارح نب  ورمع  رتخد  دنه ، شرسمه  گنج ، زور  . مریذپیمن نم  تسین و  فاصنا  هن . منامب . ینادغرم  رد  هدنکرپ ، ینایکام  نوچمه  نم  و 

رد هناتـسآ  هب  هک  ياهظحل  اـما  دـنزیم ... نوریب  هناـخ  زا  نارـسپ  زا  رتدوز  هتـشادرب  گـنج  رازبا  ریـشمش و  رپس و  هک  دـید  ار  دوخ  رهوش 
یندیدان يانـشآ  بطاخم  نآ  ییوگ  هک  ناسنآ  دنلب ، يادص  هب  درک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاهتـسد  داتـسیا و  هلبق  هب  ور  دیـسر ،

يا يونـشیم ... ار  میادـص  هک  نآ  يا  : درک هیوم  نینچ  شتزع  تمارک و  رـضحم  رب  تفاییمرد  ار  شزاین  تیمها  دینـشیم و  ار  شنخس 
يوـس هب  و  نادرگنرب ... میاـج  نیا  هب  يراوـخ  هب  رگید  اراـگدرورپ  نادرگمزاـب ، ماهناـخ  نیا  هب  رگید  نم ، رگـشیاشخب  ردـتقم و  هاـشداپ 
تعلخ يوزرآ  و  دوـب ، هدـنکرب  سردـنم  هریت و  گـنت و  تاـیح  نـیا  يـالوش  تلذـم و  رقفرپ و  هرــسکی  یگدــنز  زا  لد  ربـب ... تدوـخ 

ار نتشیوخ  دز و  رانک  ار  نانآ  دنوش . شعنام  هحفص 218 ] ات [  دنداتفا  شایپ  رد  نارسپ  تشاد ... ار  دنمجرا  هاشداپ  تلود  دنمهوکش و 
:- تفگ شخـساپ  ربمایپ  . میایب داهج  هب  وت  اب  دنراذگیمن  دـنوشیم و  نم  عنام  نانیا  تفگ -: ربمایپ  هب  ار  نانآ  ياوکـش  دـناسر . ربمایپ  هب 

. تسین یجرح  هفیظو و  ناوتاـن  راـمیب و  رب  یناوتاـن و  وـت  اریز  . تسا هدرکن  بـجاو  وـت  رب  ار  داـهج  هتـشاد و  روذـعم  ار  وـت  دـنوادخ  یلو 
ار نخـس  نیا  مریذپیمن . دنگوس  ادخ  هب  هن . تسا -. هدومرف  تیانع  وت  هب  نادـهاجم  شاداپ  رجا و  هتفایرد و  ار  وت  نطاب  قدـص  دـنوادخ 

هنوگ نیا  مرادرب ، یماگمین  شهار  رد  هک  نآ  زا  شیپ  نم ، ياخـسرپ  رورپرهم و  هاشداپ  هک  کنیا  دیـشیدنایم : دوخ  اب  درم  مریذـپیمن .
. هن تفگ : ربمایپ  هب  . مزرو غیرد  میاشخبن و  شیوخ  ناج  قمع  زا  یمیحر ، میرک و  نانچ  رب  تسین  فیح  اـیآ  دـیاشخبیم ، نم  رب  غیردیب 
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ربمایپ . دـننک تفلاخم  هرابود  دنتـساوخ  نارـسپ  . مباتـشب شیوس  هب  مگنل  ياپ  نیمه  اب  مزابب و  ناـج  میادـخ  هار  رد  هک  متـسه  ممـصم  نم 
دنوادخ هک  دیاش  تسا  ممصم  يزابناج  رب  هک  کنیا  دیوش . شعنام  دیرادن  قح  رگید  سپ  نیا  زا  دومرف -: نینچ  نانآ  هب  دش و  ناشعنام 

فـص رد  درک ... گنج  ورین  ماـمت  اـب  تسویپ و  ههبج  هب  يو  هک  دوب  ناسنیدـب  شدـناسرب . یـضیف  ناـنچ  هب  دـنک و  وا  هرهب  ار  تداـهش 
مالسا هاپس  اب  يزوریپ  زاغآ ، رد  دیـشکیم . شیپ  ار  دوخ  دیگنجیم و  هناعاجـش  دیودیم و  ناگنل  صقان ، ياپ  نامه  اب  دوب و  ناماگـشیپ 

ناظفاحم نازادناریت و  هک  نآ  زا  سپ  اما  درک . ذوفن  هحفص 219 ] نمشد [  يودرا  بلق  رد  زین  حومج  نب  ورمع  تخیرگ و  نمشد  دوب و 
رب تشپ  زا  دلاخ  ماظن  هراوس  دش و  هتـسسگ  مالـسا  یعافد  هدزاورد  دندمآرب ، ییوجتمینغ  راک  هب  دنتـشاذگ و  ورف  ار  نینیع  هگنت  دـحا 

تشگزاب و شیرق  رگشل  دنتخیرگ . سرت  تمیزه و  هب  نایهاپـس  هجیتن  رد  داهن و  هدنکارپ  نایرگـشل  نایم  رد  ریـشمش  دروآ و  هلمح  نانآ 
او تمیزه  رارف و  هب  ار  ناناملـسم  دـندرک و  داـجیا  تسکـش  یگتـسسگ و  مالـسا  هاپـس  رد  درک و  فرـصت  ون  زا  ار  دوخ  نیـشیپ  عـضاوم 

تاروطت وا  ناج  تسا و  نیا  یمدآ  ... درب هانپ  هوک  هب  تخیرگ و  زین  وا  تفرگ و  رارق  نایرارف  هرمز  رد  زین  ورمع  نیا  هاگ  نآ  رد  دنتـشاد .
نییعت نیزوت و  قلطم  يوزارت  کی  اب  ار  ناـگمه  زین  دـنوادخ  دنتـسین و  عاجـش  لدرپ و  ناـمرهق و  همه  دراد ... فلتخم  ياـهینوگهنوگ  و 

دراد و تعاجش  تسا . یبوخ  نزریشمش  یکی  دناتوافتم . رگیدکی  اب  هلـضع ، رگج و  بلق و  یندب ، راتخاس  تردق ، رد  اهمدآ  دنکیمن .
نیا زا  چـیه  یکی  دـسارهیم ... زین  دوخ  هیاس  زا  بش  تسین و  یبوخ  نزریـشمش  تسا و  رونخـس  میکح و  یکی  تسین . یبوخ  روآنخس 
سک ره  هب  دنوادخ  و  دراد ... عمج  دوخ  رد  رگید  تلیضف  اههد  اب  ار  تلیضف  هس  ره  یکی  دراد ... نطاب  تواخس  اما  درادن ، ار  فعض  ود 
بقع همرکع  دلاخ و  ناراوس  هتخآ  ياهریـشمش  ربارب  رد  ناناملـسم  تیعمج  دشکیم . باسح  وا  زا  ردق  نامه  تسا  هداد  هک  ردـق  نامه 

زبس و ياهرـس  بیرقنع  هک  دندید  نانآ  تفرگ و  ورف  ار  مالـسا  ههبج  یمامت  هدـنیازف  یتشحو  سرت و  ناهگان  درک . زاغآ  رارف  تسـشن و 
عیرـس يزیرغ و  ناج  ظفح  تنایـص و  سح  دش . دهاوخ  عطق  ادـج و  نت  ياههقاس  زا  ینیچهشوخ  نمرخ و  لصف  دـننام  ناشهدـنز  ابیز و 

، رارف هک  نآ  هژیوب  دـننک . لمع  ضحم  درخ  نامرف  هب  تشحو  و  هحفـص 220 ] سرت [  هظحل  رد  هک  ینامدرم  دنتـسه  مک  دنکیم و  لمع 
هب ار  همه  اعیرس  دریگیم و  او  زین  ناگدنامزاب  ریاس  رگید و  ياهنآ  رد  دنتخیرگ ، یهورگ  نوچ  هک  تسا  يرسم  هنوگرامیب  تلصخ  کی 
ناج ظفح  یپ  رد  گنل و  ياـپ  اـب  تخیرگ . زین  حومج  نب  ورمع  دـنتخیرگ و  سرت  زا  همه  دوب و  تشحو  بیرغ  هظحل  ... دـناشکیم رارف 
درم ینادرم  زج  تسا و  نیا  یمدآ  ناج  دـنام ....... زابناج  عفادـم  نت  ود  یکی  اب  اهنت و  ربمایپ  و  درب . هانپ  هوک  هنماد  رب  ناود  ناود  شیوخ 

نیرب زین  ربمایپ  اقافتا  و  دـننک . تمواقم  یتشحو  فوخ و  بیهم  تاـظحل  ناـنچ  رد  دـنناوتیمن  ناـگمه  راـثیا ، ناـمیا و  صولخ و  همه  و 
ات درک  شرافـس  دوشخب و  نانآ  رب  ماجنارـس  اما  درک ، ناشـشهوکن  تمالم و  یتخـس  هب  دوخ  نآرق  رد  هک  نآ  اب  ادـخ  و  دوشخب ، نایرارف 
زین دنوادخ  تسا و  شزغل  اطخ و  ضرعم  رد  هظحل  ره  یمدآ  ... دـنهدن رارق  دوخ  راعـش  ار  رارف  و  دـننکن ، یچیپرـس  ربمایپ  نامرف  زا  رگید 

هک دندوب  نانآ  زا  یـضعب  اهتنم  دـشوپیم . مشچ  زین  گنج  نایرارف  هانگ  زا  دزرمآیم و  دـیاشخبیم و  شزغل  اطخ و  ره  زا  سپ  ار  یمدآ 
نیرتریطخ تیلوؤسم  زا  دندرک و  اهر  ار  هگنت  هک  ناسک  نآ  هنومن ، روط  هب  دوب . نارگید  زا  رترابهنگ  لمع ، شجنس  يوزارت  رد  ناشرارف 

هب هاگ  نآ  دندز و  زاب  رس  تمینغ ، بلط  هب  نمشد  نایرارف  بیقعت  زا  گنج  نتم  رد  دندیود و  تمینغ  لابند  هب  سپس  دنتخیرگ و  اهناکم 
زین يداقتعا  نادنچ  دوخ  ناج  نطاب  رد  نانیا  هک  میروآ  رظن  رد  لاح  دندش . هانگ  هس  بکترم  نانیا  دندرک ، رارف  نمشد  تشگزاب  ماگنه 

 ] ناهن رارف و  تاظحل  نامه  رد  یتح  دـشاب و  كرـش  تردـق  قافن و  تلود  لیامتم  ناشناج  لد و  دنـشاب و  هتـشادن  ینآرق  ياههزومآ  هب 
رارکت ار  نانخس  نامه  دوخ  نطاب  رد  دنشیدنیب و  اوران  نانخس  ربمایپ  ادخ و  هب  تبسن  دوخ  لد  هت  رد  اههرخص ، تشپ  ندش  هحفص 221 ]

هنوگ هب  ار  هاـنگ  نیدـنچ  هکلب  دـناهدشن ، رارف  هاـنگ  کـی  بکترم  ناـنیا  دنـشاب . هقرغ  دوخ  یلهاـج  ناـمگ  نظ و  رد  دـنیوگب و  دـننک و 
لاح دنـشاب . شیاشخب  لباق  اهیناسآ  نیا  هب  دارفا  هنوگ  نیا  هک  دـسریمن  رظن  هب  و  دـناهدرک . راب  دوخ  ناج  رب  هتـشگ و  بکترم  فعاضم 
هکلب دـیامن ، یفخم  ناگمه  زا  ار  دوخ  رارف  اهنت  هن  ایربک ، رخافت و  اـعدا ، ماـقم  رد  هاـبت ، رورـش و  ياـهناج  ناـنیا  زا  یکی  میروآ  رظن  رد 

ار گنج  راکادف  رادمچرپ  رابتلیضف  ماقم  ای  و  دنزب ، اج  گنج  ناولهپ  ار  دوخ  غورد  هلیح و  هب  دناوخب و  زین  گنج  نامرهق  ار  نتـشیوخ 
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رد هک  نانآ  رب  هن  اما  دوشخب ، نایرارف  رب  دنوادخ  ... تسا هدش  بکترم  شیاشخب  لباق  هانگ  کی  یـسک  نینچ  ایآ  دنک ، بصغ  دوخ  يارب 
. دوشخبیمن زگره  نانآ  رب  دنتـشاد ... نامیا  رفک  كرـش و  هب  شیوخ  ناج  قمع  رد  و  دندوب . دوخ  تیلهاج  يارقهق  هب  تشگزاب  هشیدـنا 
هب هک  نیا  زا  دوشیم و  نامیـشپ  مدان و  دوخ  لد  هت  دـسریم  تینما  هنارک  هب  هک  هاگ  نآ  اـما  دزیرگب ، تسا  نکمم  سرت  هظحل  رد  یمدآ 

نیرتمکیب تسا  تینما  رد  هک  زین  هظحل  نآ  رد  هک  نآ  هن  دـنکیم ... يراز  هودـنا و  يراوخ ، تفخ و  ساـسحا  هدرک  تشپ  دوخ  داـقتعا 
تیادـه و بلط  ناکرـشم  نانآ و  زا  هتـشگزاب  ناقفانم  يوس  هب  دـهاوخب  دـنیبب و  هتفای  نایاپ  ار  دوخ  نامیا  نید و  راـک  ینامیـشپ  مرزآ و 

. دنک تیامح 

نخس ههبج  راکهزیتس 

نارای نایم  رد  هک  تسا  يرعاش  يو  دوب . وا  هحفص 222 ] یندم [  نارای  راصنا و  زا  دوب . ربمایپ  باحصا  زا  تباث  نب  ناسح  هنومن  روط  هب 
تابرـض زیت و  نانچ  شنخـس  ریـشمش  ارب و  نانچ  وا  رعـش  درادـن . دـننام  ریظن و  نایب ، ياـسآزاجعا  هوق  نخـس و  تردـق  ظاـحل  هب  ربماـیپ 

وجه ار  ربمایپ  هک  نانمشد  زا  سک  ره  تشاد . ریثأت  رواگنج  اههد  غیت  هبرض  مخز و  هزادنا  هب  هک  دوب  كاندرد  زوسناج و  نانچ  شتاملک 
شیرق یکم  ناکرـشم  هک  دوب  نانچ  يو  زنط  زیت  شین  تشاذگیم . ناسح  هدهع  رب  ار  يو  رب  ییوگخساپ  ربمایپ  تفگیم ، دـب  درکیم و 

حدـم و رد  دـندیزرلیم . دوـخ  رب  وا  راعــشا  دابدـنت  شزگ  زا  دـندوب و  ساره  رد  وا  تاـملک  دربراـک  زا  هنیدـم  زا  یتـح  رود  لـصاوف  زا 
هنومن تاملک و  یقیـسوم  گنهآ و  تسا ... تسد  رد  شراعـشا  ناوید  تشادن ... دـننامه  میخف ، دنمهوکـش  نخـس  داینب  يزاسهماکچ و 

هب ار  اهلقع  قح ، نخـس  ياهزارف  یـضعب  رد  هک  تسا  اسآعوبن  تبیهرپ و  تبالـصرپ و  نزاوتم ، ناسنآ  شايدـنبهلمج  هشیدـنا و  ياـقلا 
رعـش نتـشیوخ و  نخـس  تشاذـگ و  ربمایپ  رایتخا  رد  ار  دوخ  هشیدـنا  یمامت  دروآ ، ناـمیا  هکنآ  زا  سپ  ... دزیگنایمرب نیـسحت  تریح و 

دناهتـشون و  دابم » هدرمژپ  تناهد  : » دومرف درک و  ریخ  ياعد  ار  يو  زین  ربمایپ  درک . دوخ  ینطاب  ناـسحا  ناـمیا و  فقو  ار  دوخ  رینم  ریمض 
زج دـنام ، روجنر  نازرل و  فیعـض و  هدـیکت و  ناوتاـن و  شیاـضعا  یماـمت  هک  دـش  يدرمریپ  دیـسر  هک  رایـسب  تلوهک  يریپ و  نینـس  هب 

ناهد نآ  رد  باـشوخ  دـیراورم  زا  یجرد  ناـنوچ  گرم  هظحل  اـت  و  داـتفین ، شنادـند  کـی  یتح  لوسر  لوبق  ياـعد  رثا  رب  هک  شناـهد 
دیؤم سدـقلاحور  دـییأت  هب  ییوگب  ار  قح  هملک  هک  مادام  : » دومرف درک ، وا  قح  رد  زین  رگید  ییاعد  ربمایپ  ... دیـشخردیم یناوج  هتفکش 

یـسدق مد  راـبنارگ  قح و  هحفن  يوـب  گـنر و  شتاـملک  تفگیم  قـح  هحفـص 223 ] نخـس [  هک  اـج  نآ  اـت  درم ، ار  یتـسار  و  یـشاب »
تردـق نآ  تردـق و  نیا  حدـم  رد  هاگهگ  رگا  و  درک . كرد  زین  ار  اـفلخ  ناـمز  دوب و  هدـنز  ربماـیپ  زا  سپ  يو  تشاد . ار  سدـقلاحور 

فیعـض و نخـس  شراعـشا  راثآ و  رد  یتسودایند  نامیا و  فعـض  اـی  راـبجا و  هیقت و  سرت ، يور  زا  دـیاش  هناـمز و  هتـسیاشان  هجوماـن و 
هچ ره  لاح  ره  هب  ینکیم ... هدـهاشم  تاملک  نآ  رد  حوضو  هب  ار  ربمایپ  هنامیکح  ياعد  نآ  تباجتـسا  نادـقف  هلازا و  ینیبیم ، فیخس 

دوب و ملق  راگدنوادخ  لمع . هن  دوب و  هملک  درم  تباث  نب  ناسح  نیا  هنوگ  نیدب  ... دوب هدرک  شقح  رد  طورـشم  دیقم و  ياعد  ربمایپ  دوب 
كانمیب يروالد  زا  لمع  رد  ردق  ره  تشاد . میب  هکرعم  نادیم  زا  دیسرتیم . هرز  نامک و  ریت و  بسا و  حالس و  گنج و  زا  ریـشمش ... هن 

راتـشک و گنج و  ههبج  هکرعم و  ره  نینوخ  هاگدروآ  یتسار  هب  شنخـس  هصرع  و  دوب . كابیب  روـالد و  شرعـش  هملک  ظـفل و  رد  دوب ،
شدـیاصق و  راعـشا ، رد  هناروسج  قیمع و  قیقد ، ناسنآ  ار  نت  هب  نت  ياـهمزر  ار ، اهتردـق  ار ، اـهیریگرد  ار ، اـهگنج  دومنیم ... تردـق 

اما . تسا هدیـشک  شود  هب  ار  رفظ  حـتف و  مچرپ  هناروـالد  هدرک و  تکرـش  همه  نیا  هصرع  رد  دوخ  ییوـگ  وـت  هک  درکیم  تبث  طـبض و 
، هنادرم تسار و  كر و  دیسرتیم . مه  سرت  دوخ  زا  و  دیسرتیم . تعاجش  زا  دیـسرتیم . گنج  زا  میتشاد . نایب  هک  تسا  نامه  تقیقح 
. تخانشیم ار  شناج  ربمایپ  درکن . تکرش  زین  دحا  رد  درکن و  تکرش  ردب  رد  درکن . تکرش  ربمایپ  یگنج  ياهتیرومأم  زا  کی  چیه  رد 

چیه رد  تفایرد  ربماـیپ  هحفـص 224 ] دـیزرلیم [ ... درکیم و  شغ  نوخ  نامک و  غیت و  وهاـیه و  گـنج و  نادـیم  ندـید  زا  رعاـش  درم 
، دیگنجیم رعـش  هطخ  نامه  رد  دوب و  شنامیا  تمدـخ  رد  شناج  هک  مادام  درکن . زین  شریزگان  زگره  درک و  دـهاوخن  تکرـش  یگنج 
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رد يروآمزر  تعاجش و  یهاوخب  هچ  ره  دوب . هداد  وا  هب  ادخ  هک  دوب  یناج  نیا  . درکیمن يداهج  گنج و  چیه  رد  تکرش  هب  شروبجم 
هدنـسب زین  نیا  هب  یتح  اما  دنام . رهـش  رد  ناسح  و  دنامب ... رهـش  رد  دیاین و  گنج  هب  راذـگب  تشاد ... يزادرپهماچ  يزاسهدیـصق و  هنهپ 

دوخ دیاب  دنامن ... زین  دندوب  هدرکن  تکرـش  گنج  رد  دندوب و  هدنام  رهـش  رد  هک  یناناوتان  نالولعم و  نادرمریپ و  ریاس  نایم  رد  و  درکن ،
سپـس تسکـشیم و  مهرد  ار  ربمایپ  هاپـس  دشیم و  زوریپ  نمـشد  رگا  الامتحا  اریز  تسجیم . هانپ  اج  نآ  دـناسریم و  نانز  نایم  رد  ار 
يراک نانز  اب  الامتحا  سپـس  دـنارذگیم و  غیت  مد  زا  زین  ار  نادرمریپ  نیلوا  شروی  نامه  رد  تخاـتیم ، هنیدـم  هب  رهـش  عمق  علق و  يارب 

زا دناهدمآرب و  هنیدم  ياهمابتشپ  اهجرب و  رد  نانز  زا  یهورگ  دید  درک و  هاگن  ناسح  . دندوب يرتشیب  ینمیا  رد  نانز  هجیتن  رد  تشادن ،
کیدزن یجرب  عراـف ، جرب  رد  ناـنز  زا  یهورگ  اـب  ربماـیپ ، هـمع  بلمطلادـبع ، رتـخد  هیفــص  دـننکیم . اـشامت  ار  دـحا  ياـههنهپ  اـج  نآ 

ناـشوپنماد و ناـیم  رد  ار  دوخ  دوب و  يرتلماـک  تینما  رد  ناـنز  نیا  اـب  يرآ  تسوـیپ . ناـنآ  هب  زین  ناـسح  دـندوب . هدـمآرب  همحرلاباـب 
دنچ یتعاس  دوب ... هدرک  زک  ییاج  ناشرانک  زین  ناسح  دندوب و  هدش  هریخ  گنج  هنحص  هب  نانز  دوب ... هدرک  روگ  مگ و  مرح  نابوجحم 

تشگزاب و نمشد  هاپس  دنام . اهنت  ربمایپ  دنتخیرگ . دندرک و  اهر  ار  هگنت  ناناملـسم  دمآرب . شیرق  هاپـس  دوس  هب  ههبج  عاضوا  تشذگ و 
تشد و هب  ههبج  زا  هلصافالب  ربخ  دش و  هتشک  ربمایپ  دش  عیاش  اج  همه  رد  هحفص 225 ] هاگان [  دنارذگ و  غیت  مد  زا  ار  ناشیا  زا  يرایسب 
؛ دوبن زین  ياهحیص  نینچ  هب  جایتحا  یتح  دش . هتشک  دمحم  دیشک : هحیص  رهش  رد  ناطیش  دناهتـشون  یـضعب  دش . لقتنم  رهـش  هب  تشد  زا 
هچ ههبج  رد  دـنمهفب  دـننیبب و  ار  دادـخر  یپایپ  ياههعجاف  دنتـسناوتیم  اهماب  يالاب  زا  نانز  ناکدوک و  یتح  هک  دوب  حـضاو  نانچ  ارجام 

ساسحا تاظحل  نیلوا  نامه  رد  زین  یهورگ  ... دناهدرک رارف  هوک  يالاب  سارهم  ریگبآ  ات  ناشیـضعب  یتح  مالـسا ، نایهاپـس  درذـگیم و 
نینچ عوقو  ... دـندوب هتفر  رد  رگید  ياـهاج  و  ضرعا ) دناهتـشون  یـضعب   ) صوعا اـت  زین  هنیدـم  دوخ  زا  یتح  هتـشگزاب و  هنیدـم  هب  رطخ ،

لاحشوخ و نایدوهی  هژیوب  قافن و  لها  دندیساره و  یتخس  هب  ناناملسم  درک . بارطضا  تشحو و  شوختسد  ار  هنیدم  ینیگمهس  دادخر 
هب نمـشد  بیرقنع  دوب و  هدش  هتـسکش  مهرد  شهاپـس  هداتفا و  ههبج  رد  ییاج  هدش و  هتـشک  دمحم  دندمآرب . طاشن  دـجو و  هب  نامداش 

ریاس هیفص و  هک  اج  نامه  نانز ، هاگیاج  عراف ، جرب  يوس  هب  نانآ  زا  ینت  دنچ  دندمآرب ... یبوکیاپ  صقر و  هب  نایدوهی  تخاتیم . هنیدم 
دوخ زین  ناسح  دمآیم . جرب  يوس  هب  هک  دوب  ریت  گنس و  رابگر  دندرک . يزادنا  کگنس  هب  عورش  دندوب ، هداتـسیا  ناسح  ناشوپنماد و 
ناـج همع  تفگ -: دـیزرلیم ، دـیلانیم و  هک  یلاـح  رد  دیـشک و  شیپ  هیفـص  يوس  هب  دنابـسچ و  نارهاوخ  هقلح  هب  شیپ  زا  رتگـنت  ار 
رـسپ ردارب و  نوچ  ینزریـش  دوب . هزمح  رهاوخ  و  ریبز ، ردام  هیفـص  ! دننزیم مه  ار  ام  دنراد  دـننکیم ! هلمح  مه  اهمناخ  هب  دـینکب . يراک 
اپارـس درم  اما  ... سرتن نک و  لکوت  ادـخ  هب  داد -: تأرج  ناـنیمطا و  رعاـش  هب  توتفرپ . همیرک و  روـالد و  رایـسب  و  هحفـص 226 ] دوخ [ .

هن همه  نیا  اـب  . دـییاپیم یمـشچ  ریز  ار  زادناگنـس  ناـیدوهی  یهاـگ  تسیرگنیم و  ههبج  هـب  یهاـگ  هسیپـالک  نامـشچ  اـب  دـیزرلیم و 
راک نایاپ  زا  اریز  دننک ... هلمح  رهـش  ناگدـنامزاب  نانز و  هب  هک  دـنتفاین  ار  نآ  یعطق  تأرج  ناشمادـک  چـیه  زونه  ناقفانم  هن  نایدوهی و 

تـسکش ناناملـسم  رگا  لاـح  ره  هب  اریز  دـندادیمن . تـسد  زا  ار  طاـیتحا  بناـج  درک . دـیاب  هـچ  دنتـسنادیمن  زوـنه  دـندوب و  كاـنمیب 
کی اهنت  نایدوهی  هنایم  رد  اما  ... دنتشاد ار  هنیدم  مدرم  زا  ندیشک  ماقتنا  تصرف  راگزور  نایاپ  ات  هکلب  زور ، نایاپ  ات  هن  نانآ  دندروخیم ،

ناسح و لوا  دید ... ار  وا  هملح  زین  ناسح  دروآ . هلمح  جرب  يوس  هب  نانکوهایه  دیشکرب و  ریشمش  دوب ، هدش  زیربل  شربص  هساک  هک  درم 
نارتوبک زا  دروآ و  هلمح  درم  يوس  هب  دریگرب و  ار  شریـشمش  هک  تفگ  وا  هب  دروآ و  ناـسح  هب  ور  هیفـص  دندیـشک . غـیج  ناـنز  سپس 

وا رمک  رب  یـسک  هچ  ار  ریـشمش  نیا  ادنوادخ ! تسا . هتخیوآ  دوخ  رب  يریـشمش  دید  درک و  یهاگن  دوخ  رمک  هب  ناسح  دـنک . عافد  مرح 
. دوب هتـسب  ار  نآ  يداراریغ  هنوگ  هب  هظحل  نیرخآ  رد  يزیرغ  روط  هب  مه  دیاش  دروآیمن و  دای  هب  دوب . هتخیوآ  شدوخ  ایآ  دوب ؟ هتخیوآ 

مفاعم وا  یتح  متفرن و  گنج  هب  ادخ  لوسر  اب  ینیبیمن  ممرح . رتوبک  مدوخ  نم  ناج  همع  هن  مشکب . ریـشمش  نم  تشادرب -: دایرف  ناسح 
رمک زا  فالغ  اب  ار  ریشمش  نازرل  ياهتسد  اب  سپـس  و  مسرتیم . نم  مهدب ... امـش  هب  منک و  زاب  منماد  زا  ار  ریـشمش  نیا  دیراذگب  درک ...

فالغ زا  ار  ریشمش  هیفص  . دینک عافد  ام  زا  دینک . يراک  ناج  همع  تفگیم -: هحفص 227 ] نینچ [  نانکسامتلا  داد . هیفص  هب  درک و  زاب 
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زا هک  مجاـهم  درم  يوس  هب  توق  ماـمت  اـب  دوخ  و  دـیتسیاب . ياهشوگ  دـیورب و  راـنک  بوخ  رایـسب  دز -: بیهن  ناـسح  رب  دیـشک و  نوریب 
ار شرس  تبرض  کی  هب  دشاب  هتـشاد  ار  عافد  تردق  درم  هک  نآ  زا  شیپ  مامت  توق  هب  هظحل  کی  رد  دیود و  دمآیم ، الاب  اههلپ  نیرخآ 

نازادناریت هیقب  يوس  هب  ار  نآ  مامت  توق  اب  تفرگ و  تسد  رد  ار  رـس  دش . مخ  روالد  نز  داتفا . نیمز  رب  وا  رانک  رـس  درک ... ادج  ندب  زا 
ناسح ... دـنتخیرگ همه  هاگان  دندیـشک و  راک  زا  تسد  دـندید ، ار  دوخ  تسود  هدـیرب  رـس  نوچ  نایدوهی  درک ... باترپ  نانکفاگنـس  و 

. دوب هدرک  زک  ياهشوگ  دوب و  هدناسر  جرب  زا  يرترود  هطقن  هب  ار  دوخ  تشاد . قیمع  ياهبوشآلد  دوب و  هدید  نوخ  دـیزرلیم . نانچمه 
هب دـناسر . نییاپ  هب  ار  دوخ  تشاد ، تسد  رد  هک  يریـشمش  نامه  اب  درواین و  بات  ربمایپ  ییاهنت  نیـسپزاب  ياههرظنم  ندـید  هب  هیفـص  اما 

زاـغآ ندـیود  نوـخ ، گرم و  ههبج  يوـس  هب  هداـیپ  ياـپ  دـید و  ار  راـصنا  ناـنز  زا  یهورگ  نمیاما و  اـج  نآ  دیـسر . هثراـحینب  هـقطنم 
دوخ نانز  هورگ  یمامت  وا و  زا  لبق  هدوب و  ناود  ههبج  يوس  هب  زین  ربمابیپ  رتخد  همطاف  وا ، شیپاشیپ  هک  دینـش  هار  رد  روالد  نز  ... دندرک

دنراد ییاـناوت  هک  رادـقم  ناـمه  هب  اـهناج  رب  دـنوادخ  اهعـسو : ـالا  اـسفن  هللا  فلکی  ـال  : » دوب هدوـمرف  ربماـیپ  ... تسا هدـناسر  ربماـیپ  هب  ار 
دـش و نامیـشپ  تخیرگ ، هک  نآ  زا  سپ  درم  نیمه  یتح  اما  دوب . نایرارف  وزج  حومج ، نب  ورمع  هحفص 228 ] دنکیم [ ». راب  تیلوؤسم 

یناسک لوا  فص  رد  هک  دـندید  ار  وا  تشگزاب . هک  دوب  یناـسک  نیلوا  هرمز  رد  دروآ ، داـی  هب  ار  ربماـیپ  یـسکیب  ییاـهنت و  هظحل  نوچ 
چیه هب  رگید  تسا . نامیـشپ  هدنمرـش و  تخـس  دوب ، هدرک  هک  هچنآ  زا  ییوگ  دودیم و  ناگنل  گـنل  ددرگیمزاـب و  باتـش  هب  هک  تسا 
ادخ ياضر  هار  رد  ار  شناج  هک  دوب  هدرکن  دهع  زاغآ  نامه  زا  نیا و  زا  شیپ  رگم  ... دوب هدرک  هک  ییاطخ  ناربج  زج  دیشیدنایمن ، زیچ 

نامیپ هب  درک ، زک  دوخ  ییاهنت  هشوگ  رد  تخیرگ و  ههبج  زا  هک  ياهظحل  دربب ؟ بیصن  ار  یهلا  هنادواج  ناوضر  يدبا و  تشهب  دهدب و 
توق یمامت  اب  روالد ، تیمحرپ و  یناج  لد و  اب  دـعب  یتاظحل  تشگ ... نامیـشپ  تخـس  داـتفا و  یقاـثیم  ناـنچ  داـی  هب  دیـشیدنا . شیوخ 

. دیودیم شیپ  دزیم و  ریشمش  ناوت  یمامت  اب  تفریم و  شیپ  گنل  ياپ  نامه  اب  درک . مگ  رگـشل  يایرد  رد  ار  دوخ  کنیا  تشگزاب و 
هب ار  هقباـسم  ناسنیدـب  دـیودیم و  شیوـخ  حور  يزابرـس  يزاـبناج و  ینعی  لاـمج ؛ هوـلج  نیرترب  لاـمک ، هلق  يوـس  هـب  گـنل  هدـنود 
زا زین  يو  ... تسشن ورف  شندب  رب  غیت  اههد  دنتفرگ و  ارف  ار  درمریپ  فارطا  زا  نمشد  ياهریشمش  هک  تشذگن  ياهظحل  دربیم . يزارفارس 

ياهشوگ دنتـسناوتیمن  یتحار  هب  ار  شدسج  ياههراپ  هکت  هک  ياهنوگ  هب  دـندوب . هدرک  هلثم  هراپ و  هراپ  ار  شندـب  هک  دوب  یناسک  هرمز 
گرم ربخ  تفایرد  زا  سپ  دیسر . تداهـش  هب  زین  دالخ  شرـسپ  دوب ... هدش  مگ  هدنکارپ و  نادیم  زا  ییاج  رد  ار  شوضع  ره  دننک . عمج 

هراپ رکیپ  دوب . هدروآ  دوخ  اب  زین  يرتش  نز  دـناسر . وا  هزاـنج  يـالاب  رب  ار  دوخ  مارح  نب  ورمع  هحفص 229 ] رتخد [  دنه  شرـسمه  يو ،
رتش دـیوگیم  نز  اما  دراپـسب ... كاخ  هب  اج  نآ  ات  دومن  هنیدـم  گنهآ  درک و  رتش  راب  ار  هللادـبع  شردارب  دالخ و  شرـسپ  رهوش و  هراپ 

هدرب هشیمه  ار  نیا  زا  رتنیگنـس  ربارب  ود  ییاهراب  ناویح  هک  مدش  تفگـش  رد  تفریمن . شیپ  دز و  وناز  دنام و  نتفر  ورف  زا  راب  نیدنچ 
هب ار  ربخ  دزیم . وناز  مدـنادرگیم  شزاب  هنیدـم  يوس  هب  نوچ  تشگیمزاب و  دـحا  يوس  هب  اـما  مدـنازیخیمرب ، روز  هب  ار  ناویح  تسا .

: تسا هدرک  اعد  هداتسیا و  هلبق  هب  ور  دنداد  خساپ  تسا ؟ هتفگ  ینخـس  جورخ  ماگنه  حومج  نب  ورمع  ایآ  دیـسرپ : ربمایپ  دندناسر . ربمایپ 
. دنکیمن تکرح  لیلد  نیمه  هب  رتش  : » داد خساپ  ربمایپ  .« نک مبیصن  ار  تداهـش  نادرگن و  زاب  ماهداوناخ  هناخ و  هب  ارم  زگره  اراگدرورپ  »
ار ناشدنگوس  دنبلطب  یتجاح  دنهد و  دنگوس  ینخس  هب  ار  يادخ  رگا  هک  دنتـسه  ینادرم  کین  راربا و  امـش  نایم  رد  راصنا  هورگ  يا  الا 
هب هقطنم  نیمه  رد  دحا ، يادهـش  هارمه  نانیا  هدب  هزاجا  دوب ... نانآ  زا  یکی  زین  حومج  نب  ورمع  درادیم . اور  ار  ناشتجاح  دریذـپیم و 

داتـسیا و نانآ  روگ  يالاب  رب  ربمایپ  دندرک ، نوفدم  دحا  سدقم  تبرت  رد  ار  نانآ  هک  نآ  زا  سپ  درک . تقفاوم  نز  دنوش ». هدرپس  كاخ 
ربمایپ يادر  رد  گنچ  نز  دنرگیدکی ... ناقفارم  ناتـسود و  تشهب  رد  هللادـبع ، تردارب  دالخ و  ترـسپ  ورمع و  ترـسمه  دومرف : نز  هب 
شقح رد  و  تفریذپ ، ار  شنخس  ربمایپ  دهد ... رارق  نانآ  یتشهب  تسود  هجردمه و  زین  ارم  ادخ  ات  امرف  اعد  زین  نم  قح  رد  اربمایپ  دنکفا :

هحفص 230 ] درک [ ... اعد 

... تاظحل نیرخآ 
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... تاظحل نیرخآ 

تداهـش هوحن  هراـبرد  یتـح  و  درک ، راسفتـسا  ناـشنایمخز  لاـح  زا  دـش ، اـیوج  دوخ  ناراـی  کـیاکی  تشونرـس  هراـبرد  هک  نآ  زا  سپ 
كاخ هب  ار  ناشرفن  نیرخآ  ات  تخادرپ و  دوخ  هاپـس  نادیهـش  نیفدـت  راک  هب  درک ، وج  سرپ و  ناشتاظحل  مد و  نیرخآ  ناگدشهتـشک و 

داتفه و هتسکش  مهرد  حورجم و  ياپارس  نآ  اب  داتسیا و  هظحل  نیرخآ  ات  هنارادافو  دومنن . كرت  ار  ههبج  درکن ، زامن  ناشتبرت  رب  درپسن و 
هب تبـسن  هک  دندوب  ینادنمجرا  نایمارگ و  يو  باحـصا  دـناوخ ... زامن  هناگراهچ  داتفه و  نادیهـش  زا  کی  ره  دـسج  رب  راب  [ 84  ] راهچ

دوب هدیدن  ار  سیق  دبع  نب  ناوکذ  گنج ، ندیـسر  نایاپ  هب  زا  شیپ  یتعاس  هنومن  روط  هب  تشاد . ینتـشگان  فصو  یتقر  تبحم و  ناشیا 
کچوک و ياهلأسم  شیارب  هلأسم  نیا  دادیمن ... شایهاگآ  وا  تشونرـس  زا  یـسک  دیـسرپ و  نآ  نیا و  زا  تشادن ... وا  زا  يربخ  چیه  و 

بلاـطیبا نب  یلع  تفاـی  ربخ  تسا . هدـش  دیهـش  هنوگچ  ـالامتحا  هدـمآ و  هچ  شایمارگ  راـی  رـس  رب  هک  دـیمهفیم  دـیاب  دوبن . تیمهایب 
وا هب  ار  دوخ  درک و  بیقعت  ار  وا  يراوس  هک  شمدید  هظحل  نیرخآ  رد  تفگ : یلع  دناوخ . روضح  هب  ار  وا  تسا . هدید  ار  وا  راب  نیرخآ 

هدایپ ناوکذ  یبای ». ییاهر  مراذگیمن  هدش  هک  مه  مناج  تمیق  هب  : » دز دایرف  دروآ و  شروی  شیوس  هب  هتخیهآ  ریـشمش  اب  راوس  دـناسر .
 ] یلع دش . دیهش  نیرخآ  هبرض  کی  نامه  اب  دیسر  رظن  هب  دنکفا ... شیاپ  زا  دز و  وا  هب  تخس  یتبرض  دناهجرب و  ار  شبـسا  راوس  دوب و 
هک یتقو  اریز  دوب . قیرش  نب  سنخا  دوب -؟ هک  درک ، دیهش  ار  ناوکذ  هک  يراوس  دیسرپ : ربمایپ  . تفگن چیه  درک و  توکس  هحفص 231 ]
هب ار  یلع  ربمایپ  درک . توکـس  زاب  یلع  و  مجـالعنبا »  » نم هک  ریگب  درک : یفرعم  نینچ  نیا  یگنج  زجر  رخاـفت و  هب  ار  دوخ  دز ، تبرض 

. مناسرب وا  هب  ار  مدوخ  مدرک  ششوک  نم  يدرک ؟ هچ  وا  اب  يدید ، ار  هنحـص  نیا  هک  وت  و  دیـسرپ : درکیمن ... شیاهر  دیمهفیم ، یبوخ 
ادخ يرای  هب  ار  نمشد  فص  هلب ، یتسکـش -؟ يدرک ؟ هچ  ار  نمـشد  فص  بوخ ... دوب -. هدرک  ماهرـصاحم  نمـشد  مدوب و  ریگرد  اریز 

تفگ و هزادنا  هب  یتسه  ناهج  رد  ار  سک  چـیه  يوگ  تفگ و  ادـخ -  اب  يوگ  تفگ و  زامن و  هضیرف  زا  سپ  . درک توکـس  .و  متـسکش
ندرک هاگن  دوب : هتفگ  اهراب  اهراب و  شدوخ  تشادـن . شوخ  دوخ ، ياـبرلد  بوبحم و  یلع  نیا  نیرخآ -  نیلوا و  درمناوج  نیا  اـب  يوگ 

اب دیـسرپ : زاب  ربمایپ  . تسا تداـبع  نیرتهب  تداـبع و  نیرترب  یلع  تیـالو  تفرعم و  تبحم ، رهم و  [ 85  ] يارغط تداـبع و  یلع  هرهچ  هب 
ناروالد زا  دوب . هرهزینب  ناروآمزر  ناگرزب و  زا  يو  دوب . مهم  رایسب  شیارب  زین  قیرـش  نب  سنخا  تشونرـس  اریز  يدرک ...؟ هچ  سنخا 

. ] تفگیمن یلع  اما  دمآیم ... باسح  هب  شیرق  هاپس  یلصا  ياههرهم  زاو  دیشوکیم  ناناملسم  ربمایپ و  رازآ  رد  هراومه  هک  برع  یمان 
هاگهگ رگا  تفگیمن . نخس  دوخ  لیاضف  زا  تجح  مامتا  لیبس  رب  هاگهگ  راچان و  هب  زج  تفگیمن . نخـس  دوخ  زا  زگره  هحفص 232 ]
ینطاب تردق  نداد  ناشن  يارب  دیاب  ناولهپ  کی  اریز  درکیم . قرف  هلأسم  اج  نآ  دـناوخیم ، يروالد  زجر  گنج  نادـیم  رد  هک  مینیبیم 

مایق ماگنه  هب  باتکلاهحتاف  و  زامن ، تاملک  نانوچ  گـنج ، هصرع  رد  زجر  عقاو  رد  دـناوخیم . زجر  دوخ  یحور  یهلا و  يورین  قوفت  و 
زا دادیم ) دـنگوس  دوخ  لیاضف  تحـص  رب  ار  دوخ  نابیقر  هک  یناراگزور   ) هدـشانم ناراگزور  رد  هاـگهگ  رگا  زین  و  دوب . بجاو  ةـالص 
هک تما  يروآدای  يارب  ار  همه  نیا  درکیم و  قرف  عوضوم  ادـج  زاب  تفگیم ، نخـس  دوخ  لاـمعا  زا  راـچان  هب  تفگیم و  نخـس  دوخ 

ار وا  لیاضف  یمامت  نمشد  هک  دش  نینچ  دعب  لاس  یس  ، اهدعب اریز  درکیم . نینچ  ، دندوب هدناشومارف  نانآ  هب  ار -  وا  هب  عجار  قیاقح  همه 
زا کی  چـیه  رد  يو  هک  دـندرکیم  اعدا  لماک  تحارـص  هب  یتح  دنتـسناوتیم  رگا  هک  دـش  نانچ  ینعی  درک ... نامتک  هک  ناهنپ  اـهنت  هن 

، دندناسر تداهش  هب  زامن  ماگنه  هب  دجـسم  بارحم  رد  ار  يو  هک  نآ  زا  سپ  رگم  ... ) تسا هدرکن  تکرـش  یمالـسا  ياهداهج  گنج و 
راگزور هب  يراب  )!!؟ دـناوخیم زامن  مه  یلع  ایآ  دـنتفگن  بجعت  هب  هناقداص و  دنتـسیزیم ، هیواـعم  ورملق  رد  هک  ماـش  ناناملـسم  یماـمت 

اب تباقر  هنحص  رد  نارضاح  داد و  دنگوس  ار  مدرم  يزور  دننک ، راکنا  ار  شلئاضف  یمامت  دندیشوکیم  هک  اروش  ماگنه  نامثع و  تلود 
خـساپ همه  تفگ ؟ نانچ  نینچ و  مقح  رد  دـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  لـیئربج  هک  مدوب  نم  دـحا  گـنج  رد  هن  اـیآ  هک  داد  مسق  ار  شیوخ 

همه مدنکفا ؟ كاله  كاخ  هب  ار  نمـشد  هاپـس  نارادمچرپ  همه  دحا  گنج  رد  هک  مدوبن  نم  ایآ  تفگ  سپـس  و  يدوب . وت  يرآ  دـنتفگ 
وت دـنتفگ : همه  مدروآ ؟ بآ  ربماـیپ  يارب  متفر و  سارهم  ریگبآ  هب  هک  مدوـبن  نم  اـیآ  تفگ : سپـس  هحفـص 233 ] يدوب و [  وت  دـنتفگ :
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زین نآ  زا  یـضعب  دـیتفر و  سارهم  ریگبآ  اـت  ناتیـضعب  دـنتخیرگ و  همه  تفگن  هک  تشاد  تشذـگ  يراوـگرزب و  ردـقنآ  یتـح  يدوـب .
لامعا دای  دیآ و  ناشدای  هب  هعقاو  زور  نآ  هک  دنک  يراک  تساوخ  سارهم  هملک  رکذ  اب  طقف  دنک  ناشدنمرـش  هلیـسو  نیدب  ات  دـیتشذگ ،
ضحم ضحم و  تلادـع  هک  وا  رب  ار  دوخ  تردـق -  ایند و  تورث و  ظـفح ، يارب  هنامرـشیب و  همه  نیا  و  دـنتفا -  ناـشدوخ  لاـمعا  وا و 

دوخ دـنمزآ  رگلواـپچ و  ياهتـسد  رد  ار  هعماـج  تما و  تاردـقم  دـنزادنین و  شیپ  دوب  تفرعم  تعاجـش و  تمکح و  ياـنعم  تلادـع و 
قحان زا  ار  قح  مدرم  ات  تفگیم  ور  نآ  زا  ار  همه  نیا  دنناشکن . یهانم  یهابت و  یهایس و  هب  ار  مالـسا  تما  گرزب  تشونرـس  دنریگن و 

شبجاو فیلکت  هفیظو و  دننادب . ار  دوخ  فیلکت  باختنا ، يریگمیمصت و  ماگنه  هب  هجیتن  رد  دنبایزاب و  غورد  زا  ار  تسار  دنـسانشزاب و 
، همه نیا  زج  دوـب ... هدرک  تناـیخ  یهاـتوک و  دوـخ  یهلا  هفیظو  یتـسه و  قیاـقح  مدرم ، هب  تبـسن  تفگیمن  رگا  دـیوگب . هک  دوـب  نآ 
نیا و نیسحت  زا  شناج  و  تساوخیمن ... شاداپ  نیا  زا  درکیم و  ادخ  يارب  ار  راک  دوب ... دوخ  یـشومارف  صالخا و  یـشوماخ ، هراومه 

ییانیـس روط  يوسوم و  ناج  تسنادیم  تخانـشیم . رتهب  رگید  سک  ره  زا  ار  وا  درکیم . قرف  ربمایپ  اما  تفاییمن ... ییـالج  قرب و  نآ 
یتح همه ، زا  هک  وا  يایاجـس  همیرک  راجحا  ندروآ  نوریب  شایناعم  نماد  نیگنـس  هوک  زا  دراد و  ناهن  رهاوج  روط و  نارازه  یلع  هنیس 

تورم و یهانتمان  ناک  نیا  زا  یلـضف  لعل  هاـگهگ  تسناوتیم  يدـمحم  ییاـضیب  دـی  تسین . رـسیم  اـهیناسآ  نیا  هب  ، درادیم ناـهنپ  وا  زا 
هک یلع  هب  هرابود  ربمایپ  دـنک . هیدـه  ناـمدای  راـگدای و  ناونع  هحفـص 234 ] هب [  خـیرات  هنیجنگ  هب  دـشکب و  نوریب  توتف  راـخذ  ندـعم 

نایب ار  دوخ  يارجام  هک  دومن  رما  قوش  هاگن  اب  عقاو  رد  دـنکفا و  ناسرپ  یهاگن  ، درکیم اهر  هراـکهمین  ار  دوخ  لـیاضف  ناتـساد  هراومه 
:- تفگ دونـشب  سنخا  اب  ار  شگنج  هک  تسا  قاتـشم  دراد و  تسود  ربمایپ  تسناد  یلع  يدش ... ور  هب  ور  سنخا  اب  ایآ  منادب  وگب  . دـنک

دعب دعب ...؟ و  مدرک -. عطق  ار  شیاپ  نار  همین  هک  مدز  شیاپ  هب  یتبرـض  دوب  هراوس  هک  نانچمه  مدرک و  وا  گنهآ  ادخ . لوسر  يا  يرآ 
هب دـنکفا و  وا  رب  اضر  رکـش و  مسبت ، زا  راش  رـس  یهاگن  ربمایپ  . متـشک ادـخ  يرای  هب  مدیـشک و  نییاپ  بسا  زا  ار  وا  سپـس  يدرک -؟ هچ 

نایب لد و  یتح  و  دوب ، ادخ  يارب  درکیم  هک  يراک  ره  ادخ و  يارب  ياهبرض  ره  هک  یلع ، نیا  زا  اتفگـش  ... تخادرپ دوخ  رگید  ياهراک 
یلع زا  همه  نیا  عقاو  رد  دوب . اهنارود  یمامت  هزجعم  نیا  راک  هقرغ  تفر و  ربمایپ  تشادـن . زین  ادـخ  ربماـیپ  اـب  ار  همه  نآ  يوگ  تفگ و 

یتیـصخش و تازجعم  نیرترب  یلع  نیا  رگم  دوـبن ؟ وا  دوـخ  ناـماد  هوـیم  نیرترب  وا و  تیبرت  میقتـسم  هرمث  یلع  نـیا  رگم  دوـبن . تـفگش 
زین ود  نآ  نایم  و  دوب ، وا  دوخ  هزجعم  هک  یلع  رگید  دوب و  نامـسآ  زاـجعا  هک  نارق  یکی  تشاد ؛ گرزب  هزجعم  ود  وا  دوبن ؟ وا  يدوجو 
نیا دوب و  هتفهن  رگید  نطاب  تفه  ینطاب  ره  نطب  رد  تشاد و  نطاب  تفه  شتاـملک  رهاـظ  سپ  رد  نآرق  تشادـن ... دوجو  ینادـنچ  قرف 
ریاس ادعب  هحفـص 235 ] دوب [ ... هتفهن  رگید  یهاتنمان  نطاـب  تفه  ینطاـب  ره  رد  یهلا و  نطاـب  تفه  شايرهاـظ  هرهچ  سپ  رد  زین  یلع 
يزیچ دوب ... هتـشک  یلع  مه  دوب  هریغمینب  ناروـالد  زا  هک  زین  ار  هریغم  نب  ۀـفیذح  یبا  نب  ۀـیما  هک ، دـنتفگ  ربماـیپ  هب  ههبج  رد  نارـضاح 

هب یلع  ننـست ) عیـشت و  لها  تیاور  هب   - ) ار اهنآ  زا  یمین  دودح  هک  دندوب  هدش  هتـشک  شیرق  نایرگـشل  زا  نت  راهچ  هس  یـس و  دودـح 
دوب و هدزن  دوخ  تردـق  تعاجـش و  زا  مد  راـب  کـی  یتـح  یهلا  فیلکت  هفیظو و  ساـسا  رب  زج  رمع ، همه  رد  اـما  و  دوـب . هتـشک  ییاـهنت 

. دوب هدرکن  وگ  تفگ و  سک  چیه  اب  صوصخ  نیا  رد  ياهملک 

هنیدم هب  تشگزاب 

ار هنیدـم  هب  تشگزاب  گنهآ  ، تفگ عادو  ناشتبرت  اب  و  دـناوخ ، زامن  نانآ  کتاکت  رب  دـش و  غراـف  دوخ  باحـصا  نفد  زا  هک  نآ  زا  سپ 
نآ اب  تشادتـسناوتیمنرب . مدـق  زا  یمدـق  یناسآ  هب  هک  دوب  ناوتان  حورجم و  ، هتـسخ ناـنچ  دـش  نآ  راوس  تساوخ و  ار  دوخ  بسا  درک 

یمخز بلغا  زین  ناـنآ  هک  ناـهارمه  ناناملـسم و  . داد تکرح  ناـمرف  دـشکیم ، دوخ  ياـهاپ  اـب  ار  یهوک  ییوگ  هتفوک  حورجم  ناوـناز 
هکلب ، نایمخز هن  نانیا  بلغا  دندوب . هتـشگزاب  رهـش  هب  ، وا زا  شیپ  ، نایهاپـس زا  یهورگ  دندمآیم . هدایپ  دـندوب و  شباکر  رد  همه  ، دـندوب
شیپ دنداتسیا و  هظحل  نیرخآ  ات  هنارادافو  نایمخز ، اما  دندوب . هدومن  دوخ  هناشاک  هناخ و  يوس  هب  ور  گنج  زا  سپ  هک  دندوب  یناملاس 
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ییوگ هک  ناـنچ  دوب ، دوخ  بسا  رب  راوس  هداـتفا  ورف  ياـههناش  اـب  يو  دـندیدن ... زیاـج  اور و  دوخ  رب  ار  رهـش  هب  دورو  وا ، اـب  زج  وا و  زا 
ار شنوماریپ  تفریم و  مارآ  مارآ  ، بسا رب  راوس  باحـصا  شیپاشیپ  تسا . هدش  مخ  ولج  هب  يریذپان  تمواقم  هدارایب و  هنوگ  هب  شندب 
زا وا  تمالـس  ربخ  تفایرد  هژیوب  ههبج  رابخا  صحفت  هب  هک  دـندوب  نانز  ناـنیا  یپ  رد  دـندمآیم . هتفرگ  هحفـص 236 ] ارف [  نارای  هقلح 

هدایپ هک  داهناو  ار  نارگید  دـش و  بسا  رب  راوس  دوخ  یلاح  نانچ  رد  ارچ  هک  نآ  تلع  دوب . نانیا  نایم  زین  همطاف  دـندوب . هدز  نوریب  رهش 
، دوب وا  دوخ  نآ  زا  اهنآ  زا  یکی  هک  تشادـن  دوجو  بسا  ود  زج  مالـسا  هاپـس  یمامت  رد  هک  دوب  نآ  لیلد  هب  اهنت  هن  دـنیایب ، شباـکر  رد 

شیپ زا  تخانـشیم و  ار  رهـش  یلک  یمومع و  راکفا  ناـیدوهی و  ناـقفانم ، روضح  هنیدـم ، هناخاتـسگ  ثداوح  هک  دوب  لـیلد  نیا  هب  هکلب 
تسنادیم و ناناملـسم  تسکـش  رد  ار  ناـنآ  یناـهن  يوزرآ  یلک و  رظن  يدوـهی و  ود  یکی  يزادناگنـس  ـالامتحا  نینچمه  تسنادیم .
هک اج  نآ  ات  دـننیبب . ناوتان  هتـسکش و  مهرد  هتـسخ و  رهـش ، هب  دورو  ماـگنه  هب  ار  وا  ناـیدوهی  ناـقفانم و  هک  تساوخیمن  ببـس  نیدـب 

تشادن کش  اریز  تشادیم . ناهنپ  نافلاخم  مشچ  زا  ار  شیوخ  تاحارج  یگتفرنوخ و  فعض و  دوب ، شتردق  تسد  رد  تسناوتیم و 
هتسکش مهرد  ار  گنج  هدنامرف  هک  نآ  زا  رتشوخ  ياهرظنم  هچ  نانیا  يارب  دنراد و  یناسوساج  هنیدم  هنکـس  مدرم و  نایم  رد  نمـشد  هک 

هب دباتیمنربور  یبیـسآ  چیه  يریگرد و  چیه  زا  هک  حتاف  کی  ردتقم  هرهچ  اب  دوب و  هدرک  لیامح  رمک  رب  ار  شریـشمش  دـننیبب ؛ ناوتان  و 
رد هک  دوب  يربمایپ  وا  تشاذگیمن . مک  دوخ  زا  ياهرذ  دروم  نیا  رد  وا  دوب و  هوکـش  ییامنتردق و  زور  زورما  يرآ  دشیم . دراو  رهش 

ایربـک هنمیه و  یعوـن  دوـخ  تعرـس  و  راـتفر ، تردـق ، تهج  هـب  بـسا  اریز  درکیم . يراددوـخ  بـسا  رب  ندـش  راوـس  زا  يداـع  عـقاوم 
یتـح يرورغ  ناـنچ  نتـسکش  مهرد  يارب  دـشیم و  یغـالا  رب  راوس  يو  بلغا  تسین . يزیهرپ  نآ  زا  زین  ار  شراـکراوس  هک  دـنیرفآیم 

هب یفیدر  یهارمهیب  بسا و  رب  راوـس  هـنت ، هحفـص 237 ] کی [  دـیاب  و  درکیم . قرف  زورما ، اما  دـناشنیم . فیدر  دوخ  اب  زین  ار  یـسک 
زا نایمخز  نیرتشیب  دندوب . هتـسخ  یمخز و  زونه  دـنکفا . رظن  دوخ  باحـصا  نایم  هب  سپـس  دـمآ و  هار  ار  لزنم  ود  یکی  دـیآرد ... رهش 

هزانج دندوب و  هداد  دیهـش  بلغا  نانیا  دندمآیم . وا  یپ  رد  دـندوب و  وا  هارمه  زین  نز  هدراهچ  دـندوب . لهـشالادبعینب  هملـسینب و  لیابق 
ناـشنایم رد  دوـب و  هداد  تسد  زا  ار  شرهوـش  يرگید  و  ردارب ، یکی  رـسپ ، یکی  دـندمآیم ... هدرپـس  روـگ  هـب  دـحا  رد  ار  ناشنادـیهش 

کشا هقرغ  هانپیب ، نیگمغ و  هداد ، دیهـش  یناوراک  دندوب . هداد  تسد  زا  ار  رهوش  ردارب و  ردپ و  هداوناخ ، کی  زا  هک  دندوب  ییاههرهچ 
دنمدرد و لد  شیوخ ، مغ  هودنا و  زا  ادابم  دندرکن . نویش  يو  رانک  رد  ياهظحل  یتح  هک  دنتـشاد  بدا  نانچ  اما  دندمآیم . هآ  هبدن و  و 
زا کی  ره  گرم  تسوا  راصنا  ياههناخ  یمامت  یعقاو  يازع  بحاص  دنتسنادیم  ناشیمامت  دنروآ . درد  هب  شیپ  زا  شیب  ار  وا  مغ  هقرغ 
وا زا  ار  دوخ  کشا  یتح  دـنتفرگیم ، رارق  وا  يور  رد  ور  هک  ياهظحل  ناردام  تسا . هتـسکش  مهرد  ار  وا  رمک  لوا  کیاکی و  نادـیهش ،
قفا نتم  رد  هدزگنج ، رهش  نینوخ  هتسشن و  قفش  باقرغ  هب  هرهچ  تسدرود ، رد  و  دندوب . هدیسر  رهش  داوس  هب  کنیا  دنتشادیم . ناهنپ 

داتسیا هلبق  هب  ور  دوخ  دش . هدایپ  بسا  زا  داتسیا و  هنیدم  رانک  رب  ارحص و  زا  ياهشوگ  دوش  دراو  رهـش  هب  هک  نآ  زا  شیپ  اما  دوب . رادیدپ 
سدـقم و مان  مینک و  شیاتـس  ار  ادـخ  ات  دـیتسیاب  فص  هب  مامت  تمرح  هب  هجوت  اب  همه  هک  داد  روتـسد  شناراـی  نازابرـس و  یماـمت  هب  و 

يا دوب . یبیجع  هرظنم  ... دـنتفرگ رارق  اهدرم  رـس  تشپ  نانز  دنداتـسیا و  ولج  نادرم  دـندش . فص  ود  شناهارمه  میرب . اـنث  ار  شیاـیاطع 
یگدنب و تبحم و  نخسیب  شیاتس ، ساپس و  يوگ  تفگیب و  دوب  هتسناوتن  هحفص 238 ] زین [  ياهظحل  نینچ  رد  یتح  اساپس ... اشوخ و 

شتسار تسد  دوشگ . دوبعم  هلبق  يوس  هب  نامسآ و  هب  ور  ار  اهتسد  دوش . دراو  رهـش  هب  دوخ  راگدنوادخ  رب  شیوخ  زاین  زجع و  هملکیب 
نامـسآ رب  ار  اهتـسد  نینچ  نیا  دیایب ... الاب  دیاش  دـیاب و  هک  نانچ  تسناوتیمن  نمـشد  هبرـض  تهج  هب  دوب و  رتهداتفا  ورف  پچ  تسد  زا 

انث دـمح و  یمامت  دوجو ، هناگی  هاشداپ  يا  اراـگدورپ ، دـیلان - : قدـص  هب  درک و  اـعد  نینچ  یتسه  هناـگی  هاـشداپ  هاگـشیپ  رب  تشادرب و 
دناوت عنام  تسب و  دهاوخ  ار  همه  نآ  یسک  هچ  دنیاشگب  وت  تردق  ياهتسد  هک  ار  هچنآ  ره  اهلا  راب  تسوت ... نآ  زا  شیاتس  و  تسارت ...

روجهم رود و  يداش  نیا  زا  یـسک  هچ  ینک  کیدزن  دوخ  هب  هک  ار  نآ  داد ؟ دـناوت  رگـشیاشخب  مادـک  يرادزاـب ، وت  هک  ار  هچنآ  و  دـش .
زا همه  تیفاع  تمحر و  تکرب و  اراگدرورپ  درک . دناوت  رورسم  کیدزن و  یسک  هچ  ینک  مورحم  ییادج  مغ  هب  هک  ار  نآ  درک و  دناوت 
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الب ینوگرگد و  هب  هن  دبای و  انف  هن  زگره  هک  مبلطیم  ياهدنیاپ  تمعن  وت  زا  ادنوادخ  منکیم . تساوخرد  وت  زا  ار  همه  نیا  تسوت و  نآ 
دیما وت  شـشخب  يرگناوت و  هیاس  رد  شیوخ  یتسدگنت  رقف و  زا  مروآیم و  هانپ  وت  راهنیز  هب  تمایق  كانـسرت  زور  زا  ایادخ  دـیآ . راچد 

ام هک  تسدقم  مان  هب  دنگوس  ادنوادخ  منکیم ... اجتلا  وت  هناتسآ  هب  ياهتشادزاب  ام  زا  ياهداد و  ام  هب  هک  هچنآ  ره  رـش  زا  ایادخ  مرادیم .
ام زا  ار  یـشکرس  يراکهبت و  رفک و  هدب . رارق  ام  بوتکم  ردقم و  تنیز  بولطم و  ار  تایگدنب  بوبحم ، ار  تنامیا  ناریمب . ناملـسم  ار 

تربمایپ هار  زا  ار  مدرم  دـنورگیمن و  تیادـه  هب  هک  ار  باتک  لـها  نارفاـک  اـمرف و  تیادـه  ار  اـم  ادـنوادخ  نادرگ . روفنم  اـم  رب  رود و 
نامدرم هب  ات  دـمآ  نینچ  نیا  ... نیملاعلا بر  اـی  نیمآ  نک ... هحفـص 239 ] باذع [  يدـیلپ و  يالتبم  نک و  باقع  باتع و  دـنرادیمزاب ،
نایمخز تافلت و  نیرتشیب  هک  لهشالادبعینب  مدرم  رب  سپس  تفگ و  نخس  ناشیا  نادیهـش  ناگدنامزاب  اب  دمآ و  دورف  دیـسر . هثراحینب 

اعد زین  ناشیا  رب  دندوب . هتخادنا  هار  هب  يراوگوس  هحون و  اج  نآ  دنتـسیرگیم و  دوخ  يادهـش  رب  هریت  نیا  مدرم  تشذگ . دـندوب ، هاد  ار 
ناناوج و ناریپ ، ناکدوک ، نانز ، دـنتخیر ، نوریب  اههناخ  زا  تسا . هدرک  فقوت  ناشیا  هلحم  رد  ربمایپ  دندینـش  مدرم  تفگ . مالـس  درک و 
رد دـندیودیم . نوریب  اههناخ  زا  هنهرب  ياهاپ  اب  دـندوب  هدـیدن  ار  وا  هظحل  نیا  اـت  دـندوب و  هدینـش  ار  وا  یتمالـس  ربخ  هک  یناـنز  نادرم .

سپ هچوک و  رد  ربخ  تشادـن . تیمها  ناشیارب  وا  تمالـس  ربخ  نوچ  ناهج  رد  يربخ  چـیه  هک  دـندوب  يرایـسب  ناگداددیهـش  ناـشنایم 
هداد دوخ  هداوناخ  زا  ینادیهـش  هک  یلهـشا  رماعما  مان  هب  ینز  تساج ». نیا  ادخ  لوسر  تساج . نیا  ادخ  لوسر   » هک دوب  هدـیچیپ  هچوک 

هدرتس و اههرهچ  زا  ار  کـشا  دـیودیم . همه  شیپاـشیپ  درک و  كرت  ار  ازع  سلجم  تسیرگیم ، دوخ  نازیزع  لاوحا  رب  هناـخ ، رد  دوب و 
، دوب هداتـسیا  مدرم  نایم  رد  هرز ، رابنارگ  هتـسکش و  هتـسخ و  هنوگچ  هک  داتفا  ربماـیپ  هرهچ  رب  شمـشچ  نوچ  تشاد . ربماـیپ  يوس  هب  ور 

شومارف مولظم  میرک و  موصعم ، يامیـس  نآ  ندـید  هب  ار  دوـخ  ياـهمغ  همه  دـیزرل . دوـخ  رب  یهلا  بیرغ  هرهچ  نآ  ندـید  هب  تسیرگ .
وت یتمالـس  ندید  هب  دش . نشور  تکانبات  لامج  هب  ناممـشچ  ادخ ، لوسر  يا  دوب : نیا  دیوگب  وا  هب  تسناوت  هک  ینخـس  اهنت  دوب . هدرک 

هحفـص 240] ردـپ [ ، شنازیزع ، ناسک و  همه  رانیدینب ، هلحم  ناـنکاس  زا  رگید  ینز  ... تسا كدـنا  زیچاـن و  ریذـپلمحت و  یتبیـصم  ره 
. تسا هدـنز  دـنتفگ : دیـسرپ . ربمایپ  تمالـس  هرابرد  هلـصافالب  تفایرد ، ار  ناـنآ  گرم  ربخ  نوچ  دوب  هداد  تسد  زا  ار  شرهوش  ردارب و 
اپ زین  نیا  تسا . تشگزاـب  هار  رد  ربماـیپ  نوـنکا  مه  دـنتفگ : وا  هـب  تـفرگ . مهاوـخن  مارآ  شمنیبـن  دوـخ  نامـشچ  اـب  اـت  تـفگ : خـساپ 

كدنا و یتبیصم  ره  وت  یتمالس  ندید  هب  تفگ : تسیرگن . رگید  دید  ار  ربمایپ  نوچ  دیودیم . وا  يوس  هب  نایرگ  ناشیرپ و  وسیگ  ، هنهرب
هب ار  دوخ  ناود  ناود  نزریپ  تسا . یجرزخ  دیبع  رتخد  هشبک  يو  دـیود . وا  يوس  هب  ذاعم  نب  دعـس  ردام  هظحل  نیا  رد  . تسا لمحت  لباق 

: تفگ ربمایپ  هب  دعـس  تشاد . تسد  رد  ار  ترـضح  بسا  ماـگل  يو ، رـسپ  ذاـعم  نب  دعـس  دوب . بسا  رب  راوس  ربماـیپ  دیـشکیم . وا  يوس 
هک تشذگیمن  یتعاس  دیسوب ... ار  وا  يوناز  دیسوب . ار  وا  رازفااپ  قاس  دیـسوب . ار  وا  بسا  باکر  دش و  مخ  نز  تسا . مردام  نیا  اربمایپ 

، دندوب شناکیدزن  نادنواشیوخ و  زا  هک  رگید  نت  هدزاود  وا  هریت  هلیبق و  زا  نینچمه  دوب ... هدینش  ار  ذاعم  نب  ورمع  شرسپ  تداهـش  ربخ 
هچ منیبیم ، تمالس  ار  وت  هک  کنیا  تفگ : خساپ  نز  تفگ . تیلـست  شرـسپ  تداهـش  رب  و  تفگ ، مالـس  وا  رب  ربمایپ  دندوب . هدش  دیهش 
هب نم  بناج  زا  داب ... هدژم  وت  هداوناخ  رب  داب . هدژم  وت  رب  دعـس  ردام  يا  دومرف -: درک و  اعد  شقح  رد  ربماـیپ  تسا . تیـصم  مغ و  ياـج 

نانچ یهلا  هاگرد  رد  نانآ ، دـنرگیدکی و  ناتـسود  تشهب  رد  ناشدیهـش  هدزاود  ره  هک  وگب  ناشیا  هداوناـخ  ناگداددیهـش و  نیا  عیمج 
نیا زا  میدش . رورـسم  ربخ  نیا  زا  اربمایپ  تفگ : ردام  دننک . تشهب  تعافـش  دنناوتیم  زین  دوخ  هداوناخ  هرابرد  هک  دندنموربآ  متـشحم و 

ربمایپ . امرفب يریخ  ياعد  ام  يارب  دوخ  وت  اربماـیپ  تفگ : ربماـیپ  هب  هاـگ  نآ  هحفـص 241 ] درک [ . دهاوخن  هیرگ  ناشیارب  سک  چـیه  سپ 
یمامت نخس  نیا  ندینش  هب  نادرگ . لاوحاوکن  ار  ناشناگدنامزاب  امرف و  ناربج  ار  ناشتبیصم  نک ، لیاز  ار  ناشهودنا  اهلاراب  دومرف : نینچ 

ماگل افواب  يراوح  نک . اهر  ار  مبـسا  دومرف : ذاعم  نب  دعـس  هب  باطخ  ربمایپ  هاگ  نآ  ... دـش يدنـسرخ  يداش و  هقراـب  زا  یلتمم  نز  هرهچ 
زا یکی  يو  دوب . هدرکن  اهر  ار  ربمایپ  مد  کـی  نونک  اـت  گـنج  ناـیاپ  هظحل  زا  دوب و  یمخز  تدـش  هب  دوخ  دعـس ، درک ... اـهر  ار  بسا 

دوخ نامیا  ربمایپ و  تمدـخ  رد  دوخ  حور  ناج و  یمامت  اب  نونک  ات  هبقع  نامیپ  زا  هک  دوب  سوا  هفیاط  سیئر  هناگهدزاود و  يابقن  نامه 
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وت نادناخ  نایمخز  دعس  يا  دومرف -: نینچ  دندوب  هدز  هقلح  شنوماریپ  هک  یمدرم  ذاعم و  نب  دعـس  هب  باطخ  ربمایپ  دوب . هداتـسیا  هنادرم 
رب نانآ  نت  زا  زیختسر  زور  هب  هک  ینوخ  دش . دنهاوخ  روشحم  ناشیاهمخز  نیمه  اب  تمایق  زور  رد  نانیا  هک  میوگب  امـش  هب  اما  دنرایـسب .

. دیریگ رارق  مارآ و  ناتیاههناخ  رد  و  دیورب . دوخ  ياههناخ  هب  نونکا  دوب ... دهاوخ  کشم  يوب  هحیار و  لعل و  گنر  هب  دیشوج ، دهاوخ 
هناخ هب  دنزادرپب و  دوخ  هب  هک  وگب  ار  مدرم  دنکن ... مایهارمه  هناخ  ات  سک  چیه  هک  ملیام  زین  نم  دیزادرپب . دوخ  تاحارج  ياوادم  هب  و 
چیه دـیامرفیم  ربماـیپ  دـیورب . ناـتیاههناخ  هب  تشاد -: نـالعا  مدرم  هب  ار  ربماـیپ  ناـمرف  دـنلب  يادـص  هب  دعـس  . دـنورب شیوخ  هناـشاک  و 

هحفـص 242] رد [  دـندش و  هدـنکارپ  مدرم  ادـخ ، لوـسر  ناـمرف  نخـس و  ندینـش  هـب  ... دـنکن شایهارمه  لهــشالادبعینب  زا  یحورجم 
ناج نیا  دمآ . وا  یپ  رد  رس  تشپ  زا  دوخ  درک و  اهر  ار  شبـسا  ماگل  درکن . اهر  ار  ربمایپ  ذاعم  نب  دعـس  اما  دنتفرگ . رارق  دوخ  ياههناخ 

ابقن و زا  دعـس  نیا  دـنک . اهر  ار  وا  یمد  تسناوتیمن  تسـسگیمن ، وا  زا  مد  کی  مد ، نیرخآ  اـت  ربماـیپ  رادـید  هظحل  نیلوا  زا  هک  اـفواب 
یضعب تساوخ و  رظن  دوخ  نارای  زا  ربمایپ  یتقو  يریگرد  زا  شیپ  و  ردب ، گنج  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  دوب . وا  هناگهدزاود  نویراوح 

یگنج یگدامآ  اب  گنج و  يارب  زین  ام  تسین و  حالـص  هب  گـنج  دـنتفگ  دنتـشادزاب و  ندـیگنج  زا  ار  وا  شیرق  نارجاـهم  هباحـص و  زا 
میدروآ و نامیا  وت  هب  اربمایپ  تفگ : تساخرب و  ومه  دندرک ، تحاران  ار  ربمایپ  فیعضت و  ار  مالسا  هاپس  نخـس  نیا  اب  میاهدماین و  نوریب 
. نک بلط  ریگرب و  یهاوخیم  هچ  ره  ناـمناج  اـم و  زا  هد و  یناـمرف  یهاوخ  هچ  ره  هب  میدرک . قیدـصت  ياهدروآ  وت  هک  هچ  ره  هب  ار  وت 

ربمایپ مینکیمن . للعت  ياهظحل  میرـضاح و  وت  نخـس  تعاـطا  رد  میور  ورف  خرـس  ياـیرد  نیا  رد  هک  یهد  ناـمرف  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس 
. دندنام رادیب  حبص  ات  هنیدم  ياهتمسق  نیرتشیب  بش  نآ  ... تسیز دوب ، هتفگ  هک  نانچ  شتداهش  گرم و  مد  ات  هراومه  وا  درک و  شیاعد 
. دندرکیم غاد  تنوفع  تعنامم  يزیرنوخ و  يرگشیپ  يارب  ار  اهمخز  بلغا  دندرک . اوادم  ار  دوخ  نایمخز  دنتخورفا و  شتآ  اههناخ  رد 
تشگرب و سوا  هلحم  هب  دـناسر ، شاهناخ  هب  ار  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  ذاـعم  نب  دعـس  تشاد ... فعاـضم  يدرد  مخز  رب  هوـالع  نیمه ، و 
هک دوب  هدینـش  اریز  دـننک . يراوگوس  هزمح  رب  ات  درب  ربمایپ  سپـس  هزمح و  هناخ  هب  هتـشادرب  دوخ  اب  ار  شیوخ  نادـناخ  نانز  زا  یهورگ 
هب سپس  دناوخ و  مدرم  اب  دجسم و  رد  ار  برغم  زامن  ربمایپ  هحفـص 243 ] تسا [ . كانمغ  درادن ، راوگوس  هزمح  هک  نآ  رطاخ  هب  ربمایپ 

کی زا  رتمک  یمک  تفخن . رتشیب  تعاس  ود  یکی  تساخرب . ءاشع  زامن  يارب  سپـس  دوب . هدوسرف  هتـسخ و  رایـسب  تفخ . دـمآزاب و  هناخ 
رد اهتـشد  اههپت و  و  اهنوماه ، ياروام  رد  رهـش  نوریب  کنیا  دوب . هداتفا  ورف  الماک  بش  دوب . لاوش  هاـم  ياـههمین  دوب . هتـشذگ  بش  موس 

شیپ تعاس  دنچ  نیمه  هک  ییاههتـشپ  روگ  يالاب  رب  دیـشخردیم و  نامـسآ  قفا  رب  هام  نابات  صرق  لماک و  ردب  دـحا ، ناتـسهوک  هنماد 
يراید و  دندوب . هتفر  همه  ضحم ... یشوماخ  دوب و  توکس  ارحص  رد  دیباتیم ... دندوب ، هدرک  نوفدم  اهنآ  رد  ار  نادیهش  هتـشگ و  رفح 

، تردـق ياـههناشن  ریثا ، خرچ و  ناگراتـس  نیمز ، نامـسآ و  نیا  زیچ  همه  يدـبا ... شمارآ  دوـب و  نوکـس  دـشیمن . هدـید  هنماد  نآ  رد 
ناسک نآ  يارب  یتسه  زیچ  همه  و  دوب . يدزیا  تیشم  هوکش  رف و  لالج و  رابنارگ  شنیرفآ و  يامعم  زا  راشرس  دوجو ، تبالص  تباهم و 

ار نانز  نویش  هیرگ و  يادص  رگید  یقاتا  رد  دوخ ، هناخ  رد  ... دوب عورـش  هلـصافالب  هتفریذپ و  نایاپ  دندوب ، هتـسبرب  تخر  ایند  نیا  زا  هک 
درک و اعد  ار  نانآ  دندمآ . هزمح  تیلـست  وا و  رطاخ  يارب  دنتفگ : خساپ  دـنیرگیم ؟ هچ  يارب  دـناهدمآ و  هچ  يارب  نانیا  دیـسرپ : دـینش .

ناشـصخرم هاگ  نآ  دیدرک ... راتفر  تبحم  رهم و  هب  ام  اب  لاح  همه  رد  داب . دنـسرخ  ناتنادـناخ  نادـنزرف و  راصنا و  امـش  زا  ادـخ  دومرف :
دندوب هدرک  نشور  ار  اهغارچ  عمش و  دنتفخ . دجسم  رد  نازابرـس  نایهاپـس و  زا  یهورگ  دوب و  شاب  هدامآ  تلاح  هب  هنیدم  بش  نآ  . درک

رد هتـشگن ، رود  هنیدـم  زا  نادـنچ  نمـشد ، هک  دـندوب  هتفای  ربخ  اریز  دـنتفخ ... اج  نآ  دنتـشاد و  ساپ  ار  ربمایپ  هناـخ  درگ  زین  یهورگ  و 
نوخیبش رهش  رب  دندرگزاب و  هنابش  دوبیمن  زین  دیعب  تسین ... هکم  هب  تشگزاب  هحفص 244 ] هشیدنا [  رد  ییوگ  هدرک و  قارتا  یهاگلزنم 

يزور هتسخ  رهـش  مامت  دنتفخ ، هدیـشک و  زارد  تحار  ياهرتسب  رد  دندوب و  هتـسخ  زین  يرایـسب  دوب . دوخ  ياوادم  لوغـشم  رهـش  ... دنرآ
حبص ات  ار  بشید  تخادرپ . زامن  هب  شیوخ  زاین  تبحم و  بارحم  هب  ور  داتسیا و  اپ  رب  اشع  زامن  زا  سپ  ربمایپ  اما  تفخ . شالت  تخس و 

زا هودنا  مغ و  درد و  یـشوک و  تخـس  زا  هدنکآ  ار  يزور  دوب و  هدیگنج  نونکا  مه  ات  حبـص  زورما  دوب و  هدـناوخ  زامن  هداتـسیا و  اپ  رب 
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اب حبص ، ات  باوخ  تعاس  ود  یکی  زا  سپ  زین  نونکا  دوب و  هدناسر  نایاپ  هب  نارگید  نآ  یمارگ و  هزمح  نادقف  افواب و  نارای  نداد  تسد 
نانچ دـح  دـناوتیم  یـسک  هچ  یتسار  هب  ... دـناوخیم زامن  داتـسیایم و  شیوخ  تیدوبع  بارحم  رد  درد  هحرج و  مخز و  هقرغ  ياپارس 
نانچ راگدـیرفآ  قلاخ و  هک  ییادـخ  زج  ار  ياهنافراع  يزانباج  هناقـشاع و  لـمحت  ناـنچ  يدوجو  تیفرظ  میظع و  میرک و  حور  مسج و 

قفا رد  زین  یلع  یتح  لیئربج و  ناربمایپ و  یماـمت  هعومجم  یتح  سک  چـیه  ناـهج  رد  دـبایرد ... تسا  لاـمج  يهزجعم  لاـمک و  تقلخ 
وا زج  و  تخانش . دهاوخن  تخانشن و  ار  وا  سک  چیه  ادخ  زج  دنبایرد . دننیبب و  ار  وا  يدوجو  هنارک  تیاهن  دنناوتب ، ات  دندوبن  وا  يدوجو 
دنچ زین  همطاف و  یلع و  زج  دندیباوخیم و  همه ، بشما  . تخانـش دهاوخن  تخاشن و  يرـشب  تفرعم  لامک  یمامت  هب  ار  ادـخ  سک  چـیه 

ات و  دندنامیم ، رادیب  دـندوب ، هدرک  ادـتقا  وا  یهلا  تیبرت  هب  دوخ ، تدابع  تولخ  هشوگ  رد  هک  وا  قشع  لقع و  صاوخ  زا  دودـعم و  ینت 
دنتـشاد هک  ياهدرک  غاد  ياـهمخز  هن  و  شیوخ ، قشع  مغ  زوـسرگج  غاد  درد و  و  بر » هحفـص 245 ] ای [  بر  ای   » رکذ رد  رحـس  هدیپس 

. دوبن یخوش  دندید . نیگهودنا  هتفرگ و  ار  وا  مدرم  دـناوخ ، دجـسم  رد  ار  برغم  زامن  نوچ  بش  نآ  ... دنتـسیرگیم دـندرکیم و  هحون 
رفن داتفه  دندوب . نیگهودنا  نوزحم و  زین  وا  نارای  مدرم و  دوخ  دوب . وا  يارب  نکشرمک  نیگمهس و  ریذپانناربج ، ياهعیاض  هزمح  گرم 

حورجم هتفوک و  ياپارس  اهمخز و  ندید  هب  زین  رهش  نایدوهی  ناقفانم و  دندوب . هدش  هتشک  وا  ناییادف  رهش و  عاجش  نادرمناوج  نیرتهب  زا 
رب تسیاشان  نخـس  اباحمیب  هدومن و  ییوگدب  هب  زاغآ  ناشیا  زا  یـضعب  دـندرک . ینامداش  راهظا  هناروسج  دـندمآ و  طاشن  دـجو و  هب  وا 
رهش هب  هدناشک و  بقع  يریگرد  عورش  زا  شیپ  ار  دوخ  نایهاپس  زا  نت  دصیـس  هک  رهـش  ناقفانم  هدرکرـس  یبا ، نب  هللادبع  دندنار . نابز 

هب تفرگ . رس  زا  ربمایپ  هب  تبسن  ار  ییوگدب  يانب  تسا  هتشادرب  يرایـسب  ياهمخز  زین  شناملـسم  رـسپ  هک  نآ  ندید  هب  دوب ، هدنادرگزاب 
يزیچ هب  ار  ینم  نوچ  تحیـصن  تفریذپ و  ار  اههچب  نخـس  هک  سک  نآ  يازج  تسا  نیا  يدـید ؟ ار  دـمحم  راک  تبقاع  تفگ : شرـسپ 

ینانخس دندمآرب و  تمالم  ییوگدب و  هب  زین  نایدوهی  وس  نآ  زا  تشگ ... بجوم  ار  تسکش  يالب  نیا  تفر و  نوریب  رهـش  زا  تفرگن و 
طسب یهاشداپ و  تردق و  بلاط  طقف  وا  یشحاف . ياطخ  هچ  دینادیم ؟ ربمایپ  ار  دمحم  : دنتفگیم نینچ  نانیا  دنتفگیمن . ناقفانم  زا  رتهب 
یمخز شدوخ  دروخب ، تسکـش  نمـشد  زا  دوش ، راچد  یتبیـصم  نینچ  هب  هک  دـیاهدید  ار  يربمایپ  ایند  ياجک  رخآ  تسا ... یهاوختلود 

، ناربمایپ قفومان  ياهگنج  زا  هدنکآ  ناشـسدقم  باتک  رـسارس  هک  نآ  لاح  دنتفگیم و  ار  نانخـس  نیا  دنوش ... هتـشک  شباحـصا  دوش و 
هک دـندوب  هدرک  شومارف  ییوگ  دوب ... ناربمایپ  نایراوح  نارای و  زا  يرایـسب  ندـش  هتـشک  نانآ ، ياـهیزوریپ  هحفـص 246 ] تسکش و [ 

يزوریپ هب  اهیناسآ  نیا  هب  هداد و  يرایسب  تافلت  هدناماو و  ناشناربمایپ ، اب  رگید  ياهناکم  اهرهش و  ای  هسدقم و  ضرا  فرصت  يارب  اهراب 
ای یمخز و  يربماـیپ  تسا  نکمم  رگم  هک  دنتـشاد  يایهاو  ياـهاعدا  هچ  دـنتفگیم و  غورد  هناـیاورپیب  هچ  یتـسار  هب  دـندوب . هدیـسرن 
!! نخـس نیا  زا  اتفگـش  دوش ؟ هتـشک  يربمایپ  تسا  نکمم  ایآ  دـنتفگیم  دنتـسنادیم ... يربمایپ  یفانم  ریاغم و  ار  تداهـش  دوش و  هتـشک 

نیا ربمایپ  همه  نیا  اب  ... دندوب هدرک  شومارف  ار  دوخ  نیگنن  لامعا  دندوب و  هتشک  دوخ  حلاط  ياهتـسد  اب  ار  حلاص  ربمایپ  اهدص  ناشدوخ 
اب رهاـظ  رد  دـنتفگیم ، دـب  ناناملـسم  هب  هک  یناـقفانم  نیمه  اریز  دادیمن ... ییاـهب  نایوگدـب  نخـس  هب  تفرگیمن و  يزیچ  هـب  ار  هـمه 

دندوب ناشنادنواشیوخ  بلغا  هک  هنیدم  ناگدزگنج  تاحارج  مایتلا  نایمخز و  تمدخ  هب  دندمآیم . ربمایپ  دجـسم  هب  دندوب . ناناملـسم 
زا هک  شرـسپ  دزن  ار  بش  یبا  نب  هللادبع  هنومن  روط  هب  دنتفگیم ... يزوسلد  يارب  ار  تاملک  هنوگ  نیا  دوخ  حالطـصا  هب  دندمآیمرب و 
هب شاک  تفگ : دنازوس و  لد  وا  رب  دوب  هدش  حورجم  هنوگ  نآ  رـسپ  هک  نیا  زا  دـنام و  دوب ، ربمایپ  ناییادـف  مالـسا و  ههبج  ناگدـیدمخز 

اـههقلع و دوـب و  مکاـح  ناـشنایم  يدـنواشیوخ  راـبرهم  طـباور  لاـح  ره  هب  سپ  يوـش ... راـتفرگ  یتبیـصم  نینچ  هب  اـت  یتـفریمن  هـهبج 
دوس هب  اههفطاع  نیمه  زا  ربمایپ  دـید  میهاوخ  عضاوم  يرایـسب  رد  هک  نانچ  اقافتا  دوب و  مکحم  ياـج  رب  زونه  يدـنواشیوخ  ياـههفطاع 

هک دینـش  باـطخ  نب  رمع  نوچ  دـیوگیم : ینـس  خروـم  يدـقاو ، . درکیم هدافتـسا  رتـشیب  هچ  ره  ییانـشور  تفرعم و  ییاـنیب و  تبحم و 
: دسیونیم دوخ  يزاغم  رد  يو  دش . مشخ  رد  تحاران و  دنیوگیم ، مالـسا  هیلع  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  نایدوهی  هحفص 247 ] ناقفانم و [ 
: دومرف وا  هب  ربمایپ  شدـشکب . دینـش  ار  بلطم  نیا  هک  یقفانم  ای  يدوهی  ره  زا  هک  دریگب  هزاجا  وا  زا  ات  تفر  ربماـیپ  روضح  هب  رمع  [ » 86]
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نم دنتـسه و  اههمذ  هانپ و  رد  نایدوهی  یهگناو  دومرف . دـهاوخ  زیزع  ار  دوخ  ربماـیپ  درک و  دـهاوخ  زوریپ  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  رمع  يا 
ادـخ و یناگی  هب  تداهـش  رهاظ  هب  اهنآ  رگم  تفگ : خـساپ  ربمایپ  ییوگیم ؟ هچ  ناقفانم  هرابرد  تفگ : رمع  مشکیمن . هدوهیب  ار  ناـشیا 

نـشور ناشتیهام  دمآ ، شیپ  يراتفرگ  نیا  هک  کنیا  اما  ناج . ناما  يارب  سرت و  يور  زا  یلو  يرآ ، تفگ : رمع  دناهدادن . نم  يربمایپ 
یهن دنهدیم ، نم  يربمایپ  ادخ و  یناگی  هب  تداهـش  هک  یناسک  لیلدیب  هدوهیب و  نتـشک  زا  نم  لاح  ره  هب  اما  دومرف : ربمایپ  تسا . هدش 

... درک تعنامم  ادج  تشادزاب و  ناما  رهش  رد  حلص و  نارود  رد  مدرم  نتشک  زا  اهراب  اهراب و  يارب  ار  رمع  هک  دوب  هنوگ  نیدب  و  .« ماهدش
ای نخـس و  نتفگ  هب  ار  نامدرم  دنتـسه و  وا  همذ  هاـنپ و  رد  لاـح  ره  هب  ناـیدوهی  هک  دزومآیم  رمع  هب  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  زیگناتفگش 

، دـندوب هدیـشکن  ریـشمش  نانیا  اریز  تسـسگ . ناوتیمن  لیلد  نودـب  نانآ  اب  ار  شیوخ  ناـمیپ  تمرح  تشک و  ناوتیمن  یتفلاـخم  هملک 
دوب و هدیـشک  ریـشمش  یکی  ناشیا  شابوا  نت  تشه  تفه  نایم  رد  دندوب . هدادن  گنج  نالعا  ناشیا  هب  هتـشکن و  ار  ناناملـسم  زا  یـسک 

یقبام و  دندوب ... هتخیرگ  هتخادنا و  یگنـس  نارگید  دوب و  هدیـسر  ینز  تسد  هب  دوخ  لمع  رفیک  هب  دشکب ، ار  یناملـسم  هک  نآ  زا  شیپ 
. دندوب هدادن  ماجنا  ناناملسم  هیلع  يرابتنایخ  هحفص 248 ] لمع [  تیانج و  نیرتمک  دندوب و  هناتسود  یتسیزمه  حلص و  تلاح  رد  همه 

فالخ و  مومذـم ، یلمع  دـناهداد  شربمایپ  تلاسر  ادـخ و  یگناگی  هب  تداهـش  هک  ار  یناسک  نتـشک  مامت ، تحارـص  هب  ربمایپ  نینچمه 
نیا هب  دسرب  هچ  دنکیم ... تعنامم  تنوشخ  هنوگ  ره  زا  تقر ، رهم و  یمومع و  فطاوع  شرتسگ  هعماج و  نایک  ظفح  يارب  دـنادیم و 

. تسا یندیمهفان  درم  نیا  ياضاقت  یتسار  هب  . دننک ادج  ریشمش  هب  شنت  زا  رس  دننزب و  ندرگ  باوصان  هملک  نتفگ  رطاخ  هب  ار  یـسک  هک 
يرادرکمتس راکهزیتس و  رادرس  مالسا و  هدروخمسق  نانمشد  نوخ  زا  زورید  درادن ...! نایاش  يرادیاپ  گنج  هنحـص  رد  وا  تسا  هنوگچ 

رد زورما  اما  درادن و  يراک  ههبج  رد  نزریشمش  زوتنیک و  نانمـشد  هب  درذگیم و  دوب ، هدز  هزین  هب  ار  وا  ناینـس  لوق  هب  هک  رارـض  نوچ 
، دراد ار  یتموکح  ره  زا  داقتنا  قح  يدنورهش  ره  لاح  ره  هب  هک  نآ  نیا و  نخس  رطاخ  هب  دناهداهن  ورف  ار  اهریـشمش  همه  هک  حلـص  رهش 

همه زا  و  دیامن ... ادج  ینت  زا  ار  يرـس  درادن  شوخ  هک  ياهملک  ره  ندینـش  هب  دشکب و  ریـشمش  دـنک ، ادـج  نت  زا  ار  اهرـس  دـهاوخیم 
نینچ هشیدـنا  یتـح  یلاـیخ و  رکف و  نینچ  نتـشاد  زا  ادـج  ار  وا  ربماـیپ  دـنکیم ، ییاـضاقت  نینچ  هک  يراـب  ره  رد  هک  نآ  رتیندـیمهفان 

هک دنکیم  شهوکن  یتخـس  يدنت و  هب  عقاوم  زا  یـضعب  رد  یتح  دهدیم و  ریخ  شزومآ  دنکیم . تحیـصن  اقیمع  درادیمزاب و  یلامعا 
دزیم و درکیم ، تبوقع  ارم  زین  ادخ  مدرکیم  هجنکـش  مدزیم و  یتساوخیم ، وت  هک  ار  یـسک  لثملایف  منک و  شوگ  ار  وت  فرح  رگا 
هب میدید  هک  نانچ  وت و  رظن  مغریلع  متشکیم و  دورگیمن  قح  نید  هب  يدرکیم  نامگ  هک  ار  سک  نالف  رگا  ای  و  دومنیم . ماهجنکش 

مدرم دروم  رد  ینعی  مدرکیم . شایتخبدب  هحفص 249 ] تواقش و [ = راتفرگ  خزود و  لها  هشیمه  يارب  شمتـشکیم ، دییارگ  قح  نید 
همه هک  هاوخب  نانچ  مدرم  هب  تبـسن  هن  موش و  راـچد  قح  زا  زواـجت  لودـع و  هاـنگ  هب  هک  هاوخب  نم  زا  هن  هاوخم و  نینچ  يوگم و  نینچ 

هحماسم تقر و  قفر و  هب  مدرم  اب  نک و  شیاشخب  تبحم و  زا  هدـنکآ  مدرم  هب  تبـسن  ار  تهاـگن  ینعی  دنـشاب . یخزود  تخبدـب و  رمع 
تیاده و نید و  الـصا  دـناعماوج و  تیبرت  مدرم و  بیذـهت  رییغت و  رد  یبوخ  نایبرم  تورم  ارادـم و  يریگلهـس ، هک  نادـب  امن و  راتفر 
ریخ و يوـس  هب  شیاـشخب  ییابیکـش و  ریذـنت ، هفطاـع و  ریبدـت ، رهم و  اـب  هک  ریـشمش  اـب  هـن  ار  مدرم  اـت  هدـمآ  نآ  يارب  يربماـیپ  هماـنرب 
ره هک  نآ  هن  دنک ، اوادم  دشخب و  تایح  دیاب  تسا . میکح  بیبط  نانوچ  هعماج  زوسلد  حلصم و  ربهر  کی  الوصا  و  دناشکب . ناشحالص 
هک ار  اهلوحت  رییغت و  رثا  ایمیک  رگزاجعا و  رتسب  نیا  نامز »  » داد و تصرف  مدرم  هب  هشیمه  دـیاب  يرآ  دـشکب ... ار  یملاسان  ناسنا  رامیب و 

نامز ندراذگ  اریز  داهن . ناشرایتخا  رد  دیامنیم  لدب  لعل ، هب  هوک  لد  رد  ار  اهگنـس  دیامنیم و  لیدبت  شخبتایح  ناهایگ  هب  ار  اهرذب 
تبوقع رد  یتح  نآرق  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  و  ... ) تسا تایح  دوبهب و  رییغت ، راب  دورو  تاجن  یتاذ  هشمچرـس  بلغا  رمع  ناـیرج  دوخ  و 

؛ تسا رتکیدزن  اوقت  ریخ و  قح و  هب  دیدرک  شوفع  دیتفرگن و  ماقتنا  دیتشذگ و  شنتـشک  زا  رگا  دـیوگیم  زین -  یلتاق  هناقحم  صاصق  و 
درک و عطق  دـبا  ات  ار  یتایح  هتـشر  تفرگ و  ار  یناج  ناوتیم  یناسآ  هب  اریز  تسا ). لتاق  زین  مد و  يایلوا  هبناـج  ود  تاـجن  بجوم  ینعی 

تاـیح هب  دـنناوتیمن  ار  یـسک  ناـنچ  یتـیگ  ناـبیبط  ناـمیکح و  یماـمت  رگید  يدوـمن ، ادـج  ینت  زا  ار  يرـس  يدرک و  نینچ  نوـچ  اـما 
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 ] تملظ زا  یتح  دـنبای و  لوحت  اهناج  هک  اسب  هچ  اهنداد  تصرف  قفر  رهم و  هب  ندیـشخب و  تاـیح  تمحر و  هیاـس  رد  اـما  دـننادرگزاب ...
نامیا ییاـناد و  یتسود و  ییانـشور ، هرتسگ  هب  تسا  دـهاش  ار  شدروم  نارازه  خـیرات  هک  ناـنچ  رفک ، لـهج و  ینمـشد و  هحفص 250 ]
راکفا نآ  زا  يوبن  تجح  قطنم و  اب  ار  وا  دوب ، تنوشخ  بلاط  وا  هک  راـب  ره  هنوگ  نیدـب  تفگیم و  مدرم  هب  ار  همه  نیا  ربماـیپ  . دـنیآزاب

ياضاقت نامه  دـمآیم و  بیجع  درم  دـید  میهاوخ  يرگید  ياهراب  اـهراب و  هک  ناـنچ  رگید ، ییادرف  هراـبود  زاـب  اـما  و  تشادیمزاـب ...
، تشگزاـب هناـخ  هب  ربماـیپ  یتـقو  گـنج ، زا  سپ  زور  نآ  . دوـمنیم رارکت  تفرگیم و  رـس  زا  یندـشانكرت  یتداـع  هنوـگ  هبار  نتـشک 

زین یلع  درک . متمدـخ  هناـناج  زورما  ریـشمش  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  يوـشب . ار  نیا  مرتـخد  تفگ : داد و  همطاـف  شرتـخد  هب  ار  شریـشمش 
وت يرآ  دومرف : ربمایپ  درک . تمدـخ  هناناج  زین  نم  هب  ریـشمش  نیا  دـنگوس  ادـخ  هب  يوشب . زین  ار  نیا  تفگ : داد  همطاف  هب  ار  شراقفلاوذ 
هن تشاد و  رظن  رد  هشیمه  ار  نارگید  ریخ  لمع  دوب . نینچ  هراومه  ... دـندیگنج بوخ  زین  هناجدوبا  فینح و  نب  لهـس  يدـیگنج . بوخ 

تلوهـس هب  اهریـصقت  زا  اما  داـهنیم ... جرا  هزادـنا  ردـق و  زا  شیب  بلغا  درکیم و  يروآداـی  نآ  نیا و  رب  هکلب  درکیمن ، شومارف  اـهنت 
لمع هراومه  وا  . دـنکب ار  ناراکدـب  تبیغ  یتح  دـیوگب و  دـب  نخـس  ناراکهانگ  نامرجم و  هراـبرد  یـسک  دادیمن  هزاـجا  تشذـگیم و 

 ] هب یناـگمه ، رارف  زا  سپ  دوـب . هدـید  میظع  يراداـفو  يراوـگرزب و  وا  زا  اریز  تفگیم ؛ نخـس  ریخ  هب  درکیم و  نیـسحت  ار  هناـجدوبا 
نخـس ندینـش  هب  يراـصنا  درم  میوا . زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  اریز  هن . یلع  زا  اـما  متـشادرب . زین  وت  زا  ار  متعیب  نم  دومرف : وا  هحفص 251 ]

ملسگب وت  زا  ملسگیمن ، ار  وت  رهم  هتشر  نم  ینک  میاهر  دوخ  تعیب  زا  وت  رگا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  تشادرب و  نامسآ  رب  رـس  تسیرگ .
یب کنیا  دـنامب و  داد  شاهزاجا  درک و  شیاعد  دـنازوس ، لد  شایگنادرم  وا و  رب  ربماـیپ  مورب ... یـسک  هچ  يوس  هب  مدـنویپب و  هک  اـب  و 
رهم تیاهن  رد  ار  شباحـصا  هراومه  . تشذگیمن وا  يارجام  زا  همطاف ، شایمارگ  رتخد  رب  شمان  رکذ  گرزب و  درم  يراکادف  يروآدای 
نت تشه  دحا  زور  نامه  رد  دـشاب ... هتـشادن  تسود  تسناوتیم  ار  ییاهناج  نانچ  رگم  و  تشادیم . تسود  تقر  تیمح و  تقفـش ، و 

زا ناشرفن  جـنپ  هحلط و  ریبز و  یلع ، نارجاهم ؛ زا  ناشیا  زا  رفن  هس  دـندوب . هدرک  یناشفناج  دـح  ات  قاثیم  گرم و  رب  تعیب  وا  اب  ناـنیا  زا 
یهلا و تمحر  زاجعا  ياهیتفگـش  زا  و  دندوب . فینح  نب  لهـس  تباث ، نب  مصاع  رذنم ، نب  بابح  هب  همـص ، نب  ثراح  هناجدوبا ، راصنا ؛

ناشرفن تشه  ره  دنوادخ  دـندشن و  هتـشک  رادافو  راوگرزب  تشه  نیا  زا  کی  چـیه  زور  نآ  هک ؛ نآ  یهاشداپ  رهاق  تسد  نآ  شیاشخب 
ياهبرـض نامعن ، نب  ةداتق  مشچ  کی  گنج  نامه  رد  ... دومن ظفح  رطخ  ره  زا  انف  بادرگ  الب و  باـقرغ  هناـیم  رد  گرم و  نوناـک  رد  ار 

هب ار  دوخ  باتـش  هب  وجگنج  درم  دش . نازیوآ  تخیر و  شتروص  رب  دیرپ و  نوریب  هناخمـشچ  زا  هک  دید  نمـشد  حالـس  زا  مکحم  نانچ 
همه تسا ! چیه  میارب  گرم  درد و  يروک و  دندرک ... هچ  نآ  اب  هک  رگنب  ممـشچ  رب  اربمایپ  دز -: گنچ  شهرز  نماد  رد  دناسر و  ربمایپ 

نیدـب تشز ، يروقاباب و  روک ، مشچ  کی  اب  منامب ، هدـنز  رگا  مهاوخیمن  هحفـص 252 ] مراد و [  ناوج  اـبیز و  ینز  هک  تسا  نیا  مدرد 
قـشع مشچ  رد  هولج  ییابیز و  هب  زاین  وا  هلأسم  تفایرد . ار  شلکـشم  دنکفا و  ناوج  درم  هرهچ  رب  تبحم  هب  یهاگن  ربمایپ  . دـنیبب ارم  لاح 

زا دوخ  تسد  هب  ار  شمـشچ  درکیم . تباجا  ار  شتـساوخ  دوب ، لامج  مهف  تبحم و  تمحر و  شهاگرظن  هشیمه  هک  وا  ور  نیا  زا  دوب .
ماییاـنیب داـهن ، نآ  ياـج  رب  ار  مشچ  هک  نآ  ضحم  هـب  دـیوگیم  هداـتق  ورب . دوـمرف : داـهن و  هناخمـشچ  رد  ار  نآ  تـفرگرب و  شاهرهچ 

زین يرامیب  ییانیب و  فعـض  جنر و  چـیه  هب  مشچ  نیا  شرمع  رخآ  ات  دناهتـشون  مدرکن ... سح  نآ  رد  يدرد  نیرتمک  یتح  و  تشگزاب ،
وا هب  ربمایپ  هک  ار  یمـشچ  نآ  اما  دـش ، ییانیب  فعـض  راچد  شرگید  مشچ  نآ  دـش و  ریپ  تشذـگ و  درم  رب  یناراگزور  تشگن . راـچد 

... دوب حور  هاگن و  طاشن و  هقراب  زا  رترابنارگ  یتح  رتابیز و  رتانیب و  رگید و  مشچ  نآ  زا  رتهب  گرم  مد  ات  دوب ، هدنادرگزاب 

دسالا ءارمح 

؛ دوب گرتس  يراک  حرط  میظع و  ياهلأسم  هشیدنا  رد  حبص ، زامن  زا  سپ  دناسر ... حبص  هب  تشذگیم  وا  بش  ره  هک  نانچ  ار ، بش  نآ 
یگنج ندش  ریگرد  نمشد و  اب  هلباقم  هب  ... تفاتشیم نمشد  اب  هلباقم  هب  درکیم و  چوک  گنهآ  جورخ و  جیسب  هرابود  دیاب  زورما  نیمه 

قشع ياههبذاج  زا 114ربمایپ 14  هحفص 86 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رد شنایهاپس  زورید  اتفگش ! تفریم ... كرش  متس و  رگشل  رفک و  نمـشد  اب  هلباقم  هب  درکیمن و  للعت  زین  ياهظحل  دیاب  يرآ ... رگید ؟
شنارای باحصا و  نیرترب  نیرتهب و  زا  نت  داتفه  زا  شیب  زین  و  دندوب ، هداد  هحفص 253 ] هتشک [  نت  داتفه  زا  شیب  هتسکش و  مهرد  دحا 

تحارتسا و هب  ار  بش  کی  طقف  و  دندوب ... هتشگزاب  رهش  هب  هکت  هکت  نینوخ و  هراپ  هراپ  ياضعا  تسد و  رس و  اب  هحرج و  مخز و  هقرغ 
و رگید ، راب  ار  یمخز  حورجم و  هتـسخ و  رگـشل  نیا  هک  دوب  نیا  هشیدنا  رد  وا  کنیا  دندوب و  هدـنارذگ  اهمخز  نآ  ندرک  غاد  اوادـم و 

قح هک  نآ  يارب  دوب . نیا  شایهلا  نومزآ  دوب . نیا  شاهفیظو  فیلکت و  دوب . هشیدـنا  نیمه  رد  يرآ  ؟ دربب گنج  هب  هرابود  زورما  نیمه 
هتسخ و هاپس  رگید  راب  دنوش ، ادج  هداد و  زیمت  نیغورد  یعدم  زا  نیتسار  قشاع  زامغ و  يرارف  زا  زابناج  زابرس  حلاط ، زا  حلاص  لطاب ، زا 
دوب و اج  همه  شاهشیدنا  نهذ و  هک  نآ  نمـض  دوب ، هتـشگزاب  هنیدم  هب  هک  نونک  ات  زورید  زا  . دیـشکیم نوریب  هنیدم  زا  ار  دوخ  دنمدرد 

رود رطاخ  زا  مد  کی  زین  ار  وا  تاکرحت  نمشد و  دیشیدنایم ، شیوخ  رهش  یلک  عاضوا  نایمخز و  هب  نادیهش ، هداوناخ  هب  باحـصا ، هب 
هدرکن و تکرح  ءاحور »  » هاگلزنم زا  نمشد  تفایرد  هک  نآ  ات  تفرگیم ... ربخ  نانآ  زا  دندمآیم ، دورف  هک  یلزنم  ره  رد  دوب ... هتشادن 
دیهمت و ره  دـیمهفیم و  ار  یتکرح  ره  وا  دراد . ار  رهـش  هب  هلمح  هنیدـم و  هب  تشگزاب  گنهآ  ییوگ  هک  هدرک  قارتا  ياهنوگ  هب  اج  نآ 

مارآ زگره  داتـسرفیم و  ار  دوـخ  هاپـس  ناـسوساج  هیـالط  اـی  دـیمهفیم و  یحو  راـبخا  قـیرط  زا  درکیم . لـیلحت  یتـسرد  هب  ار  ياهشقن 
هک تفایرد  ناشتکرح  مدع  نمـشد و  هاپـس  للعت  زا  گنج  يادرف  مدهدـیپس  ... تفرگیمن يرـسرس  ار  نمـشد  ههبج  رابخا  تسـشنیمن و 

هنوگ نیا  زین  نمـشد  ههبج  رد  اریز  دوب . بئاـص  هحفـص 254 ] دزیم [  سدـح  دیـشیدنایم و  وا  هچنآ  دـنراد . ار  تشگزاب  گنهآ  اعطق 
... دش تمادن  هودنا و  راچد  دروآ ، دورف  ءاحور  رد  ار  دوخ  نایهاپـس  نایفـسوبا  هک  نآ  زا  سپ  : دشیم لدب  در و  رفک  نارـس  نایم  نانخس 

لامعا شهوکن  ناشیعمج  نانخـس  یلک  موهفم  دندمآرد . وگ  تفگ و  هب  رگیدکی  اب  هدـمآ و  درگ  گنج  نارـسفا  همیخ  رد  هاپـس  نارس 
میدیسرت و يزوریپ  هظحل  رد  تسرد  میدیـشک و  گنج  زا  تسد  زورید  میدرک ! یتقامح  هچ  : دوب ناشزورید  درکلمع  رب  ضارتعا  دوخ و 

شنایهاپس و  میشکیم ، ار  دمحم  میوریم و  میتفگ  میدرک ...؟ نینچ  ارچ  میدرک . ياهناهلبا  گنج  هچ  نیبب  ادخ  هب  ار  وت  میتسشن ... بقع 
، ناشیاهتورث تراغ  زا  سپ  و  مینکیم . جارات  ار  رهـش  یمامت  میزاتیم و  هنیدم  هب  مینکیم و  عطق  ار  شنید  هشیر  مینکیم و  رام  رات و  ار 

بـسا كرت  يور  رب  ار  یمنـص  هنیدم ، ناتـسپران  يورـشوخ  ناکرتخد  نآ  زا  ناممادـک  ره  میریگیم و  تراسا  هب  ار  شباحـصا  هداوناخ 
رد ار  لاـمآ  هشقن و  همه  نیا  ییوـگ  میدرکن ... ار  کـی  چـیه  همه  نیا  زا  و  میناـشکیم . هکم  هـب  یگباوـخمه  يزینک و  هـب  میناـشنیم و 

. مینک لمع  میتشاد ، هشیدنا  رد  هک  ار  هچنآ  میدرگرب و  دـییایب  میدوب . نادان  نوبج و  ناوتان ، نوبز و  هچ  هو  میتفگ . مه  هب  لایخ  باوخ و 
هب مصـصم  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  و  ... میاهداد ینادـنچ  تافلت  ناـنآ  لـثم  هن  میراد و  يرایـسب  یمخز  هن  هتـشک و  هن  میدـنمورین . اـم  کـنیا 

ار ربخ  دمآ و  دورف  وا  رب  لیئربج  دناهتشون  ناثدحم  زا  یضعب  تفایرد . ار  نانآ  هشیدنا  ربمایپ  ... دندرک ار  هنیدم  گنهآ  دندش و  تشگزاب 
، تسا هتشاد  وا  هک  یکدنا  نامز  تصرف  نمشد و  قارتا  لحم  یلیم  هحفص 255 ] دنچ [  یس و  هلصاف  نآ  زا  هک  تسا  لمتحم  اریز  دروآ .

نینچ درک و  شرازگ  وا  رب  ار  نمشد  هلمح  لیئربج  يراب  دروایب . شیارب  ار  مصخ  ربخ  تسا  هتـسناوتیمن  شهاپـس  نارادهیالط  زا  یـسک 
هک يراد  قح  طقف  اما  دوزفا  لیئربج  دراد : حیرصت  هعیش  يورب . نمـشد  اب  هلباقم  هب  دوخ  نایهاپـس  اب  هک  دهدیم  تنامرف  دنوادخ  تفگ :
هک ار  یناسک  طقف  تفگ : وا  هب  لیئربج  دناهتشون  ننست  لها  نادنمشناد  يربب ... گنج  هب  دوخ  اب  ار  هاپـس  يهزورید  ناحورجم  نایمخز و 

دناهتفگ هدرکن و  حیرـصت  زگره  ناحورجم  نایمخز و  دیق  رب  نانیا  يربب ... دوخ  اب  یناوتیم  دناهتـشاد  روضح  دـحا  ههبج  رد  وت  اب  زورید 
هدـش لزان  وا  رب  لیئربج  هچ  دوب ، هچ  ره  ... تخادرپ میهاوخ  هلأـسم  نیا  هب  دـنیایب . هک  دوب  هداد  هزاـجا  ار  زورید  ههبج  رد  نارـضاح  طـقف 
لباق رایـسب  هک  دیآیم  مشچ  هب  تیرومأم  نیا  رد  یبلاطم  لئاسم و  دـشاب ، هدـش  نمـشد  هیلع  جورخ  چوک و  رب  ممـصم  دوخ  هچ  دـشاب و 

ناگتـشرف هاپـس  یهارمه  هب  لیئربج  تشذـگ  ردـب  رد  هک  هچنآ  مغریلع  دـحا ، گنج  رد  مینادیم  ... تسا لقعت  قمعت و  ناـیاش  لـمأت و 
یمامت هب  دحا  گنج  هصق  دادن . نانآ  هب  داد  خر  ردب  رد  هک  هنوگ  نآ  زا  يايرای  ددم و  چیه  نامسآ  ینعی  دماین ؛ ناشکمک  هب  ینامـسآ 

لوق هب  تسا و  نآ  ثداوح  دحا و  ههبج  قیقد  رگریوصت  یمامت  هب  دعب ، هب  تسیب  دص و  هیآ  زا  نارمعلآ  يهروس  . تسا جردنم  نآرق  رد 

قشع ياههبذاج  زا 114ربمایپ 14  هحفص 87 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نیرخآ تسا ... نآ  ثداوح  قیقد  رگاـشامت  هتـشاد و  روضح  دـحا  رد  دوـخ  هک  ییوـگ  دـناوخب ، ار  نآ  سک  ره  فوـع  نب  نمحرلادـبع 
هحفص يارجام [  تایآ  نیا  تسا ... هیآ 172  دزادرپیم ، دسالاءارمح  يازتریح  يارجام  هب  سپس  دحا و  گنج  هب  هک  هروس  نیا  تایآ 
نیذلل حرقلا  مهباصأ  ام  دعب  نم  لوسرلا  اوباجتـسا هللا و  نیذـلا  :» دـنکیم فصو  هنوگ  نیا  ار  دـسالاءارمح  ههبج  هب  نایمخز  جیـسب  [ 256

معن هللا و  انبـسح  اولاق  انامیا و  مهدازف  مهوشخاف  ملکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مهل  لاق  نیذـلا  ( 172  ) میظع رجا  اوقتا  مهنم و  اونسحأ 
ادـخ و توعد  هک  نانآ  (174 :) میظع لـضف  وذ  هللا  هللا و  ناوضر  اوعبتا  ءوـس و  مهـسسمی  مل  لـضف  هللا و  نم  ۀـمعنب  اوبلقناـف  (173) لیکولا

دهاوخ گرزب  رجا  دش  راکزیهرپ  راکوکین و  هک  ره  نانیا  زا  دندرک ؛ تباجا  دیـسر  تحارج  مخز و  ناشیا  هب  هک  نآ  زا  سپ  ار  شربمایپ 
امش گنهآ  نایفسوبا ) یگدرکرس  هب  هکم  ناکرـشم   ) نارگ يرگـشل  دنیوگ  ناشیا  هب  مدرم  و  ناقفانم )  ) نوچ هک  نانمؤم  نآ  )172) تفای
سپ (173) تسا نانابهگن  نیرتهب  وا  هک  دنک  تیافک  ار  ام  ادخ  دنیوگ  دوش و  هدوزفا  ناشنامیا  رب  سرت ) ياج  هب   ) دیـسرتب نآ  زا  دنراد و 

و دنتـسه ، ادخ  يدنـسرخ  یپ  رد  هک  دننانآ  دندرگزاب . دسرن  نانآ  هب  یجنر  يدب و  چـیه  هک  یلاح  رد  ادـخ ، شیاشخب  تمعن و  هب  نانآ 
هکم هب  نتفر  گنهآ  تسا و  هداتسیا  ءاحور »  » رد نمشد  دوب  هتفای  ربخ  ربمایپ  (174 «...) تسا گرزب  لضف  شیاشخب و  بحاص  ادخ  انامه 
هکلب درادن ، ار  چوک  تلاح  نمشد  ههبج  تیعضو  هک  دندوب  هدروآ  مایپ  وا  يارب  دمآیم  هار  زا  هک  يرفاسم  ای  لیئربج و  دیاش  درادن ... ار 

اهحالـس و ندرک  میمرت  هدامآ و  اهبـسا ، فیلعت  تیعـضو  اریز  دناعیرـس ... هلمح  تشگزاب و  الامتحا  یگنج و  شابهدامآ  تلاح  رد  نانیا 
سک دروآیمن و  شابهدامآ  نامرف  دـمآیمن و  زین  لیئربج  یتح  رگا  اـج  نیا  دوب . تلاـح  نیا  رگناـشن  همه  همه و  اـهگرب ، نیز و  نتـسب 

هک نانچ  اریز  درکیم . تردابم  يرما  نینچ  هب  اـعطق  دوخ  ربماـیپ  دادیم ، وا  هب  ار  هحفص 257 ] نمـشد [  فقوت  ربخ  يداع  یمدآ  رگید ،
یعامتجا و ریطخ  تامیمـصت  تامادقا  لئاسم ، بلغا  دننکیم ، دـییأت  ار  ام  ياعدا  قدـص  یخیرات  دروم  اههد  سپ  نیا  زا  دـید و  میهاوخ 

زیچ همه  لـئاسم  زا  يرایـسب  رد  دوب . وا  دوـخ  یتاذ  درخ  ضحم و  يدنمـشوه  مزح و  یـصخش ، كاردا  زا  هدـمآرب  وا  یگنج  تادـیهمت 
، تماهش يدنمشوه ، هب  میقتـسم  طابترا  اهیزوریپ  زا  يرایـسب  تشاد . وا  دوخ  میقتـسم  لمع  تمه و  میمـصت ، هشیدنا ، هب  مامت  یگتـسباو 

هدرک هدعو  ناناملـسم  هب  ادخ  دمآیمن ... وا  کمک  هب  یبیغ  تادادما  لیئربج و  لاوحا  همه  رد  هشیمه و  تشاد . وا  ینادراک  ییابیکش و 
رگـشل زین  اج  نیا  دوب ، هدمآ  ناشکمک  هب  هتـشرف  رازه  هس  هک  ردب  گنج  نانوچ  دننک  هشیپ  ییابیکـش  ربص و  دحا  گنج  رد  رگا  هک  دوب 

ههبج رد  رگا  هک  دراد  تقیقح  نیا  رب  حیرصت  تسا  دحا  گنج  رگریوصت  هک  نارمعلآ  هروس  تایآ  یتح  دمآیم . ناشکمک  هب  کئالم 
دهاوخ ناشهیحور  تیوقت  کمک و  هب  رادناشن  هتـشرف  رازه  جنپ  هتـشرف  رازه  هس  ياج  هب  ادخ  دـنریگ ، هشیپ  اوقت  دـننک و  يرادـیاپ  دـحا 
كرت هدومن و  نایـصع  دـندرکن ، هشیپ  گنج  ياوقت  نوچ  اـما  درک . دـهاوخ  ناـشبلق  شمارآ  یناـمداش و  يارب  زین  ار  همه  نیا  داتـسرف و 

یتح رگید  زین  سپ  نآ  زا  هک  دحا ، رد  اهنت  هن  و  دماین ... ناشکمک  هب  زین  ینامسآ  هتشرف  کی  یتح  دنتخیرگ ، ناشیضعب  دندرک و  تسپ 
تسا نیا  نخس  همه  يراب  تشاد . یگتـسب  ناشدوخ  لامعا  تابث و  ربص و  هب  زیچ  همه  دماین و  ناشيرای  هب  یگنج  چیه  رد  هتـشرف  کی 

زیچ همه  یحو  ربخ  اب  دمآیمن و  دورف  ربمایپ  رب  لیئربج  زین  لاوحا  همه  رد  هکلب  دمآیمن ، ناشيرای  هب  هتـشرف  رگـشل  دادما و  اهنت  هن  هک 
واکفرژ تخـس  یحور  دوب و  ربماـیپ  هک  اـج  نآ  هحفـص 258 ] زا [  اما  دوب . ربماـیپ  دوخ  هدـهع  رب  لـئاسم  زا  يرایـسب  تفگیمن . وا  هب  ار 

، ریدـم یهدـنامرف  ناـنوچ  تسارف و  يور  زا  بلغا  دوخ  دوب ، طاـحم  ناـسنا  لـئاسم  یعاـمتجا  يرـشب و  روـما  همه  هب  شهاـگن  تشاد و 
. تسا هداتـسیا  ءاحور »  » رد نمـشد  تفایرد  ربمایپ  درکیم . لمع  دوخ  ریبدت  لقع و  هقئاس  هب  دنکب و  دیاب  هچ  تسنادیم  اراک  رواگنج و 
دـنزب و گناب  رهـش  رد  هک  داد  نامرف  دوخ  نذؤم  لالب  هب  هلـصافالب  دروآ . دـهاوخ  هلمح  هنیدـم  هب  زوتنیک  رگـشل  یماـمت  اـب  بیرقنع  و 

جیـسب ناـحورجم  ناـیمخز و  طـقف  تسا  هداد  ناـمرف  ربماـیپ  دوزف : اـما  دـنک ... ناـنآ  اـب  هلباـقم  گـنج و  جیـسب  ار  زورید  ههبج  نازاـبرس 
نوریب دـنوش و  جیـسب  دـناهدوب  ههبج  رد  ام  اـب  زورید  هک  ناـنآ  طـقف  داد  ناـمرف  دـنیوگیم : ننـست  لـها  ناـخروم  هک  یلاـح  رد  ... دـنوش

دوب هدمآ  ربخ  هاگان  هک  دندوب  اهمخز  نآ  كاندرد  مایتلا  راک  مخز و  رابنارگ  اپارـس  ابجع ... دـنکفا ... رهـش  رد  ياهلولو  ربخ  نیا  ... دـنیآ
هار دنتـسناوتیمن  یتح  ناشیـضعب  دنورب . هنوگچ  دوب ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  رگم  ادنوادخ  دـنورب . رگید  یگنج  نمـشد و  هلباقم  هب  دـیاب 
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رازه هب  سپـس  دـباوخب و  حورجم  دوب  هتـشاذگن  سفن  کـی  دوـب و  هدرک  قز  قز  حبـص  اـت  دوـب و  هدـش  غاد  بشید  هک  یمخز  دـنورب ...
هیاس رد  جـیردت و  هب  دـیاش  هک  تفریم  الامتحا  دوب و  هدـمآ  دـنب  يزیرنوخ  زا  اههچراپ  اـب  نتـسب  روز  هب  دامـض و  برـض  هب  تبیـصم و 
هزات تفرگیمرب و  حالـس  ریـشمش و  حورجم  یمخز و  اپارـس  زابرـس  و  دشیم ، اهر  دوخ  لاح  هب  دیاب  دریذپ ، میمرت  ههام  دنچ  یتحارتسا 
ناـنآ اـب  یلاوـحا  نینچ  اـب  دـشیم و  ور  هب  ور  نمـشد  اـب  هراـبود  اـج -  نآ  دـشیمن ، زاـغآ  یمخز  ياهتمـسق  یگراـپ  يزیرنوـخ و  رگا 

اب رگید  راب  دیاب ، دندیچیپیم  دوخ  هب  درد  زا  دنیایب و  دنتسناوتیمن  هار  هک  رازن  یمخز و  نینوخ  هحفص 259 ] زابرس [  یتشم  دیگنجیم .
. دـندروخیم یمخز  يور  یمخز  اعطق  ناشدروخرب  نیلوا  رد  دـندرکیم و  زاغآ  ار  رگید  یگنج  نانآ  اـب  و  دـندشیم ! ور  هب  ور  نمـشد 
حرط و اـقافتا  ربماـیپ  هک  دـید  میهاوخ  یتفگـش  بجعت و  لاـمک  رد  اـما  ... دوب دـهاوخ  هچ  شیپ  زا  یگنج  نینچ  ناـیاپ  هک  دوب  راکـشآرپ 

راب ياسرفتقاط  اسآهوک و  ياهینیگنـس  يزابناج و  تیلوؤسم ، یمامت  وا  تشاد . ناحورجم  اهیمخز و  نیمه  راضحا  رد  هنادماع  يدیهمت 
رد زورید ، هک  دندوب  نانیا  اریز  دوب . هتسب  نانآ  تریغ  تیمح و  تمه ، تورم ، هب  لد  دوب و  هدرک  راب  اهیمخز  نیمه  ياهشود  رب  ار  قشع 
هن تسا و  هدرک  رارف  اراکـشآ  هن  تسا و  هدز  زین  مخز  اـعطق  هدروخ  مخز  هک  یـسک  نآ  تسا  راکـشآ  و  دـندوب . هدروـخ  مخز  ادـخ  هار 

ناشيدرمیاپ يرای و  هب  ددـنب و  دـیما  دـناوتیم  هک  تسا  نانیا  هب  سپ  تسا ... هدرک  ناـهنپ  نمـشد  زا  ار  دوخ  ههبج  رد  ياهشوگ  یناـهن 
دیدج تیرومأم  نیا  هب  دـیاب  دـندوب  رـضاح  ههبج  رد  ام  اب  زورید  هک  نانآ  دومرف  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  دناهتـشون  ننـست  لها  . دـنک دامتعا 

شیپاشیپ يو  دوخ  . دندش جراخ  هنیدم  زا  وا  يرفن  داتفه  هاپـس  ناسنیدب  و  دندرک ... تکرح  وا  یپ  رد  دـندش و  هدامآ  رفن  داتفه  دـنیایب ،
، هبنشکی زور  مدهدیپس  : دوب نینچ  يو  تکرح  تیفیک  . دندمآیم رتش  اب  یضعب  هدایپ و  ناشیضعب  يو  هاپس  هیقب  دوب و  بسا  رب  راوس  نانآ 
هحفـص 260] نب [  بابح  یلوخ ، نب  سوا  ذاعم ، نب  دعـس  هداـبع ، نب  دعـس  دـندوب . شروضح  رد  جرزخ  سوا و  ناـگرزب  لـیابق و  نارس 

ربمایپ دزن  هدمآرد  هقدح  زا  یمشچ  اب  زورید  هک  یـسک  نامه  نامعن  نب  هداتق  و  هللادبع ، نب  رباج  يراصنا ، بویاوبا  سوا ، نب  دیبع  رذنم ،
دجسم و رد  ار  بش  راصنا  ناراکادف  زا  يرایسب  یهارمه  هب  نانیا  ... دوب هدرک  تاقالم  ابیز  ینامـشچ  اب  ار  وا  شـسورع  بشید  دوب و  هتفر 

نمـشد بیقعت  يارب  ار  نانآ  دـنورب و  ناشنامدرم  نایم  هک  داد  روتـسد  هلیبق  ره  ناگرزب  هب  ربمایپ  دـندوب ... هدرب  رـس  هب  ربمایپ  هناـخ  راـنک 
. دنراد ار  ادخ  هار  رد  يزابناج  ندمآ و  نوریب  قح  زورید  گنج  نایمخز  طقف  هک  دنناسرب  مدرم  هب  هنوگ  نیدـب  ار  شمایپ  دـننک و  جیـسب 

یهورگ دوب . یمخز  حورجم و  يو  دوخ  درک . غالبا  ناشیا  هب  ار  ربمایپ  روتـسد  دـمآ و  دوخ  موق  دزن  ذاـعم  نب  دعـس  : » دـسیونیم يدـقاو 
ربخ دعـس  دـندوب . هتـسکش  مهرد  یمخز و  حورجم و  لهـشالادبعینب  نامدرم  یماـمت  عقاو  رد  دـندوب . حورجم  وا  هریت  مدرم  زا  يرایـسب 

زا زین  ریـضح  نب  دیـسا  ... دـندرکن گنرد  زین  مد  کی  دـندز و  نوریب  اههناخ  زا  دـندش و  هدامآ  هلـصافالب  نانآ  دـناسر ، نانآ  هب  ار  ربماـیپ 
هتـسبن دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  ار  اهنآ  زونه  دوب و  ناشیاوادـم  راـک  رد  هک  تشاد  مخز  تفه  يو  دوب . نیحورجم  زا  دوخ و  موق  ناـگرزب 
ربمایپ هب  ار  دوخ  مامت  باتـش  هب  درک و  اهر  ار  دوخ  يدـنبمخز  هجلاـعم و  راـک  تفرگرب و  حالـس  ربماـیپ ، ناـمرف  ندینـش  ضحم  هب  دوب .

زین نانآ  هک  ار  دوخ  نامدرم  هداتقوبا  داد ؛ تکرح  ار  دوخ  نامدرم  دوب  هدـعاسینب  ناگرزب  ناحورجم و  زا  هک  مه  ذاعم  نب  دعـس  دـناسر .
هب انتعایب  تسا ، نایمخز  جیسب  ربمایپ  نامرف  دینشیم  هک  نآ  ضحم  هب  هفیاط  هریت و  ره  هلیبق و  ره  داد . تکرح  دنتـشاد  رایـسب  ياهمخز 

دودح يدادعت  هحفص 261 ] هملسینب [  هلیبق  نادرم  زا  دندناسریم ... ربمایپ  هب  ار  دوخ  هدیود و  اهحالس  يوس  هب  اهمخز  تحارج  درد و 
مخز هدزیس  کلام  نب  بعک  مخز ، هد  همص  نب  شارخ  مخز ، هن  هحلط  تشاد ، مخز  هدزیس  نامعن  نب  لیفط  دندش . رـضاح  نت  لهچ  یس 
يوـس هب  هک  یهار  يهزاورد  رب  هبنعیبا  هاـچ  رـس  هـک  دنتـشاذگ  رارق  رگید  ناـیمخز  نآ  اـب  کـی  ره  ناـنیا  مـخز . هـن  رماـع  نـب  ۀـبطق  و 
حالــس ناـشیمامت  دـندوب و  هدز  فـص  بـترم  دـید . ناـس  ار  دوـخ  ناـیمخز  هاپــس  ربماـیپ  اـج  نآ  ... دـنوش عـمج  دوریم  دـسالاءارمح 

رالاسهپس هاشنهاش و  هک  بلاطیبا  نب  یلع  هب  دوب ، هدشن  هتسب  زونه  دوب و  هدوشگ  زورید  زا  هک  ار  نیزورید  گنج  مچرپ  ربمایپ  .... دنتـشاد
دوخ نادردمه  ناردارب و  ناحورجم ، فص  شیپاشیپ  تشاد  هاپـس  یمامت  رد  ار  مخز  نیرتشیب  هک  وا  دوب و  هداد  دوب ، نایمخز  ناییادـف و 
دوخ ياههناخ  زا  ناشيرایسب  هک  یهاپـس  دید ، نینچ  نیا  ار  دوخ  دنمدرد  دولآباوخ و  هتـسخ ، حورجم ، هاپـس  نوچ  ربمایپ  تفرگ . رارق 
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رد هک  یـسک  اهنت  . امرف تمحر  لهـشالاینب  رب  ادنوادخ  امرف ... تمحر  هملـسینب  رب  ادنوادخ  درک : اعد  ار  ناشکیاکی  دندوب ، هداد  دـیهش 
. دوب يراصنا  مارح  نب  ورمع  نب  هللادـبع  نب  رباج  تفای ، ار  نایمخز  هاپـس  رد  روضح  هزاجا  همه  نیا  اب  دوبن و  یمخز  يو  نازابرـس  ناـیم 

گنج رد  زین  زورید  هکلب  تشادـن ، مخز  اهنت  هن  يو  دـمآ . ربمایپ  دزن  دـنراد  جورخ  هزاجا  نایمخز  طـقف  دـنزیم  راـج  لـالب  دینـش  نوچ 
قاتـشم زورید  تفگیم -: نینچ  هدز و  گنچ  ربمایپ  يادر  رد  ماـمت  عوشخ  صولخ و  يدـنمدرد ، هب  همه  نیا  اـب  اـما  دوب . هدرکن  تکرش 

 ] ام يود  ره  تسین  حالـص  هک  تفگ  منامب و  مرهاوخ  تفه  دزن  هک  داد  روتـسد  دادن . هزاجا  هللادبع  مردپ  یلو  مشاب ، وت  اب  دحا  رد  مدوب 
مردپ مینک . اهر  دنک ، یگدیـسر  ناشیگدنز  هب  هک  يدرم  تیمومیق  تسرپرـسیب و  ار  سکیب  فیعـض و  رتخد  تفه  نیا  هحفص 262 ]

ار مرذع  اربمایپ  میایب . وت  اب  راذگب  مدوب . تداهـش  دنموزرآ  زین  نم  هک  یلاح  رد  دیـسر . شیوزرآ  هب  دمآ و  وت  اب  دوب . تداهـش  دنموزرآ 
ههبج رد  شتکرش  زا  عنام  ار  رهاوخ  تفه  نآ  یتسرپرس  ربمایپ  هک  دوب  نآ  دنموزرآ  شهاوخ  عوشخ و  نیا  اب  عقاو  رد  . هدب هزاجا  ریذپب و 

ار يو  قیال  راوگرزب و  ناـج  قداـص و  نطاـب  اریز  داد ، هزاـجا  دینـش ، ار  شتبحم  صولخ و  نخـس  نوچ  ربماـیپ  دوشن . تداهـش  گرم و 
، قاـفن هیارآ  نیرتـمکیب  تفگیم  هچ  ره  و  دوـب ، نییآ  ناـسحا  راـتفگ و  تـسار  رادرک ، تـسار  نیتـسار ، ینمؤـم  درم  نـیا  . تخانـشیم
زا تشاد ؛ دوخ  ناج  رد  ار  گرتس  يرون  گرزب و  یتقیقح  هصخـشم  تمـالع و  هک  نآ  لاـح  دـشاب و  قفاـنم  هنوگچ  دوب . ماـمت  تقیقح 

ار یلع  تبحم  رون  هک  ار  هک  ره  ربمایپ  دوب . یفاو  یفاک و  اهناج  تخانـش  رد  نیمه  دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  نیتسار  نارادتـسود  نایعیش و 
هللادبع نب  رباج  نیا  هک  دـید  دـیهاوخ  اهدـعب  تسا . قح  تسا و  تسرد  دـیوگیم  هک  هچ  ره  تسنادیم  تخانـشیم و  تشاد ، هرهچ  رب 

مادـک هب  تماما  سدـق  ماقم  هب  یگدرپسرـس  یلع و  همطاف و  هناخ  هب  تدارا  لوسر و  نادـناخ  تبحم  رد  دـسریم و  اهاجک  اـت  يراـصنا 
هک دـناهدرک  لقن  ربمایپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  دناهتـشون و  دوخ  حاحـص  بتک  رد  ننـست  لها  ناگرزب  ... دـیآیم لیان  لامک  لامج و  ياههلق 
رد نانآ  و  دوب : هدومرف  وا  نینچمه  وا ». یتسود  هب  ار  نامیا  صولخ و  لها  دیـسانشب و  بلاطیبا  نب  یلع  ینمـشد  هب  ار  قافن  لـها  : » دومرف

ار یلع  سک  ره  تسا و  ریخ  تداعـس و  نامیا و  لـها  هحفـص 263 ] درادیم [  تسود  ار  یلع  سک  ره  هک : دـناهدرک  طبـض  دوخ  بتک 
. تسا هتشادن  تکرش  شتبسن  دلوت و  رد  ناطیش  ایآ  درگنب  دنک و  کش  دوخ  یگدازلالح  هب  تبـسن  دیاب  تسا و  قفانم  درادیم  نمـشد 

رایسب نانمشد  ننـست  لها  ناروشناد  نیمه  هک  تسا  نیا  بیجع  دناهدروآ و  نآ  دیناسا  هلـسلس  رکذ  اب  دوخ  بتک  رد  ار  بلاطم  نیا  [ 87]
وا اـب  دـناهدرب و  تراـغ  هب  ار  شقح  هدرک و  فیعـضت  هدـیبوک ، ار  وا  يهـهجو  هـکرعم  هـهبج و  ره  رد  هـک  ار  یلع  يهدروـخ  دـنگوس  و 

دیلپ زراب و  ینانمشد  دنرادیم ... اربم  دننکیم و  هحفص 264 ] ریهطت [  نوگهنوگ  لیالد  عاونا  هب  دناهداد ، اهمانشد  وا  هب  هدرک و  اهینمشد 
نمؤم دندناسر ، تداهش  هب  ار  وا  ناتسود  نانمؤم و  زا  يرایسب  سوفن  و  دندرک ، بوکرس  ار  شنارای  یلع و  رمع  همه  هک  ار  هیواعم  نوچ 

قح و ههبج  ود  رد  يرمع  هک  ار  هیواعم  یلع و  نمؤم . حلصم و  ار  هیواعم  مه  دننادیم ، حلـصم  نمؤم و  ار  یلع  مه  دننادیم ... حلـصم  و 
ضقانتم داضتم و  انعم  ره  هب  زیچ  ود  اتفگـش ! دننادیم ... حلاص  ار  ناشود  ره  دندوب ، فلاخم  مه  اب  اتاذ  دندیگنجیم و  رگیدـکی  اب  لطاب 

مه ياتمه  نیع و  ار  ینمشد  یتسود و  و  قافن ، نامیا و  غورد ، تسار و  زور ، بش و  هایس ، دیپس و  مدع ، دوجو و  نوچمه  ار  رگیدمه  اب 
ناـضقانتملا و  » دـناهتفگ هفـسالف  هک  یلالدتـسا  توبثلا  نیب  قـطنم  یتـسه و  ملاـع  قیاـقح  نیرتیهیدـب  نیا  اـب  ناـنیا  عـقاو  رد  دـننادیم .
« دنوش یفن  بلـس و  دـنناوتیمن  زگره  زین  دـنوشیمن و  عمج  مه  اب  زگره  داضتم  ضقانتم و  زیچ  ود  ناعفتری : ناعمتجی و ال  ناداضتملا ال 
اب ربارب  ادـخ  مشخ  ناـمیا و  ناـمه  رفک  تـسار و  نـیع  غورد  هـک  دناهتـسب  لد  اـنعم  نـیا  هـب  يرمع  دـناهدرک و  تفلاـخم  اراکـشآ  [ 88]

مهف هیامناج و  نیمه  اب  بسانتم  زین  دنوادخ  هک  دیامنیمن  مه  دیعب  ... تسا تشهب  نامه  اتاذ  خزود  باوث و  ياتمه  رفیک  وا و  يدنـسرخ 
رب زین  ترخآ  رد  دنـشاب ، هتـشاد  یگدندکی  هحفـص 265 ] بصعت و [  دوخ  تارظن  هطقن  رد  رپ  رگا  و  دـنک . لـمع  ناـنآ  اـب  ناـشکاردا  و 

دحا رد  هک  رباج  هب  اهنت  اهنت و  ربمایپ  ناسنیدـب  ! دـیامن اطع  ار  دوخ  تشهب  يدنـسرخ و  باوث و  نانآ  هب  ناشتیارد  كرد و  نامه  ساسا 
 - تشاد تداهش  يوزرآ  وا  دوخ  زورما  دوب و  هدش  دیهـش  هتـسویپ و  نیزورید  ههبج  هب  شردپ  وا -  شردپ و  نایم  زا  و  تشادن ، تکرش 
هک نارگید  زا  کی  چیه  هب  ربمایپ  وا  زج  و  تفرگ . رارق  وا  يوس  زا  یشیاشخب  فطل و  نینچ  لومـشم  هک  دوب  یـسک  اهنت  وا  و  داد . هزاجا 
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تفگ و نخـس  ربمایپ  اب  رباج  هک  نآ  زا  سپ  دـسیونیم  قاحـسانبا  دادـن . روضح  هزاجا  دـندوبن  گنج  نادـیم  رد  روضح  طیارـش  دـجاو 
یتراشب یهاوخیم  رباج  يا  تفگ : وا  هب  ربمایپ  دـناسر ، ربمایپ  ضرع  هب  دـسالاءارمح  ههبج  هب  نتـسویپ  رد  ار  دوخ  هقالع  قشع و  تیاـهن 

، دیسر تداهـش  هب  دحا  رد  تردپ  هک  نآ  زا  سپ  دوب : هدومرف  ربمایپ  يرآ . تیادف ، هب  مردام  مردپ و  دوب : هتفگ  خساپ  مهد . وت  هب  گرزب 
خـساپ یتسه . ییوزرآ  راتـساوخ  یبلطیم و  نم  زا  يزیچ  ایآ  هللادبع ، يا  دیـسرپ : تفگ و  نخـس  وا  اب  درک و  شاهدنز  لجوزع  دـنوادخ 

راب کی  ات  ینادرگرب  ایند  هب  ارم  رگید  راب  کـی  هک  نیا  تفگ : تردـپ  منک . اـطع  وت  هب  اـت  یهاوخیم  هچ  تفگ : دـنوادخ  يرآ . تفگ :
زا نمؤم  نوچ  تسوا ، تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  دوب : هتفگ  ربمایپ  هاگ  نآ  ... منک وت  يادف  ار  مناج  مریمب و  وت  يارب  رگید 
هک دیهـش  رگم  ددرگزاب . ایند  هب  ياهظحل  دـنهد ، يو  هب  نآ  ياهتنیز  یمامت  اب  ار  اـیند  هک  نآ  ضوع  هب  یتح  درادـن  تسود  دوریم  اـیند 

هبنعیبا هاچ  رس  رب  هاپس  هحفـص 266 ] دـنک [ . ادـخ  نابرق  رگید  يراب  ار  شناج  رگم  ددرگزاب  ایند  هب  رگید  راب  کی  تسا  نیا  شیوزرآ 
.« داد رکبوبا  هب  دناهتفگ  زین  یـضعب  داد و  یلع  هب  ار  مچرپ  ربمایپ   » هاگ نآ  تسا : هتـشون  يدقاو  . درک تکرح  گنهآ  دـش و  جورخ  هدامآ 

رکذ اج  ره  نانآ  نوتم  رد  مینادیم  هک  نانچ  اریز  تسا . ینیبشیپ  لباق  تنـس  لها  نوتم  رد  تسین و  بیجع  نادـنچ  یتالمج  نینچ  هتبلا 
نینچ يارب  هک  هیماینب  تنطلس  تفالخ و  ياههاگتسد  ياههلاجر  رودزم و  نازاسثیدح  تسد  هلصافالب  دوریم ، یلع  لیاضف  زا  ینخس 

رب دشاب  هتشاد  يدرخ  كدنا  یـسک  رگا  هک  نآ  لاح  و  دننابـسچیم ... هلمج  هب  ار ، ياهلاجد  ياههلابند  نینچ  دنریگیم ، لوپ  ییاهغورد 
تکرـش یتح  هک  تسا  لهـس  دـشاب  تسناوتیمن  يرگـشل  نینچ  رادـمچرپ  اهنت  هن  درم  نآ  دـباییمرد  دروآ  میهاوخ  هک  یلیـالد  ساـسا 

روط هب  و  دوب ، هدروخن  زین  یـسگم  لاب  دـح  رد  شارخ  یئزج و  مخز  کی  یتح  يو  اریز  دـشاب ... تسناوتیمن  زین  گـنج  نیا  رد  هدـننک 
هتـشگ و تبث  طبـض و  دمآ  هک  نانچ  نایمخز  همه  قیقد  یناشن  مان و  دش . یمخز  دحا  رد  وا  تسا  هتـشونن  ینـس  خروم  کی  یتح  انثتـسا 
. تسا هدماین  ننست  لها  نوتم  رد  نامثع  رمع و  رکبوبا و  مان  زگره  نایمخز  مان  نایم  رد  هک  تسا ، هدش  هتشون  نانآ  ياهمخز  دادعت  یتح 

هاگآان فیعـض و  ناوتان ، يدرم  هب  يریطخ  گنج  نانچ  رد  ار  مچرپ  ربمایپ  هنوگچ  . دشاب رادمچرپ  تسناوتیم  یـسک  نینچ  هنوگچ  سپ 
هداد ناشن  دوخ  تعاجـش  تلوص و  زا  ياهولج  هچ  زورید  درم  نیا  رگم  دتفیب ؟ كاخ  هب  نمـشد  هلمح  نیلوا  اب  هک  دـهدب  گنج  روما  هب 
دوش هتفرگ  یلع  راکادف  اناوت و  يوزاب  تسد و  زا  مچرپ  دوب  هتـسیاش  شزورید  تردق  هدارا و  مزع و  يدرمناوج و  ساپ  هب  زورما  هک  دوب 

مینیبن ینامسآ  درخ  یحو و  اب  طبترم  یسدق و  يدوجوم  ار  ربمایپ  رگا  یتح  دوش !؟ هدرپس  وا  نازرل  تسس و  ياهتسد  هحفص 267 ] هب [  و 
تیارد و اب  ریاغم  وا  يوس  زا  رکبوبا  تسد  هب  رگـشل  کی  مچرپ  ندرپس  یلمع ؛ نینچ  میروآ ، رظن  رد  یهاپـس  هداس  هدـنامرف  طقف  ار  وا  و 

تیـصخش فـیفخت  هئطخت و  فیعـضت ، ریقحت و  هظحل  نآ  رد  يراـک  ناـنچ  اریز  تـسا . هدوـب  گـنج  یلوـمعم  هدـنامرف  کـی  ینادراـک 
گنج رد  هک  ار  نکشفص  دنمورین و  راکادف ، نمؤم ، عاجش ، ناوج ، يرادمچرپ  دیاب  وا  لیلد  هچ  هب  ینعی  تسا ... هدوب  نیشیپ  رادمچرپ 

ياهظحل هدادـن و  تسد  زا  ار  مچرپ  زین  راب  کی  هدروخ و  مخز  داتفه  رب  غلاب  هداد و  ناـشن  دوخ  راـثیا  تلوص و  زا  ياهناـناج  هبرجت  یلبق 
كاله كاخ  هب  هنت  کی  يرگید  زا  سپ  یکی  کیاکی و  ار  نمـشد  هاپـس  ناـشکندرگ  بلغا  وا  اـهنت  همه  نآ  رب  نوزفا  هدرکن و  رارف  زین 
اهشترا تیاده  یگتسیاش  تردق و  هک  يرارفریغ  رارک  گرزب و  رادرس  نانچ  يافواب  اخسرپ و  ياهتـسد  زا  ار  مچرپ  دنزب و  رانک  هدنکفا ،

زا ياهرهب  چیه  هک  ناوتان  درمریپ و  ياهخوجرـس  تسد  هب  ار  مچرپ  وا  يوس  زا  یهانگ  يراکمک و  اطخ ، نیرتمک  نودب  دریگب و  دراد  ار 
تیاهن اهنت  هن  یلمع  نینچ  ایآ  دراپـسب ؟ درادـن ، یناـشفناج  نومزآ  رتمهم  همه  نآ  زا  زین  تماهـش و  يروشحلـس و  تعاجـش و  گـنج و 

وا نازابرـس  ناج  اب  ندرک  يزاب  رگـشل و  یمامت  قح  رد  ار  وا  هقلطم  ضحم و  تنایخ  هکلب  دـناسریم ، ار  گـنج  هدـنامرف  نآ  یهاـگآان 
تبابط و هبرجت  يرمع  هک  ار  هشیپاوادـم  زوسلد و  میکح ، قذاح ، یبیبط  يرهـش ، مکاـح  هک  دـنامیم  نآ  هب  لـمع  نیا  دـنکیمن . تاـبثا 
دراپسب و تبابط  روما  هب  نادان  يدرم  هب  ار  وا  تبابط  ماقم  دروآ و  نییاپ  دوخ  هاگیاج  زا  لیلدیب  دراد ، ار  نارامیب  دوبهب  تقاذح و  لامک 
رب ار  یلیلدیب  هتــسیاشان و  فـالخ ، لـمع  نـینچ  دـهد . رارق  ییاهتــسد  ناـنچ  رد  ار  مدرم  هحفــص 268 ] یگدـنز [  گرم و  تشوـنرس 
اور تـسا  ینامـسآ  درخ  تـمکح و  یحو و  اـب  طـبترم  يرگداد و  قـلطم  هـک  يربماـیپ  درخ  رب  اـیآ  يرادیمن ، اور  یلوـمعم  ياهدـنامرف 
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نـسح ناشغورد  هب  تبـسن  یمک  مدرم  دـننک . يراک  ات  دـنرادن  ییاناد  یکریز و  ردـق  نآ  ییاهغورد  نینچ  نیلعاـج  یتسار  هب  مینیبیم ؟
ار اـههناخ  نیرتتسـس  هک  توبکنع  یتح  دـنتفا . ناـشماد  رد  سپـس  دـشاب و  تسار  غورد  نیا  دـیاش  دـننک  کـش  دوخ  اـب  دـنربب و  ینظ 
ای سگم و  هک  دـنتیم  مه  هب  يرگتعنـص  یتسرد و  تفارظ و  اب  نانچ  ار  ماد  نآ  ياههکبـش  دوشیم ، ناهنپ  دوخ  ياهرات  رد  دزاـسیم و 
ره هب  اما  تسا . تقیقح  يابیرف  نتفهن  يراـکنامتک و  یعون  غورد  دوشیم . راـتفرگ  دـتفایم و  نآ  رد  هاـگان  ماد ، نآ  زا  هاـگآان  ياهشپ 

: دنعون ود  رب  نایوگغورد  ینعی  دهاوخیم . هنالیخم  يرگتعنص  یشیدناتسار و  شیامن  يزاسهیارآ ، تراهم ، یعون  زین  نآ  نتخاس  لاح 
درادیم هتفهن  زین  ار  دوخ  یقیقحان  تیصخش  رودقملایتح  هکلب  دنکیم ، ناهنپ  ار  تقیقح  اهنت  هن  كریز  يوگغورد  اهقمحا . اهکریز و 

لباـق هراـچیب و  دوجوم  وا  دـنکیم . زاـب  ار  شغورد  تشم  دوخ  ییاوسر  اـب  سپـس  دـیامنیم و  اوسر  ار  دوخ  لوا  هلبا  يوـگغورد  اـما  و 
هشیدنا و ياهیگتـسیاشان  مامت  تعرـس  هب  هکلب  دوشیمن ، قفوم  تقیقح  یتقوم  نامتک  يراکناهن و  هب  اهنت  هن  غورد ، اب  هک  تسا  یمحرت 
هب هراشا  تسا ، هداد  رارق  ناقمحا  زا  ار  ام  نانمشد  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  دنتفگیم  هعیـش  ناماما  هک  نیا  دنایامنیم . زین  ار  دوخ  حور 

ار مچرپ  ربمایپ  دـنتفگیم  لثملایف  نانآ  رگا  يراب  دراد . ناشیا  غورد  رادرک  راتفگ و  ياهداضت  اهلعج و  زیمآقمح و  ياـهییاوسر  نیمه 
ره اریز  دومنیم ... یندرک  رواب  یکدنا  زاب  داد ، هحلط  هحفص 269 ] ای [  صاقویبا و  نب  دعس  همص ، نب  ثراح  فینح ، نب  لهس  ریبز ، هب 
هک نیا  اما  دندومنیم . يرادمچرپ  قیال  هناجدوبا  نوچمه  ناشیضعب  دندروخ و  ییاهمخز  دنتـشاد . ییاههولج  گنج  رد  نانیا  دشاب  هچ 

لاـمک دـننک ، ملع  يراـک  نینچ  رب  درادـن  يراکادـف  مزر و  تلوـص  تردـق و  يرواـگنج و  هـبرجت  چـیه  هـک  ار  يرازن  راز و  درم  هاـگان 
رمع و رکبوـبا ، تسد  هب  ار  گـنج  مچرپ  ربماـیپ  رگید  یعقاوـم  رد  هک  دـننک  لالدتـسا  نینچ  ناـفلاخم  تسا  نکمم  . تسا ناـشیهاگآان 
ای ربیخ و  دربن  رد  دنیوگب  دنروایب و  درفب  رـصحنم  يدهاش  مامت  يداش  هب  هراب  نیا  رد  درک و  دوخ  هاپـس  رادمچرپ  ار  نانآ  درپس و  نامثع 

تسا تقیقح  نخـس  نیا  يرآ  دندوب . يو  نارادمچرپ  وزج  نانیا  هجیتن  رد  درپس . نت  هس  نیا  تسد  هب  ار  مچرپ  رگید ، یتاوزغ  اههیرس و 
هب تقیقح  همه  رگا  ینعی  تسا . تقیقح  کی  زا  ضقانتم  صقان و  مامتان و  یـشخب  طقف  تسین . تقیقح  همه  اـما  تسا . یتسرد  دـهاش  و 
زین رگید و  قفومان  ياهتیرومأم  رد  : دنامیم اج  هب  یتقیقح  هچ  نت  هس  نآ  يارب  يرادمچرپ  نیا  لد  زا  هک  مینیبیم  دوش  یسررب  يراکفرژ 

بیترت هب  ربمایپ  دناهتشون ، ار  نآ  يارجام  زین  ننست  خیرات و  لها  مامت  دروآ و  میهاوخ  دوخ  ياج  رد  لیصفت  هب  هک  نانچ  ربیخ  گنج  رد 
حتف ناشمادـک  چـیه  تسد  هب  ربیخ  هعلق  دـندروخ و  اراکـشآ  تخـس و  یتسکـش  دـنتفر و  هس  ره  داد . نامثع  و  رمع ، رکبوبا ، هب  ار  مچرپ 
رارک » هک داد  مهاوخ  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ربمایپ  دـندمآزاب ، ناوتاـن  هدروخ و  تسکـش  نت  هس  نیا  هک  نآ  زا  سپ  دـشن .

تـسود ار  وا  زین  ادـخ  دراد و  تسود  ار  ادـخ  هک  تسا  یـسک  وا  دوزفاو  دـنکیمن  رارف  زگره  هک  تسا  ياهدـننک  هـلمح  ینعی  رارفریغ ؛»
مدهدیپس ... دیاشگیم ار  هعلق  وا  هلیـسو  هب  دهدیم و  رارق  وا  ياهتـسد  رد  ار  حـتف  زین  ادـخ  دـنکیم و  هلمح  هحفـص 270 ] دوریم [  دراد .

وا تسد  هب  ار  مچرپ  دناوخب و  دوخ  هب  ار  وا  ربمایپ  دیاش  هک  تشاد  ار  نآ  دیما  هباحص  زا  سک  ره  و  دندش ... گنج  هدامآ  هاپـس  هک  ادرف 
دوخ هب  درد  مشچ  زا  تسا و  رامیب  یلع  دنتفگ : خساپ  دیروایب . نم  دزن  هب  ار  یلع  تفگ : تفرگ و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  غارـس  ربمایپ ، دهد 
اریز  ) دـندوب هتفرگ  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  ار  یلع  دناهتـشون  ننـست  لها  . دـیروایب شدرد  مشچ  ناـمه  اـب  ار  وا  دومرف : ربماـیپ  دـچیپیم .

نامشچ رب  ار  شکرابم  ناهد  بآ  درک . هاگن  ار  شنامـشچ  ربمایپ  دندروآ ... ربمایپ  دزن  دورب ) هار  دیاشگب و  مشچ  یتحار  هب  تسناوتیمن 
هب زین  یلع  دناوخ . ریخ  ياعد  شیارب  ورب و  تفگ  داد و  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  هاگ  نآ  داد ، شدوبهب  افـش و  درد  یگتـسخ و  زا  دیلام و  وا 
زا رخآ  ات  لوا  زا  ار  ارجام  رگید  راب  کی  کنیا  ... دـمآزاب تسکـش و  مهرد  ار  نمـشد  ناشخرد  یحتف  مامت و  يزوریپ  اـب  تفر و  نادـیم 

تهج نیدب  ار  مچرپ  ربمایپ  هک  تسین  کش  : میـسرب رتقیمع  یبلاطم  هب  ات  مینک  لیلحت  دوخ  اب  ار  هنحـص  نیا  هتفهن  یناعم  مینارذگب و  رظن 
تمه حتف و  تردق ، مزر و  درم  نانآ  هک  دننادب  ناگمه  راگزور  رخآ  ات  دوش و  تبث  طبض و  خیرات  لد  رد  ناشلمع  ات  داد ، نت  هس  نآ  هب 

حـتاف و ناونع  هب  وا  هجیتـن  رد  دادیم  یلع  هب  ار  مچرپ  هراومه  ربماـیپ  نوچ  هک  دـنامن  ناگدـنیآ  نیغورد  تاثبـشت  يارب  ییاـج  دـندوبن و 
دندنامیم و اهههبج  دنمزوریپ  حتاف و  وا  دننام  زین  نانآ  دادیم ، زین  نت  هس  نآ  هب  ار  مچرپ  رگا  و  دوب . هتشگ  تیبثت  مالسا  رگشل  رادمچرپ 
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هک داد  ناشن  اقافتا  درک و  لاطبا  هشیمه  يارب  ار  ییاعدا  نانچ  هنحص  هحفص 271 ] نیا [  دندشیم . تیبثت  نامیا  هاپس  رادمچرپ  ناونع  هب 
نیا هیعاد  سک  ره  هجیتن  رد  دنرادن . ار  حتف  تعاجـش  يرادـمچرپ و  تردـق  زگره ، نت  هس  نیا  هک  دـیامنب  نایناهج  هب  دـهاوخیم  ربمایپ 
زور نآ  ات  هتـساوخیم  یهلا  باختنا  نامـسآ و  رگزاجعا  تسد  هنوگ  نیدـب  . تسا هدرکن  ییاـخژاژ  زج  دـنکب ، ناـنآ  يارب  ار  تارخاـفم 

نآ لوا  تسا : یـسررب  لباق  هلأسم  نیدنچ  اج  نیا  هجیتن  رد  دیامن ... رارقرب  ار  نیگمهـس  میظع و  ینومزآ  دنک و  خیرات  تبث  ار  يریوصت 
هتـسناوتیم ربمایپ  هنوگچ  یلع ، روضح  دوجو و  اب  اریز  تسا . هتـشگیم  رادمچرپ  یـسک  ربمایپ  هاپـس  زا  دیاب  امازلا  هدوب و  رامیب  یلع  هک 

نومزآ يارب  هار  هدـش و  فرطرب  عنام  نیا  ـالمع  وا  يراـمیب  اـب  سپ  دراپـسب ، يرگید  تسد  هب  ار  مچرپ  وا  بناـج  زا  يروصق  لـیلدیب و 
يارب ار  لمع  نیا  دش و  دنهاوخن  زوریپ  نانیا  هک  هتـسنادیم  اقیقد  زاغآ  نامه  زا  ربمایپ  امود  ددرگیم ؛ هدوشگ  نارگید  حـضاو  حـیرص و 

اموس دـمآ ؛) دـهاوخ  ادـعب  هلأسم  نیا  لیلد  . ) تسا هداد  ماجنا  نانآ  نارادتـسود  رب  تجح  مامتا  اـهنآ و  تردـق  تیـصخش و  نداد  ناـشن 
لامج ياههولج  نیرتابیز  یفرعم  لامک و  جوا  تمظع و  هداد  ناشن  يارب  تالمج  هس  نیا  زا  کی  ره  هک  دیوگیم  هلمج  هس  یلع  هرابرد 

ار ادخ  وا  . 3 تسا ؛ هدرک  ردقم  ار  حتف  وا  ياهتـسد  رب  ادخ  . 2 دنکیمن ؛ رارف  زگره  هک  تسا  ياهدـننک  هلمح  وا  . 1 تسا : یفاک  نت  کی 
هاوگ هکلب  یلع  هقلطم  تعاجـش  هناشن  اهنت  هن  یلع ، هرابرد  ربمایپ  يوس  زا  نخـس  هس  نیا  رکذ  دراد . تسود  ار  وا  زین  ادخ  دراد و  تسود 
رطاخ هب  تسا  قح  هاپس  رادمچرپ  رادرـس و  اهگنج ، حتاف  یلع  هک  نیا  دنامهفب  دهاوخیم  نخـس  نیا  اب  ربمایپ  تسوا ... لیاضف  نیرترب  رب 

تسود ار  ادخ  تسا . هللادی  هللاحتف و  وا  اریز  تسین ، يرارف  وا  اریز  تسا ، یـسدقم  ماقم  نینچ  هحفص 272 ] هتسیاش [  المع  هک  تسا  نآ 
یهلا تادییأت  هب  دیؤم  قلطم و  دنمزوریپ  هنادواج  حلاف  حتاف و  دـیاب  دراد ، یتاماقم  نینچ  هک  یـسک  دراد و  تسود  ار  وا  زین  ادـخ  دراد و 

هن یلع  هک  دهد  ناشن  دهاوخیم  عقاو  رد  دیوگیمن . نت  هس  نآ  زا  کی  چـیه  هرابرد  دـیوگیم و  یلع  هرابرد  ربمایپ  ار  نخـس  نیا  . دـشاب
بلـس هاگیاج  رد  ار  نارگید  وا ، يارب  یلیاضف  نانچ  تابثا  اب  المع  دراد و  زین  ار  يرگید  نایاپیب  لیاضف  هکلب  يرادمچرپ ، تلیـضف  اهنت 

رظن رد  یلع  یهللا  حتف  تیبوبحم و  تعاجش و  لیاضف  تابثا  ینعی  دنکیمن ، ادعام  یفن  ءیش ، تابثا  دیوگب  یسک  هک  نیا  . دهنیم یفن  و 
یـسک رگا  و  تسا . هنراقم  هسیاقم و  يهنحـص  اقافتا  اریز  تسا . ییاوران  نخـس  تسین ، نت  هس  نآ  رد  قیداصم  نیا  تابثا  یفان  دـنوادخ ،
یمامت هب  ار  نت  هس  نآ  دنک  یحیرصت  هک  نآ  یب  دهاوخیم  املاع  الماع و  ادماع ، ربمایپ  هک  دمهفیم  دشاب  هتشاد  فاصنا  درخ و  یکدنا 

ربیخ هنحـص  دـهد . رارق  مه  رانک  هسیاقم  یبایزرا و  يارب  ار  اهرهوج  رهوگ و  دناسانـشب و  زاـب  دـناشنب و  دوخ  نیتسار  رادـمچرپ  ربارب  رد 
ار ادـخ  وا  دـش ، دـهاوخ  حـتاف  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دـیوگیم  ربمایپ  هک  نیا  اریز  تسا . هقباـطم  هسیاـقم و  يوزارت 
ار مچرپ  یـسک  هچ  هب  ادرف  هک  دنادیم  هظحل  نامه  زا  يو  هک  تسا  نآ  رگناشن  هلمج  نیا  درادیم ، تسود  ار  وا  زین  ادخ  دراد و  تسود 

اقیقد ربمایپ  هک  تسا  راکـشآ  الماک  انعم  نیمه  زا  هجیتن  رد  تسین . یلع  زج  يو  یتوهـال  ملع  بختنم  هک  دـنادیم  اـققحم  داد و  دـهاوخ 
هحفص 273] ار [  مچرپ  لبق  ياهزور  هک  هدوب  درد  مشچ  نیمه  ببس  هب  تسا و  هتـشاد  درد  مشچ  هدوب و  رامیب  یلع  هک  تسا  هتـسنادیم 
هب التبم  اهنت  هن  رمع  رخآ  ات  هثداح  نآ  زا  دعب  دیوگیم  یلع  هک  نانچ   ) دنکیم اوادم  ار  یلع  یهلا  زاجعا  هب  شدوخ  نوچ  و  هدادن ، وا  هب 

هجیتن رد  دیدیم ). یبوخب  منامـشچ  زور ، رد  نانچمه  زین  کیرات  ياهبـش  رد  متفاین و  زین  ییانیب  فعـض  نیرتمک  هکلب  مدشن ، درد  مشچ 
هب دنک و  اوادم  ار  وا  هتـساوخن  یلع ، حـتف  ردـقم  زور  زا  لبق  نت و  هس  نآ  تسکـش  زا  لبق  شیپ و  زور  دـنچ  ادـمع  هک  میمهفب  میناوتیم 

يادرف هاگ  نآ  دیوگب و  نخس  یهلا  حتاف  هرابرد  سپس  دنوش و  یسررب  نومزآ  هصرع  رد  ات  دتسرفب ، ار  نت  هس  نآ  لوا  ات  دتـسرفب  ههبج 
نآ هتـسنادیم  شیپ  زا  ربمایپ  هک  نیا  لیلد  اما  و  دننک ... هسیاقم  دوخ  مدرم  ات  دراپـسب  وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دـنک و  راضحا  ار  یلع  نخس ،

لیلد انعم  نیمه  دنادیم ، ار  ادرف  زورما  هک  يربمایپ  ینعی  دوشیم ؛ زوریپ  یلع  هتسنادیم  شیپ  زا  هک  تسا  نیمه  دنوشیمن  زوریپ  نت  هس 
هاچ رس  زا  . دنداتفا هار  هب  دوب و  یلع  رادافو  دنمتردق و  ياهتسد  رد  مچرپ  . دش دهاوخ  هچ  زورید  هک  هتسنادیم  زین  زوریرپ  وا  هک  تسا  نآ 

شیاپارـس رد  تحارج  درد و  یگتـسخ و  راثآ  دوب و  بسا  راوس  ربماـیپ  دـنتفرگ . شیپ  ار  دـسالاءارمح  هقیرط  دـندرک و  تکرح  هبنعیبا 
امیـس و هاـم  هرهچ  رب  ار  رفغم  هقلح  ود  فاکـش  مخز و  راـثآ  ناـگمه  دراذـگب ، رـس  رب  رفغم  دـشوپب و  هرز  هک  نآ  زا  شیپ  دوب . دوهـشم 
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شیاهبل دوب و  هتسکش  شنادند  هک  نآ  رب  هوالع  و  تشاد . مخز  رـس  يوم  هاگنتـسر  هیحان  رد  شایناشیپ  نینچمه  دندوب . هدید  شیابرلد 
دوب و هتسشن  بسا  رب  ییابیکش  هحفص 274 ] يراوتسا و [  تیاهن  رد  همه  نیا  اب  دوب . حورجم  زین  شیاهوناز  شود و  دوب ، مروتم  نورد  زا 
درد و تحارج و  هحرج و  روش ، نامیا و  زا  یناوراک  میظع ... بیجع و  یهاپـس  تخادـنا . هار  هب  دوخ  یپ  رد  ار  نایمخز  هاپـس  نینچ  نیا 

دح نیدـب  ات  یهاپـس  چـیه  ناهج  رد  اریز  دـنیبب ... تسناوتیم  زور  نآ  اـت  راـگزور  مشچ  هک  ياهدـنمزر  هاپـس  نیرتزیگناتفگـش  غاد ...
دوخ هنافاکشوم  تاشرازگ  نمـض  يدقاو  . دوب هتـشگن  كانمهـس  دح  نیدب  ات  یهاگنابرق  ههبج و  یهار  كانبات  یفاص و  كاپ ، صلاخ و 

رگناشن هک  دـنکیم  تیاکح  ار  ياهصق  هدرک ، نایب  ار  تارفن  ياهمخز  دادـعت  زین  نایمخز و  روضح  هک  نآ  زا  سپ  گـنج ، نیا  هراـبرد 
نیا تسا ... هدوـب  ناـحورجم  نیمه  تیمح  تمه و  رب  ینتبم  ارـصحنم  ناـیمخز و  جورخ  اـب  طـبترم  طـقف  طـقف و  گـنج  نـیا  تـسا  نآ 

ناـمدرم زا  ود  ره  لهـس  رـسپ  عـفار  زین  لهـس و  رـسپ  هللادـبع  : تـسا هدروآ  دوـخ  هریـس  رد  زین  قاحــسانبا  يدـقاو ، زا  شیپ  ار  تیاـکح 
رتمیخو و هللادـبع  لاـح  دـندمآزاب . ههبج  زا  ناوارف  ییاـهمخز  اـب  ود  نیا  دنتـشاد . تکرـش  دـحا  گـنج  رد  هـک  دـندوب  لهـشالادبعینب 
ود نآ  دـنیآرب ... نمـشد  بیقعت  هب  دـیاب  هک  دروآ  ناشیارب  ار  ادـخ  لوسر  مایپ  دـمآ و  ذاـعم  نب  دعـس  حبـص  دوب . رتيراـک  وا  ياـهمخز 

ناربج یتراسخ  ربمایپ  تاوزغ  زا  کـی  ره  زا  ندـنام  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ : يرگید  هب  ناـشیکی  دنتـشگ . دوخ  لاوحا  راـک و  هدـناماو 
نانچ رد  دـنوش و  راوس  نآ  رب  ات  دنتـشادن  زین  ییاپراهچ  نانآ  اما  میدـنویپب ... هاپـس  هب  میور و  نوریب  رتدوز  هچ  ره  ات  دـیاب  تسا . ریذـپان 

: تفگ عفار  هب  تشاد ، رتيراک  ییاهمخز  هک  هللادبع  دننکب ؟ دـیاب  هچ  دنتـسنادیمن  دوب . كانرطخ  سب  ناشیارب  زین  نتفر  هدایپ  یتیعـضو 
هدایپ ایب  تفگ  وا  هب  هللادـبع  دـیایب . تسناوتیمن  دوب و  ناوتان  زین  وا  اما  تساخرب . عفار  میورب . تسه  هحفـص 275 ] هک [  روط  ره  زیخرب و 

هار هب  نازیخ  ناـتفا و  حرج  مخز و  هقرغ  دـنتفرگرب ، حالـس  هک  یلاـح  رد  نینچ  نیا  میناـسریم و  ههبج  هب  ناـشک  ناـشک  ار  دوخ  میورب .
اب تـفرگ و  دوـخ  تـشپ  رب  ار  وا  رتیمخز ، ردارب  هللادـبع ، اـما  داـتفا . ورف  ناوتاـن  تسـس و  عـفار  هـک  دـندمآ  ار  هار  زا  ياهراـپ  دـنداتفا ...
هب ود  نآ  اما  دنتشاد . هلصاف  ود  نیا  زا  ار  يرایسب  تفاسم  دندوب و  ولج  ناناملسم  دربیم . ههبج  يوس  هب  ناشک  ناشک  زیرنوخ  ياههحرج 

نایاپ هب  هار  زاب  و  دندرک ... یط  ار  هار  زور  مامت  دـندوب . هدرک  تکرح  حبـص  دـندربیم . شیپ  ماگ  هب  ماگ  ار  دوخ  دوب ، یندـنک  ناج  ره 
ندـیگنج و راب  کـی  یتسار  هب  دـندمآیم ... دوب و  هتفرگ  تشپ  رب  ار  وا  عفار  دوب و  هتـشگ  ناوتاـن  تسـس و  هللادـبع  کـنیا  دوب . هدیـسرن 
هک نانآ  لاوحا  رب  اـشوخ  عقاو  رد  دوب . رتتحار  يریذـپاننایاپ  موادـتم  هجنکـش  نینچ  زا  سپ  ندرم  ندروخ و  يراـک  کـلهم و  یمخز 
رب تبون  هب  تبون  نینچ  نیا  دندوب ... هتـشگ  لیان  شمار  مرخ  ياهتـشهب  یهلا و  يدـبا  ناوضر  شیاسآ و  هب  دـندوب و  هدـش  دیهـش  زورید 
نب دابع  بش  نآ  نابهگن  و  دوب . هتخورفا  شتآ  اج  نآ  دندیـسر . ناناملـسم  يودرا  هب  بش  هک  نآ  ات  دندش  راوس  رگیدمه  تشپ  شود و 
راوس نآ  رب  هک  میتشادن  یبکرم  اربمایپ  دـنتفگ : خـساپ  . دیـسرپ ار  ناشریخأت  تلع  دـید ، ار  ردارب  ود  نآ  ربمایپ  نوچ  ادرف  حبـص  دوب . رـشب 

رتسا و بسا و  بکرم و  بحاص  دوش ، زارد  ناتیگدنز  رگا  دومرف : درک و  ریخ  ياعد  ناشقح  رد  ربمایپ  میدـمآ . هدایپ  هجیتن  رد  میوش و 
نیا دیؤم  یمامت  تشذگ  رب  هک  یلیالد  همه  نیا  . دوب دهاوخن  بوخ  امـش  يارب  همه  نیا  میوگب  امـش  هب  اما  دش . دـیهاوخ  رایـسب  ياهرتش 
رما نیا  رتزراب  لیلد  زورید ... ههبج  رد  نارـضاح  هن  دنتـشاد و  روضح  هزاجا  نایمخز  طقف  گنج  هحفـص 276 ] نیا [  رد  هک  دوب  تقیقح 

نخس نیا  یتسار  هب  دندمآ ...» نوریب  ربمایپ  اب  رفن  داتفه  گنج  نیا  رد   » دناهتشون هعیـش  ینـس و  هچ  نیخروم  یمامت  تسا : بلطم  نیا  زین 
يزمر بیجع و  ياهناشن  هلمج  نیمه  هک  دـباییمرد  دـهد  جرخ  هب  يواکفرژ  لـیلحت و  تقد ، یکدـنا  خروم  رگا  ینعی  تساـنعم ؛ هچ  هب 

زابرـس و دصتفه  دودح  زورید  ربمایپ  هک  نآ  هن  رگم  اریز  دهاوخب ... یغوبن  نادنچ  نآ  مهف  مضه و  هک  درادن  دوخ  رد  لحنیال  تفگش و 
نارـضاح دوب  رارق  رگا  لاح  رفن ... یـس  دصـشش و  دـننامیم  هجیتن  رد  دـندش ...؟ دیهـش  ناشرفن  داتفه  هک  تشاد  دـحا  ههبج  رد  یهاـپس 

رگا هک  تسا  نیا  لاؤس  ینعی  دندمآ ، رفن  داتفه  طقف  ارچ  سپ  دندمآیم ، نوریب  رفن  یـس  دصـشش و  دـیاب  دـنیایب ، نوریب  ههبج  نیزورید 
اجک رگید  رفن  تصـش  دـصناپ و  نآ  دـندمآ و  رفن  داتفه  ارچ  دـنیایب ، نوریب  نیزورید  ههبج  رد  نارـضاح  طـقف  هک  دوب  نیا  جورخ  طرش 

لقادح زا  خـیرات  نتـشون  رد  ناشیکدـنا  يانثتـسا  هب  یمالـسا  نیخروم  ییوگ  هک  تسا  هتکن  نیا  رابفسأت  هلأسم  دـندماین ... هک  دـندوب 
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يدادعت هجیتن  رد  دنیایب و  اهیمخز  طقف  دوب  هداد  روتسد  ربمایپ  تسا . حضاو  رایـسب  بلطم  هچ ، دناهدوب ... زجاع  زین  لئاسم  یلیلحت  كرد 
رفیک خیبوت و  یعون  نیا  دنتـشگ ... مورحم  دنیایب و  دنتـشادن  قح  رگید  رفن  تصـش  دصناپ و  نآ  دندمآ . نوریب  رفن  دـنچ  داتفه و  دودـح 

دنزب و مخز  هک  یناج  دییایب . تداهـش  ییابیکـش و  هدامآ  رهوگرپ ، رگراثیا و  یلد  اب  دیاب  دییآیم  گنج  هب  نوچ  ینعی  هک  دوب  ناشیهلا 
بعک رتخد  هبیـسن  یتح  هک  دوب  حیرـص  دکؤم و  نانچ  ربمایپ  نامرف  . دشاب رارف  تسپ و  كرت  تمینغ ، جارات  هشیدنا  رد  هن  دروخب و  مخز 

، ربمایپ نیـشود  بش  دوب و  هتـشادرب  نارگ  ییاهمخز  يو  ددـنویپب . نایمخز  ههبج  هب  تسا  بجاو  زین  وا  رب  درکیم  هحفص 277 ] نامگ [ 
هنوگ ره  هب  هک  دیشوک  تساخرب و  دینش ، ار  ربمایپ  يدانم  دایرف  حبص  نوچ  اما  دوب . هداتسرف  وا  یـسرپلاوحا  هب  ار  ینزام  بعک  نب  هللادبع 
دوخ هناخ  هناتسآ  ات  دنک و  تکرش  گنج  رد  تسناوتن  رایسب  تاحارج  يزیرنوخ و  تدش  زا  وا  دناهتـشون  دنک . جورخ  گنهآ  تسه  هک 

دـصق هبیـسن  :» تسا هتـشون  تشادزاـب . گـنج  رد  روضح  زا  ار  یمخز  نز  نیا  ربماـیپ  هک  تسا  هتـشونن  يدـقاو  یتـح  ... دورب تسناوتن  زین 
تکرـش گنج  نیا  رد  تسناوتن  يزیرنوخ  تدش  تهج  هب  اما  دـیچیپ و  دوخ  رب  ار  شاهماج  تساخرب و  دـنک ، تکرـش  گنج  رد  تشاد 

نانز روضح  دیدرتیب  اریز  دشیم . وا  روضح  زا  عنام  ربمایپ  ددنویپب  ههبج  هب  تساوخیم  دشیم و  جراخ  هناخ  زا  نز  نیا  رگا  دیاش  .« دنک
دحا رد  هبیسن  هک  نیا  تشادن . یترورض  دنرضاح ، روشحلس  نانزریشمش  نادرم و  هک  اج  نآ  يو  داهج  گنج و  و  دوبن . بجاو  ههبج  رد 

بوجو رد  هک  دیدیم  بجاو  دوخ  رب  درکیم و  سح  ار  يزیچ  يو  ساسح  ریطخ و  هظحل  نآ  رد  دوب . یقافتا  ياهلأسم  دوب  هتفای  روضح 
هاپـس تشونرـس  یماـمت  يو  تسکـش  اـنف و  اـب  دوب و  ینلع  رطخ  ضرعم  رد  ربماـیپ  هظحل  نآ  تشاد . تسناوتیمن  يدـیدرت  نیرتمک  نآ 

رب ار  گنج  دوخ  هک  ربمایپ  یتح  دوب . هدرک  سح  ار  گرزب  ياـنعم  نیا  داـهن  كاـپ  زاـبناج و  نز  دـییارگیم . اـنف  یلک و  رطخ  هب  مالـسا 
 ] عافد گنج و  هب  ار  وا  تشاد  ناکما  هنوگچ  الا  و  دوب ، هدرک  سح  ار  انعم  نیا  یعافدیب ، ییاـهنت و  تیاـهن  رد  دوب ، هدرک  میرحت  ناـنز 

قشع نامیا و  میرح  زا  عافد  رد  نانآ  ياج  هب  هداتـسیا و  نز  نآ  کنیا  دندوب و  هتخیرگ  نادرم  يرآ  دنک . ضیرحت  شیوخ  هحفص 278 ]
نانآ دندوبن . وا  نادـنواشیوخ  شیرق و  زا  نارجاهم ، زا  ناگتخیرگ  نآ  رگم  و  دـیرخیم ... دوخ  نارـسپ  دوخ و  ناج  هب  ار  رطخ  هنوگ  ره 

قحرب و يربمایپ  ناونع  هب  ار  وا  باتک  وا و  لاس  هدزناپ  تدـم  نیا  ماـمت  رد  هدـید و  وا  زا  ار  نوگهنوگ  تاـمارک  تازجعم و  همه  نآ  هک 
نز تقو  نآ  دندوب و  هتخیرگ  ارچ  دنتـشاد ، تفرعم  وا  وا و  نید  لاوحا  رب  دوب و  نینچ  رگا  سپ  دندوب . هتخانـش  قدـصم  قداص و  یباتک 

مخز هدزاود  دوب و  هداتـسیا  شرانک  دوب ، هدـید  ار  وا  ییاهنت  دوب و  هدـمآ  ههبج  هب  ندـیگنج  هن  يدـنبمخز و  یناسربآ و  يارب  هک  ییاقس 
دوب دکؤم  نانچ  نایمخز  جورخ  نامرف  دـیاش  [ . 89 . ] دوب هدرب  تقبـس  يوگ  تفرعم  نامیا و  رد  نانیا  رب  ناسنیدب  دوب و  هتـشادرب  يراک 
دیاش ای  و  درکیمن ... يرگشیپ  دسالاءارمح  ههبج  نازابناج  هب  شنتسویپ  زا  ربمایپ  تشاد -  جورخ  توق  دمآیم و  نوریب  هبیسن  رگا  هک - 

و درب . نوریب  دوخ  اب  ار  نت  داتفه  ربمایپ  دناهتـشون  تسا . نشور  الماک  بلطم  کی  اـما  مینادیمن . ار  همه  نیا  اـم  دـنادرگیمزاب . ار  وا  زین 
ههبج هب  دوـخ  اـب  ار  ناـیمخز  طـقف  هک  دراد  حـضاو  حیرـصت  یعطق و  تلـالد  بلطم  نیا  سپ  دوـب . رفن  داـتفه  دودـح  زین  ناـیمخز  مـقر 

وباجتسا نیذلا  : دراد دسالاءارمح  هب  نایمخز  هحفص 279 ] يراصحنا [  جیسب  رب  تحارـص  هک  نآرق  هیآ  صن  رب  هوالع  انعم  نیا  دیؤم  . درب
توعد هب  دـسالاءارمح )  ) ههبج هب  نتـسویپ  رد  ندـش ، حورجم  یمخز و  زا  سپ  هک  نانآ  [ » 90 : ] حرقلا مهباصا  ام  دـعب  نم  لوسرلا  هللا و 

ناگدنسیون زا  نت  هس  ار  وا  تیاور  تسا . نآ  رگشرازگ  رکبوبا  رتخد  هشیاع  هک  تسا  رگید  یبلطم  ...« دنتفگ تبثم  خساپ  شربمایپ  ادخ و 
نینچ ریبز  رـسپ  هورع  هب  هشیاـع  . دـناهدرک شرازگ  ینـس  ناثدـحم  نادنمـشناد و  زا  نت  هدزاـی  لاوـقا  دانتـسا  هب  دوـخ  باـتک  هس  رد  ینس 

نتـشگزاب زا  دنتـشگزاب ، وا  زا  ناکرـشم  دـید و  ار  دـحا )  ) گـنج بیاـصم  ربماـیپ  نوـچ  رکبوـبا ، ریبز و  تردـپ  اـیآ ) هن   ) ییوـگ : تـفگ
هدامآ دـندز و  ودرا  دـسالاءارمح  رد  يو  هاپـس  بش  [ . 91 . ] رفن داتفه  تفگ : خـساپ  تشگزاب . نانآ  اب  یـسک  هچ  تفگ : هورع  . دندیـسرت

دنورب و يرفن  راهچ  هس  هورگ  ره  هکلب  هدودحم ، هشوگ و  کی  رد  یشتآ  هن  اما  دنزورفیب . شتآ  شنایهاپس  ات  داد  روتـسد  ربمایپ  دندش ...
هدید رود  هار  اهگنـسرف  زا  یهاگنابـش  شتآ  نیا  دنتخورفا ... شتآ  اج  هلگ  دصناپ  رد  نانآ  ور  نیا  زا  دنزورفیب . شتآ  هدـنکارپ  هدـنکارپ 
اقافتا و  دـیزرلیم ... دوخ  رب  يرگـشل  ناـنچ  تارفن  دادـعت  تمظع  زا  درکیم ، هحفـص 280 ] هدهاشم [  ار  نآ  هک  ینمـشد  ره  دـشیم و 
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تسج و رد  هورگ  نیا  تکرح  : » دوب هدومرف  يو  تشاد . رظن  رد  ار  انعم  نیمه  یـشتآ  نانچ  نتخورفا  رگـشل و  ناـنچ  جیـسب  زا  زین  ربماـیپ 
نخس نیا  و  [ 92 .« ] دنزیهرپیم ام  زا  زین  ار  تسدرود  نانمشد  دنکشیم ، مهرد  ار  کیدزن  نمشد  هک  نآ  رب  هوالع  نمشد ، بیقعت  وج و 
گنج هداـمآ  دـندرک و  قارتا  ارحـص  رد  هاپـس  بـش  نآ  . دوـمنیم ار  گـنج  یــسانشناور  اـهناج و  تخانــش  رد  قـیمع  كاردا  تیاـهن 
شیرق هاپس  یگنج  ياروش  . دناهدامآ نانآ  اب  هلباقم  يارب  هدش و  جراخ  هنیدم  زا  نانیا  هک  دندوب  هدینش  زین  شیرق  هاپـس  وس  نآ  زا  ... دندش

ياــهمخز هراــپ و  ياــهالوش  اــب  ... هدوـسرف هتــسخ و  هتــسکش ، مـهرد  یمخز ، یهورگ  زین  ناــنیا  .و  دوــب هـلمح  تشگزاــب و  هداــمآ 
زیچ ره  زا  شیب  هک  هتسخ ، هنسرگ و  هدناماو ، هدایپ ، یمخز ، رفن  داتفه  ، رفن رازه  هس  لباقم  رد  رفن  داتفه  ، تبیصم درد و  هقرغ  ، ناکچنوخ
هریت زا  هک  یناردارب  لثم  دـنراد و  هگن  اپ  رـس  دنتـسناوتیمن  ار  ناشدوخ  یـضعب  . دنتـشاد زاین  نامرد  وراد و  تحارتسا و  رتسب  باوخ و  هب 
گنج ــالامتحا  ادرف  و  ... هدــنز اــت  دــندوب  هدرم  رتــشیب  یگتفرنوـخ  درد و  یگتــسخ ، تدــش  زا  دنتــسویپ  هـهبج  هـب  لهــشالادبعینب 

نیا ارچ  اجبع ! ، نینچ نیا  ینایهاپـس  رفن  داتفه  ربارب  رد  هحفـص 281 ] راوهر [ ، ياهبوکرم  اب  هدامآ و  حلـسم و  رفن  رازه  هس  ، تفرگیمرد
نیرتـهب زورید  هک  يايرفن  رازه  هـس  دـنمزوریپ  هاپـس  اـب  هلباـقم  هـب  هتـشادرب و  ار  هتـسکش  مـهرد  یمخز و  رفن  داـتفه  . دوـب هدرک  ار  راـک 
تاکرح نیرتبیجع  زا  یلمع  نینچ  . دوب هدروآ  دوب ، هدروخ  تسکـش  اهنیمه  زا  هدش و  هلثم  دیهـش و  نارادغ  نیمه  تسد  هب  شنازیزع 

تردق و تیـصخش ، زاجعا  تکرح ، نیا  دوب . وا  یگدـنز  دوجو و  دومن  ریوصت  نیرتزیگناتریح  ایند و  ياهگنج  نیرتتفگـش  راگزور ،
نیا هب  یقطنم  چیه  رد  هک  ار  یلمع  نینچ  ارچ  یتسار  هب  دومنیم . شیوخ  هار  قدص  ادخ و  هب  نامیا  تیقلطم  دح  رد  ار  يو  حور  يرترب 

تسنامیم یعمجهتسد  راحتنا  کی  هب  نارگنیحطس ، بایهداس  نیبرهاظ و  نامـشچ  رد  لمع  نیا  دوب . هداد  ماجنا  دوبن ، مهف  لباق  اهیناسآ 
نیا اب  عقاو  رد  دوب . هدـیزرو  تردابم  ياهناعاجـش  قوف  و  میظع ، لمع  نینچ  هب  لیلد  جـنپ  هب  ربمایپ  دومنیمن . نینچ  زگره  هک  نآ  لاح  و 

نانمشد نوگهنوگ  توافتم و  ههبج  جنپ  تساوخیم  زورید  ناگدروختسکش  رهاظ  هب  نایمخز و  ناگتـسکش ، مهرد  جیـسب  ینعی  لمع ؛
هک ار  نمشد  نوتس  جنپ  تشاد  رظن  رد  دناشنب ... دوخ  ياج  رس  دناسرتب و  دنـشکب ، مهرد  هنادرم  هناگی و  تکرح  کی  اب  اجکی و  ار  دوخ 

دوخ رمع  رخآ  ات  رگید  هک  دهد  یـسرد  نانچ  ار  ههبج  جـنپ  ره  دنکـشب و  مهرد  دوب ، هدرک  هنخر  نمـشد  مجنپ  نوتـس  ناشمادـک  ره  رد 
يو دوخ  رابک !!! باحـصا  نامه  ههبج ، نیلوا  دـنیامنن . هدافتـساءوس  يو  يرهاظ  فعـض  زا  دـننکن و  نایـصع  ناـیغط و  یـشکرس ، سوه 
زین دـحا  رد  دــندش و  يریگرد  هحفـص 282 ] مدـع [  راتـساوخ  دـنداد و  ناشن  فعـض  نمـشد  اـب  هجاوم  زا  ردـب  رد  هک  ناـنامه  دـندوب ؛

ناشن دوخ  زا  يرهوج  نادنچ  ششوک  راک و  ماقم  رد  المع و  اما  دنتشاد ، ار  وا  اب  یتسود  تبحاصم و  ياعدا  هک  ناسک  نامه  دنتخیرگ .
زا داتفایم  رطخ  رد  ناشناج  یمک  دمآیم و  شیپ  زین  یتیعقوم  رگا  دندزیم و  نمـشد  هب  یمخز  هن  دـندروخیم و  یمخز  هن  دـندادیمن .
هب نانچ  ناشیـضعب  هک  دـندوب  یناسک  نانیا  دنتـشادن ... ابا  دـنهاوخب  ناـما  اهنایفـسوبا  زا  دـندنویپب و  هنیدـم  یمـسر  ناـقفانم  هب  هک  نیا 
هس ات  هک  دندرکیم  اهر  یقافتا  ره  تسد  هب  ار  همه  نآ  دندوب و  هجوتیب  دوخ  زیچ  همه  ناتسود و  ناشیکمه و  نامیا  مالسا و  تشونرس 
رب شیرق  نمـشد  زا  یتح  يرگید  سک  ره  زا  نانیا  يزاـبناج  تماهـش و  مدـع  یناـمیایب ، يرهمیب ، عقاو  رد  دـنتخیرگیم ... ار  هار  زور 
زین دندرمـشیم  وا  نادـنواشیوخ  نامرحم و  ناکیدزن ، ار  دوخ  هک  دارفا  هنوگ  نیا  زا  ربمایپ  هاپـس  نایم  رد  و  دوب . رتراوگان  رتخـلت و  ربمایپ 

يور يایشکرگشل  چیه  رد  هک  دنامهفب  یلخاد  رهمیب  نارای  هورگ  نیا  هب  تساوخیم  نایمخز  هاپـس  نداد  تکرح  اب  ربمایپ  دندوبن . مک 
تابث دوخ  زا  لاح  ره  رد  هک  دراد  زاین  هتـسش  ناج  زا  تسد  راکادف و  صلخم ، زابناج ، یهاپـس  هب  وا  دـنکیمن . هدرکن و  زاب  باسح  اهنآ 

دح رد  دنـشاب و  كدنا  رایـسب  هک  نآ  ولو  هک  تسا  ناییادخ  ناییادـف و  هورگ  نیا  اب  دـنهد و  ناشن  هنافراع  هناناج و  يزابناج  هناقـشاع و 
ناشن نایناهج  هب  حیولت  حیملت و  هب  ربمایپ  دوریم . نوریب  نانآ  اب  دنکیم و  هیکت  نمشد  اب  گنج  هب  دنشاب ، زین  ناوتان  یمخز و  رفن  داتفه 

دنمورین و راوتـسا ، ملاس و  سب  ناشنطاب  قمع  رد  اما  دنناوتان ، یمخز و  هتـسکش و  رهاظ  هب  دـنچ  ره  رامـشمک ، رفن  داتفه  نیا  هک  دادیم 
دادـعت نیمه  تمه  نمی  هب  تسا  هدـش  وا  بیـصن  هک  يزوریپ  ره  دـناهدرب و  ناماس  هب  ار  وا  ههبج  راک  هک  دنتـسه  نانیا  المع  دـنرادیاپ و 
نایمخز هاپـس  هک  دـنایامنب  ناگمه  هب  تساوخیم  وا  تیمک . هن  تشاد  راک  تیفیک  هب  وا  تسا . هدوب  زابناج  هحفص 283 ] زابرس [  كدنا 
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گنج هب  رفن  دـصتفه  اب  وا  هک  دـننیبب  ات  دزومایب  ار  ندرک  هاگن  مدرم  هب  تساوخیم  فیکف ...؟ فیک  هب  اـما  دـنامک ، مک  هب  دـنچ  ره  يو 
. دوب هتفر  گـنج  هب  نیتسار  زوسلد  نیدكاـپ و  راـی  رفن  لـهچ  دـص و  اـب  هک  تسا  نیا  تقیقح  هکلب  دوب . هتفرن  شیرق  اـب  هلباـقم  دـحا و 

... دـناهدش یمخز  راپ و  تل و  ناشرفن  داتفه  دـناهدش و  هتـشک  ناشرفن  داتفه  يرفن ، لهچ  دـص و  دادـعت  نیا  زا  هک  تسا  نیا  زین  شلیلد 
نایمخز یشکرگشل  اب  هک  ياههبج  نیمود  دندوب . نیغورد  رگشل  یهایـس  هاپـس و  کسرتم  دناهدرکن و  يراک  المع  رگید  دادعت  نآ  سپ 

شیپ هک  تسا  یسک  نامه  هللادبع  دوب . لولس  یبا  نب  هللادبع  یگدرکرس  هب  هنیدم  یلخاد  ناقفانم  هورگ  دنکشب ، مهرد  تساوخیم  دوخ 
تسکش همطل ، نانچ  گنج  زا  شیپ  دیشک و  بقع  هنیدم  هب  دوخ  اب  تشادرب و  ار  نازابرس  نانامیپمه و  زا  رفن  دصیـس  دحا ، يریگرد  زا 

هک نیا  زا  اهنت  هن  هک  دنامهفب  نانآ  هب  تساوخیم  لمع  نیا  اب  ربمایپ  هجیتن  رد  دروآ . دیدپ  ناناملسم  ههبج  رد  ياهنادرمناوجان  فاکش  و 
دادـعت هب  وا  هدـشن و  دراو  وا  رب  ياهمطل  نیرتمک  درادـن و  رطاخ  رب  يراب  تسا ، هدیـشک  رانک  هتـشادرب و  ار  دوخ  قفاـنم  ناراـی  هاپـس و  وا 
يرهاظ يورین  يروص و  تردـق  رهاظ و  هب  دزومایب  نانآ  هب  تساوخیم  اـقافتا  هکلب  دـنکیمن ، هیکت  قفاـنم  نیزراـبم  تارفن  و  رواـگنج ،

اهتریغ اهتمه ، اهتین و  يدادتشا  يرهوج و  تکرح  و  حور ، نطاب  ناج و  هرهوج  وا  هب  درادن . اکتا  دوخ  نازابرس  يرهاظ  تمالـس  یندب و 
نیغورد توربج  لالج و  نوگانوگ و  ياهحالـس  هدایپ و  هراوس و  تارفن  اهتیمک و  هب  هن  تسا و  هتـسب  لد  هک  تسا  یناـمیا  ياـهتیمح  و 

شنایهاپس زا  رفن  دصیس  يو  رگا  هک  دنامهفب  ناقفانم  هدرکرـس  هب  تساوخیم  هحفـص 284 ] تسا [ ... شیامن  شیارآ و  همه  هک  اههاپس 
مهم يو  يارب  دربیم  مه  رفن  دصشش  رگا  هکلب  تسا ، لهس  رفن  دصیـس  دسارهیم ، دنزیم و  اج  تکرح  نیا  زا  يو  هدیـشیدنا  هدرب و  ار 

دندنامیم ناحورجم  نارادافو و  زا  دودعم  ینت  دنچ  وا و  طقف  دـنتفریم و  همه  رگا  هکلب  زین  دـنتفریم و  مه  رفن  دـصتفه  رگا  یتح  دوبن .
رهـش فارطا  ياـهناماس  دوهی  هنیدـم و  ناـیدوهی  هورگ  دنکـشب ، مهرد  تساوخیم  یـشکرگشل  نآ  اـب  هک  ياههبج  نیموس  ... دوـب یفاـک 

هت زا  دروخ  تسکش  دحا  رد  نوچ  دندومنیم و  شاهرخسم  رس  تشپ  دندرکیم ... یهاوخدب  دنتفگیم و  دب  وا  هب  نخس  رد  نانیا  دندوب .
گرم و يوزرآ  رد  المع  دنتفرگ ... کین  لاف  هب  دوخ  يارب  دندناوخ و  وا  يدعب  ياهتسکش  تامدقم  ار  تسکـش  نیا  دنتـشگ و  داش  لد 

اجرب اپ  نانآ  اب  دوخ  هناتسود  حلص  ياهنامیپ  ظفح  هب  ربمایپ  اما  دنتشادیمن . ناهنپ  سک  چیه  زا  ار  دوخ  يوزرآ  نیا  دندوب و  يو  يدوبان 
زا هورگ  نآ  هتبلا  .) دندوب هدزن  ینکـشنامیپ  فالخ و  راکـشآ ، تنایخ  هب  تسد  وا  هیلع  المع  فارطا  هنیدـم و  دوهی  نونک ، ات  اریز  دوب ...

دوخ اب  هک  ياهماننامیپ  نامه  قباطم  دـندوب ، هداد  وا  هیلع  یمـسر  گـنج  نـالعا  هدرک و  راکـشآ  تناـیخ  هک  عاـقنیقینب  نوچ  ار  ناـشیا 
اطخ و فارطا ، هنیدم و  نایدوهی  ناگدنامزاب و  ریاس  زا  نونک  ات  اما  دوب . هدنار  رهش  زا  هدرک و  رفیک  فیفخت  هجرد  کی  اب  تشاد  ناشیا 

هجیتن رد  دوب )... هدیدن  دوب ، ضامغا  لباق  هاوخکین  ياورنامرف  کی  شرگن  یلک  هزوح  رد  مه  نآ  هک  هاگهگ  زج  يراکشآ  ینکـشنامیپ 
دوخ يزوریپ  ار  شتـسکش  دـندادیم و  شمانـشد  ابلاغ  هک  نانآ  هب  تساوخیم  لمع  نیا  اب  تشادـن  يزیتس  زین  نایدوهی  اب  هک  نآ  نمض 

نازابناج و نامیا و  ینطاب  تیهام  تیوه و  هب  دننکن و  شوخ  لد  وا  يرهاظ  ياهتـسکش  هب  نانآ  هحفص 285 ] هک [  دنامهفب  دندرمشیم ،
لمع نیا  اـب  دوـب . شیرق  رگـشل  دنکـشب ، مهرد  تساوـخیم  یـشکرگشل  نآ  اـب  هک  ياهـهبج  نیمراـهچ  . دـنیامن هجوـت  وا  نـید  ناییادـف 

لد دوخ  نایرگشل  يرهاظ  تکوش  توق و  نازابرس ، رامش  هاپس ، يورین  هب  هن  وا  هک  دناسانشب  دوخ  نامصاختم  نانمـشد و  هب  تساوخیم 
هب تاـظحل  تاـنآ و  یماـمت  رد  دـنکیمن و  يراددوخ  زین  دوخ  هاپـس  هیفـصت  هیبـنت و  زا  تاـیعقوم  نیرتریطخ  رد  یتـح  هکلب  تسا ، هتـسب 

نتسب لد  نامیا و  صالخا و  اب  نوچ  دنگنجیم و  هک  تسادخ  يارب  نانیا  هک  دننادب  دیاب  شیرق  دشیدنایم . هک  تسا  دوخ  هاپس  صولخ 
تـسا تاهج  نیمه  هزجعم  اب  دنک و  ناشزوریپ  هک  تسادخ  رب  سپ  دـنگنجیم ، هک  تسا  یهلا  نیتسار  تبحم  قشع و  ینطاب و  تمه  هب 

وا نازابرـس  صولخ  هجرد  هب  ادـخ  هک  دـنامهفب  تساوخیم  یجراخ  نمـشد  هب  اهنت  هن  لمع  نیا  اب  وا  دـش . دـنهاوخ  زوریپ  دـننادیم  هک 
هب ار  نایمخز  طقف  ندرک و  هیفـصت  لمع  نیا  اب  هک  دنامهفب  زین  یلخاد  يافویب  نارای  هب  تساوخیم  نینچمه  هکلب  دراد ، تیانع  هجوت و 

تمه هب  دوش ، مالـسا  هاپـس  بیـصن  يايزوریپ  تسا  رارق  رگا  هک  دننادب  دننک و  تیبرت  دـنهد ، رییغت  ار  دوخ  دـنیآ ، دوخ  هب  ندرب ، ههبج 
اب هک  ياههبج  نیمجنپ  هرخالاب  و  يرهاظ . شیامن  شیارآ و  اعدا و  تکوش و  يزاسرهاظ و  هن  تسا ، ینطاب  نامیا  قشع و  ددم  تفرعم و 
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هنیدـم فارطا  رد  هـک  دـندوب  ینایودــب  نوـگهنوگ و  ياـههریت  ناـمدرم  بارعا و  لـیابق  دنکــشب ، مـهرد  تساوـخیم  یــشکرگشل  نآ 
یناسآ هب  هتشگ و  ناوتان  فیعض و  وا  هک  دندوب  نآ  هشیدنا  رد  اسب  هچ  دندوب و  هدینـش  دحا  رد  ار  وا  تسکـش  ربخ  هک  نانآ  دنتـسیزیم .
تحص داد  دهاوخ  یهاوگ  خیرات  هک  نانچ  زین  وا  بئاص  سدح  نیا  دنزاسب . ار  هحفص 286 ] شراک [  هدرب و  شروی  هنیدم  هب  دنناوتیم 

دنتـشادن وا  اب  یبهذم  گنج  و  دنتـشادن ، ار  شیرق  هنارفاک  دص  رد  دص  هاگرظن  المع  هک  فارطا  لیابق  اریز  تسویپ . تیعقاو  هب  تشاد و 
زا ره  دوب -  ناشموسرم  تداع  مومذم و  هشیپ  هک  نانچ  دمآیمن ، ناشدب  دندوب و  كانمیب  دنز ، مه  هب  یتردـق  هنیدـم  رد  وا  هک  نیا  زا  - 

هثداح دنـسرب ... ییاهتورث  هب  یناسنا  سوفن  ماشحا و  لاوما ، جارات  رد  دنربب و  یتراغ  دـننک ، ياهلمح  یهورگ  هلیبق و  ای  رهـش و  هب  یهاگ 
تـسار دـق  ناکما  یتسکـش  نانچ  ربارب  رد  دـمحم ، رگید  هک  دـندرکیم  رکف  دوخ  اب  اریز  دوب ... يزیچ  نینچ  يارب  تیعقوم  نیرتهب  دـحا 

نینچ رد  دنناوتیم ، نانآ  دنام و  دهاوخن  رمثیب  وا  هیلع  ياهلمح  چیه  دمآ و  دهاوخرد  اپ  زا  یلواطت  نوخیبش و  ره  اب  و  درادـن . ار  ندرک 
هدمآ دسالاءارمح  هقطنم  هب  ینازابرس  نینچ  اب  ... دندرگزاب هنیدم  زا  یلاع  جارات  رپ و  تسد  اب  دربیم ، رس  هب  يو  هک  یتیعـضو  تیعقوم و 
قافتا دحا  گنج  لاوش  همین  هبنـشکی  زور  دنک . بوکرـس  ار  نمـشد  هورگ  جـنپ  ره  تکرح  کی  اب  هک  دوب  هداد  رد  نت  یگنج  هب  و  دوب ،

دبعم یبا  نب  دبعم  هبنـشهس  زور  ینعی  ادرف  مدهدـیپس  . دوب هدـناسر  دـسالاءارمح  هب  ار  دوخ  هدرک و  تکرح  حبـص  زا  سپ  هبنـشود  داتفا ...
هب زونه  دوب و  كرـشم  دبعم  دید . شیرق  اب  گنج  هدامآ  یتلاح  نانچ  رد  ار  وا  تشذـگ و  ربمایپ  رب  هعازخ  هلیبق  گرزب  رورـس و  یعازخ ،

مالسا رب  ار  ناشیا  زگره  ربمایپ  دنتشاد و  ملـس  حلـص و  نامیپ  ربمایپ  اب  نانیا  دنتـسیزیم . هماهت  رد  هعازخ  مدرم  وا و  دوب . هدیورگن  مالـسا 
هحفص 287] تیاهن [  رد  دندوب و  كرـشم  ناشیمین  دندوب و  هدش  ناملـسم  ناشدوخ  هعازخ  موق  زا  یمین  همه  نیا  اب  دوب . هدرکن  روبجم 
اب درکیم ، راتفر  رگید  لیابق  ریاس  اب  هک  نانچ  تسیزیم  هنیدم  رد  ربمایپ  هک  یتدم  مامت  رد  نوچ  لاح  ره  هب  اما  دنتسیزیم . مه  اب  مهافت 
هچ ناشیمامت  نانیا  تسیزیم . نانیا  اب  ناشتـسارح  ظفح و  لئاسم و  زا  يرادـبناج  يزوسلد و  لامک  رد  دوب و  تبحم  رهم و  رب  زین  نانیا 

. دندیدیم دوخ  یلیابق  یتشیعم و  یتسیز ، تحلـصم  عفن  هب  هنیدـم  رد  ار  وا  تردـق  ظفح  دـندوب و  هتـسبلد  ربمایپ  هب  نمؤم  هچ  كرـشم و 
رگا هک  ناشورملق -  عفانم و  دودـح ، ظفح  هقطنم و  رب  تراظن  قاثیم  دوب . نانآ  اب  دوخ  ياهقاثیم  بظاوم  ربماـیپ  تدـم  نآ  ماـمت  رد  اریز 

سیئر دـبعم  . دنـشوکب دوخ  یـضارا  تیمامت  ظفح و  رد  دـنرادن و  ناهنپ  رگیدـکی  زا  دـنک -  زیمآکیرحت  یکرحت  ناـشمیلقا  رد  یـسک 
نیا ات  دوب  رظتنم  ربمایپ  دنتشاذگیم و  مارتحا  رگیدکی  هب  وا  ربمایپ و  تشاد . تسود  ناج  لد و  زا  تشاد . تسود  ار  ربمایپ  نانآ  كرـشم 

مهاـفت تبحم و  ساـسا  رب  ناـنیا  دوب  هچ  ره  يراـب  دوب . هدیـسرن  ارف  زونه  يزور  ناـنچ  و  درواـیب . ناـمیا  دوخ  هناـبلطواد  درم ، يزور  هک 
زا دناهداد و  فاصم  ربمایپ  اب  دحا  رد  شیرق  هک  تسنادیم  دبعم  دنتـشادیمن . ناهنپ  مه  زا  ار  ارحـص  ثداوح  دـندوب و  رگیدـکی  رادزار 
رب شیرق  تاکرحت  روما  شرازگ  زین  يو و  لاح  صحفت  يارب  يو  هک  دوب  یلاوحا  نینچ  رد  . دوب ربمایپ  تشونرـس  نارگن  اقیمع  ور و  نیا 

دادعت زین  دوب و  هدینـش  دحا  رد  ار  ربمایپ  تسکـش  ربخ  دش . قیمع  یتفگـش  تریح و  هقرغ  وا  بیجع  نایهاپـس  ندید  زا  تشذـگ و  ربمایپ 
دشاب هدرک  نمشد  يوس  هب  ور  یهاپس  نینچ  اب  وا  هک  نیا  اما  تسنادیم . دوب  شهاپس  مهد  کی  زا  شیب  هک  ار  وا  يادهـش  رامآ  تافلت و 
رواـب تسناوتیم  هنوـگچ  دوـب ، هحفـص 288 ] هدـیدن [  دوـخ  نامــشچ  اـب  رگا  درک ... تسناوـتیمن  رواـب  ار  يریذـپانفصو  ربـخ  نـینچ 
ریثأت وا  رب  ربمایپ  نازابرـس  هنحـص  نانچ  شیوخ ... قشع  نامرآ و  هار  رد  يزابناج  هنوگ  ره  هدامآ  هتـسش و  ناج  زا  تسد  یهورگ  ... دـنک

یمدرم يرآ  : دش لوغـشم  دنمتردق  رگـشل  نیا  حدم  رد  ياهماکچ  نتخاس  هب  قوش ، قشع و  روش و  اپارـس  دـیزرل و  دوخ  رب  هک  تشاذـگ 
تسکش یناسآ  هب  هک  دنتـسین  یهورگ  نانیا  تفایرد  تسـشن ... دنهاوخن  اپ  زا  دنرابن ، نمـشد  رب  ار  گرم  ات  دنگرم و  هب  ممـصم  هک  دید 

ره هک  ینازابرـس  هچ  دـیآیمن ... فصو  هب  هک  دـشخردیم  تبیه  نامیا و  تمظع ، زا  يرون  ناشنیبج  رب  دـنوش . عمق  علق و  ای  دـنروخب و 
یمالس تیحت و  هدرک و  يرادید  ار  وا  دمآ و  ربمایپ  دزن  دنگرم ... دنموزرآ  نآ  زا  رترب  يزیچ  بلط  هب  دناهتشک و  دوخ  رد  ار  گرم  کی 

وت رب  هچنآ  دنگوس  ادـخ  هب  دـمحم  يا  تفگ -: نینچ  وا  هب  تبحم  رهم و  هب  دورب  هک  نآ  زا  شیپ  اما  تفرگ . نتفر  هزاجا  سپـس  تفگ و 
یهاوـخیم هچ  ره  رد  دـنک و  تايراـی  هک  مهاوـخیم  ادـخ  زا  تسا . رابهودـنا  گرزب و  زین  نم  رب  وـت  نادیهـش  تبیـصم  مغ و  دیـسر ،
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ءاحور یهار  تفر و  نایفـسوبا  يوس  هب  دراد ، رـس  رد  هچ  دـیوگب  ربمایپ  هب  هک  نآ  یب  هاگ  نآ  ... دراد تتمالـس  هب  دـیامن و  تدـنمزوریپ 
نایهاپـس هب  هلمح  دـصق  گـنج و  میمـصت  هناـعطاق  ناـنآ  دـش . دراو  وا  گـنج  نارـسفا  همیخ  هب  تسارکی  دیـسر  نایفـسوبا  هب  نوچ  . دـش
ناتـسود زا  هعازخ  موق  ياوشیپ  هک  اج  نآ  زا  و  تشاد . ار  وا  رابخا  دوب و  هتـشذگ  دمحم  رگـشل  رب  دبعم  کنیا  دنتـشاد ... ار  دسالاءارمح 

دنتفگ دبعم  هحفص 289 ] هب [  دندینشیم ... ار  وا  یگدامآ  تاکرادت و  عون  دمحم و  يودرا  يایاضق  دیاب  دوب ، شیرق  رگـشل  نایفـسوبا و 
هرهچ رب  يدنخزوپ  دبعم  دندرگیمنزاب . دننکن  هرـسکی  یمامت  هب  ار  شراک  ات  دنراد و  ار  دمحم  نایهاپـس  هیقب  نتـسکش  مهرد  دـصق  هک 
ادـخ هب  دوزفا -: كرـشم  درمناوج  ییوگیم ؟ ار  بلطم  نیا  لـیلد  هچ  هب  ارچ ، ینکن -. ار  يراـک  نینچ  تسا  رتهب  تفگ : دز و  نایفـسوبا 

گـنج و هساـمح و  هلعـش  اپارـس  ماـقتنا و  هتخورفا  ییاـههرهچ  اـب  مدـید . امـش  یپ  رد  گرزب  نارگ و  یهورگ  اـب  ار  دـمحم  هک  دـنگوس 
نوزفا شنارای  نایفسوبا و  مشچ  رد  دوب  هدید  هک  ار  هچنآ  تیفیک  هک  نآ  يارب  ... هشیب ناریش  نوچ  ممـصم  رواگنج و  ینادرم  يزابناج ...

يزوریپ دمحم و  ياوه  شلد  لاح  ره  هب  اریز  دوزفا . دوخ  زا  زین  ربمایپ  هاپـس  تیمک  رب  دبایرد  رتهب  نایفـسوبا  هک  دیوگب  ار  يزیچ  دنک و 
ياـههلاجر هورگ  نیا  رب  ار ، نیتـسار  درم  نآ  ربارب  اهدـص  تشادـن ، یناـمیا  داـقتعا  دـمحم  هب  دوـب و  كرـشم  هک  نـیا  اـب  تـشاد و  ار  وا 

درکیم هغلابم  دادیم و  نخـس  داد  دمحم  هاپـس  تردق  يرهاظ و  تمظع  رد  يدح  هب  دـیاب  تشاد . رتتسود  تسنادیم و  رترب  نزغورد 
نایفـسوبا . تشادیمزاب ربماـیپ  هب  هلمح  زا  ار  ناـنآ  دوب  هک  یتیفیک  ره  هب  دومنیم و  لـماک  فیعـضت  ار  شیرق  هاپـس  یناور  ظاـحل  هب  هک 

امش راتشک  گنهآ  ریثک  یعمج  اب  دنتـسه . دسالاءارمح  رد  نانآ  دندوب -؟ اجک  دندرکیم ؟ هچ  يدید ؟ هچ  وگب  تفگ : وا  هب  هدزتشحو 
هک منکیم  امش  هب  یتحیصن  دنگوس  ادخ  هب  دننانآ ... اب  زورما  دندوب ، هتـسویپن  ناشتیعمج  هب  دحا  رد  زورید  هک  یناسک  یتح  دناهدرک . ار 

دیبنجب دـییایب  امـش  هحفــص 290 ] اـت [  مدـید ، نـم  هـک  یممــصم  هورگ  نآ  اریز  دـینک . رارف  رتدوز  هـچ  ره  دـیزیرگب ... دـیریذپب . دــیاب 
بارطضا تشحو و  راچد  نانخس  نیا  ندینش  هب  شیرق  نایهاپـس  . دنروآیم تاغوس  ناتیارب  ار  گرم  دنـسریم و  هار  زا  ناشناراوسهیالط 

مالـسا هاپـس  يدنمتردق  میمـصت و  تکوش ، تزع ، رد  دبعم  هک  دوب  يراعـشا  دوزفا ، نانآ  تشحو  تدش  رب  هک  هچنآ  هاگ  نآ  و  دندش ...
ره يرارف  هکلب  تشگزاب ... اهنت  هن  ... دنتفرگ نتـشگزاب  هب  میمـصت  درک ... لیدبت  هلزلز  هب  ار  نانآ  هزرل  یتایبا  نینچ  ندینـش  دوب ... هدورس 

و [ 93 . ] دینش ار  ناشکچوک  ویرغ  نوچ  دز  وناز  سرت  زا  مبوکرم  : دناوخیم نینچ  ناشیارب  ار  دوخ  راعشا  دبعم  ... رتاباحمیب رتعیرـس و  هچ 
هقرغ نیز ، هناـخ  رد  راوتـسا  مشخ ، زا  هدـنکآ  ، شوـپهرز دـناهدمآ ، راکـش  هب  ناریـش  نوـچ  ، تشگ يراـج  ناـشناراوس  تکرح  رد  نـیمز 

راوسهـش ياوـل  ریز  رد  هک  هگنآ  . دوـب هدـمآ  تکرح  هـب  هزرل  زا  زین  نـیمز  ییوـگ  وـت  و  مدـید ، نـینچ  نوـچ  مـتخیرگ  مدـیزرل و  ، حـالس
انامه . دریگ ورف  ار  ءاحطب  نانآ  یناسنا  جاوما  هک  هاگ  نآ  .و  دنک یقالت  امش  اب  نوچ  نایفـسوبا  رب  ياو  متفگ  . دندوب هدش  عمج  ناشنمیهم 
دمحا هاپس  زا  ار  امش  هحفص 291 ] دجنسیم [ . ار  لئاسم  دراد  درخ  ناشیا  زا  هک  سک  نآ  ره  . میوگ تحیـصن  زوسلد و  مرح  لها  رب  نم 

نایفسوبا رب  یقیمع  ریثأت  نانچ  تایبا  نیا  . تسا تقیقح  منکیم  هاگآ  نآ  هب  ار  امش  هک  هچنآ  .و  دنتـسین شابوا  شناراوس  هک  منازیهرپیم 
رارق رب  ار  رارف  رتشیب ، عقاو  رد  تشگزاب  ياج  هب  داد و  هکم  هب  ار  نایهاپس  تشگزاب  شابهدامآ و  روتسد  هلاصفالب  هک  تشاذگ  شنارای  و 
نوچ نمـشد ، هاپـس  دارفا  زا  یحمج  بهو  نب  ریمع  ردـب  گـنج  رد  دوـبن . هقباـسیب  شیرق  هاپـس  ناـیم  رد  يزیچ  نینچ  ... دـنداد حـیجرت 

حلـسم و نادـنچ  هن  دـید  ار  ینادرم  يو  دـیزرل . دوـخ  رب  دـناهدامآ ، هتـسشن و  گـنج  مدهدـیپس  رد  هنوـگچ  هـک  دـید  ار  مالـسا  ناـیهاپس 
هداتفا و دوگ  اهمـشچ  ياههقدـح  دـندوب . ناوختـسا  تسوپ و  همه  هک  هنهرب  اپ  زابرـس  یتشم  فک ... رب  ناج  همه  اـما  كدـنا و  ، رامـشیب

نیا نوچ  گرم ... هدامآ  هدرشف و  اههجنپ  رد  ار  اهریـشمش  هضبق  ممـصم . هدرـشف و  مه  رب  ار  اهنادند  هتـسخ . رغال و  نوخهساک . اهمـشچ 
ریـشمش و ناشهاگهیکت  مدـید  هتـسشن  نم  هک  یناـنیا  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ -: تشگزاـب و  دوخ  كرـشم  ناراـی  يوس  هب  دـید  ار  هرظنم 
هب ات  دناهدرک و  راب  دوخ  تشپ  رب  ار  يدوبان  گرم و  هک  دنتسه  ینیگمشخ  رغال و  نارتش  تسا . ناشماقتنا  ناشمایق  تمه و  ناشهاگهانپ 
رس تشپ  زا  اما  تفرگ . شیپ  ار  هکم  هار  تشگزاب و  باتش  هب  نایفسوبا  . دش دنهاوخن  هتشک  دنـشکن  ار  ام  زا  ناشدوخ  ربارب  نیدنچ  دادعت 

يوس هب  هک  دیسر  سیقلادبع  مدرم  زا  یناوراک  هب  هار  رد  دریگب ... ار  وا  دمحم  هاپس  دراد  ناکما  هظحل  ره  دیـسرتیم  دوبن و  نئمطم  دوخ 
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ره هب  دیاب  دوب و  تصرف  نیرتهب  نیا  دـنرخب ... رابوراوخ  هقوذآ و  دوخ  يارب  هنیدـم  زا  ات  دـنتفریم  نانیا  دـنتفریم . هحفص 292 ] هنیدم [ 
سیئر هب  تشادیمزاب . شیرق  هب  هلمح  زا  ار  دمحم  ات  دیـشیدنایم  ياهشقن  درکیم و  يراک  درکیم و  هدافتـسا  ناوراک  نیا  زا  دوب  هنوگ 

دـمحم و هب  ام  يوس  زا  یگتخاس  نیغورد و  یماغیپ  تسوت . عفن  هب  هک  میدـنبب  مه  اب  يرارق  و  مینکب . مه  اب  ياهلماعم  ایب  تفگ : ناوراـک 
تفریذـپ و ناوراک  سیئر  داد . میهاوخ  وت  هب  زیوم  رتش  رابهد  ظاـکع  رازاـب  رد  يدـمآ  هکم  هب  تقو  ره  ضوع  رد  ناـسرب و  شنایرگـشل 
و ناسرتب ، ام  اب  دروخرب  زا  ار  وا  يدناسر  دمحم  هب  ار  تدوخ  نوچ  تفگ -: نایفـسوبا  دناسرب ؟ دـمحم  هب  دـیاب  ار  یماغیپ  هچ  هک  دیـسرپ 

تسا هدیسر  کمک  هاپس  فارطا ، زا  نایفسوبا  يارب  وگب  ناشیا  هب  دنتسه ... دسالاءارمح  رد  نانآ  دنکن . هلمح  ام  هب  زگره  هک  نک  يراک 
نخس نیا  زا  نایفسوبا  دصق  دنراد ... ار  دسالاءارمح  گنهآ  تسا ، هدیدن  ار  شریظن  هنیدم  نونک  ات  هک  یهاپـس  نارگ ، یهاپـس  اب  نانآ  و 

ره دننک و  هدافتسا  تصرف  زا  نانآ  دنریگب و  یعافد  عضوم  دسالاءارمح  رد  مصاخم  هوبنا و  یشترا  ربخ  ندینش  هب  مالسا  هاپس  هک  دوب  نآ 
نیغورد نخـس  دـندناسر و  دـسالاءارمح  هب  ار  دوخ  ربخ  نیا  اب  سیقلادـبع  ناوراک  ... دـنناسرب هکم  نما  ياـههنارک  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ 

نطاب تابث  یبلق و  نانیمطا  يدرسنوخ ، لامک  رد  دنکفین و  هرهچ  رب  یگنژآ  نیرتمک  نخس  نیا  ندینش  هب  ربمایپ  دندرک . شرازگ  ار  دوخ 
زور . دـش ناشیا  رظتنم  و  هحفـص 293 ] تسا [ ». ناـنابهگن  نیرتـهب  وا  هک  سب ، ار  اـم  ادـخ  يراـی  لـیکولا : معنو  هللا  انبـسح  :» تفگ نینچ 
مامت تعرـس  هب  نانآ  هک  تفای  ربخ  ادعب  دوبن ... يربخ  كرـش  هاپـس  زا  دوب و  هدـنام  دـسالاءارمح  رد  ار  هبنـشراهچ  هبنـشهس و  هبنـشود و 

ار نانآ  اب  گنج  گنهآ  دوب و  نمـشد  بیقعت  رد  زور  جنپ  دـحا ، گنج  زا  سپ  هلـصافالب  ناسنیدـب  ... دـناهتخیرگ هدرک و  ینیـشنبقع 
خیرات ... تشگیمزاب هنیدم  هب  هبنشجنپ  دوب و  هدمآرب  نمـشد  بیقعت  هب  هدرک و  تکرح  هبنـشکی  دوب . هداد  خر  دحا  گنج  هبنـش  تشاد .

فرظ دـح  رد  هک  ار  تواـفتم  ینتفگاـن و  ياـهتمظع  اـسب  خـیرات  . درامـشب وا  تاـحوتف  نیرتـگرزب  زا  ار  دـسالاءارمح  هک  هدرک  شوـمارف 
. تفرگ ار  شیرق  هاپس  زا  يریـسا  دسالاءارمح  زا  تشگزاب  رد  ... دیوگیمن بلغا  ور  نیا  زا  دمهفب و  دناوتیمن  دجنگیمن  ماع  ياهکاردا 

دوخ قیفر  لاوحا  زا  هک  نآ  یب  هدرک و  چوک  هتفر و  رفک ، نایهاپس  ینعی  دوب ... هتفر  باوخ  هب  ارحص  رد  هدناماو و  شیوخ  رگـشل  زا  يو 
نودـب داهن و  تنم  وا  رب  ردـب  رد  ربمایپ  هک  دوب  يرعاش  ناـمه  هزعوبا  راـتفرگ  هتفر  باوخ  نیا  دـندوب . هداـهن  ياـج  رب  ار  وا  دـنوش  اـیوج 
شدازآ اهنت  هن  زین  ربمایپ  نک . مدازآ  شخبب و  نم  رب  اـهنآ  رطاـخ  هب  مراد ، رتخد  دـنچ  نم  دوب  هتفگ  ربماـیپ  هب  شدوشخب . هیدـف  تفاـیرد 

رگید هک  درک  نامیپ  وا  اب  طقف  داد و  وا  هب  زین  تشگزاب  هار  داز  هیدف ، ندوشخب  رب  هوالع  و  دومن ، فعاضم  یتبحم  شقح  رد  هکلب  درک ،
درک و ینکـشنامیپ  اهنت  هن  سانـشانردق  درم  اما  دنکن . جیـسب  وا  هیلع  ار  یهورگ  زین  دیاین و  نوریب  قج  هاپـس  اب  گنج  هحفص 294 ] هب [ 
رد دروآ ... وا  گنج  هب  دومن و  جیـسب  يو  هیلع  ار ) رودزم  نایوجگنج   ) هکم شیباـحا  زا  یهورگ  هکلب  تفرگ ، چـیه  هب  ار  ربماـیپ  تبحم 

ةریغم نب  هیواعم  داتفا ، وا  تسد  هب  دسالاءارمح  زا  سپ  هک  ناریـسا  زا  رگید  ... داد دیلپ  نکـشنامیپ  دینع و  درم  لتق  هب  نامرف  ربمایپ  هجیتن 
ربماـیپ و اـب  هشیمه  يو  تـسا .. رفک  هاپـس  رارـشا  زا  هـیما و  نادـناخ  زا  ناورم ، کلملادـبع  يرداـم  دـج  درم  نـیا  تـسا . صاـعلایبا  نـب 
، دـحا زاغآ  رد  دوب . ملظ  ناماگـشیپ  زا  زین  دـحا  گـنج  رد  تشاد . هناـشنمدد  يزوتنیک  هناـیوجزیتس و  يدروخرب  قح  نید  ناگدـنورگ 
هدیرد و يولهپ  اب  ار  وا  و  دیـسر ، وا  هزانج  يالاب  هک  نآ  زا  سپ  دش ، دیهـش  هزمح  تخاتیم و  شیپ  شیرق  دوس  هب  ملظ  يورین  هک  یتقو 
دش و شوشغم  هبولغم و  گنج  هک  نآ  زا  سپ  اما  دیرب . ار  هزمح  ینیب  زین  وا  دش و  مخ  دید ، هدش  عطق  ياپ  تسد و  هدـمآ و  نوریب  رگج 
شیوخ و ناج  تاجن  يارب  دید و  مالسا  هاپـس  نایم  رد  ار  دوخ  هاگان  تخیر ، مه  هب  زیچ  همه  نایهاپـس ، یقالت  نیگمهـس  هظحل  کی  رد 

هاپـس هب  نتـسویپ  ياج  هب  اما  تخیرگ ... ههبج  زا  دوب ، هدش  هتخیـسگ  يدوخ  نایهاپـس  اب  شایطابترا  طخ  هک  اج  نآ  زا  و  گرم ، زا  رارف 
چیه هب  رگید  دوب و  هدـش  مامت  گـنج  تفاـی ... هنیدـم  فارطا  رد  ار  دوخ  دورب ، هکم  يوس  هب  هک  نآ  ياـج  هب  درک و  مگ  ار  هار  شیرق ،
رهـش هب  ار  دوخ  یناـهن  هنوگ  هب  یخیراـت  هچ  رد  هدـش و  دراو  هنیدـم  هب  هنوـگچ  هک  نیا  دوـش . قـحلم  شیرق  هاپـس  هب  تسناوـتیمن  هجو 

هحفص 295] ای [  هبنشود و  زور  الثم  سپـس  دشاب و  هدنام  رهـش  نوریب  دیاب  زور  ود  یکی  دسریم  رظن  هب  تسین . صخـشم  تسا ، هدناسر 
شیوخ يارب  یبوکرم  دنک و  هیهت  یهارداز  دیاب  هکم  ات  هنیدم  نایم  هلـصاف  ندرک  یط  يارب  لاح  ره  هب  اریز  دوش . دراو  رهـش  هب  هبنـشهس 
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زونه هدرک و  رارف  تسا . حضاو  زین  شلیلد  تسین . هناخ  نامثع  دیآیم . نافع  نب  نامثع  هناخ  هب  تسه  هک  هنوگ  ره  هب  ماجنارـس  دـبایب ...
دیاب تسه  هک  روط  ره  هب  دیوگیم  تسین . هناخ  رد  دیوگیم  خساپ  نز  دریگیم . نامثع  رـسمه  موثلکما ، زا  ار  وا  غارـس  تسا . هتـشگنرب 

. دنیـشنیم نامثع  راظتنا  هب  فارطا  نامه  هجیتن  رد  دزادرپب ... درم  دوخ  هب  دیاب  ار  شیاهب  تسا و  هدیرخ  وا  زا  يرتش  اریز  دنیبب ، ار  نامثع 
ارچ دیوگیم  وا  هب  دمهفیم . ار  زیچ  همه  درم  ندید  درجم  هب  دـنیبیم . دوخ  هناخ  رانک  ار  هیواعم  ددرگیمرب و  زور  نامه  نامثع  الامتحا 
دهد تاجن  ار  وا  دناوتیم  هک  یـسک  اهنت  دهدیم : شخـساپ  هریغم  نب  ۀیواعم  يدنکفا . تکاله  هب  ار  تدوخ  ارم و  يدمآ و  نم  هناخ  هب 
هراـچ شرارف  يارب  اـت  دـنکیم  ناـهنپ  دوـخ  هناـخ  رد  ار  وا  ناـمثع  دنتـسه . مـه  يومعرــسپ  رگیدـکی و  نادـناخ  زا  اریز  تـسا . ناـمثع 

صخـشم ار  وا  هاگیاج  تسا و  هنیدـم  رد  هریغم  نب  ۀـیواعم  هک  دـهدیم  ربخ  وا  هب  لیئربج  ددرگیمزاب . دـسالاءارمح  زا  ربماـیپ  . دـشیدنیب
تسا و برطضم  يو  دوریم . نوریب  هناخ  زا  نامثع  دننکیمن . ادیپ  ار  وا  اما  دتسرفیم ، درم  يوج  تسج و  هب  ار  یناسک  ربمایپ  دنکیمن .

درم يوج  تسج و  هب  زین  ار  یلع  ربمایپ  دباییمرد  اج  نآ  دیآیم . ربمایپ  هناخ  هب  دـنايرارف . نمـشد  يوج  تسج و  رد  مدرم  هک  هتفایرد 
ربمایپ موثلکما  الامتحا  دشیدنایم  دوخ  اب  نامثع  دش . دهاوخ  رارق  هچ  زا  عاضوا  دنیبب  ات  دنیشنیم  ربمایپ  هناخ  رد  تسا ... هداتـسرف  يرارف 

 ] ییاهناکم یلع  تسا . هدیـسر  وا  هب  یحو  قیرط  زا  هلأسم  نیا  وا  رظن  مغریلع  هک  یلاـح  رد  تسا ... هدرک  هاـگآ  هیواـعم  هاـگنیمک  زا  ار 
. دـسرپیم يرارف  درم  هراـبرد  ربماـیپ  رتـخد  ناـمثع و  رـسمه  موثلکما  زا  دوریم و  ناـمثع  هناـخ  رد  هب  سپـس  ددرگیم . ار  هحفص 296 ]

ریز هک  يرارف  درم  هاگیفخم  هب  ار  یلع  دوب -  هداد  رادـشه  هتفگ و  احیرـص  زین  نامثع  هک  نانچ  و  نامثع -  تاشرافـس  مغریلع  موثلکما 
هتفگ نز  اما  دیوگن . چـیه  ربمایپ  هب  هراب  نیا  رد  هک  دوب  هتفگ  شرـسمه  هب  نامثع  دـنکیم . ییامنهار  تسا  هدـش  ناهنپ  گرزب  ياهیاپهس 
ناشن ار  شتسود  هاگیفخم  نز  هک  نیا  زا  نامثع ، دناهتشون  هعیـش  ياملع  . ) درک دهاوخن  ناهنپ  وا  زا  ار  ربمایپ  نمـشد  هاگیفخم  زگره  دوب 
هیـضق لصا  ننـست  لها  ياملع  دماجنایم ). شگرم  هب  هک  دنزیم  کتک  دهدیم و  رازآ  ردـق  نآ  ار  وا  دریگیم و  لد  هب  ار  وا  هنیک  داد ،

هاگیفخم وا  رـسمه  موثلکما  داد و  شهانپ  نامثع  و  تفر ، نامثع  هناخ  هب  هیواـعم  هک  دـنا  هتـشون  ناـشیمامت  ناـنآ  دـناهدرکن ، ناـمتک  ار 
هیـضق نیا  زا  زین  ام  دناهتـشونن ... هراب  نیا  رد  هتخادرپن و  موثلکما  زا  نامثع  ماقتنا  ياـیاضق  هب  ناـنآ  اـما  [ 94 ... ] داد ول  ار  كرشم  نمـشد 

تسا هدش  شرازگ  ینخس  ربمایپ ) رـسمه  رکبوبا و  رتخد   ) هشیاع نامثع ، نارـصاعم  زا  اما  میـسیونیمن ... يزیچ  هراب  نیا  رد  میرذگیم و 
يراک نز  نآ  هرابرد  تملع : دق  ام  اهیف  کنم  ناک  دق  نکلو  : » دیوگیم وا  هب  هشیاع  دراد ، شرسمه  هیلع  وا  هجنکش  رازآ و  هب  هراشا  هک 
نامه دنکیم . شرازگ  ربمایپ  هب  نامثع  هناخ  رد  ار  شیرق  نمـشد  ندوب  یفخم  هیـضق  دیآیم و  یلع  يراب  .« ینادیم تدوخ  هک  ياهدرک 

یتسود و قباوس  هقئاس  هب  دـمآ و  نم  هناخ  هب  درم  دـیوگیم  ربمایپ  هب  دـیامنیمن . راکنا  دـنکیم و  فارتعا  هدرک  هک  ار  هچنآ  نامثع  اـج 
مهاوخیم وت  زا  کنیا  مهاوخب . ار  يو  شیاشخب  اـت  مدـمآ  هحفـص 297 ] وت [  هناخ  هب  زین  نم  اقافتا  تساوخ و  هاـنپ  نم  زا  يدـنواشیوخ 

هب ار  وا  : دیوگیم نامثع  هب  دراد ، نامدرم  رب  تیانع  تمحر و  رظن  لاوحا  همه  رد  هک  ربمایپ  ینکن . رفیک  ار  وا  یشخبب و  نم  هب  ار  وا  ناج 
رهش رد  رگا  تدم  نیا  زا  شیب  اما  دشابن . ام  ورملق  رد  دوش و  جراخ  هنیدم  زا  هک  دراد  تقو  زور  هس  متـشذگ . شرفیک  زا  مدیـشخب و  وت 

، وا هب  اهنت  هن  ربمایپ  ددرگیمزاب . هناخ  هب  نامداش  نامثع  . مهدیم شگرم  هب  نامرف  دـشاب  هک  اج  ره  دـشاب ، ام  ورملق  رد  ای  دوش و  فقوتم 
رهم و يایوج  هدـش و  هدـنهانپ  ناملـسم  يدرم  هناخ  هب  هک  تسا  یناـسنا  لاـح  ره  هب  اریز  دراذـگیم ... مارتحا  زین  هدـنهانپ  ریـسا  هب  هکلب 
زواجتم و هاپـس  نآ  يایاقب  زا  دنچ  ره  درم  نیا  تسا ، هزمح  هدننک  هلثم  گنج و  کی  هجرد  نانمـشد  زا  دـنچ  ره  درم  نیا  تسا . تمحر 

ناسنا مشچ  هب  درگنیمن و  نمـشد  کی  مشچ  هب  وا  رد  زاب  اما  دندرک ، هلثم  دنتـشک و  ار  وا  نارای  زا  نت  دـنچ  داتفه و  هک  تسا  يرگمتس 
یتح دـیاشخبیم . وا  رب  و  دـنکیمن ... غیرد  وا  زا  ار  تمحر  نآ  ربماـیپ  دراد . ار  یتـمحر  دـیما  هک  دـنکیم  هاـگن  ياهدـنهانپ  لصأتـسم و 

میرک و قـالخا  اریز  دـنیامن ، نوریب  يراوـخ  هب  دـننک و  جارخا  رهـش  زا  ار  درم  هظحل  نمیه  هـک  دـهدیمن  ناـمرف  ار  ناـمثع  ناناملـسم و 
یکی هب  هار  هشوت  هیهت  دشاب و  هتـشادن  یهارداز  هشوت و  زین  دشاب و  هتـسخ  درم  دراد  لامتحا  دنراد . یلیالد  دوخ  يارب  وا  یناسنا  فطاوع 

یهاوخکین تمحر و  تیاهن  رد  همه  نیا  اب  درادن . يزاین  رتشیب  تعاس  ود  یکی  هار  هشوت  هیهت  دنچ  ره  دـشاب ... هتـشاد  زاین  نامز  زور  ود 
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هب زگره  ار  زور  هس  نیا  زا  شیب  اما  دوش ... جراخ  رهـش  زا  تمالـس  شیاسآ و  تصرف ، رـس  یتحار و  هب  هک  دهدیم  تلهم  وا  هب  زور  هس 
یـسوساج و يارب  فارطا  ياههموح  ای  رهـش و  رد  دنک ، یللعت  هنادماع  هاوخدـب ، درم  دراد  هحفـص 298 ] لامتحا [  اریز  دنادیمن . حالص 

دنکیم هیهت  يرتش  هار و  داز  دوخ  دنواشیوخ  تسود و  يارب  زین  نامثع  ... دوش رهش  مدرم  يارب  یتبیـصم  بجوم  دنک و  فقوت  يریگربخ 
نامه هب  تسا و  كانمیب  نآ  عوقو  زا  زاغآ ، نامه  زا  ماـمت  يدنمـشوه  هب  ربماـیپ  هک  يزیچ  اـما  دـنکیم ... یهار  ار  وا  زور  هس  زا  سپ  و 
ربماـیپ تمحر  زا  هک  نآ  ضوع  هب  راـکتنایخ  مرزآیب و  درم  دـهدیم ... خر  دوب ، هدرک  نیعم  درم  يارب  جورخ  هزور  هس  تلهم  زین  لـیلد 

يارب ار  دوخ  فقوت  نامز  هک  تسا  نآ  هشیدنا  رد  دوش ، جراخ  وا  ورملق  زا  هزور  هس  لجالابرض  قبط  رب  دربب و  ار  هدافتسا  نسح  تیاهن 
رد دـنارذگیم و  رظن  زا  تقد  هب  ار  زیچ  همه  دوریم و  شیپ  للعت  هب  هتـسهآ و  دـیازفیب ، ربمایپ  یـشیجلاقوس  لئاسم  بسک  و  ینیچربخ ،

هلیـسو نیدـب  دراپـسیم و  رطاخ  هب  ار  نانآ  یعافد  ياههینب  مدرم و  دجنـسیم ، ار  رهـش  ياهناماس  راوسوساج  دوشیم ... هریخ  زیچ  همه 
هب رهش  فعض  طاقن  مامضنا  هب  شیرق -  رگید  هلمح  يارب  ار -  رهش  تیعقوم  حورشم  ددرگزاب و  هکم  هب  رابخا ، زا  رپ  یتسد  اب  دهاوخیم 
رد يو  دنک  گنهآ  جورخ و  رد  وا  للعت  زین  درم و  لیلدیب  ياهیـشکرس  هناحیقو  روسج و  تیفیک  زا  زین  ربمایپ  اما  ... دـنک شرازگ  نانآ 
زور هس  تسین ... عـالطایب  دـنروآیم -  شیارب  مدرم  هک  يراـبخا  تهج  هب  اـی  یحو و  لـیلد  هب  اـی  رهـش -  ياـههنماد  زا  نـتفرگ  هلـصاف 

نامثع هک  نآ  اب  تسا . رهـش  ياهورملق  رد  هتفرگ  چیه  هب  ار  یتسود  رهم و  ضامغا  هنوگ  ره  هک  كافـس ، نمـشد  زونه  تسا و  هتـشذگ 
دراذگب و رس  تشپ  ار  رهش  داوس  دهاوخیمن  ییوگ  هحفص 299 ] تسا [  هتشاذگ  شرایتخا  رد  یفاک  هار  داز  هدرک و  هیهت  شیارب  يرتش 
، دیدرک شیادیپ  رهش  ياههموح  رد  رگا  دنکیم : حیرص  رما  دتـسرفیم و  شغارـس  هب  ار  رامع  یلع و  ربمایپ  دریگ ... شیپ  رد  ار  هکم  هار 

گرم رفیک  هـب  دـنباییم و  تـسا  هناـسوساج  لـلعت  یــشکرس و  راـک  رد  هـک  ار  درم  دــنیآیم و  زین  ود  نآ  و  دــیناسرب . شلتق  هـب  اـمتح 
ول ار  درم  هاگیفخم  ارچ  هک  دادیم  رازآ  دزیم و  کتک  هراومه  ار  شرسمه  نامثع  هیضق ، نآ  زا  سپ  دناهتشون ، هعیـش  ياملع  . دنناسریم
هک درکیم  شهاوخ  ردـپ  زا  تسا و  باذـع  رد  رهوش  ییوجماقتنا  تسد  زا  هک  داتـسرف  ربمایپ  غارـس  هب  راـب  هس  اـت  زین  موثلک  تسا . هداد 
داد نامرف  داتـسرف و  ار  یلع  مراهچ  راب  دادن . رتخد  هب  یخـساپ  دیزگ و  ییابیکـش  راب  هس  ره  ربمایپ  دیآ . شتاجن  هب  دـنک و  يراک  شیارب 
یپ رد  زین  ربمایپ  دوخ  دنزب . دوخ  ریـشمش  هب  دـنک  تعنامم  ار  نز  جورخ  تساوخ  هک  سک  ره  و  دروآ ، نوریب  هناخ  نآ  زا  ار  موثلکما  هک 

تبیـصم مغ و  هب  تشادرب و  هیرگ  هب  ادص  داتفا ، ردپ  هب  موثلکما  رظن  نوچ  دمآ . نوریب  نز  دز و  رد  یلع  دمآ . نامثع  هناخ  يوس  هب  یلع 
يادرف و  داد ، ناشن  ربماـیپ  هب  تشاد  حرج  برـض و  راـثآ  هک  ار  دوخ  تشپ  دروآ . دوخ  هناـخ  هب  ار  رتخد  تسیرگ و  زین  ربماـیپ  تسیرگ .

نیا ـالامتحا  ... دـمآیمرد ناـمثع  جاودزا  هب  هک  دوب  يرتخد  نیمود  موثلکما  هیقر ، زا  سپ  ... تشذـگرد هدیـشک  تبیـصم  نز  زور  ناـمه 
، ] داد خر  لوا  رـسمه  گرم  بش  رد  نامثع  يرهمیب  و  هیقر ، گرم  رد  هک  هچنآ  هب  هجوت  اب  ارچ  هک  تشذـگ  دـناوتیم  ناـهذا  زا  لاؤس 

مینادیم ... داد خـساپ  نادـب  دـیاب  تسا و  هجوم  لاؤس  نیا  دروآرد ... وا  دـقع  هب  ار  موثلکما  شرگید  رتخد  رگید  راب  ربماـیپ  هحفص 300 ]
رفک شیامن  ییوجنیک و  تدش  تهج  هب  ود  نآ  دندوب . هبیتع  هبتع و  بهلوبا ؛ نارسپ  نارسمه  نامثع  اب  جاودزا  زا  شیپ  موثلکما ، هیقر و 

هک دندوب  زین  یناکرشم  رفک  هعماج  نامه  رد  هک  یلاح  رد  دنداد ... قالط  ار  دوخ  نارـسمه  دوب ، هدروآ  ربمایپ  هک  ینید  ماقتنا  هب  و  دوخ ،
وا كرـشم  رـسمه  بنیز  مان  هب  ربمایپ  زا  رگید  يرتخد  زیمآتقر ، ياهدروخرب  هنوگ  نیا  هنومن  دندادن . قالط  ار  دوخ  ناملـسم  نارـسمه 

دوخ نادناخ  زا  مان ... بحاص  دنمتورث و  ینادناخ  زا  هدازفارـشا و  یناوج  دوب . مالـسا  هیلوا  ناگدیورگ  زا  نامثع  يراب  ... دوب صاعلاوبا 
روخرد یهجوت  زین  دوخ  يرهاظ  عضو  هب  هک  دوب  هرهچ  ابیز  اتبـسن  ـالاب و  دـنلب  شوپ و  شوخدناهتـشون  دوب . هدـیورگ  مالـسا  هب  هدـیرب و 

هک يایبهذـم  و  یعامتجا ، تیعقوم  هب  هجوت  اب  یـسک  نینچ  تسا  یعیبط  دیـشوپیم . تمیقنارگ  ياهـسابل  دزیم و  رطع  دوخ  هب  تشاد .
. دریذپب دوخ  يداماد  هب  ار  وا  زین  ربمایپ  هکلب  دشاب ، هتشادن  شوخان  ار  وا  يرسمه  هقلطم  نز  اهنت  هن  دنک ، يراگتساوخ  هیقر  زا  نوچ  دراد 
دریذـپیم و ار  ناشدـنویپ  دـنکیم ، دـنویپ  ناـنآ  اـب  دراد . هناردـپ  یتیاـنع  تـمحر و  دوـخ ، باحـصا  ناـیم  رد  لاـح ، ره  هـب  ربماـیپ  اریز 

نامرف يدنواشیوخ  یقالخا و  یفطاع ، قیثاوم  ندرک  رتمکحتـسم  رتشیب  هچ  ره  ینعی  وکین ؛ يایاجـس  هنوگ  نیا  هب  ار  شیوخ  ناگدنورگ 
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يارب ماگشیپ  یسک  چیه  دناهتشون  هک  ار -  رمع  رتخد  هصفح ، سپـس  و  دریگیم . يرمـسه  هب  ار  رکبوبا  رتخد  هشیاع ، يو  دوخ  دهدیم .
رگید ياهنادناخ  زا  هحفص 301 ] رگید [  ینانز  اب  دوخ  رگید  باحصا  عمج  نایم  رد  زین  و  دریذپیم -  يرـسمه  هب  دشیمن  شايرـسمه 
نانچ و  تسا ... ناسنا  تئارب  تمحر و  رهم ، رب  هراومه  وا  رظن  ... دریذـپیم زین  هیقر  دروم  رد  ار  نامثع  داهنـشیپ  اتعیبط  دـنکیم و  تلـصو 

هب ار  نایمدآ  زگره  ربمایپ  دنکیم . تاعارم  شیوخ  تاکربرپ  تایح  هظحل  نیرخآ  ات  دوخ و  یگدنز  نایاپ  ات  ار  رظن  نیا  دید  میهاوخ  هک 
هتسب و دیما  یمدآ  تیبرت  هب  دجنگیم ، يرشب  ییابیکش  ربص و  هلـصوح  رد  هک  اج  نآ  ات  دنکیمن ... مهتم  یـشیدنادب  یهاوخدب و  يدب ،
هب تسا ، هاوگ  نیرتهب  شایگدـنز  خـیرات  هک  نانچ  يو  درادـن ... غیرد  ناج  ياپ  اـت  اـهناج  هکیزت  میلعت و  رد  زین  و  تسا . دـقتعم  اـقیمع 

تمکح زا  ثعبنم  زین  رهق  هعفاد و  ناـمه  مینیبیم ، وا  راـک  رد  يرهق  هعفاد  هاـگهگ  رگا  و  رهق . هـعفاد و  هـن  تـسا و  رهم  هبذاـج و  یماـمت 
یـسک رگا  اما  درذگیم . نامرجم  هانگ  زا  دشخبیم و  مدرم  رب  بلغا  تسوا . يربمایپ  تمحر  تیبرت و  بیذهت و  میظع  هیجـس  یقالخا و 
يربهر هناـهاگآ ، يرگداد  هناـمیکح و  شور  باـسح  هب  دـیاب  ار  رفیک  نیا  دـنکیم ، رفیک  ار  هریغم  نب  ۀـیواعم  اـی  و  رعاـش ، هزعوبا  نوچ 

عقاو رد  دبوکیم . تشم  هب  یـسک  نت  نهاریپ  رب  ار  یبرقع  ای  دنکیم و  درط  دنزیم و  ياهمر  نورد  زا  ار  یگرگ  هک  تشاذـگ  دـنمدرخ 
ریاس هب  تبـسن  دـنکن ، رفیک  تسا  ناشیا  میقتـسم  تداعـس  مدرم و  ماـع  تحلـصم  اـب  یفاـنم  ناـشلامعا  هک  ار  یناـیناج  ناـنچ  ربماـیپ  رگا 

، دوخ دروم  رد  یحو  هقئاس  هب  ار  لئاسم  اسب  ربمایپ  تسناد  دـیاب  نینچمه  ... تسا هدرک  تنایخ  يرـشب  تاعامج  يراگتـسر  ناـهانگیب و 
یناـسک هچ  وا  باحـصا  ناـیم  رد  هک  تـسا  هدرک  هاـگآ  ار  وا  دـنوادخ  دـنادیم . شیوـخ  نـید  ییاـهن  تشونرـس  دوـخ و  نادـنواشیوخ 

ترتع نادناخ و  یگدنز  اب  صوصخلایلع  هحفص 302 ] و [  وا -  تما  تشونرس  اب  درک و  دنهاوخ  فیرحت  ار  نید  یناسک  هچ  دناقفانم ،
دوخ تشونرس  رب  دیاب  هک  تسا  هداد  نامرف  وا  هب  تسا  هدرک  هاگآ  لئاسم  نیرب  ار  وا  هک  ادخ  نامه  درک و  دنهاوخ  اههچ  وا  زا  سپ  وا - 

شنید قح  رد  وا  زا  سپ  وا  نارای  زا  مادک  دنادیم  ربمایپ  ... درواینرب مد  دشاب و  ابیکـش  دوخ  نایاپیب  بعاتم  نارکیب و  بیاصم  رب  هژیوب  و 
هب ار  تما  درک و  دـهاوخ  جورخ  هناخ  زا  شگرم  زا  سپ  وا  دـیکا  شرافـس  مغریلع  شنارـسمه ، زا  کی  مادـک  درک و  دـنهاوخ  تنایخ 

میلـست و تیاهن  رد  ار  یهلا  ردـقم  دـنک و  ارادـم  دـیاب  درادـن و  توکـس  زج  ياهراچ  اما  درب ... دـهاوخ  نینوخ  یگنج  تکـاله و  هطرو 
تامیالمان تائالتبا و  هتوب  رد  ناشیا  ندمآرد  یهلا  ناحتما  هب  نیمه  ناربمایپ  شور  هار و  تمظع  لیالد  زا  یکی  اقافتا  دریذپب ... يرابدرب 

هک تسا  راکـشآرپ  تسا ؟ یهلا  نایـصع  ناـیغط و  هاـنگ ، هطخ  ناگدـنامزاب  ناراـکتنایخ و  زا  شرـسمه  هک  هتـسنادیمن  طوـل  اـیآ  . تسا
رد قالط  هک  نیا  اب  یتح  دـنک و  یگدـنز  يراـگزاس  هب  یهلا  ریدـقت  هظحل  نیرخآ  اـت  يرـسمه  ناـنچ  اـب  هک  دـیاب  اـما  تسا . هتـسنادیم 

ناراکهزیتس نارفاک و  هب  احور  ابلق و  شرسمه  دراد و  طول  نوچ  یتشونرس  زین  دوه  دهدن ... قالط  دیوگن و  كرت  ار  نز  تسوا  ياهتسد 
نویراوح و نایم  رد  هک  هتـسنادیمن  یـسیع  ایآ  ... دراپـسیم ادخ  هب  ار  نز  ینطاب  لئاسم  دنکیم و  لمحت  ار  وا  زین  دوه  اما  تسا . هتـسویپ 
هب تبـسن  حون  ای  تسا و  هدوب  لفاغ  هاگآان و  يرماس  رادرک  راتفر و  زا  یـسوم  ای  و  درک ؟ دـهاوخ  هچ  وا  اـب  ادوهی  شراوگرزب ، باحـصا 
...؟ تسا هحفـص 303 ] هتـسنادیمن [  فسوی  هب  تبـسن  ار  ناردارب  هشیدـنا  اقیقد  بوقعی  تسا و  هدوب  هاگآان  شرـسپ  ناعنک ، ملظ  رفک و 

ادـخ و هب  ار  نانآ  راک  سپـس  دـیاشخبب و  دوخ  باحـصا  ناکیدزن و  رب  دـیاب  ربمایپ ، هانگ ، مرج و  عوقو  هظحل  اـت  تسا و  تئارب  رب  لـصا 
هب هجوت  اب  ایآ  یلو  دروآ  درد  هب  ار  ربمایپ  بلق  دـنچ  ره  داد ، خر  هیقر  دروم  رد  ناـمثع  يوس  زا  هک  هچنآ  ... دراذـگب او  وا  ییاـهن  يرواد 

تیبرت يارب  هاـگهگ  هک  تسرد  دوب ؟ ماـقتنا  ییوجیفـالت و  ماـقم  عضوم و  رد  وا  میرک ، یبن  یناـمحر  میلح و  رگـشیاشخب و  تیـصخش 
وفع و وا  زا  درکیم و  هبوت  يرگمتـس  رگا  یلو  درکیمن ، يراددوخ  یتقیقح  ياشفا  زا  یمولظم ، تیمولظم  نداد  ناشن  و  یملاـظ ، ندرک 
زا دندادیم و  شرازآ  زورهنابش  هک  دنتسیزیم  وا  نوماریپ  يرایـسب  ناقفانم  هنیدم ، نیمه  رد  ...؟ دوشخبیمن ار  وا  ایآ  دیبلطیم  شیاشخب 

رهاظ و ظفح  يارب  رگا  یتح  دنتـسنادیم  يرگید  سک  ره  زا  رتهب  دوخ  نانآ  اما  دنداتـسیایمنزاب ، وا  هیلع  هناملاظ  یحور و  ياههجنکش 
لامک دح  هب  وا  هزادنا  هب  سک  چیه  رد  هک  وفع  زاتمم  هیجس  نیا  و  دیاشخبیم ، ار  نانآ  دنبلطب ، یترفغم  وا  زا  دنور و  وا  دزن  زین  رهاظت  هب 

ره زا  سپ  هک  دراد  صوصنم  دیکا و  یهاوگ  انعم  نیرب  احیرص  نآرق  دوب . هدومرف  رما  نادب  ار  وا  دنوادخ  هک  دوب  ياهضیرف  تسا  هدیسرن 
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رافغتـسا دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ناشیا  يارب  ربمایپ  تفای و  دنهاوخ  نابرهم  ریذپهبوت و  ار  دنوادخ  دـنیآ ، ربمایپ  دزن  شیاشخب  هب  نوچ  هانگ ،
هرابرد وا  زا  یـسک  راب  کی  دوب  یفاـک  دـشخبب . هیقر  هثداـح  زا  سپ  ار  ناـمثع  هک  دوب  ياهنوگ  هب  ربماـیپ  تنیط  تعیبط و  دومن . دـهاوخ 

رهم و ره  زا  هکلب  دیشکیمن ، شخر  هب  ار  وا  نیشیپ  هانگ  رگید  اهنت  هن  دوشخبیم  ار  یسک  نوچ  شدیاشخبب و  ات  دهاوخب  ترذعم  يزیچ 
شرگید رتخد  يرسمه  تساوخرد  يارب  نامثع  نوچ  هک  تسا  راکـشآرپ  ... درکیمن هحفـص 304 ] يراددوخ [  شقح  رد  دیدج  تدوم 

زج ياهراچ  وا  تسبیم . يدنواشیوخ  دنویپ  نیون  دـیدج و  يدرم  اـب  هجیتن  رد  و  دوب ، هدوشخب  هیقر  دروم  رد  ار  وا  دـمآ ، وا  دزن  موثلکما 
لامعا راک و  راموط  ... تشاذگیماو ادخ  هب  ار  مدرم  ینطاب  رما  دوب . هحماسم  شیاشخب و  وا  یهلا  شور  هفیظو و  تشادن . راتفر  هنوگ  نیا 

اهنت هن  وا  دوب . دـنوادخ  اب  همه  ییاهن  تواضق  دـشیم و  هدوشگ  ناشرواد  ربارب  رد  زیختـسر  زور  هب  نانآ و  لامعا  هماـنراک  رد  ناـگمه ،
درک و یتلاخد  ناشراک  رد  شیوخ ، هناردپ  هفیظو  دـح  رد  طقف  دوشخب و  زین  موثلکما  اب  ار  وا  راتفر  هکلب  دوشخب ، دـحا  زا  ار  نامثع  رارف 

ولو ار  یقاش  هفیظو  نینچ  و  دوب . هدمآ  تمکح  گنهرف و  میلعت  تیبرت ، ندرک ، تمحر  يارب  وا  ... تشاذـگاو ادـخ  هب  ار  زیچ  همه  سپس 
ماجنا هب  تسناوتیمن  قلطم  ییابیکش  يروبص و  اب  زج  دماجنیب  شنادناخ  كاپ و  ترتع  دوخ ، يدوبان  رازآ و  هجنکش و  تمیق  هب  هک  نآ 

[ . 95 . ] تسا هاگرظن  نیا  دیؤم  دمآ -  دهاوخ  هک  نانچ  وا -  تایح  خیرات  زا  هشوگ  ره  تسانعم و  نیا  هاوگ  يو  یناگدنز  ... دناسر

یقرواپ

. تسا لصو  نآ  هب  ییاهرپ  الومعم  هک  تسا  ریت  ییاهتنا  تمسق  رافوس ؛ [ 1]
رد یبهذـم  ضارغا  فیرحت و  لعج و  روز و  اهلاس  رادهشیر  قانتخا  یـسایس ، یلک  وج  ساسا  رب  تنـس  لها  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال  [ 2]

هدـمآ نامثع  رمع و  رکبوبا و  هناگهس ؛ يافلخ  یگتـسیاشان  رگناشن  ضقن و  رب  لاد  ربمایپ  زا  ینخـس  هک  اج  ره  دوخ ، یخیرات  راثآ  بلغا 
نینچ هک  تسادـیپ  هتفگن  دـناهداهن و  ار  نامهب  نالف و و  نالف و  هملک  نآ ، ياج  هب  هتـشادرب و  ار  نت  هس  نآ  مان  دوخ  لد  ياوه  هب  تسا ،
یتح هک  تسا  هتفر  شیپ  دح  نادب  ات  یخیرات  يرادتناما  زا  لودع  هعجاف  نیا  تسا . يراگنخیرات  نادجو  نادقف  رگناشن  دح  هچ  ات  يرما 

خیرات راثآ  رد  تلم  کی  هقیلس  ياههنیمز  بلط و  تساوخ و  ساسا  رب  هتبلا  دوخ و  لیلد  هب  توریب ، هیروس و  رصم و  رد  لثملایف  يرشان 
رییغت و دـهاوخیم  دوخ  هک  هچنآ  ساـسا  رب  یخیراـت  دانـسا  نوتم و  رد  دـنکیم و  ییاـههفاضا  فذـح و  لیدـعت ، حرج و  دربیم ، تسد 
ار یخیرات  رما  کی  رد  قیقحت  راک  دـح  هچ  اـت  روز ،، لـعج و  لاـس  نارازه  زا  سپ  ییاهدربتـسد  نینچ  تسادـیپ  و  درادیماور . فیرحت 

هداد رکذـت  ار  نآ  هدرب و  یپ  دـحا  گنج  ههبج  نایرارف  مان  لیذ  هتـسیاشان  تاـفیرحت  هنوگ  نیا  هب  هک  یناـسک  زا  یکی  دـنکیم . لکـشم 
حیحصت هیشحت و  یقیقحت ، راک  يزاغم  باتک  زا  نتم  نیدنچ  رب  هک  يو  تسا . یسیلگنا  گرزب  سانشيدقاو  زنوج  ندسرام  رتکد  تسا ،

لیذ دمآ ) دـهاوخ  شحرـش  هک  نانچ  و   ) هدیـسر پاچ  هب  دروفـسکآ  رد  هک  شیوخ  يزاغم  باتک  یقرواپ  رد  تحارـص  هب  تسا ، هدرک 
نب رمع  مان  ود  نیا  زا  دارم  دناهدرک ، رکذ  نایرارف  مان  نمـض  رد  ار  نالف  نالف و  مان  هک  اج  نآ  هدرک  شرازگ  ههبج  زا  زیرگ  هعقاو  نیمه 

رد هک  تسا  هتشاگن  زین  دناهدش و  تبث  تحارص  هب  هک  هدید  يزاغم  زا  یخسن  رد  ار  مان  ود  نیا  هک  تسا  هتشون  يو  دنانامثع . باطخ و 
نیا رب  زین  یسیلگنا  هدنـسیون  دینیبیم و  هک  نانچ  تسا . هتفر  مامت  تحارـص  يو  مان  رکذ  نامثع و  رارف  حرـش  هب  فارـشالا  باسنا  باتک 
نوتم شیوخ  ضارغا  ساـسا  رب  دـنربیم و  تسد  راـثآ  هنوگ  نیا  رد  زین  ینـس  نارـشان  هک  سوسفا  نارازه  اـما  تسا ! هدرک  یهاوگ  اـنعم 

. دنیامنیم حرج  فذح و  و  اج ، هباج  ار ، یخیرات 
نادیهـش و ياپ  هب  اپ  و  داد ، تسد  زا  ار  شتـسد  کی  زین  اج  نآ  درک و  هنانامرهق  تکرـش  زین  باذک  هملیـسم  هنتف  رد  نز  نیا  اهدـعب  [ 3]

. درک عافد  دیحوت  قح و  میرح  زا  شیوخ  رسپ  هناجدوبا و  نوچ  یگرزب  نازابناج 
ادحا تدهش  دق  تناک  و  هتدج ، نع  ثدحی  دیعـس  نب  هرمـض  ناک  و  تسا : نینچ  دحا  يایاضق  لیذ  ج 1 ، يدقاو ، يزاغم  نتم  نیع  [ 4]
لتاقت ذـئموی  اهاری  ناک  و  نالف . نالف و  ماقم  نم  ریخ  مویلا  بعک  تنب  هبیـسن  ماقمل  ذـئموی : لوقی  ص )  ) هللا لوسر  تعمـس  ءاملا . یقـست 
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نیا يایاضق  لیذ  يزاغم ، نیمه  رد  يدقاو  رگید  ییاج  اهرج . رـشع  هثالث  تحرج  یتح  اهطـس ، یلع و  اهبوث  ةزجاحل  اهنا  و  لاتقلا ، دـشا 
نم ریخ  کما  ماقمل  ص )  ) لاق و  تسا : هدروآ  نینچ  هبیسن  رـسپ  هب  باطخ  يو ، یناشفناج  هرابرد  ار  ربمایپ  دییأت  هربسیبا  نبا  لوق  زا  نز 

. تیبلا لها  نم  هللا  مکمحر  نالف ، ماقم  نم  ریخ  هما  جوز  ینعی  کبیبر  ماقم  نالف و  نالف و  ماقم 
درادـن ییانـشآ  یبرع  نابز  هب  هک  ياهدـنناوخ  الوا  ات  مداد  عاجرا  یناغماد  ياقآ  يدـقاو ، يزاغم  همجرت  هب  ار  هدـنناوخ  تهج  نیا  زا  [ 5]

تسا و هدـش  فیرحت  زین  تسا  هدرک  همجرت  ار  نآ  لضاف  مجرتم  نیا  هک  يايزاغم  دـبایرد  امود  دـنک و  هعجارم  باتک  نیا  نتم  هب  دوخ 
. دربب یپ  زنوج  ندسرام  حیرصت  نخس و  هب  همجرت ، نیا  یقرواپ  رد  امسر  هدمآ و  دوب  نالف  دوب و  نالف  نامثع ، رمع و  مان  ياج  هب 

ار هدنناوخ  دسیونیم و  ار  دحا  هعقاو  هک  اج  نآ  دوخ  هغالبلاجهن  حرش  باتک  رد  ینـس  بیدا  دیدحلایبا ، نبا  هک  تسا  هجوت  بلاج  [ 6]
نتم همه  شرازگ  یط  هثداح  نیا  رکذ  رد  دـنکیم ، رکذ  دوخ  باتک  رد  ار  يدـقاو  نتم  یمامت  دـهدیم و  عاجرا  يدـقاو  يزاـغم  نتم  هب 

هک تسا  نآ  رگناشن  هلأسم  نیا  دندوب ». نامثع  رمع و  نایرارف  هورگ  زا   » هک تسا  هتشون  راکشآ  تحارص  هب  نالف  نالف و  ياج  هب  يزاغم 
هدـش رکذ  باتک  نآ  رد  احیرـص  نامثع  رمع و  ماـن  هتفاـین و  رییغت  تسا ، هدرکیم  شرازگ  نآ  زا  دوخ  باـتک  رد  يو  هک  يايزاـغم  نتم 
ءایحا راد  هعبطم  ص 24 ، ج 15 ، دیدحلایبا ، نبا  جـهن ، حرـش  باتک  زا  ار  وا  نتم  نیع  دـبایرد ، ار  يو  نتم  هدـنناوخ  هک  نآ  يارب  تسا .
قرفت لتق ، دـق  ادـمحم  نا  سیلبا : حاص  امل  لاـق : يدـقاولا  يور  مینکیم : بلج   1962 هئاکرـش ، یبلحلا و  یبابلا  یـسیع  هیبرعلا  بتکلا ،
اولخد یتح  لاجر  هدعب  درو  مث  هدابعوبا ، نامثع  نب  دعـس  لتق  دـق  ادـمحم  نا  ربخی  اهدرو  نم  لوا  ناکف  هنیدـملا  درو  نم  منهمف  سانلا ،

ناـک دـق  و  مهب ، بنؤی  نورفت ؟ هللا  لوسر  نعا  موتکمما : نبا  مهل  لوقی  و  نورفت ، هللا  لوـسر  نعا  نلقی  ءاـسنلا  لـعج  یتـح  مهئاـسن  یلع 
قیرطلا یف  یقل  نم  لک  ربختسی  لعجف  هولدف  ، دحا قیرط  ینعی  قیرطلا ، یلع  ینولد  لاق  مث  سانلاب ، یلصی  هنیدملاب  هفلخ  ص )  ) هللا لوسر 

نتم همجرت  بطاح . نب  هبلعثو  بطاح  نب  ثراحلا  نامثع و  رمع و  یلو  نمم  ناـک  عجر و  مث  ص ،)  ) یبنلا ۀمالـسب  ملعف  موقلا  قحل  یتح 
، هدرک تمیزه  ناناملـسم  دـش ، هتـشک  ربمایپ  دز  گناب  سیلبا  نوچ  هک  دوب  نیا  هعقاو  یلک  نومـضم  تشذـگ و  شیپ  تاحفـص  رد  قوف 
. دروآ ار  ربمایپ  لتق  ربخ  نوچ  دوب . هدابعوبا  نامثع  نب  دعـس  دش ، هتـشک  ربمایپ  تفگ  هک  رفن  نیلوا  دندمآرد . هنیدم  هب  یتح  دـنتخیرگ و 

يارب هک  انیبان )  ) موتکمما نبا  زین  و  دیتخیرگ ؟ دیتشاذگ و  ار  ربمایپ  دنتفگ : نانآ  هب  شاخرپ  لاح  هب  هتفرگ و  ار  نایرارف  نیا  نوماریپ  نانز 
. مورب ههبج  هب  ات  دینک  تلالد  دحا  هار  هب  ارم  تفگ : درواین و  بات  ربخ  نیا  ندینش  درجم  هب  دوب ، هدنام  هنیدم  رهش  رد  تعامج  زامن  هماقا 

يزیچ وا  زا  ربماـیپ  هب  عجار  دـیدیم  هار  رد  هک  ار  سک  ره  دیـشکیم و  شیپ  دـحا  هار  يوس  هب  ار  دوـخ  روـک  درم  هک  دوـب  ناسنیدـب  و 
... دندوب نامثع  باطخ و  نب  رمع  نایرارف  هلمج  زا  و  دیسرپیم .

ص 201. ج 1 ، یناغفا ، دومحم  رتکد  يدقاو ، يزاغم  همجرت  قباس و  نتم  نامه  ر.ك : [ 7]
ص 22. ج 15 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 8]
. ] ص 23 ج 15 ، هغالبلاجهن ، حرش  [ 9]

ص 24. ج 15 ، دیدحلایبا ، نبا  جهن ، حرش  [ 10]
هیآ 153. نارمعلآ ، يهروس  [ 11]

هیآ 10. بازحالا ، يهروس  [ 12]
. تسا بلطم  ندش  رتنشور  يارب  رجفریما » قاثیم   » بناج نیا  هدوزفا  دیآیم  زتنارپ )(  رد  هک  یتالمج  [ 13]

دهاوخ ماجنا  وم  هب  وم  تسا ، هدومرف  ربمایپ  هچنآ  هک  دید  دـهاوخ  هدـنناوخ  دـمآ و  دـهاوخ  دوخ  ياج  ياج  رد  عیاقو  نیا  لیـصفت  [ 14]
. دش

هیآ 153. نارمعلآ ، يهروس  [ 15]
هیآ 10. بازحالا ، يهروس  [ 16]
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.10 تایآ 16 -  بازحا ، يهروس  [ 17]
، یلع ربمایپ ، صخـش  ننـست  لها  هبطاق  تیاور  دانتـسا  هب  تیبلا ، لـها  زا  دارم  دـمآ ، دـهاوخ  دوخ  ياـج  رد  هیآ  ریـسفت و  هک  ناـنچ  [ 18]

... دنا ع)  ) نیسح نسح و  همطاف ،
اهنامـسآ و ینعی  یتسپ ؛ الاب و  تانئاک  یتسه و  ملاع  تانکمم  یمامت  رب  ار  شیوخ  تناما  اـم  . 1 داد : دـناوت  انعم  هنوگ  ود  قوف  هیآ  [ 19]
هک نادان  ناوتان و  ناسنا  زین  و  . 2 تشادرب ؛ ار  نآ  رگشتسرپ  دحوم  دوجوم  لماک و  فراع و  ناسنا  طقف ، میدرک و  هضرع  اههوک  نیمز و 

تیاهن رد  تفرگ و  شود  رب  ار  راب  نآ  دوریم ، لهج  ملظ و  كرـش و  هار  هب  شیوخ  ترطف  هار  مغریلع  و  دـباتیمرب ، يرادـتناما  زا  رس 
... دنکفا ورف  ار  نآ  لهج  متس و 

سک نیرتهتسیاش  نیرتیمارگ و  نیرتکیدزن ، بلاطیبا ، نب  یلع  هک  دراد  فارتعا  حیرـصت  حیملت و  هب  دیدحلایبا  نبا  نخـس ، نیا  اب  [ 20]
... تسا ربمایپ  يالاو  سفن  انعم و  اب  ناج  نانوچ  ناشیا  دوخ  قیدصت  هب  شنانمشد و  دزن  رد  یتح  یلع  سفن  ناج و  تسا و  ربمایپ  رب 

هناخ هب  ار  شزینک  دوب ، یلع  نایعیش  زا  اما  دوب و  رکبوبا  رسمه  هک  سیمع  تنب  ءامسا  هک  دناهتشون  هعیش  ینس و  نیثدحم  زا  یـضعب  [ 21]
كولتقیل کب  نورمتای  ءالملا  نا  : » نک توالت  یلع  يارب  ار  هیآ  نیا  نم  لوق  زا  ناسرب و  مالـس  اهنآ  هب  تفگ : هداتـسرف و  همطاـف  یلع و 

دیاب .« ) زیرگب ور و  نوریب  رهش  زا  سپ  دنتسه ، وت  نتشک  هسیـسد  هشیدنا و  رد  ناراکمتـس )  ) هورگ انامه  نیحـصانلا : نم  کل  ینا  جرخاف 
تاـجن رارف و  بجوم  تفگ و  وا  هب  دـندوب ، یـسوم  لـتق  هشیدـنا  رد  ناـینوعرف  هک  هاـگ  نآ  نوعرفلآ  نمؤم  هک  دوب  ینخـس  نیا  تسناد 

؟ دنشکب ارم  هنوگچ  دومرف : دوب  ءامسا  رازگساپس  شناج  هک  یلاح  رد  دینـش ، ار  ءامـسا  ینآرق  مایپ  نخـس و  نیا  نوچ  یلع  دش ). یـسوم 
...؟ دیگنج دهاوخ  نیثکان  نیقرام و  نیطساق و  اب  ربمایپ ، دعولاقداص  ینیبشیپ  ساسا  رب  یسک  هچ  تروص  نآ  رد  اریز 

، مداد نامرف  متفگ و  هک  ار  هچنآ  دـلاخ  : » تفگ هک  دـلاخ  زا  شعنم  زاـمن و  ماـگنه  هب  ار  رکبوبا  نتفگ  نخـس  يهعقاو  هلأـسم و  نیا  [ 22]
لوق زا  ار  بلطم  نیا  هک  حاضیا  باتک  رد  ناذاش  نب  لـضف  دـناهلمج : نآ  زا  دـناهدرک . لـقن  دوخ  بتک  رد  ینـس  ناـخروم  هدـن ». ماـجنا 

... تسا هدرک  لـقن  هللادـبع  نب  کیرـش  شاـیع و  نب  رکبوبا  یح و  نب  حـلاص  نب  نسح  هنییع و  نب  نایفـس  نوچ  ینـس  تاـقث  ناـگرزب و 
یلع نتشک  هب  هک  رکبوبا  هصق  نیا  دروم  رد  ناترظن  دندیـسرپ : عیکو »  » و یحنبا »  » و نایفـس »  » زا هک  دناهتـشون  ینـس » ناخروم   » نینچمه
باتک دوخ ، ياج  رد  كرادم  رکذ  اب  لیـصفت و  هب  ار  هعقاو  نیا  دادن ... ماجنا  ار  نآ  اما  دوب  يدب  لمع  دنداد : خـساپ  تسیچ ؟ داد  نامرف 

. دروآ مهاوخ  هللا  ءاش  نا  یلع ) ماما  )
. تسا راولش  ینعم  هب  رازا ؛ [ 23]

، باعیتسا باتک  رد  ربلادبعنبا ، هلمج : نآ  زا  دمآ ، دهاوخ  لیصفت  هب  هک  دناهتشون  دوخ  بتک  رد  ناینـس  ار  عیاقو  نیا  یمامت  حرـش  [ 24]
تیاور رب  انب  مامت و  هارکا  اب  ربلادـبعنبا  دـنچ  ره  تسا . هدروآ  هباـصا  هیـشاح  ص 636 ، ج 3 ، طیعمیبا ، نب  ۀـبقع  نب  دـیلو  همجرت  لیذ 

... دز تشاد  هنابز  ود  هک  ياهنایزات  اب  هنایزات ، لهچ  ار  وا  ع )  ) یلع هک  تسا  هدروآ  رانید  نب  ورمع  لوق  زا  هنییعنبا 
، درک روهظ  یتسه  هنهپ  رب  هک  ربمایپ  هزجعم  نیرترب  : » دـناهتفگ يدـقاو  نوچ  ننـست  لـها  ناـگرزب  یتح  هک  هعیـش ، هن  ار  نخـس  نیا  [ 25]

رترب وا  تازجعم  یماـمت  رمقلاقش و  نآرق ، زاـجعا  هک  تسا  ياهزجعم  یلع  دوجو  باـسح  نیا  اـب  دوب ». بلاـطیبا  نب  یلع  صخـش  دوجو 
. تسا سدقم  باتک  نیا  موهفم  انعم و  قطان ، نآرق  وا  هک  یلاح  رد  دشابن ، رترب  تماص  نآرق  ادخ ، باتک  هزجعم  زا  وا  هنوگچ  و  دوب ...

زا ار  وا  طقف  شرهاوخ  گنج ، زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  شاهرهچ ، رب  طقف  دننزیم . هبرـض  داتفه  مضمـض  نب  رـضن  نب  سنا  هرهچ  رب  [ 26]
. دسانشیم شتسد  ناتشگنا  يور 

هدرک شرازگ  ار  انعم  نیمه  یفاکسا »  » ینس دنمشناد  زا  ص 293  ج 13 ، جهنلا ، حرش  باتک  رد  ینس  دیدحلایبا  نبا  هنومن  روط  هب  [ 27]
دجاو ناینس  يارآ  ساسا  رب  زین  ص 486  یچشوق ، دیرجت ، حرش  تسا . هدمآ  انعم  نیمه  ص 340  ظحاج ، هینامثع ، باتک  رد  نینچمه  و 

رد هک  هعیش  بتک  رگید  ریدغلا و  لاصخ و  داشرا ، یمق ، ریسفت  راحب ، نایبلا ، عمجم  هب  هراشا  زا  ام  هک  نیا  نمض  تسا ... رظن  هنوگ  نیمه 
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. میدرک رظنفرص  دناهتشاد ، نایب  انعم  نیمه  رب  لاد  ننست  لها  كرادم  زا  یتاشرازگ  رابخا و  صوصخ  نیمه 
ص 153. ج 1 ، ریثانبا ، لماک  [ 28]

. تسا رجفریما  قاثیم  بناج ، نیا  ياهلیلحت  هدوزفا و  دیآیم ، زتنارپ  رد  هک  یتارابع  مداد  حیضوت  زین  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  [ 29]
نآ نودب   ) ناشیا ناقفانم  دش  عیاش  ربمایپ  گرم  ربخ  دـندرب و  هانپ  هوک  هب  نایرارف  نوچ  تسا : هتـشون  ص 227 ؛ ج 2 ، هیبلح ، هریس  [ 30]

ناردارب يوس  هب  تسا  بوخ  نیاربانب  دـشیمن . هتـشک  دوب  ربمایپ  یتسار  هب  دـمحم  رگا  دـنتفگ  دـنکب ) ار  ناشمان  رکذ  هریـس  بحاص  هک 
هتـشون و هوک  يـالاب  رب  ار  نت  ود  نیا  رارف  هناتخبـشوخ  هک  ینـس  ناـخروم  هلمج  زا  میدرگزاـب ... شیوخ  ناردـپ  كرـش  نید  زینو  دوخ ،

لـسوتم یبا  نب  هللادبع  هب  هک  دندیـشیدنایم  ياهشقن  دندوب و  دوخ  تاجن  هشیدنا  رد  هنوگچ  هک  دناهدرک  طبـض  رگیدـکی  اب  ار  ناشنخس 
عوجر ص 83  ج 2 ، ماشهنبا ، هریـس  يو  نتم  هب  تسا ؛ ماشهنبا  یمالـسا  گرزب  سیونهریـس  دریگب  ناما  نایفـسوبا  زا  ناشیارب  وا  هدش ،

. دینک
ص 110. یفاک ، ص 107 ؛ يرولا ، مالعا  ص 97 ؛ ج 20 ، راحب ، زا  لقن  هب  [ 31]
. تسا قاثیم »  » بناج نیا  زا  تسین و  نتم  رد  زتنارپ )  ) نایم رد  تاحیضوت  [ 32]

ج دئاوزلا ، عمجم  ص 257 ؛ ج 1 ، نیسمخلا ، بابلا  نیطمسلا ، دئارف  ص 154 ؛ ج 2 ، ریثانبا ، لماک  ص 197 ؛ ج 2 ، يربط ، خیرات  [ 33]
ص ج 1 ، ۀعونصملا ، یلال  ص 5 ؛ ج 6 ، هیاهن ، هیادب و  ص 126 ؛ ج 15 ، لامعلا ، زنک  یناربط ؛ رازب و  تیاور  قیرط  زا  ص 114 و 122  ، 6
رد و  ص 148-150 ، ج 1 ، يدومحم ، قیقحت  هب  ع ،)  ) یلع همانیگدنز )  ) ۀمجرت رکاسعنبا ، خیرات  ص 106 ؛ ج 2 ، ماشهنبا ، ةریس  365 ؛
رد عفاریبا و  همجرت  رد  ص 50 ، ج 1 ، یناربط ، ریبکلا  مجعم  زا  لـقن  هب  هرامـش 241 ، ثیدح  لبنح ، نب  دمحا  باتک  زا  رثا  نیا  هیـشاح 

. دناهدرک طبض  ردب  گنج  رد  هک  دحا ، گنج  رد  هن  ار  هثداح  نیا  راثآ  نیا  زا  یضعب  رد  هک  توافت  نیا  اب  رگید ... نوتم  زا  يرایسب 
. دناهدروآ ص 21 و 22  یمزراوخلا ، بقانم  ص 111 و  ج 3 ، مکاحلا ، كردتسم  رد  ینس  نادنمشناد  ار  قوف  ثیدح  [ 34]

. تسا دعب  هب  تیآ 140  زا  نانآ  تیاکح  زا  يزارف  [ 35]
. تسا رجفریما  قاثیم  بناجنیا  هدوزفا  تسا ، هدمآ  تایآ  ریسفت  رد  زتنارپ  رد  هک  هچنآ  [ 36]

عمجم دعب ؛ هب  ص 416  ج 2 ، هباحـصلا ، ةایح  تسا : دوجوم  روفو  هب  ننـست  لـها  بتک  رد  تاـیاور  هنوگ  نیا  هک  تسا  نیا  بلاـج  [ 37]
نا مهدحا  دوی  يدعب  نم  نوتأی  اموق  نا  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هنا  يور  تسا : نیا  تیاور  لصا  دعب . هب  ص 66  ج 10 ، دیاوزلا ،

....«. يرایسب نامدرم  اهتلم و  تعامج و  موق و  : » تسا هدومرف  هکلب  رفن ، ود  یکی  تسا  هتفگن  دینک  تقد  هل : ام  و  هلهاب ، یتیؤر  يدتفی 
، تاـقثلا دـینک : هعجارم  صوـصخ  نیا  رد  ننـست  لـها  رگید  عـجارم  هب  هدـش ، رکذ  نت  ود  نیا  رارف  رب  ـالبق  هک  یکرادـم  رب  هوـالع  [ 38]

سوماق ص 81 ؛ ج 2 ، روثنملا ، ردلا  ص 434 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 68 ؛ ج 3 ، ریثکنبا ، هیوبنلا ، ةریسلا  ص 228 ؛ ج 1 ، نابحنبا ،
ج 1، هباحصلا ، ةایح  ص 34 ؛ ج 4 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  روثنملا و  ردـلا  زا  لقن  هب  ص 356  ج 2 ، قدصلا ، لئالد  ص 125 ؛ ج 2 ، لاجرلا ،

ص 531.
. دعب هب  ص 243  ج 4 ، یلماعلا ، یضترم  رفعج  همالعلل  ینبلا ، ةریسلا  یف  حیحصلا  زا  لقن  هب  [ 39]

بتک ننـست و  لها  تایاور  بسح  هب  تسا ، هروآ  ةریـسلا ) یف  حیحـصلا   ) دوخ نتم  رد  یلماعلا  یـضترم  رفعج  همـالع  هچنآ  یماـمت  [ 40]
ج 3، ریثکنبال ، هیوبنلا ، ةریـسلا  ص 155 ؛ ج 3 ، دعـسنبا ، تاقبط ، ص 99 ؛ ج 2 ، یـسلایطلا ، دنـسم  بیذهت  یف  دوبعملا  ۀحنم  تساهنآ ؛
ج 10، لامعلا ، زنک  یسلایطلا ؛ نع  ص 29 ؛ ج 4 ، هیاهنلا ، ۀیادبلا و  متاحیبا ؛ نبا  ةوفصلا ؛ نع  ص 431 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 58 ؛

یف یناربطلا  هباحصلا ؛ ۀفرعم  نم  میعنیبا  دارفالا ؛ یف  ینطقرادلا  رازبلا ؛ یشاشلا ؛ ینسلانبا ؛ دعـسلانبا ؛ یـسلایطلا ؛ نع  ص 268 و 269 ؛
رد هک  انعم  نیا  رکذ  اب   ) ءالؤه ضعبل  وزعی  ام  ۀحـصب  زنکلا  ۀمدقم  یف  حرـص  دـق  و  ةراتخملا ... یف  ءایـضلا  رکاسعنبا ؛ طسوالا ؛ ریبکلا و 
نع دعسنبا ؛ نع  ص 272 ؛ ج 1 ، هباحـصلا ، ةایح  و  دراد ) هژیو  دیکأت  نایاور  نیا  زا  یـضعب  دانـسا  تحـص  هرابرد  لامعلا  زنک  يهمدقم 
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... لامعلا زنک  تیاور  هب  ص 359  ج 2 ، قدصلا ، لئالد  نابحنبا ؛ هفاضاب  مدقت  نمع  زنکلا 
و تسا ) هدمآ  هحفص  نامه  رد  هک  ياهیشاح  ساسا  رب   ) هحفصلا سفن  شماهب  یبهذلل  هصیخلت  ص 27 و  ج 3 ، مکاحلا ، كردتسم  [ 41]

ص 243. ج 4 ، ةریسلا ، یف  حیحصلا  نع  رازبلا ؛ نع  ص 112 ؛ ج 6 ، دئاوزلا ، عمجم  كردتسملا ؛ نع  ص 359 ؛ ج 2 ، قدصلا ، لئالد 
ص 265. لکیه ، نیسح  دمحم ، ةایح  زین  ص 179 و  بادآلا ، بابل  دناننست : لها  رابخا  نیا  عجارم  [ 42]

ص 360. ج 2 ، قدصلا ، لئالد  [ 43]
. دیرگنب ص 359  ج 2 ، قدصلا ، لئالد  باتک  هب  نینچمه  و  ص 346 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 178 ؛ ج 5 ، ملسم ، حیحص  [ 44]

ص 436. ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  [ 45]
. دیباییم زین  ص 339  هینامثع ، باتک  رخاوا  زین  ص 293 و  ج 13 ، ینس ، دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن ، حرش  رد  ار  قوف  بلطم  [ 46]

ص 90. ج 2 ، روثنملا ، ردلا  تسا و  هتشون  هحفص  نامه  هیشاح  رد  یبهذ  هک  یصیخلت  ص 70 و  ج 3 ، مکاحلا ، كردتسم  [ 47]
ص 67. ج 9 ، يزارلا ، ریسفت  [ 48]

نادیم رد  ار  ندرگ  نآ  دیاب  دوب ، یـسک  ندرگ  هدـننز  وا  رگا  اریز  تسا ؛ هزرابم  نادـیم  زا  رود  ناولهپ  فال  هدوهیب و  وا  ياعدا  نیا  [ 49]
دوب اجک  يدوهی  اج  نآ  رد  یهگناو  دوب ... هدش  ناهنپ  اههرخـص  تشپ  هک  هوک  ياهگنـس  هتخت  هانپ  رد  رارف و  ماگنه  هب  هن  دزیم ، گنج 

. دیوگب ینخس  نینچ  هک 
نانمؤم و زا  يرایـسب  گنج  نیمه  رد  اریز  دوب ، هدـش  لزان  البق  هیآ  نیا  هک  تسا  راکـشآرپ  تسا . ساسایب  یهاو و  زین  نخـس  نیا  [ 50]

ناـشروآدای ار  ادـخ  نخـس  رمع ، هحلط و  ناـنوچ  گـنج ، ناـیرارف  هیبـنت  زیهرپ و  يارب  دـندرکیم و  توـالت  ار  هیآ  نیمه  نامدـق  تباـث 
داهج گنج و  زا  تسد  دینک و  رارف   ) دیاب دش  هتـشک  درم و  وا  نوچ  ایآ  تسا ، هتـشذگ  ناربمایپ  نوچ  يربمایپ  زین  دـمحم  هک  دـندشیم :

؟ دیدرگزاب ناتیلهاج  كرش  رفک و  هب  و  دیرادرب ) ناتیهلا  هفیظو  هار  رد 
يارب هک  تسا  یهوک  دنفسوگ  چوق ، زب ، لک ، یثنالل : رکذلل و  لمعتست  لبجلا  نأض  تسا ؛ یهوک  زب  ای  چوق و  هیورا »  » ای و  يورا » [ » 51]

. دوریم راک  هب  ناسکی  رن  هدام و 
ص 51. ج 4 ، نازیملا ، ریسفت  [ 52]
ص 15. ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم  [ 53]

فالتخا نیا  اب  هدمآ  ص 178  ج 5 ، ملسم ، حیحص  رد  زین  یتیاور  ص 533 ؛ ج 1 ، هباحصلا ، ةایح  ص 26 ؛ ج 4 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  [ 54]
. تسا هدش  طبض  شیرق  زا  نت  ود  نارجاهم  دادعت  نتم  نآ  رد  هک 

کلت ص )  ) هللا لوسر  نع  سانلا  لاج  امل  تسا : نیا  صاقویبا  نب  دعـس  لوق  زا  ص 26  ج 3 ، مکاح ، كردتسم  زا  لقن  هب  ترابع  [ 55]
ثیح تلقف  دعس  ای  مویلا  تنک  نیا  هللا : لوسر  لاقف  لاق : نا  یلا  وجنا ... نا  اما  و  دهـشتسا ، نا  اماف  یـسفن ، نع  دوذا  تلقف  تیحنت  ۀلوجلا 

تـشگ ربمایپ  فرط  زا  مدرم  نوچ  دـیوگیم : تسا . هدرک  نایب  مهبم  صخـشمان ، تاغل  دربراک  رطاخ  هب  ار  ترابع  ردـقچ  دـینیبب  تیأر :
هرانک نانآ  زا  دیوگیم  مدرک ... رارف  اراکـشآ  زین  نم  دندرک ) رارف  مدرم  نوچ  تسا  هتفگن   ) دز تشگ  هسرپ و  دیاب  هک  ناسنادـب  دـندز ،

يا دیوگیم : وا  هب  ربمایپ  هک  نآ  ات  مریمب ... ای  مسر و  تداهـش  هب  هک  نآ  ات  منک  عافد  دوخ  زا  دیاب  متفگ : دوخ  هب  سپ  تیحنت ،)  ) متفرگ
ناهنپ ماهبا و  یعون  هناشن  ندرک ، نایب  مهبم  هنوگ  نیا  تسادـیپ  ـالماک  ینیبیم . هک  اـج  نآ  دـیوگیم : خـساپ  يدوب ؟ اـجک  زورما  دـعس 

، دنکیمن نایب  رارف  صخـشم  ظفل  هب  ار  ناشراک  دـنوشیم ، هدـنکارپ  ربمایپ  درگ  زا  مدرم  دـنیبیم  یتقو  دعـس  ارچ  تسا . راتفر  رد  يراک 
اهنت هک  ربمایپ  يور  شیپ  هدمآیم و  دـیاب  تسا ، هداتـسیا  وا  هدرک و  رارف  مدرم  رگا  دـنکیم . دادـملق  يریگهرانک  ار  دوخ  رارف  ارچ  یتح 

نآ دهد  خـساپ  مهبم  زاب  وا  يدوب و  اجک  زورما  دـیوگب  وا  هب  گنج  رد  ربمایپ  هک  وا  زا  رود  ناهن و  ياهشوگ  هن  هداتـسیایم ، تسا  هدـنام 
!! يدیدیم هک  اج 
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ص 250. ج 4 ، یبنلا ، ةریسلا  یف  حیحصلا  [ 56]
. دعب هب  تایآ 153  نارمعلآ ، يهروس  [ 57]

خزود رب  ار  هزمح  ياـضعا  زا  ياهرذ  یتح  دـنوادخ  دومرف : دینـش ، ار  ربخ  نیا  ربماـیپ  نوچ  دـهد . ورف  ار  هزمح  رگج  تسناوتن  دـنه  [ 58]
هک تسا  ننـست  لها  ثیدح  نآ  ضراعم  ثیدح  نیا  هجیتن  رد  تسا و  یخزود  دنه  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نخـس  نیا  تسا . هدرک  مارح 

. دناهدرک اهییاسرفملق  وا  نادناخ  دنه و  ندوب  یتشهب  نامیا و  مالسا و  هرابرد 
. یهاگشناد رشن  زکرم  یناغماد ، يودهم  دومحم  رتکد  همجرت  هب  ص 213 ، ج 1 ، يزاغم ، [ 59]

هب یمانـشد  زگره  رمع  مینیبیم  نتم  رد  هک  نانچ  هک  یلاـح  رد  رذـگرد ، نداد  مانـشد  زا  هتفگ  رمع  هب  نایفـسوبا  ارچ  تسین  مولعم  [ 60]
وا دشارتیم و  یلایخ  یتلیضف  رمع  يارب  دراد  غورد  هب  دوخ و  هاگدید  زا  يوار  هک  تسا  راکـشآرپ  تسا . هدادن  ناکرـشم  نایادخ  اهتب و 

. دراگنایم ناشیا  نایادخ  اهتب و  شیرق و  کی  هرامش  نمشد  ياهظحل  نانچ  رد  ار 
تیصخش هس  طقف  ناکرشم  نایفسوبا و  مشچ  رد  هک  دنکیم  هدامآ  ار  هنیمز  دراد  تسا ، هتخاس  ار  نیغورد  تیاور  نیا  هک  يايوار  [ 61]

رمع رکبوبا و  ربمایپ و  نانیا  تسا ؛ واکجنک  ناشگرم  یگدنز و  هب  تبـسن  نایفـسوبا  هک  دـنراد  دوجو  مالـسا  هاپـس  رد  جرا  لباق  زاتمم و 
. دنربمایپ ياتمه  يدنمجرا  تزع و  ماقم و  رد  هک  دنتسه 

دنک ریوصت  رمع  زا  يدنمزوریپ  هرهچ  نانچ  ات  دشوکیم  يو  دناسریم . توبث  هب  ار  رمع  نانخـس  هنانامرهق  جوا  رگید  اج  نیا  يوار  [ 62]
نایز ام  تسا ، تسرد  دـییوگیم  امـش  هچ  ره  دـیوگیم : عشاخ  عضاـخ و  دوشیم و  شتارظن  میلـست  تسبرد  كرـش  هاپـس  هدـنامرف  هک 

... میدش هدنامرد  میدرک و 
مه تسوا و  دحا  نادیم  راکماک  رالاسهپـس  رادتقارپ و  راوسهـش  ییوگ  دیوگیم . نخـس  رمع  اب  يزیمآسامتلا  نحل  هچ  اب  دینیبیم  [ 63]

. دراد دوخ  رهق  تردق و  هجنپ  رد  ار  ناکرشم  نایهاپس  یمامت  نونکا 
هاگآان يوار  اما  منم ! مه  نیا  رکبوبا و  مه  نیا  تسا و  ربمایپ  نیا  دوب : هتفگ  وا  هب  رمع  شیپ  ياهظحل  دـینیبیم !؟ ار  يرظن  تاضقانت  [ 64]
لوعجم هتخاس و  دوخ  اپارـس  ینتم  تسادـیپ  الماک  دـهدیم و  ول  ار  دوخ  دراد  کنخ  سول و  ياهیزادرپترابع  نیا  اب  هک  درادـن  رظن  رد 

ود رمع ، نایفـسوبا و  ینعی  ود ؛ نیا  دشیدنیب  دوخ  اب  هدـنناوخ  ات  دزاسب  رمع  زا  يروحم  تیمها و  نایاش  ياهرهچ  نتم  نآ  رد  ات  دزاسیم ،
نوچ يدرم  هک  تسا  دنلب  يدح  هب  رمع  ماقم  هبترم و  اما  دنیوگیم و  نخـس  مه  اب  دنراد  هک  دننامیا  رفک و  ياوشیپ  ود  گنج و  هدنامرف 

. تفگ دهاوخن  قح  تسار و  نخس  زج  هک  دنادیم  شیپ  زا  دهد . دنگوس م  شنامیا  نید و  هب  ار  وا  نایفسوبا 
ار رمع  دنونشیم ، هاپس  ود  هک  یلاح  رد  وا  دوشیم ... هتشاذگ  شیامن  هب  رمع  هب  نایفسوبا  تدارا  یگدرپسرـس و  جوا  رگید  اج  نیا  [ 65]

نحل همه  نآ  ظفح  رب  هوالع  و  درامشیم ... وگغورد  ار  دوخ  مزرمه  رکفمه و  درامشیم و  شیوگتـسار  قداص و  هداد  رارق  حدم  دروم 
. دوشیم لوغشم  وا  يانث  ساپس و  هب  رمع ، اب  نخس  رد  هنارابدرب 

. یهاگشناد رشن  زکرم  ص 172 ، ج 1 ، یناغماد ، دومحم  رتکد  همجرت  هب  يزاغم ، [ 66]
. دـندوب یناـسک  هچ  ننـست  لـها  نیخروـم  یتـح  هراـشا  حیرـصت و  هـب  ینـالف ، ینـالف و  زا  دارم  هـک  تشذـگ  نیـشیپ  تاحفـص  رد  [ 67]

نیا تشونیپ  زین ص 200 ، دـننک و  هعجارم  یناـغماد  دومحم  رتـکد  هدـش  همجرت  نتم  نیمه  هب  دـننادیمن  یبرع  ناـبز  هک  یناگدـنناوخ 
و بطاح و »... نب  ۀـبلعث  بطاح ، نب  ثراح  دوب و  نـالف  دـندوب  هتخیرگ  هک  یناـسک  هلمج  زا   » زارف نیا  زا  دارم  هک  دـننک  هاـگن  ار  بلطم 
تسا و نامثع  رمع و  نالف ، ياج  هب  يدـقاو  خـسن  زا  یـضعب  رد  تسا : هدروآ  یقرواپ  رد  تحارـص  هب  ققحم  اریز  تسا . باطخ  نب  رمع 

هتـشون نوتم  یتح  نامز  رورم  هب  هک  تسا  نآ  هناشن  همه  نیا  تسا . هدربن  مان  رمع  زا  هدرک و  تبث  ار  نامثع  فارـشالا  باسنا  رد  يرذالب 
تهج زا  رگید  یـضعب  رد  دنراد و  رمع  رارف  مان  هب  حیرـصت  ننـست  لها  خسن  زا  یـضعب  رد  میدید  هک  نانچ  دندادیم و  رییغت  زین  ار  هدـش 

. دناهدومن فذح  یتح  هدرک و  فیرحت  رییغت و  ار  نتم  هیقت ، سرت و 
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. یهاگشناد رشن  زکرم  ص 203 ، ج 1 ، یناغماد ، دومحم  رتکد  همجرت  هب  يزاغم ، [ 68]
ص 274 و ج 15، ج 14 ، یلزتعم ، جهن  حرش  هلمج : نآ  زا  تسا ، هدمآ  ننـست  لها  راثآ  ریاس  رد  يدقاو  يزاغم  رب  هوالع  قوف  نتم  [ 69]
ج هیاهن ، ۀیادب و  زین  ص 63 و  مالسنبا ، ءارعشلا ، تاقبط  رد  زین  ماشهنبا و  ةریـس  رد  قاحـسانبا  يرذالب و  يدقاو و  زا  لقن  هب  ص 20 ،

. دناننست لها  تعامج  زا  قوف  نیخروم  یمامت  هک  ماشهنبا  ةریس  زا  لقن  هب  ص 107 ، ، 3
... یهاگشناد رشن  زکرم  یناغماد ، دومحم  رتکد  همجرت  ص 203 ، ج 1 ، يزاغم ، يدقاو ، [ 70]

ص 283. ج 1 ، يزاغملا ، [ 71]
رتالاب ربمایپ  زا  تساوخیمن  دزیم و  اج  نآ  ار  نانمـشد  باـطخ  رـسپ  دـندوب و  هوک  يـالاب  رب  باـطخ  رـسپ  هحلط و  هک  نخـس  نیا  [ 72]

ات دنتفرگیم  لوپ  هک  یناسک  هلیسو  هب  مه  نآ  اهناویا و  قاور  اهقاتا و  يوتـسپ  رد  گنج و  زا  سپ  هک  تسا  یملـسم  فیجارا  زا  دنـشاب ،
. تسا هدمآ  دیدپ  نایوما  هناگهس و  يافلخ  رادتقا  نارود  رد  طقف  طقف و  دننک و  شرازگ  غورد  رابخا 

ص ج 2 ، روثنملا ، ردلا  ص 434 ؛ ج 1 ، سیمخلا ، خیرات  ص 68 ؛ ج 3 ، ریثکنبا ، هیوبنلا ، ةریسلا  ص 228 ، ج 1 ، نابحنبا ، تاقث  [ 73]
... ص 34 و ج 4 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  ننست ، لها  تایاور  دانتسا  هب  ص 356  ج 2 ، قدصلا ، لئالد  ص 125 ؛ ج 2 ، لاجرلا ، سوماق  81 ؛

هب نینچمه  و  مدومن . فذح  هفیلخ  هب  تبـسن  ار  یـسلجم  نعاطم  دنت و  ياهمانـشد  قوف  نتم  رد  هک  دشاب  هتـشاد  رظن  رد  هدـنناوخ  و  [ 74]
هعوـمجم نیا  رد  هعیـش  لـها  گرزب  ناگدنـسیون  ناروـشناد و  يارآ  حرط  زا  رودـقملایتح  بناـج  نیا  هک  مناـسرب  ناگدـنناوخ  عـالطا 

هب اما  نانآ  عبانم  ساسا  رب  تنس و  لها  ياههرازگ  دانتسا  هب  لدج  شلاچ و  هنوگ  ره  يرگشیپ  تهج  هب  ار  نتم  بلغا  مدرک و  يراددوخ 
. ماهتشون یلیلحت  هناداقن و  هنوگ 

نا مکنم ... ۀفئاط  یشغی  اساعن  ۀنما  مغلا  دعب  نم  مکیلع  لزنا  مث  مکیرخا ... یف  مکوعدی  لوسرلا  دحا و  یلع  نولت  نودعـصت و ال  ذا  [ 75]
دوش تقد  زین  و  تایآ 153-155 ...) نارمعلآ ، يهروس  ... ) اوبسک ام  ضعبب  ناطیشلا  مهلزتسا  امنا  ناعمجلا  یقتلا  موی  مکنم  اولوت  نیذلا 

دنوادخ رگـشاخرپ  نحل  هدنزگ و  شهوکن  هب  دبایرد و  ار  نیقفانم  نانیا و  نامیا  مدع  قمع  دـحا و  نایرارف  ییاوسر  دـهاوخب  یـسک  رگا 
یتسد چـیه  هک  تسا  ینتم  نیرتقداص  هدرک و  ناـیب  یماـمت  هب  ار  دـحا  گـنج  هصق  هک  نارمعلآ  هروس  هب  دوش ، فقاو  ناـنیا  دروم  رد 

. دیامن يریگیپ  تقد  هب  ار  ات 155  حرق ... مکسسمی  نا  تایآ 140 ؛ زا  دیامن و  عوجر  دنک  فیرحت  ار  نآ  هتسناوتن 
هیآ 126. لحن ، يهروس  [ 76]

. دراد زین  یلیلد  هیمـست  نیا  دناهدیمان و  زین  سارهم  زور  سارهم و  گنج  ار  دـحا  گنج  برع  نارعاش  هسامح  رابخا و  رد  نینچمه  [ 77]
. دندوب هدرک  رارف  ریگبآ  نیا  کیدزن  ات  یتح  نایرارف  زا  یضعب  زور  نآ  اریز 

هللا لوسر  یکب  اذا  ناـک  هیدـی و  نیب  تدـعق  هللا و  لوسر  تفاو  یتـح  اهیمدـق  یلع  ودـعت و  ص )  ) هللا لوسر  تنب  ۀـمطاف  تجرخ  و  [ 78]
. دحا گنج  هرابرد  دعب ، هب  تایآ 120  ، نارمعلآ يهروس  لیذ  میهاربا ، نب  یلع  ریسفت  تبحتنا ... بحتنا  اذا  تکب و 

: بیسملا نب  دیعس  زا  لقن  هب  رابخالا ، حرش  رد  ضایفنبا  زا  لقن  هب  بوشآ ، رهـشنبا  بقانم  زا  لقن  هب  ص 93 . ج 20 ، راونالاراحب ، [ 79]
، حیرلا بیط  ۀمللا ، نسح  هجولا ، نسح  لجر  یناتأف  نهنم ، عبرا  یف  ضرالا  یلا  تطقس  ۀبرـض  ةرـشع  تسدحا  موی  ع )  ) ایلع تباصا  لاق 

هتربخاف یبنلا  تیتاف  ع )  ) یلع لاق  نایضار ، کنع  امه  هللا و  لوسر  ۀعاط  هللا و  ۀعاط  یف  کناف  مهیلع ، لبقا  لاق : مث  ینماقاف  یعبضب  ذخاف 
. مالسلاهیلع لیئربج  کلاذ  کنیع  هللا  رقا  یلع  ای  لاقف 

نا و  ادیرـشت ، التق و  یتما  نم  يدـعب  نم  نوقلیـس  یتیب  لها  نا  هلوق : ص )  ) یبنلا نع  مکاـحلا  يور  دـق  و  تسا : نینچ  تیاور  نیع  [ 80]
. موزخملاونب و  هریغملاونب ، هیماونب و  اضغب ؛ انل  انموق  دشا 

هیآ 78 و80. سی ، يهروس  [ 81]
. ینلتقل هتاقملا  کلت  دعب  یلع  قزب  ولف  کلتقا ؟ یل : لاق  سیلا  مهلتقل . رضم  هعیبرب و  ۀنعطلا  هذه  تناک  ول  تسا : نیا  یبا  نخس  نیع  [ 82]
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. تسا هدنرد  ریش  يانعم  هب  ثیل ؛ [ 83]
. دندوب نارجاهم  زا  رگید  رفن  راهچ  راصنا و  زا  ناشنت  داتفه  هک  دناهتشون ، نت  راهچ  داتفه و  ار  دحا  نادیهش  عمج  [ 84]

. دنیوگ ارغط  ار  يروشنم  ای  نامرف و  رودص  رب  هاشداپ  ياضما  مکح و  نامرف و  تسا . نامرف  رودص  هناهاش و  طخ  تسد  ارغط : [ 85]
. یهاگشناد رشن  زکرم  یناغماد ، دومحم  همجرت  ص 229 ، ج 1 ، يزاغم ، [ 86]

ص 289، ج 3 ، شخیرات ، رد  يدادغب  بیطخ  دـناهدروآ : هنوگ  نیدـب  دوخ  راثآ  رد  ننـست  لها  ياملع  ار  نآ  ریاظن  قوف و  تیاور  [ 87]
يا دنگوس  ادخ  هب  هیف : هابا  تکراش  دق  الا و  دحا  یلع ) ای   ) کضغبا ام  هللاو  ناطیـشلا  لاق  : » تسا نیا  نآ  هدیکچ  هک  ینالوط  یثیدح  رد 

يرافغ رذوبا  زا  ثیدح  نیا  زین  و  تسا ». هدازانز  وا  ماهتشاد و  تکراشم  ناطیش )  ) نم وا  هفطن  رد  دشاب  هتشاد  نمشد  ار  وت  سک  ره  یلع 
نب یلع  اب  ناشینمـشد  زاـمن و  زا  یچیپرـس  ربماـیپ ، ادـخ و  بیذـکت  میتخانـشیم : زیچ  هس  هب  ربماـیپ  ناـمز  رد  ار  نیقفاـنم  تفگیم  هک 

رد مکاح  ص 8 ؛ بلاطملاینـسا ، رد  يرزج  ص 215 ؛ ج 2 ، هرـضنلا ، ضایر  رد  يربط  نیدـلا  نیدـلابحم  قفتملا ؛ رد  بیطخ  بلاطیبا .
یلع ضغب  ینمـشد و  هـب  ار  نیقفاـنم  ربماـیپ  ناـمز  رد  هـک  تـسا  هـتفگ  يردـخ  دیعـسوبا  نـینچمه  ریبـکلا ، عماـج  رد  یطویـس  حـیحص ؛

ص همهملا ، لوصف  ص 295 ؛ ج 6 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 299 ؛ ج 2 ، يذمرت ، عماج  ثیدح  نیا  رگشرازگ  ینس  نادنمشناد  میتخانـشیم .
ص 46؛ ج 3 ، باعیتسا ، رد  ربلادبعنبا  بقانم ؛ رد  لبنح  نب  دـمحا  ص 73 ؛ قعاوص ، يدنرز ؛ ردلا ، مظن  ص 17 ؛ لؤسلا ، بلاطم  126 ؛

اذام هب  دـینک  عوجر  ص 132  ج 9 ، دـیاوزلا ، عـمجم  رد  یمثیه  ص 214 ، ج 2 ، هرـضنلا ، ضایر  رد  نیدـلابحم  ظفاح  هباصا ، هیـشاح 
«، تسا قافن  تمالع  بلاطیبا  نب  یلع  ضغب   » نیوانع نیا  لـیذ  ار  تیاور  اـههد  هک  دـعب  هب  زا ص 110  یمالسالا ، مساقلا  خیـشل  نوضقت 

. تسا هدروآ  ننست  لها  ياملع  زا  لقن  هب  دنناراگتسر » یلع  هب  ناگدیورگ  «، » تسادخ ربمایپ و  هب  مانشد  یلع  هب  مانشد  »
. تسا لاحم  ناشود  ره  یفن  بلس و  ینعی  ناشعافترا  مه  تسا و  لاحم  ناشندوب  مه  اب  عمج و  مه  داضتم ، ضقانتم و  زیچ  ود  ینعی  [ 88]

خی ندوب  شتآ  نیع  رد  شتآ  تسا  لاـحم  دـشاب ، مه  تملظ  تسا  روـن  زیچ  ناـمه  هک  نآ  نیع  رد  زیچ  کـی  تسا  لاـحم  هک  نیا  لـثم 
رد مه  اب  درف  جوز و  عامتجا  ینعی  درف ؛ ای  تسا  جوز  ای  يددـع  ره  لثملایف  هک  تسانعم  نیا  هب  عاـفترا  دـشاب ... ناـمیا  نیع  رفک  دـشاب ،

. درف هن  دشاب و  جوز  هن  يددع  تسین  نکمم  نینچمه  تسا . لاحم  ددع 
تحرجف انـسح  ءالب  تلبا  ذـئموی و  تلتاقف  یحرجلا ، یقـست  دـیرت  راـهنلا  لوا  یف  اـهل  نش  اـهعم  تجرخ و  و  : » تسا هتفگ  يدـقاو  [ 89]

گنج ریگرد  هک  دش  نانچ  اما  تسویپ . نایمخز  هب  یناسربآ  يارب  دحا  ههبج  هب  حبص  فیـسب : ۀبرـض  وا  حمرب  ۀنعط  نیب  احرج  رـشعینثا 
.«. تسشن ورف  شرکیپ  رب  ریشمش  هزین و  يراک  هبرض  هدزاود  دمآ . نوریب  قیفوت  ییوکین و  هب  الب  نومزآ  زا  تشگ و 

هیآ 172. نارمعلآ ، يهروس  [ 90]
عنع فرـصنا  و  باـصا ، اـم  هللا  یبـن  باـصا  اـمل  رکبوبا  ریبزلا و  كوبا  ناـک  ریبزلا ، ةورعل  تلاـق  هشئاـع  نا  تسا : نیا  تراـبع  نیع  [ 91]

ةریسلا و 51 ؛ ص 50  ج 4 ، ۀـیاهنلا ، ۀـیادب و  زا  الجر ، نوعبـس  مهنم  بدـتناف  مهرثا ؟ یف  عجری  نم  لاقف : اوعجری ، نا  فاخ  نوکرـشملا 
، ریرجنبا هجامنبا ، ملـسم ، يراخبلا ، دـمحا ، هبیـشیبا ، نبا  روصنم ، نب  دیعـس  ص 102 ؛ ج 2 ، روثنملا ، ردـلا  ص 257 ؛ ج 2 ، هیبـلحلا ،

ص 335. ج 4 ، یبنلا ، ةریس  یف  حیحصلا  نم  لئالدلا ، یف  یقهیبلا  و  مکاحلا ، متاحیبا و  نبا  رذنملانبا ،
.« عمسلل دعبا  و  ودعلل ، أکنا  اهناف  اهودع ، بلطت  هللا ، رمال  دشت  ۀباصع  الا   » یبنلا لاق  [ 92]

تلظف لیزاعم  لیم  ءاقللا و ال  دنع  ۀـلبانت  مارک ال  دـساب  يدرت  لیبابالا  درجلاب  ضرالا و  تلاس  ذا  یتلحار  تاوصالا  نم  دـهت  تداک  [ 93]
. لوذخم ریغ  سیئرب  اومس  امل  ۀلئام  ضرالا  نظا  اودع 

ص 165. ج 2 ، ریثانبا ، لماک  ص 46 و 47 ؛ ج 15 ، یلزتعم ، حرش  ص 333 ؛ ج 1 ، يزاغم ، [ 94]
. دراد مان  قح » يهنادواج  يهسامح  قدنخ ؛ (» ج 15  ) باتک نیا  يدعب  دلج  ناونع  [ 95]
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