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نامرهق نانز 

باتک تاصخشم 

 : رشن تاصخشم  تساریو 2 .]  : ] تساریو تیعضو  یتشهب  دمحا  نامرهق  نانز  روآدیدپ :  مان  ناونع و  - 1314 دمحا ، یتشهب  هسانشرس : 
پاچ ، 1 ج .  ) لایر  80 مود ؛ ) پاچ  ، 1 ج .  ) لایر  80 کباش :  مس .  16 ج .11 × يرهاظ :  تاصخشم  يرفعج ، 1350 -  نـیئآ  نارهت : 

 : تشاددای (. 1351 موس : پاچ  ج.2( تشاددای :  نیدرورف 1350 .) مود : پاچ   ) 1 ج . تشاددای :  موس ) پاچ  ، 2 ج .  ) لایر 100 موس ؛ )
BP52/ب9ز9 هرگنک :  يدنب  هدر  همانتشذگرس  ناملسم --  نانز  عوضوم :  مالـسا  سدقم  نانز  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک 

م37226-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/97 ییوید :  يدنب  هدر   1351

لوا دلج 

مود پاچ  همدقم 

رارق نادنمقالع  سرتسد  رد  یـساسا  تاحالـصا  لماک و  رظن  دیدجت  اب  ار  نامرهق " نانز  " مود پاچ  متـسناوت  هک  مرازگـساپس  ار  يادـخ 
لماک ینانیمطا  اب  هدنراگن  کنیا  دمآ و  لمعب  لماک  هدافتسا  دنا ، هداد  مرتحم  ناگدنناوخ  رظن و  لها  هک  یتارکذت  زا  پاچ  نیا  رد  مهد .
حرش هب  طوبرم  باتک  لوا  پاچ  یـساسا  لاکـشا  دنک . یم  نیدتم  بلط و  تلیـضف  ناگدنناوخ  میدقت  ار  نامرهق " نانز  " هدنزومآ باتک 

مود هفیلخ  اب  يو  جاودزا  هلأسم  هک  دروخرب  هتکن  نیا  هب  رتشیب  یـسررب  نمـض  هدـنراگن  دوب . (ع ) یلع تیالو  هاش  رتخد  موثلک " ّما  " لاـح
هک يا  هتکن  هب  هنومن  يارب  دـنا . هتـسیرگن  نآ  هب  لمات  دـیدرت و  اب  زین  شناد  ناـگرزب  زا  يا  هّدـع  تسین و  داـمتعا  لـباق  نشور و  نادـنچ 
هک تسا  یبلاـطم  بیقعت  باـتک  نیا  فدـه  هک  اـجنآ  زا  میا و  هتـشذگ  هدرک و  هراـشا  پاـچ  نیا  رد  تـسا  هاد  رکذـت  یناـقمام  موـحرم 

قشمرس ام  رصع  ناملسم  نانز  يارب  دنناوت  یم  دنا و  هدیـشخرد  مالـسا  هوکـشرپ  خیرات  رد  هک  تسا  ینامرهق  نانز  ياهینامرهق  رگـشیامن 
نانز يارب  قوف و  فدـه  هدـننک  نیمات  هک  میدروآ  یبلاطم  لبق ، پاچ  بلاطم  ياجب  هدرک و  افتکا  رـصتخم  هراـشا  نیمهب  زین  اـم  دنـشاب ،
ناـنز " مود دـلج  رتدوز  هچره  میراودـیما  دـشاب . (ع ) هیـضرم ءارهز  رتـخا  دـنلب  رتـخد  بتکم  زا  تعفنمرپ  هدـنزومآ و  ياهـسرد  ناملـسم 

ادخ مانب  یتشهب  دمحا  هام 1351  رویرهش  مق ـ  همیلع  هزوح  میهد . رارق  نادنم  هقالع  سرتسد  رد  ار  نامرهق "

! یئوج نامرهق 

رد هتـسجرب ، ییاه  هنومن  هراومه  دـنک  یم  یعـس  رـشب  تسا . ناوارف  اـه  ناـسنا  یگدـنز  رد  گرزب ، ناـنامرهق  ریثأـت  هک  تسین  يدـیدرت 
ناوج لسن  دنک . یم  ادیپ  قادصم  رتشیب  ناناوج  یگدنز  رد  هلأسم  نیا  دهد . قیبطت  اهنآ  اب  ار  دوخ  راتفر  قالخا و  دیوجب و  دوخ  یگدنز 
راتفرگ یلـصا ، نانامرهق  ياـجب  ناـناوج  تسا  نکمم  یهاـگ  دراد  يرایـسب  ياـه  شـشوک  ناـنامرهق ، زا  دـیلقت  ییوج و  ناـمرهق  هار  رد 

دنهد یمن  ناشن  ار  دوخ  یعقاو  تیصخش  هاگچیه  دوخ  يرنه  ياه  تیلاعف  رد  هک  ناگشیپرنه ، امنیس و  ناگراتـس  دنوش . یلدب ! نانامرهق 
ریظن یــصاخشا  اـهنیا و  دــنزاس . یم  دوـخ  هتخاـبلد  هتفیــش و  رتـشیب  ار  ناوـج  هـقبط  دــننک ، یم  یئاـمنرنه  نارگید  شقن  رد  هراوـمه  و 
هنومن میراد ـ  غارـس  هک  اجنآ  ات  یلدب ـ  نانامرهق  نیا  هکنیا  یکی  تسا : شخبنایز  تهج  ود  زا  ریثأت ، نیا  دنتـسه . یلدب "! نانامرهق  " اهنآ

رگا دنهد . یمن  ناشن  يرنه  ياه  همانرب  يارجا  عقوم  رد  مه  ار  دوخ  یعقاو  تیصخش  هکنیا  رگید  دنتسین و  یناسنا  تلیضف  قالخا و  ياه 
اذغب لیم  میهاوخب  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  میا . هدومیپ  طلغب  یهار  میزادـنیب ، راک  زا  ناناوج  هیحور  رد  ار  ییوج  نامرهق  لیم  میهاوخب 
رگا ًانیقی  میریگرب . رتلماک  رتشیب و  يا  هدافتسا  نآ  حیحص  شرورپ  اب  لیم  نیا  زا  هک : تسا  نیا  هار  نیرتهب  مینک . لیطعت  اهنآ  دوجو  رد  ار 
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ماجنا رتهب  اهنآ  لابق  رد  ار  دوخ  هفیظو  میهد ، رارق  ناش  رایتخا  رد  مینک و  هیهت  ملاـس  ياذـغ  ناـناوج ، ییوج  ناـمرهق  لـیم  ياـضرا  يارب 
حور رد  اهناتساد  نانامرهق  دشاب ، ناناوج  ییوج  نامرهق  سح  يوگخساپ  دناوت  یم  هک  تسا  ییاهراک  زا  یکی  یـسیون  ناتـساد  میا  هداد 
نمض رد  ار  حلاصان  یلدب و  نانامرهق  هدرب و  ملقب  تسد  هک  دنا  هدش  ادیپ  يرایسب  حلاصان  رـصانع  هنافـسأتم  دنراد . یناوارف  ذوفن  ناناوج 
رگا هک ، تسا  نیا  لمع  نیا  هیجوت  يارب  اهنآ  لیلد  دـنا . هداد  قوس  یتخبدـب  ياه  هرد  فرطب  ار  اـهنآ  هدرک و  یفرعم  ناـناوجب  اهناتـساد 

ار دوخ  هک  دنزومآ  یم  یتربع  سرد  ناناوج  مینک ، مسجم  دـنا ، هدـش  وا  یتخبدـب  تسکـش و  بجوم  هک  ار  درف  کی  فعـض  ياه  هطقن 
طاقن مسجت  يارب  ددرگ و  یلمع  دوش ، یم  اـعدا  هچنآ  هک  یطرـشب  اـما  تسا . حیحـص  ـالماک  لـیلد  نیا  دـننز . یمن  شتآ  بآ و  ناـمهب 
سوه قشع و  هار  رد  ناسنا  رگا  هک  دنک  ساسحا  ناتساد  هدنناوخ  هک  دننارورپن  ار  ییانج  يوهش و  یـسکس و  ياه  هبنج  نادنچ  فعض ،

زا ار  وا  مینک و  رادیب  ناوج  رد  ار  يزومآ  تربع  حور  هک  دشاب  نیا  فده  رگا  درادـن ! یعنام  تسا و  قح  دوش ، راتفرگ  مه  نیا  زا  رتدـب 
هک میشخبن  مسجت  نانچ  ار  داسف  ياه  هنحـص  میریگ و  شیپ  رد  يرتهب  مسر  هار و  میراچان  میراد ، رذحرب  راجنهان  ياهراک  موش  بقاوع 

هدامآ دنراد و  یفیطل  ساسح و  حور  زین  ناوج  نانز  نارتخد و  دوش . هجوت  نارـسپ  هب  دیاب  اهنت  هن  هار ، نیا  رد  دوش ! هلیـسو  يادف  فدـه 
ناـنامرهق دراد . هجوـت  هبنج  نیمهب  رتـشیب  درذـگ ، یم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  هک  یباـتک  دنتـسه . يدـب  اـی  بوـخ  نیقلت  هنوـگ  ره  شریذـپ 

یتسرد و یکاپ و  ایند  کی  ییاهنت  هب  کی  ره  هک  دنتسه  هعیش  خیرات  مالسا و  خیرات  هتسجرب  نانز  زا  نز  تصش  باتک ،  نیا  ياهناتـساد 
همطاف نوچمه  یخرب  دنا ، هدش  هدـیزگرب  ناملـسم  نانز  نیرت  هبخن  نایم  زا  هک  گرزب  نانز  نیا  دـنراد . هارمهب  دوخ  اب  تیناسنا ، تفع و 

رد نز  سنج  نایم  رد  ًانیقی  رت . نیئاپ  بتارم  تاجرد و  رد  یخرب  دـنراد و  رارق  ردـص  رد  شنارتخد  ردام و  و  مالـسا ـ  لوا  يوناـب  ارهز ـ 
نیا دریگ و  تروص  يرتشیب  ياه  یسررب  تاقیقحت و  هرابنیا  رد  تسا  هتسیاش  دنا . هدش  ادیپ  رایسب  هنومن ، گرزب و  نانز  تیناسنا ، خیرات 

بـسک دادعتـسا  هک  ییاهنآ  ات  دـنوش ؛ یفرعم  ناوج ـ  نارتخد  نانزب و  ًاصوصخم  اهناسنا ـ  همه  ایندـب و  کـی ، هب  کـی  خـیرات ، ناـنامرهق 
سرد اهنآ  هتـسجرب  تالامک  فاصوا و  زا  دنـسانش ، یمن  یتسرپدـم  يزانط و  ییابرلد و  رد  اـهنت  ار  یگناـنز  دـنراد و  لاـمک  تلیـضف و 
باتک نیا  یلـصا  عبنم  ذـخأم و  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذـت  دنـشاب . تیناسنا  تلیـضف و  زا  يا  هنومن  ار  دوخ  ناعونمه  دـنزومایب و 

هب هجوت  اب  هدنراگن ، طسب . حرش و  لیـصفت و  نآ  اب  هن  هتبلا  یفلدلا " یجرالم  نوسح  " فیلات تانمؤم " ءاسن  عم  روطـس  " مانب تسا  یباتک 
یهار یلو  دـناد ، یم  باتک  نآ  مرتحم  فلؤم  نویدـم  ظاـحل  نیا  زا  ار  دوخ  هتفرگ و  ماـهلا  روبزم  باـتک  زا  ار  رـضاح  ياهناتـساد  هکنیا 

سابتقا مه  باتک  نیا  دـشاب . هتـشادن  یتبـسانم  نادـنچ  دـیاش  باتک ، نآ  زا  تسا  يا  همجرت  باـتک  نیا  دوش  هتفگ  رگا  هک  تسا  هدومیپ 
نیا ياهناتـساد  هک  تسا  نیا  بلطم  هدمع  صاخ . دروم  رد  مادک  ره  هتبلا  باتک ؛ نآ  زا  لیـصفت  مه  صیخلت و  مه  همجرت و  مه  تسا و 

یتشهب دمحا  مق ـ  هامرذآ 1350  دش . رکذ  الاب  رد  هک  تسا  يروظنم  فده و  نیمات  روظنمب  باتک ،

هجیدخ

، هدیدنـسپ یقالخا  اب  دـش و  دـلوتم  تلیـضفاب  گرزب و  يا  هداوناخ  رد  هجیدـخ ، هنیدـم  هب  مالـسا  مرکا  ربماـیپ  ترجه  زا  شیپ  لاـس   68
ياراد وا  تشاد . ریظن  یب  دـنمجرا و  یماقم  دوخ ، لیماف  ناگتـسب و  نایم  رد  ینمادـکاپ ، لقع و  یـشیدنارود و  ظاحل  زا  تفاـی . شرورپ 

یم يربارب  شیرق  یتراجت  ياهناوراک  همه  اب  هجیدخ ، یتراجت  ناوراک  دـندرک . یم  تراجت  وا  يارب  نادرم  زا  یهورگ  دوب و  يا  هیامرس 
نیمأت يارب  هک : تسا  هدرک  داهنـشیپ  وا  هب  بلاـطوبا  تسوخـشوخ و  رادـتناما و  وگتـسار و  یناوج  (ص ،) دـمحم هک  تفاـی  عـالطا  درک .

(ص) دمحم لابندب  یسک  هجیدخ ، دزادرپ . تراجت  هب  يو  زا  يا  هیامرـس  نتفرگ  اب  دنویپ و  يو  ناوراکب  ومع ، یتسدیهت  ناربج  شاعم و 
ار داهنـشیپ  نیا  مالـسا ، یمارگ  ربماـیپ  دوـش . ماـش  راپـسهر  تراـجت ، يارب  دریگب و  يو  زا  يا  هیامرـس  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هـب  داتـسرف و 

هکمب درک و  يرادیرخ  تساوخ  یم  هچره  تخورف و  ار  دوخ  ياهالاک  اجنآ  رد  دش . ماش  مزاع  هرـسیم " " هجیدخ مالغ  هارمه  تفریذپ و 
رتشیب هیامرس  هجیدخ ، دعب ، ياه  هعفد  دمآ . تسدب  نآ  زا  یناوارف  دوس  هک  دوب  مالسا  گرزب  ياوشیپ  یتراجت  رفس  نیلوا  نیا  تشگزاب .
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(ص) دمحم لئاضف  تامارک و  زا  تشگ ، یم  زاب  رفس  زا  هک  راب  ره  هرسیم ، دش . شبیصن  يرتشیب  ياهدوس  داد و  رارق  ترضح  رایتخا  رد 
میمصت هجیدخ  ماجنارـس  درک . یم  مالـسا  ربمایپ  هتفیـش  ار  وا  دیناسر و  یم  هجیدخ  عالطاب  یلـصفم  حرـش  شرـس ، رب  ربا  ندنکفا  هیاس  و 

لـئاضف و رطاـخب  يدـنواشیوخ و  تبـسن  رطاـخب  هدازوـمع ، داد ـ : ماـیپ  نینچ  داتـسرف و  ترـضح  دزن  یـسک  دـنک . جاودزا  وا  اـب  تـفرگ 
دیناسر و اهومع  عالطاب  ار  عوضوم  نیا  ادخ  ربمایپ  منک . جاودزا  وت  اب  هک  ما  هدرک  ادیپ  لیامت  تیئوگتـسار ، وکین و  قالخا  يرادـتناما و 

دلیوخ یلوقب  و  دـسا ـ  نب  رمع  هجیدـخ ، يومع  هناخب  درک ، یم  تکرح  اهنآ  شیپاشیپ  بلاطوبا  هک  یلاح  رد  ناـشیا ، زا  یهورگ  هارمه 
هناخ راوج  رد  ار  ام  دروآ و  دوجوب  لیعامـسا  لیلخ و  میهاربا  لسن  زا  ار  ام  هک  ار  ادخ  شیاتـس  تفگ ـ : نینچ  بلاطوبا  دنتفر . دـسا ـ  نب 
نیا زا  ام  روظنم  درک . كرابم  اـم  يارب  ار  نیمزرـس  نیا  دیـشخب و  تزع  توکـش و  اـمب  مدرم  ناـیم  رد  داد و  رارق  دوخ  نما  مرح  هبعک و 

ناهاوخ دراد ، يرترب  شیرق  نادرم  مامت  رب  یمدرم  تلیـضف و  ظاحل  زا  و  تسا ، تسدیهت  یناوج  هک  نم  هدازردارب  هک  تسا  نیا  رادـید ،
دراد الاو  یماقم  ادخ ، هاگشیپ  رد  وا  مهدیم . مدوخ  لام  زا  دیهاوخب ، رهم  هزادنا  ره  دراد . لیامت  وا  هب  تبسن  مه  هجیدخ  تسا و  هجیدخ 

يرسمهب رتش ، ددع  رهم 20  هب  هجیدخ  دیـسر و  ماجنا  هب  نانکدقع  يراگتـساوخ و  مسارم  تسوا . راظتنا  رد  ناشخرد ، سب  يا  هدـنیآ  و 
هجیدخ ات  تسا . مالسا  یمارگ  ربمایپ  رـسمه  نیتسخن  وا  دوب . هلاس  ادخ 25  ربمایپ  لاس و  لهچ  هجیدخ  تقو ، نآ  رد  دمآرد . ادـخ  ربمایپ 

موثلک و ما  هیقر و  ياهمانب  رتخد  هس  مساق و  مانب  رسپ  کی  يربمایپ ، هب  وا  تثعب  زا  شیپ  درکن . رایتخا  يرسمه  ادخ  ربمایپ  دوب ، تایح  رد 
ایندب (ع ) ارهز همطاف  و  تسا ـ  هدش  هدناوخ  زین  رهاط  بیط و  هک  هللادبع ـ  مانب  يرسپ  زین  تثعب  زا  سپ  دنتفای . دلوت  ناشیا  هناخ  رد  بنیز ،
دوـخ رثؤـم  غیردـیب و  ياـهتیامح  زا  ار  دـمحم  ترـضح  دروآ و  ناـمیا  شربماـیپ  ادـخ و  هب  هک  تسا  یـسک  نیتـسخن  هجیدـخ ، دـندمآ .

افو و اب  يرـسمه  هناخ ، طیحم  رد  دندرک ، یم  بیذکت  ار  شنخـس  ودـندرزآ  یم  ار  وا  هکم ، یفارـشا  نیکرـشم  رگا  دـینادرگ . رادروخرب 
یم هشیاـع  درک . یم  قیوشت  تماقتـسا  يرادـیاپ و  مدـق و  تاـبث  هب  ار  وا  دیـشخب و  یم  فیفخت  شحور  رب  ار  مغراـب  هک  تشاد  ناـبرهم 

. دوب هوکشرپ  شخب و  ینشور  حبص ، هدیپس  نوچمه  ربمایپ  ياهایؤر  دیدرگ . رهاظ  مالـسا ، ربمایپ  رب  باوخ  رد  یحو ، رثا  نیتسخن  دیوگ :
درب و رـس  هب  ارحراغ  جـنک  رد  اهتدـم  دـیزگرب . روظنم  نیا  يارب  ار  ارح " " راغ دـش و  لیامتم  يریگ  هشوگ  هب  هک  دوب  اهباوخ  نیمه  رثا  رب 
رد دوب و  ادـخ  شمدـمه  اهنت  راغ ، جـنک  رد  درک . هدامآ  ریظن  یب  یخیرات و  تلاسر  کی  گرزب و  تیرومأـم  کـی  ماـجنا  يارب  ار  دوخ 

هظحل نآ  ماجنارس ، تشاذگ . یم  نایم  رد  وا  اب  ار  دوخ  یبلق  رارسا  تفرگ و  یم  وخ  اب  هک  تشاد  يزارمه  مدمه و  ادخ ، زج  هناخ ، جنک 
داد رارق  دیدش  راشف  تحت  ار  وا  یحو ، هتشرف  مناوخب . مناوت  یمن  داد ـ : خساپ  ناوخب . تفگ ـ : دش و  لزان  یحو  هتشرف  دیسرارف . ساسح 

مناوت یمن  تفگ ـ : ناوخب  تفگ ـ : داد و  تخـس  يراشف  ار  وا  رگید  راب  مزجاع . ندناوخ  زا  نم  داد ـ : خساپ  ناوخب . تفگ ـ : رگید  راب  و 
کبر ءارقا و  قـلع . نـم  ناـسنالا  قـلخ  قـلخ . يذـلا  کـبر  مساـب  ءارقا  تـفگ ـ : داد و  تخــس  يراـشف  ار  وا  راـب  نیموـس  يارب  مناوـخب .

ار وا  دیناشوپب . ارم  دـیناشوپب . ارم  تفگ ـ : دیـشک و  زارد  هناخ  جـنک  رد  دـیپط . یم  تدـش  هب  شبلق  تشگرب ، هناخب  هک  یتقو  (. 1) مرکالا
هجیدخ مدیـسرت ! مدوخ  ناج  رب  تفگ ـ : دیناسر و  هجیدخ  عالطا  هب  ار  نایرج  يداع ، لاح  هب  تشگزاب  تحارتسا و  زا  سپ  دـندیناشوپ .

ار نانامهم  یهد و  یم  رارق  تیامح  دروم  ار  اون  یب  مدرم  ینک و  یم  محر  هلـص  وت  دنک . یمن  لیلذ  راوخ و  ارت  ادخ  تسین . نینچ  تفگ :
ياهباتک دوب و  یحیسم  يدرم  هک  لفون  نب  هقرو  وا ، معرسپ  شیپ  هجیدخ ، هارمه  سپـس  یتسه . قح  نابیتشپ  هراومه  يراد و  یم  یمارگ 

نخـس ومعرـسپ ، تفگ ـ : وا  هب  هجیدـخ  دوب . هداد  تسد  زا  ار  نامـشچ  یئاـنیب  يو  تقو  نآ  رد  دـنتفر . دوب ، هتـشون  هدـناوخ و  ار  يربـع 
هقرو درک . فـیرعت  شیارب  دوـب ، هدـید  ار  هچنآ  ادـخ ، ربماـیپ  ینک ؟ یم  هدـهاشم  هچ  ردارب ، رـسپ  تفگ ـ : هـقرو  ونـشب . ار  تا  هدازردارب 
نیا هک  یماگنه  شاک  متـشاد . یمهـس  وت  تیامح  رد  مه  نم  شاـک  دـش . لزاـن  یـسوم  رب  هک  تسا  يربکا  سوماـن  ناـمه  نیا  تفگ ـ :

وت هچنآ  ریظن  یسک  زگره  يرآ . تفگ ـ : دننک !؟ یم  جارخا  ارم  اهنآ  دومرف ـ : ادخ  ربمایپ  مدوب ! هدنز  دننک ، یم  جارخا  هکم  زا  ارت  مدرم ،
تفر و اـیند  زا  یحو ، ترتف  نارود  رد  هقرو ، ماجنارـس  درک . مهاوخن  غیرد  وت  يراـی  زا  مناـمب ، هدـنز  رگا  نم  تسا . هدرواـین  يا ، هدروآ 
سابل و دیرخ  يارب  تیلهاج ، نارود  رد  دیوگ ـ : یم  يدنک  فیفع  دندناوخ . یم  زامن  يرس  روطب  یتدم  ات  هجیدخ ، قافتا  هب  ادخ  ربمایپ 

نامرهق زا 99نانز  هحفص 10 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


نامـسآ فرطب  یهاگن  دـش و  کیدزن  هبعکب  یناوج  مدـید  هک  دوب  رهظ  ماگنه  مدـش . دراو  بلطملادـبع  نب  ساـبع  رب  متفر و  هکمب  رطع 
اهنآ هب  زین  ینز  وا  لابندب  داتـسیا . وا  تسار  تمـس  رد  تسویپ و  وا  هب  زین  یناوج  هزات  يا  هظحل  زا  سپ  داتـسیا . هبعکب ، ور  هاگنآ  دـنکفا .

هدجـس هب  یگمه  دـندش و  تسار  هاگنآ  دـنتفر . عوکر  هب  وا  اب  زین  ود  نآ  تفر و  عوکر  هب  ناوج  تفرگ . ياج  اهنآ  رـس  تشپ  تسویپ و 
وا تفگ : هن  متفگ ـ : یـسانش ! یم  ار  ناوـج  نآ  تسا ! بیجع  يراـک  تفگ ـ : ساـبع  مرگن ! یم  یبـیجع  راـک  مـتفگ : ساـبع  هـب  دـنتفر .
نب یلع  ناوـج ، هزاـت  نیا  تفگ  هن  متفگ : یـسانش ؟ یم  ار  ناوـج  هزاـت  نآ  اـیآ  تسا . بلطملادـبع  نـب  هللادـبع  نـب  دـمحم  ما  هدازردارب 

دیوگ یم  امب  وا  تسا . نم  هدازردارب  رسمه  هجیدخ ، تفگ ـ : هن . متفگ ـ : یسانش ؟ یم  ار  نز  نیا  تسا . نم  يرگید  ردارب  رسپ  بلاطیبا ،
ناـمیا هزاـت  نید  نیا  هب  رفن  هس  نیمه  اـهنت  نیمز ، يور  رب  دـشاب . نید  نیا  رب  هک  تسا  هداد  ناـمرف  ار  وا  نیمز ، اهنامـسآ و  دـنوادخ  هـک 

هکنآ زا  شیپ  دوب و  لئاق  یـصاخ  مارتحا  هجیدخ ، رب  ادخ  ربمایپ  مشاب . رفن  نیمراهچ  مه  نم  هک  مدرک  وزرآ  دیوگ ـ : فیفع  دـنا . هدروآ 
کیرحت هشیاع  تداسح  هک  اجنآ  ات  درک  یم  دای  ار  وا  هراومه  هجیدـخ ، گرم  زا  سپ  درک . یمن  تفلاخم  هجیدـخ  اب  دوش ، لزاـن  یحو 

هک دش  بضغ  رد  يروط  نخـس  نیا  زا  ادـخ  ربمایپ  تسا ! هداد  وت  هب  یلاس  هزات  ناوج و  نز  نزریپ ، نآ  ياج  هب  دـنوادخ  تفگ ـ : دـش و 
هب تبـسن  تفگ ـ : یم  هشیاع  منک . یمن  دای  یتشزب  ار  هجیدـخ  زگره  یناشن ، ورف  ار  ربمایپ  مشخ  رگا  ایادـخ ، تفگ ـ : دوخ  شیپ  هشیاـع 
دای وا  زا  هراومه  ادخ  ربمایپ  نکل  مدوب . هدیدن  ار  وا  هکنیا  اب  مدشن ، تداسح  راچد  هجیدـخ ، هزادـنا  هب  ادـخ  لوسر  نارـسمه  زا  کیچیه 

هکنیا لثم  متفگ ـ : یم  یهاگ  درک . یم  میسقت  هجیدخ ، ناتـسود  نایم  رد  ار  نآ  زا  یتمـسق  دیرب ، یم  رـس  يدنفـسوگ  هاگره  درک و  یم 
ربمایپ هاگره  تفگ ـ : یم  هشیاع  تسا . يدـنزرف  وا  زا  ارم  دوب و  ایند  نیا  رد  وا  دومرف ـ : یم  تسا . هدوبن  سکچیه  هجیدـخ ، زج  اـیند  رد 

زا رتهب  دنوادخ  تسا !؟ هدوب  رتشیب  ینزریپ  وا  رگم  متفگ ـ : تخادرپ . یم  وا  شیاتـس  هب  درک و  یم  دای  ار  هجیدخ  دش ، یم  جراخ  زا  ادخ 
وا زا  رتهب  دنگوس ، ادخب  هن ، دومرف ـ : سپس  دش . تسار  شمادنا  رب  يوم  هک  دش  نیگمشخ  نم  نانخـس  زا  يروط  تسا . هدرک  اطع  وتب  وا 

دندرک یم  بیذکت  ارم  ماگمه  هک  درک  قیدصت  ارم  ینامز  دندوب و  رفاک  مدرم  مامت  هک  دروآ  نامیا  نمب  یماگنه  وا  تسا . هدشن  مبیـصن 
يرسمهب وا  دنتـشادن  یهجوت  نمب  نانز  هک  یماگنه  دندرک . مورحم  ارم  نارگید  هک  تشاذگ  نم  رایتخا  رد  ار  دوخ  تورث  ینارود  رد  و 

. منکن دای  يدبب  ار  هجیدخ  زگره  هک  متفرگ  میمـصت  دوخ  شیپ  دیوگ ـ : یم  هشیاع  درک . اطع  ینادنزرف  نمب  وا  زا  دنوادخ  دمآرد و  نم 
لاس شنـس 65  درپس و  ناج  هکم  رد  ترجه ، زا  شیپ  لاس  هس  دوب . یتسار  تسد  هلزنمب  ادـخ  ربمایپ  يارب  مالـسا ، میلاعت  رـشن  هار  رد  وا 

ربماـیپ نفد ، ماـگنه  تسا . ریخ  وت  يارب  گرم ، يراد ؟ تهارک  گرم ، زا  اـیآ  دومرف ـ : دـمآ و  وا  دزن  ادـخ  لوسر  گرم ، هظحل  رد  دوـب 
اما تشاد ؛ لابند  یگرزب  بئاصم  ربمایپ ، يارب  وا  گرم  درک . روگ  لخاد  ار  هجیدخ  ناجیب  درس و  رکیپ  كرابم ، تسد  اب  دش و  ربق  دراو 
ادخ ربمایپ  زا  هک  دوب  يدنمدرخ  نیمه  لیلدب  دوب . لومتم  لامک و  اب  ینز  هجیدخ  درک . لمحت  ار  اسرف  تقاط  بئاصم  نیا  اضر  ربص و  اب 

نیتسخن نادرم ، نایم  زا  تسا . رازگزامن  نیلوا  ناملـسم و  نیتسخن  وا  درک . فرـص  مالـسا  ياه  هیاپ  میکحت  هار  رد  ار  دوخ  لام  يوریپ و 
ربماـیپ و زا  ینآ  دوب و  يا  هدیـسرون  ناوج  یلع  تقو ، نیا  رد  دوـب . بلاـطیبا  نبا  یلع  دـناوخ ، زاـمن  ربماـیپ  اـب  دروآ و  ناـمیا  هک  یـسک 
هک یهاتوک  تدم  نیمه  رد  درک . رود  اهنآ  زا  ار  هجیدخ  تخادنا و  یئادج  اهنآ  نایم  رد  گرم  تسد  ماجنارـس ، دـشیمن . رود  هجیدـخ 

رطاخب هک  یـسک  دوب و  ادخ  هار  رد  تبحم ، نیا  تشاد . صالخا  وا  هب  دیزرو و  یم  تبحم  وا  هب  دوب . هارمه  دوخ  هدنیآ  داماد  اب  هجیدـخ 
. دهد یم  گرزب  یشاداپ  وا  هب  دنوادخ  درادب ، تسود  ار  يرگید  ادخ ،

هملس ما 

ردـپ و هک  تسا  هکتاـع  شرداـم  دوـب . راکـششخب  زاـب و  لد  تسد و  يدرم  شردـپ  تسا . هریغم  نب  هیما  یبا  رتـخد  گرزب ، يوناـب  نـیا 
ادخ ربمایپ  ییاضر  ردارب  همع و  رـسپ  هملـسوبا ، دوخ  يومع  رـسپ  يرـسمهب  تسخن  دـندش . یم  هدرمـش  برع  نانامرهق  زا  همه  شناکاین 

زا سپ  ایادخ ، تفگ ـ : درک و  ریخ  یئاعد  دوخ  رسمه  يارب  رخآ  تاظحل  رد  دیشون . تداهـش  تبرـش  هملـسوبا ، دحا ، گنج  رد  دمآرد .
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نم يارب  درم ، مادک  تفگ ـ : هملس  ما  راکادف ، دیهش  نیا  گرم  زا  سپ  درا . زاین  ار  وا  هک  نک ، اطع  نم  زا  رتهب  يرسمه  هلمـس ، ما  هب  نم 
دوخ يرـسمهب  همیزخ ، رتـخد  بنیز  زا  دـعب  ادـخ  ربماـیپ  ار  هملـس  ما  درک . جاودزا  وا  اـب  ادـخ  ربماـیپ  ماجنارـس  تسا !؟ هملـسوبا  زا  رتـهب 

باوج ار  ود  ره  هملس ، ما  یلو  دندوب ؛ هدرک  يراگتساوخ  وا  زا  زین  رکبوبا  رمع و  دنک ، يراگتساوخ  وا  زا  ربمایپ ، هکنآ  زا  شیپ  دروآرد .
نینچ ادـخ  ربمایپ  هب  بطاح ، طسوت  تفر . هملـس  ما  يراگتـساوخ  هب  مالـسا ، یمارگ  ياوشپ  فرط  زا  هعتلب ، یبا  نب  بطاـح  دوب . هداد  در 

، یتسه نسم  يا : هتفگ  هکنیا  داتسرف ـ : مایپ  نینچ  وا  باوج  رد  ادخ  ربمایپ  میتی ! كدوک  دنچ  ياراد  وخدنت  متسه ، ینزریپ  نم  داد ـ : مایپ 
: يا هتفگ  هکنیا  دنتـسه و  شلوسر  ادـخ و  تیاـمح  تحت  اـهنآ  یتـسه ، میتـی  كدوک  دـنچ  ياراد  يا : هتفگ  هکنیا  مرت و  نسم  وت  زا  نم 
و مهرد ـ  هد  شزرا  هب  يا  هداس  زیچان و  رایـسب  هثاثا  اب  هملـس ، ما  دنادرگ . رود  وت  زا  ار  تفـص  نیا  هک  مهاوخ  یم  ادخ  زا  یتسه ، وخدنت 

هرمع يارب  مالـسا ، ياوشیپ  هک  هیبیدح ، حلـص  رد  دوب . شیدنارود  يار و  بحاص  ینز  وا  تفر . مالـسا  ياوشیپ  هناخب  مهرد ـ  یلوقب 40 
مزتـلم رگید ، مدرم  زا  یهورگ  راـصنا و  نیرجاـهم و  رماـع و  ما  عینم و  ما  هراـمع و  ما  هملـس و  ما  دوـب ، هتـسب  مارحا  هفیلحلاوذ ، زا  هدرفم ،

. دنتشاد هارمه  ینابرق  يارب  رتش  داتفه  دندوب و  حلسم  ریـشمش  هب  یگمه  هک  دندوب  رفن  دصناپ  رازهکی و  تیعمج  نیا  دادعت  . دندوب باکر 
هکم دراو  دـندرگرب و  ناهارمه  ربمایپ و  هک  دـندرک  اـضاقت  دنداتـسرف و  ادـخ  ربماـیپ  تمدـخ  رگید ، نت  ود  اـب  ار  ورمع  نب  لهـس  شیرق 
يارب حلـص و  مارتحاب  ادخ  ربمایپ  دننک ـ  لوکوم  دعب  ياهلاس  هب  ار  همانرب  نیا  و  دنا ـ  هدـش  لخاد  روزب  اهنآ  هک  دـنیوگن  برع  ات  دـنوشن ؛

گنج و نودب  ار  ادخ  مرح  رد  ندش  لخاد  دوب و  نآ  رد  ناناملـسم  ریخ  اریز  تفریذـپ ؛ ار  داهنـشیپ  نیا  دوشن ، هتخیر  یـسک  نوخ  هکنیا 
ار اهرس  هک  داد  روتسد  اهنآ  هب  ادخ  ربمایپ  هک  یماگنه  دندش و  تحاران  تخس  نایرج ، نیا  زا  ناناملسم  درک . یم  ریذپ  ناکما  يزیرنوخ 
. تساخنرب دوخ  ياج  زا  یسک  دش و  رارکت  مالـسا ، گرزب  ربهر  فرط  زا  روتـسد ، نیا  راب  هس  دندرکن ، تعاطا  دننک ، ینابرق  دنـشارتب و 
ار ارجام  هظحل ، دنچ  زا  سپ  دادن . یخساپ  زاغآ  رد  دیتسه !؟ نیگمـشخ  ارچ  دیـسرپ ـ : تفر . هملـس  ما  دزن  دیدش ، یمـشخ  اب  ادخ  ربمغیپ 

هملس ما  دندرک ! ینامرفان  یلو  دننک ؛ ینابرق  دنشارتب و  ار  اهرس  هک  مداد  روتسد  اهنآ  هب  دندش ! كاله  ناناملـسم  دومرف ـ : درک و  فیرعت 
امـش تسا . راوشد  دـنا ، هدوب  يزوریپ  حـتف و  يوزرآ  رد  هک  اهنآ  يارب  حلـص ، نیا  لـیمحت  دـینکن . داـیز  رارـصا  امـش  دـیناسر ـ : ضرعب 

نوریب هملس ، ما  داهنشیپ  هب  ادخ  ربمایپ  دیشارتب . ار  دوخ  رس  دینک و  ینابرق  دیورب و  نوریب  دییوگب ، نخس  يدحا  اب  هکنیا  نودب  دیزیخرب و 
نیا دـندرک . لمع  ادـخ  ربمایپ  روتـسدب  دنتـساخرب و  دـندید ، ار  هرظنم  نیا  هک  ناناملـسم  دیـشارت . رـس  درک و  ینابرق  ار  دوخ  رتش  تفر و 

راپسهر تساوخ  یم  نامثع ، یهاوخنوخ  يارب  هشیاع ، هک  یماگنه  رگید : هنومن  کی  هملس . ما  ریبدت  یکریز و  رب  تسا  يدهاش  داهنشیپ ،
وا تخانش . یم  بوخ  ار  هملس  ما  هشیاع ، دربب . دوخ  اب  مه  ار  وا  دناوتب  رگا  ًانمـض  دنک و  تروشم  وا  زا  ات  دمآ  هملـس  ما  دزن  دوش ، هرـصب 

هعدخ و چـیه  ریثأت  تحت  تسادـخ و  هاگـشیپ  رد  وا  تمارک  تمظع و  یلع و  رادـفرط  ردـقنارگ و  یتیـصخش  هملـس ، ما  هک  تسناد  یم 
نخـس زاغآ  هشیاع ، اـجنآ  رد  تفر . يو  دزن  تروشم  يارب  تفرگ و  هدـیدان  ار  اـهتیعقاو  نیا  همه  فصولا ، عم  دریگ . یمن  رارق  یتساـیس 

هناخ زا  ار  ام  مهـس  ادخ ، ربمایپ  یتسه . رتگرزب  همه  زا  رجاهم و  نیتسخن  ادـخ ، ربمایپ  نارـسمه  زا  وت  هیماوبا ، رتخد  تفگ ـ : نینچ  هدرک ،
ـ : تفگ هشیاع  تسچ ؟ روظنم  تفگ ـ : هملـس  ما  دـش . یم  لزان  وت  هناخ  رد  رتشیب ، لـیئربج  داتـسرف و  یم  اـم  يارب  درک و  یم  میـسقت  وت 

لتقب ار  وا  دوـب . راد  هزور  هکیلاـح  رد  درک ، هبوـت  يو  هکنآ  زا  سپ  دنتـشاداو . هبوـتب  ار  ناـمثع  مدرم ، هـک  تـسا  هداد  ربـخ  نـمب  هللادـبع 
هشیاع دنک . لح  ام  تسدب  ار  لکشم  نیا  دنوادخ  دیاش  ایب . ام  اب  مه  وت  مور . هرصب  هب  ریبز  هحلط و  قافتا  هب  مراد  میمـصت  نم  دندیناسر .
ربمایپ رانک  رد  یلع  هک  دندوب  هدید  اهراب  دنتشاد . يرایسب  تارطاخ  تشاد ، وا  شیپ  یلع  هک  یتلزنم  برق و  ربمایپ و  نامز  زا  هملـس ، ما  و 

نایم رد  ار  وا  لئاضف  تشاد و  یم  تسود  همهزا  رتشیب  ار  یلع  ادخ  ربمایپ  دندرک . یم  وگتفگ  رگیدکی  اب  باحصا ، زا  رود  دوب و  هتـسشن 
يدرم تخادرپ . وگتفگب  یلع  تادهاجم  اهیروالد و  هرابرد  هاگنآ  دروآ  هشیاع  دایب  ار  تارطاخ  نیا  همه  هملـس ، ما  داد . یم  راشتنا  مدرم 
كاـب گرم ، زا  تخاـس و  یم  رو  هطوغ  دوخ  نوـخ  رد  ار  اـهنآ  داـسجا  درک و  یم  ورد  دوـخ  راـقفلاوذ  اـب  ار  نیکرـشم  ياـه  ندرگ  هک 
ربمایپ تسا و  شناد  نایاپ  یب  يایرد  يو  هک  تخاس  ناشن  رطاخ  وا  هب  درک و  یلع  یملع  ماقم  تمظع  هجوتم  ار  هشیاـع  سپـس  تشادـن .
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یم هعجارم  یلع  هب  تالکـشم ، مامت  رد  رمع  هک  درک  يروآ  دای  هشیاعب  تسا ! رد  میلع  مملع و  رهـش  نم  تسا ـ  هدومرف  وا  هراـبرد  ادـخ 
ار هشیاع  دشابن ! رضاح  نآ  لح  يارب  نسحلاوبا  هک  دیاین  شیپ  یلکـشم  دنک  ادخ  دشیم ! كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا  تفگ ـ : یم  درک و 
عرو و يوقت ، لدع  رهظم  یلع  يرآ  تسا . رتداتسا  امش  همه  زا  تواضق  نف  رد  یلع  دومرف ـ : یم  یلع  هرابرد  ادخ  ربمایپ  هک  درک  هجوتم 

زاـب یکین و  ریخ و  هب  مدرم  هجوـت  لـطاب و  نتخادـنارب  قـح و  قاـقحا  هارد  وا  دـسر . یمن  وا  ياـپب  تافـص  نیا  رد  يدـحا  تـسا و  دـهز 
یعقاو ناسنا  وا  تسا . هدـش  گرزب  وا  هناخ  رد  هتفای و  شرورپ  ربمایپ  نماد  رد  وا  تساـشوک . هراومه  تسپ ، تاوهـش  زا  اـهنآ  ندـنادرگ 

هک تسا  یهیدـب  دـنکفا . تشاد ، ناشنادـنزرف  همطاف و  یلع و  هب  تبـسن  ربمایپ  نامز  رد  هک  یتداسحو  راتفر  دایب  ار  هشیاـع  هاـگنآ  تسا .
ما نکل  دزاس . هارمه  دوخ  اـب  ار  وا  دراد و  زاـب  یلع  دـییات  یتسود و  زا  ار  هملـس  م  هناـنز ، یتسدرت  کـی  اـب  هک  درک  یم  شـشوک  هشیاـع 

هتفرگ هک  یکانرطخ  میمـصت  زا  ار  وا  دـنادرگ و  هاگآ  دوخ  هابتـشا  هب  ار  هشیاـع  هک  درک  یم  شـشوک  عطاـق ، نشور و  یلیـالد  اـب  هملس ،
يدرک و یم  داـی  یتـشزب  ار  وا  کـیرحت و  ناـمثع  هـیلع  ار  مدرم  زورید  وـت  ما . هملـس  ما  نـم  تـفگ ـ : نـینچ  ماجنارـس  دراد ، زاـب  تـسا ،
؟ میوگ نخـس  تیارب  هرابنیا  رد  یهاوخ  یم  یـسانش . یم  ادـخ  ربمایپ  هاگـشیپ  رد  ار  یلع  تلزنم  ردـق و  وت  يداد . یم  وا  هب  لـثعن " " بقل

تولخ یلع  اب  میدـمآ ، دورف  يا  هطقن  رد  یتقو  هک  يراد  رطاخب  میدوب  ربمایپ  هارمه  همه  ام  هک  يزور  نآ  تفگ ـ : يرآ . تفگ ـ : هشیاع 
يدرکن شوگ  نم  فرحب  ماجنارـس  مدرک ، یم  یهن  راکنیا  زا  ارت  نم  ینک و  ضارتعا  اهنآ  هب  یتساوخ  یم  وت  دـنتخادرپ ، وگتفگب  درک و 

هن زا  متفگ : یلع  هب  یتفگ ـ : تسا !؟ هدش  هچ  مدیـسرپ ـ : دوب . يراج  تنامـشچ  زا  کشا  یتشگزاب ، هک  یتقو  يدرک : ضارتعا  یتفر و  و 
خرـس بضغ  زا  شتروص  هک  یلاح  رد  ادخ ، ربمایپ  يراد !؟ یمن  رب  نم  رـس  زا  تسد  ارچ  بلاطوبا ، رـسپ  تسا  نم  مهـس  زور  کی  زور ،

تمادـن و اـب  نم  و  تسا ! ناـمیا  زا  جراـخ  دـشاب ، نمـشد  یلع  اـب  نارگید ، اـی  نم  ناگتـسب  زا  سک  ره  ادـخب  درگرب . دومرف : دوب ؟ هدـش 
ادـخ ربمایپ  اب  وت  نم و  زور  کی  مروآ . یم  وت  رطاخب  مهزاـب  تفگ ـ : هملـس  ما  مراد . رطاـخب  هلب ، تفگ ـ : هشیاـع  متـشگزاب . یگدـنمرش 

نآ امش  زا  کیمادک  متسناد  یم  شاک  دومرف : درک و  دنلبرس  هبترم ، کی  متخپ . یم  ییاذغ  نم  يدرک و  یم  وشتسش  ار  شرس  وت  میدوب .
یم هانپ  شربمایپ  ادخب و  راک ، نیا  زا  متفگ : مدرک و  دنلب  ار  مرـس  نم  دـننک ! یم  سراپ  وا  رب  بأوح  ناگـس  هک  دوب  دـهاوخ  ياروس  رتش 

هعقاو نیا  زا  ارت  نم  یـشاب ! وت  دـنکن  هیما ، رتخد  :" تفگ نمب  دـعب  یـشاب "! وت  دـنکن  ءاریمح ، :" دومرف دز و  وت  تشپ  رب  تسد  هاگنآ  مرب .
. میدوب ادـخ  ربمایپ  هارمه  وت  نم و  یترفاسم  رد  هک  مروایب  ترطاخب  مه  زاب  تفگ ـ : هملـس  ما  مراد . رطاخب  تفگ ـ : هشیاع  " مناـسرت ، یم 

وت زا  دـعب  هللا ، لوسر  ای  یتفگ : يدوب . رت  يرجام  زا  ربمایپ  روضح  رد  وت  دوب . ادـخ  لوسر  سابل  يوشتـسش  شفک و  ریمعت  لوغـشم  یلع 
یـسک یلع  زج  هک  یلاح  رد  میدمآ ؛ دورف  ام  دشاب . یم  شفک  ریمعت  لوغـشم  هک  یـسک  داد : خساپ  دوب ؟ دـیهاوخ  مدرم  ربهر  یـسک  هچ 

هک هملس ، ما  مراد . رطاخب  تفگ ـ : هشیاع  تسا . نم  نیشناج  ومه  دومرف : منیب . یمن  ار  یـسک  یلع  زج  هللا ، لوسر  ای  یتفگ : میدید . یمن 
!؟ يوریم اجک  نیاربانب ، تفگ ـ : دوب ، هدرک  راکـشآ  ار  وا  گنرین  هتـسب و  هشیاع  يور  رب  ار  اه  هار  مامت  اسر ، تالالدتـسا  تانایب و  نیا  اب 
هک یناسکهمه  دننام  فصولا ، عم  تسا ـ  هدمآرد  ياپ  زا  هدروخ و  تسکـش  هملـس ، ما  ربارب  رد  درادن و  یباوج  هشیاع ، هک  تسا  یعیبط 
زا منک و  حالصا  مدرم  نایم  هک  مور  یم  تفگ ـ : نینچ  دنور ، یم  ساسا  یب  چوپ و  ياه  هناهب  غارس  باوج ، لالدتسا و  زا  زجع  ماقم  رد 

رثکادح میمـصت ، نیا  زا  هشیاع ، ندرک  فرـصنم  هار  رد  هملـس ، ما  یناد ! دوخ  تفگ ـ : هملـس  ما  دهد . شاداپ  نمب  هک  مراودیما  دنوادخ 
یم هک  يراک  موش  بقاوع  زا  هشیاع  ندـناسرت  يارب  تشاد ، دوخ  شکرت  رد  هک  يریت  نیرخآ  تخادـنا و  راـکب  ار  دوخ  ياـه  شـشوک 

تمرح هدرپ  هانپ  رد  یتسه و  يرپس  نوچمه  شتما  ادـخ و  ربمایپ  نایم  رد  وت  تشون ـ : وا  هب  يا  همان  رد  درب . راک  هب  دـهد  ماجنا  تساوخ 
هک شاب  هتشاد  نیقی  يراذگاپ . ریز  ار  ربمایپ  ادخ و  دهع  ینز و  زاب  رس  میرک  نآرق  روتسد  زا  ادابم  يرب . یم  رس  هب  مالسا  گرزب  ياوشیپ 
وا باوج  رد  هشیاع  يرادرب . ینیرفآ  هثداح  نیا  زا  تسد  ینیشنب و  دوخ  هناخ  رد  تسا  بوخ  دوش . یمن  حالصا  اهنز  ام  هلیسوب  نید  راک 

هناخ و منک و  یم  مایق  رگا  نم  تسین . حیحـص  ینک ، یم  رکف  وت  هک  روطنآ  مهاگآ . وت  ياهزردنا  اهدـنپ و  هب  بوخ  یلیخ  نم  تشون ـ :
تـسد دوخ  میمـصت  زا  هشیاع  هک  درک  ساسحا  هملـس  ما  هکنیمه  تسا . ناناملـسم  نایم  حالـصا  روظنمب  مراذـگ ، یم  رـس  تشپ  ار  راید 

نامرهق زا 99نانز  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ـ  ریبز هحلط و  دـش . هتـشک  امـش  مشچ  ربارب  رد  ناـمثع  تفگ ـ : نینچ  راـصنا  نیرجاـهم و  هب  دز . يرگید  مادـقا  هـب  تـسد  تـسین ، رادرب 
یم نامثع  یهاوخنوخ  هناهب  هب  نونکا  دندرک . تعیب  یلع  اب  دنداد ، نتـشکب  ار  وا  هکنیمه  دـندیناروش و  ار  مدرم  وا  هیلع  دـیدید ـ  هکنانچ 

زا هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  دهع  کی  دوخ  نانز  همه  اب  ادخ  ربمایپ  دنا . هدرک  هارمه  دوخ  اب  زین  ار  ادخ  ربمایپ  رـسمه  دننک و  مایق  دنهاوخ 
يوقت و هب  ار  امـش  ام  دیـسرتب . ادخ  زا  مدرم ، دهد . ناشن  ام  هب  دروایب و  نوریب  دراد ، نیا  زا  ریغ  يدـهع  هشیاع  رگا  نوشن . جراخ  اه  هناخ 

مایپ روطنیا  وا  هب  یـصخش  هلیـسوب  وا  یئامنهار  هشیاع و  هب  تیحـصن  روظنم  هب  راب ، نیموس  ای  راب  نیمود  يارب  مینک . یم  شرافـس  داحتا ،
، تساوخ یم  وت  زا  یبآ  ماج  نامثع ، رگا  هک  یتسه  یسک  وت  مناد . یم  کین  نامثع ، هرابرد  ارت  هدیقع  نم  يدینشن . داد ، دنپ  ار  وت  داد ـ :

نیرتهب هک  یـسک  هیلع  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  تروظنم  یناـشفا . یم  حامـست  کـشا  وا  تیمولظم  داـیب  زورما  یلو  یتشاد ؛ یم  غیرد  وا  زا 
زج يا  هراـچ  ناـمثع ، دروـم  رد  داد ـ : باوـج  هشیاـع  نادرگم . وا  مـشخ  راـتفرگ  ار  دوـخ  سرتـب و  ادــخ  زا  ینک . کـیرحت  تساــهنآ ،
رب ریـشمش  اـب  دـنکن ، لوـبق  ارم  داهنـشیپ  رگا  دراذـگاو . يروـش  هب  ار  تفـالخ  هک  ما  هتفگ  وا  هـب  یلع ، دروـم  رد  تـسین . وا  یهاوـخنوخ 

يارب نونکا  درک . تحاران  تخـس  ناناملـسم  تشونرـس  زا  ار  هملـس  ما  هشیاع ، دنت  خـساپ  نیا  دـنک . مکح  دـنوادخ  ات  منز  یم  شیناشیپ 
رد مه  رگید  ریت  کـی  فصولا  عم  تسا . هتفرگن  يا  هجیتن  اـما  هتخادـنا ؛ راـکب  ار  دوخ  ياـه  شـشوک  ماـمت  هشیاـع ، یئاـمنهار  داـشرا و 

يارب مهد . یمن  دنپ  ارت  رگید  نم  داد ـ : ماغیپ  وا  هب  درب و  راکب  ماجنارـس  مه  ار  ریت  نیا  دوب . هتـشاذگ  رخآ  تسد  يارب  هک  تشاد  شکرت 
يراـی ار  بلاـطوبا  رـسپ  دـیمون و  ارت  دـنوادخ  يوش . كـاله  مسرت  یم  ادـخب  متفرگن . هجیتـن  مدرک  شـشوک  هچ  ره  وت  ندرک  فرـصنم 

، توافتم الماک  ریسم  ود  رد  ربمایپ ، نانز  زا  نت  ود  بیترتنیدب ، يرب ! یم  یپ  نم  راتفگ  تحص  هب  هک  دیـشک  دهاوخن  یلوط  درک . دهاوخ 
، اهنآ هارمگ  ناعبات  ریبز و  هحلط و  تشون ـ : (ع ) یلع يارب  نومـضم ، نیا  هب  هکم  زا  يا  همان  تارکاذم ، نیا  زا  دعب  هملـس ، ما  دنداهن . مدق 

تسا هدش  هتشک  مولظم  نامثع ، هک  تسا  نیا  اهنآ  ياعدا  تساهنآ . اب  زین  زیرک  نب  رماع  نب  هللادبع  دنربب . هرـصب  هب  ار  هشیاع  دنهاوخ  یم 
مایق و زا  ار  ام  دنوادخ  هک  دوب  نیا  هن  رگا  درک . دهاوخ  فرطرب  ار  ناشیا  رش  دوخ  يورین  هب  دنوادخ  دنا . هتساخرب  وا  یهاوخنوخب  اهنآ  و 

وت کمک  هب  ار  رمع  مرـسپ  نکل  تشاد . یمن  رب  وت  يرای  زا  تسد  مدرک و  یم  مایق  وت  اب  هدرک ، رما  اه  هناخ  رد  نتـسشن  هب  یهن و  گـنج 
مزتلم اـهدربن  همه  رد  تفرگ و  رارق  وا  تبحم  مارتحا و  دروم  دـمآ و  یلع  روضحب  ناوج ، نیا  نک . یئاـمنهار  ریخ  هارب  ار  وا  متـسرف . یم 

تفرعم اب  نانز  زا  نینمؤملا ، ما  هملس ، ما  تفگ * * * . دوردب  ار  ایند  هرح ، هعقاو  زا  شیپ  هملس ، ما  هک  تسا  تیاور  رد  دوب . یلع  باکر 
ششوک مامت  دور ، هرصب  هب  يو  هارمهب  هک  درک  توعد  ار  وا  هشیاع ، هک  یماگنه  اریز  دوب . (ع ) یلع صلاخ  ناتـسود  زا  رظن و  بحاص  و 

لئالد اب  هشیاـع  يارب  دروآرد و  ارجا  هلحرمب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هفیظو  درب و  راـکب  وا  ندرک  فرـصنم  هار  رد  ار  دوخ  ياـه 
هک درک  فسأت  راهظا  دینادرگ و  علطم  وا  میمصت  زا  ار  یلع  سپس  دنتسه . لطاب  هار  رب  وا  نانمشد  قح و  هار  رب  یلع  هک  درک  تباث  یعطق 
هک تسناد  یم  وا  دـنک . يرای  ار  وا  ات  داتـسرف ؛ یلع  يوسب  ار  شرـسپ  فصولا  عم  درک . یم  مایق  یلع  يرایب  هنرگ  تسین و  مایق  هب  رومأم 

تاحالــصا هار  رد  دـنرادن ، ناـمیا  بـلقب  هدروآ و  ناـمیا  ناـبزب  هـک  یمدرم  دــیآ و  یم  شیپ  یگرزب  بئاـصم  اـهیراتفرگ و  یلع  يارب 
یتسود رـس  یلع  اب  بلط ، ایند  عامط و  مدرم  دراد . يرایـسب  نانمـشد  یلع  هک  تسناد  یم  وا  درک . دـنهاوخ  داجیا  یعناوم  یلع  تموکح 

. ترخآ يراگتسر  مه  دنراد و  ایند  يراگتسر  مه  ریخ ، لامعا  رثا  رب  ترخآ ، لها  نکل  دنرادن .

دسا تنب  همطاف 

ظاحل زا  اهردارب  نیا  یلع . رفعج و  لیقع ، دماین ، ـ  دوجوب  يدنزرف  وا  زا  هک  بلاط ـ  دوب : دـنزرف  راهچ  ار  بلاطوبا  (ع ) یلع یمارگ  ردام 
مـشاه نب  دسا  رتخد  همطاف  ناشردام  دنتـشاد . هتخاف ، مانب  زین  رهاوخ  کی  دنتـسه . رتگرزب  رگیدـکی  زا  لاس  هد  مادـک  ره  بیترت ، هب  نس 

رد درک و  ترجاهم  هنیدم  هب  دروآ و  مالـسا  وا  تشاذگ . ایندـب  مدـق  یمـشاه ، هداوناخ  کی  رد  هک  تسا  یمـشاه  رتخد  نیتسخن  وا  دوب .
نسح و ماما  دنتـشاد . تکرـش  وا  نفد  نفک و  مسارم  رد  دـندوب و  وا  نیلابب  یلع  ربمایپ و  گرم ، ماگنه  رد  تفگ . دوردـب  ار  ایند  اجنامه 
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همه ربمایپ ، ناشدج  ردـپ  ردام  هجیدـخ و  ناشدـج  ردام  ناشردـپ و  ردام  اهنآ و  ردام  اریز  دـنیوگ ؛ ( 2") مطاوف " نادنزرف ار  نیـسح  ماما 
نهاریپ رد  ار  وا  داتـسرف و  ار  دوخ  نهاریپ  ادـخ  ربمایپ  تفگ ، دوردـب  ار  یناف  يایند  یلع  ردام  همطاـف ، هک  یماـگنه  دنتـشاد . ماـن  همطاـف 

نم دومرف ـ : دـیدوب ! هدرکن  يدـحا  هرابرد  هک  دـیدرک ، يراک  همطاف ، هرابرد  امـش  هللا ، لوسر  ای  تفگ ـ : یـسک  دـندرپس . كاخب  ربمایپ ،
هک تسا  هدمآ  رگید  تیاور  رد  دوب . رتنابرهم  نمب  مدرم  همه  زا  بلاطوبا ، زا  دعب  داد و  شرورپ  دوخ  نماد  رد  ارم  وا  مدوب . میتی  یکدوک 

يرداـم نمب  تبـسن  وت  مرداـم ، زا  سپ  دـنک . تمحر  ارت  ادـخ  رداـم ، تفگ ـ : نینچ  دـمآ و  شنیلاـبب  ادـخ  لوسر  همطاـف ، گرم  زا  سپ 
ياذغ زا  ار  دوخ  يدـناشوپ . یم  ارم  يدوب ، نایرع  دوخ  هک  یلاح  رد  يدرک و  ریـس  ارم  يدوب ، هنـسرگ  دوخ  هک  یلاح  رد  يدوب . نابرهم 

. دوب ترخآ  شاداپ  لیـصحت  دـنوادخ و  يدونـشخ  لیـصحت  اهراک ، نیا  زا  وت  روظنم  يداد . یم  نمب  ار  اذـغ  يدرک و  یم  مورحم  بوخ 
ار نفک  دیناشوپ و  وا  نت  رب  ار  ربمایپ  نهاریپ  هاگنآ  دوب . روفاک  بآ  اب  لسغ  هس  نیا  زا  یکی  دنداد ، لسغ  هس  ار  وا  ربمایپ ، روتـسدب  سپس 

هیقب دیسر ، دحل  هب  هکنیمه  دننک . رفح  ار  وا  ربق  هک  داد  روتسد  هایس ، مالغ  کی  رمع و  بویاوبا ، هماسا ، هب  ربمایپ  دنداد . رارق  نآ  يور  رب 
سپـس دـیباوخ . نآ  رد  دـش و  ربق  لخاد  ربمایپ  دیـسر ، مامتا  هب  ربق  هکنآ  زا  سپ  دروآ . نوریب  دوخ  ار  اـهکاخ  درک و  رفح  ربماـیپ  دوخ  ار 
نیقلت وا  هب  ار  شتجح  ایادخ ، زرمایب ـ  ار  همطاف  مردام  يریم ، یمن  زگره  تست و  تسدب  گرم  یگدنز و  هک  یـسک  يا  ایادخ ، تفگ ـ :
قافتا هب  تفگ و  ریبکت  نآ  زا  سپ  ینیمحرلا . محرا  وت  ناربمایپ . ریاـس  دـمحم و  تربماـیپ  قحب  شخبب ، تعـسو  ار  شترخآ  هناـخ  نک و 

زا يراک  زورما  دندرک ـ : ضرع  باحـصا  همطاف ، نفد  زا  سپ  هک : تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  درک . دـحل  دراو  ار  وا  رکبوبا ، سابع و 
شنترب تشهب  ياه  هماج  زا  ات  مدـیناشوپ ، وا  رب  ار  منهاریپ  دومرف ـ : میدوب ! هدرکن  هدـهاشم  وت  زا  يدـحا  هرابرد  هک  میدرک ، هدـهاشم  وت 

يارب ار  ندروآ  بآ  هناخ و  نوریب  ياهراک  متفگ : مردامب  دیامرف ـ : یم  یلع  دـبای  فیفخت  شربق  باذـع  ات  مدـیباوخ ، شربق  رد  دـننک و 
مـشیاربا اب  هک  يا  هّلح  دیامرف ـ : یم  (ع ) یلع دـهد . ماجنا  وا  ار  ندرک  ریمخ  ندرک و  درآ  هناخ ، لخاد  ياهراک  ات  هد ؛ ماجنا  ربمایپ  رتخد 

مردام هب  يا  هعطق  مدرک . هعطق  راهچ  ار  نآ  منک . میـسفت  مطاوف " " نایم هک  داد  روتـسد  دندروآ . هیدـه  ادـخ  ربمایپ  يارب  دوب ، هدـش  هتفاب 
(. تسا هدـشن  رکذ  مراهچ  همطاف  تیاور  رد  .) مداد هب ... يا  هعطق  هزمح و  رتخد  همطافب  يا  هعطق  ربمایپ و  رتخد  همطافب ، يا  هعطق  هماطف و 
زا ار  همامع  هاگنآ  نوعجار "  هیلا  انا  انا هللا و  : " دومرف مداد . ربخ  وا  هب  متفر و  ادخ  ربمایپ  تمدخ  نم  تفر . ایند  زا  مردام  دیامرف ـ : یم  زین 

یلاح رد  میایب . نم  ات  دینک  ربص  دـیتشاذگ ، هزانج  رد  ار  وا  هک  یماگنه  نک . نفک  هچراپ ، نیا  رد  ار  وا  دومرف : داد و  نمب  تشادرب و  رس 
دش و ربق  لخاد  هاگنآ  تفگ ، ریبکت  لهچ  دروآ و  فیرـشت  دندرک ، یمن  هاگن  وا  هب  شمارتحا  ساپب  دـندوب و  ربمایپ  هارمهب  نیرجاهم  هک 

ربق زا  سپـس  نادرگ . رون  زا  رپ  ار  شبلق  ایادخ  هد . رارق  رون  رد  ار  وا  ایادخ  تفگ : درک و  تئارق  ار  یـسرکلا  هیآ  تشاذگ و  ربق  رد  ار  وا 
 ، ناگتـشرف فص  لهچ  نم  رـس  تشپ  دومرف : يدوب ! هتفگن  نارگید  رب  هک  یتفگ  یتاریبکت  یلع  ردامرب  دـنتفگ : نیرجاـهم  دـش .  جراـخ 

مارتحا دروم  هراومه  دروآ و  نامیا  ادـخ  ربمایپ  هب  هک  تسا  یـسک  نیمهدزای  وا  متفگریبکت . کی  فص ، ره  يارب  دـندوب . هدیـشک  فص 
هک تسا  ینز  نیلوا  وا  تفریذپ . وا  درک و  تیـصو  ادخ  ربمایپ  هب  گرم ، ماگنهب  درک . یم  باطخ  دوخ  ردام  ار  وا  ربمایپ  دوب . ادـخ  ربمایپ 
رد دوب و  هبعک  هناخ  رد  زور  هنابش  هس  یلع  تدالو  عقوم  رد  هک  تسا  نیا  یلع  ردام  هتـسجرب  تازایتما  زا  یکی  درک . تعیب  ادخ  ربمایپ  اب 
هک تسا  نیا  وا  راختفا  تسا . رتاوتم  ملـسم و  یخیرات  ظاحل  زا  بلطم ، نیا  درب . یم  رـس  هب  دـنوادخ  یتسرپرـس  تیامح و  هاـنپ  رد  اـجنآ 

. دش گرزب  تفای و  شرورپ  وا  نماد  رد  زین  ربمایپ  (ع ،) یلع يردام  رب  هوالع 

ارهز همطاف 

جنپ هیناثلا ، يدامج  هعمج 20  زور  رد  تسا . راهطا  همئا  ردام  دوخ  هجیدـخ و  شردام  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  شردـپ  مالـسا  لوا  يوناب 
هار تسا . فالتخا  شفیرـش  رمع  هرابرد  تسا . رتخد  ود  رـسپ و  هس  ردام  وا  دمآ . ایندب  ترجه ، زا  شیپ  لاس  تشه  تثعب و  زا  سپ  لاس 

نایم هک  تسا  تیاور  رد  مدیدن . وا  زا  رتوگتـسار  یـسک  شردپ  زج  دیوگ : یم  هشیاع  تسا . یلاع  هنومن و  الماک  یگدنز ، رد  وا  مسر  و 
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یمن غورد  هک  سرپب  وا  زا  هللا ، لوسر  ای  تفگ ـ : هشیاع  تشاد . دوجو  یفالتخا  دوب ، هشیاع  يووه  رتخد  هکنیا  هطـساوب  هشیاع ، همطاـف و 
. درک مرو  شیاهاپ  هک  داتـسیا ، اپرـس  رب  يردـقب  تسا . ریظن  یب  تما  نایم  رد  یتسرپادـخ ، تداـبع و  رد  دـیوگ ـ : يرـصب  نسح  دـیوگ .
رد ار  وا  ادـخ  ربماـیپ  دـنیبن ! ار  يدرم  وا  ار و  وا  يدرم  هکنیا  داد ـ : خـساپ  تـسیچ ؟ نز  يارب  اـهراک  نیرتـهب  دیـسرپ ـ : وا  زا  ادـخ  ربماـیپ 

هتـسب هنیپ  شیاهتـسد  درآ ، هیهت  يارب  تسبن . شقن  شنابل  رب  هدـنخ  زگره  ربماـیپ ، گرم  زا  سپ  داد . رارق  شزاون  دروم  دیـشک و  شوغآ 
نم دراد . یم  تسود  ار  یلع  ادـخ  تفگ : دـش و  لزان  نم  رب  لیئربج  دومرف ـ : دندیـسرپ . ار  تلع  درک . هدجـس  راب  جـنپ  ادـخ  ربمایپ  دوب .

هدجـس نم  دراد . تسود  ار  نیـسح  ادخ  تفگ : سپـس  مدرک . هدجـس  نم  دراد . یم  تسود  ار  نسح  ادـخ  تفگ . سپـس  مدرک . هدـجس 
نم دراد . یم  تسود  ار  اهنآ  ناتسود  دنوادخ  تفگ  سپـس  مدرک . هدجـس  نم  دراد . یم  تسود  ار  همطاف  دنوادخ  تفگ : سپـس  مدرک .

ءایبنا نارتخد  يارب  ضیح  اریز  دنیبن ؛ ضیح  نوخ  هک  تسا  یـسک  لوتب  دومرف ـ : هچ ؟ ینعی  لوتب  دندیـسرپ ـ : ادخربمایپ  زا  مدرک . هدجس 
یمرب اج  زا  دـش ، یم  دراو  شردـپ  رب  همطاف  هاـگره  دیـسوب . یم  ار  همطاـف  تشگ ، یم  زاـب  گـنج  زا  ادـخ  ربماـیپ  هاـگره  تسا . هورکم 

هب لامج  اوح ، هب  هبوت  تسا : هدیشخب  تلیضف  نانز  زا  نت  هد  هب  دنوادخ  دناشن . یم  دوخ  ياج  رب  ار  وا  دیـسوب و  یم  ار  شیناشیپ  تساخ .
رـسمه ) سیقلب هب  لـقع  فسوی ) رـسمه  ،) اـخیلزب تمکح  نوعرف ـ  رـسمه  هب  تمرح  بوـیا ، رـسمه  هب  يراتـسرپ  میهاربا ) رـسمه  ،) هراـس

هدژم ارت  همطاف ، دومرف ـ : وا  هب  ربمایپ  همطاف . هب  شناد  هجیدخ و  هب  اضر  يدونشخ و  یسیع ، ردام  هب  يرترب  یسوم ، ردام  هب  ربص  نامیلس )
ایوج شلاح  زا  دش و  دراو  وا  رب  ادخ  ربمایپ  تسا . هدیزگرب  تسا ـ  نید  نیرتهب  هک  مالسا ـ  نانز  ملاع و  نانز  رب  ارت  دنوادخ  هک  مهد  یم 

ـ : دیـسرپ یتسه !؟ ناهج  نانز  رورـس  هک  یتسین  دونـشخ  ایآ  مرتخد ، دومرف ـ : مروخب ! هک  مرادن  یماعط  مدنمدرد و  نم  داد ـ : خساپ  دش .
اـیند و رد  هک  ما  هداد  يدرمب  ارت  نم  یتـسه . ناـنز  ماـمت  رورـس  وت  شیوخ و  رـصع  ناـنز  رورـس  وا  دوـمرف ـ : تسا ؟ هراـکچ  میرم ، سپ 
. تسوا نادـنزرف  همطاـف و  هب  یکین  روظنم  دوـمرف ـ : هچ ؟ ینعی  لـمعلاریخ ، یلع  یح  دندیـسرپ ـ : قداـص  ماـما  زا  دراد . يرورـس  ترخآ 
. دروآرد نادرم  نیرتهب  يرسمهب  ارت  هک  ما  هتساوخ  ادخ  زا  نم  یسانش . یم  ار  وا  تلیـضف  هک  تسا  یـسک  یلع  دومرف ـ : وا  هب  ادخ  ربمایپ 

رارقا يانعمب  وا  توکـس  دومرف ـ : دـمآ و  نوریب  ادـخ  ربمایپ  درک . توکـس  همطاف  تسیچ ؟ وت  رظن  دـنک . جاودزا  وت  اـب  هک  تسا  لـیام  وا 
همه هک  ییادـخ  دوـش . یم  هدـیتسرپ  شتردـقب  هدوتـس و  شتمعن  هب  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  تفگ ـ : نینچ  تسـشن و  ربـنم  رب  هاـگنآ  تسا .
دوخ تردقب  ار  مدرم  تسا . يرجم  نامـسآ  نیمز و  رد  شنامرف  دـنراودیما و  وا  هب  كانمیب و  وا  زا  دـنراد و  شتعاطا  رد  رـس  تادوجوم 

بجوم ار  یئوشانز  دنوادخ  تشاد . یمارگ  (ص ،) دمحم دوخربمایپ ، هب  داد و  تزع  دوخ  نیدب  دیـشخب و  زایتما  دوخ  ماکحا  هب  دـیرفآ و 
دنوادخ (. 3) درک رارقرب  يداماد  يدنواشیوخ و  اهنآ  نایم  رد  دیرفآ و  هفطن  زا  ار  رـشب  دیامرف : یم  درمـش . یمتح  يرما  بسن و  يرارقرب 

ـ : تفگ یلع  مدروآرد . یلع  يرسمه  هب  هرقن  لاقثم  دصراهچ  رهمب  ار  وا  نم  مروآرد . یلع  يرسمه  هب  ار  همطاف  هک  تسا  هدرک  رما  نمب 
هب مدرک و  جیوزت  وتب  تسا ، هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  يروطنامه  ار  مرتخد  دومرف ـ : یلعب  ادـخ  ربمایپ  هک  تسا  تیاور  رد  مدـش . یـضار 

داماد ردارب و  نم  يارب  وت  دیدرگ . جراخ  نم  رایتخا  زا  تست و  رایتخا  رد  ترسمه  نونکا  مدش . یضار  تسا ، هدش  یضار  دنوادخ  هچنآ 
ارم ایادـخ ، تفگ ـ : داتفا و  هدجـس  هب  تنمیم ، اب  جاودزا  نیا  هنارکـشب  یلع  ددرگ . دونـشخ  وت  زا  دـنوادخ  یتسه . يا  هتـسیاش  راـکمه  و 

، تشادرب هدجس  زا  رـس  یلع  هکنآ  زا  سپ  تفگ . نیمآ  ادخ  ربمایپ  (. 4) مروآ ياجب  يا  هتشاد  ینازرا  نمب  هک  یتمعن  رکـش  هک  هد  قیفوت 
دوجوب امـش  زا  يا  هتـسیاش  رایـسب و  نادنزرف  دـنک و  رارقرب  تفلا  امـش  نایم  دـنادرگ و  كرابم  امـش  رب  ار  جاودزا  نیا  دـنوادخ  دومرف ـ :
هیزیهج دننک . يداش  هک  دنتفای  روتسد  زین  ربمایپ  نانز  دندرک . میسقت  راضح  نایم  رد  دندروآ و  امرخ  یقبط  ربمایپ ، روتـسدب  هاگنآ  دروآ .

. نیسح نسح و  لگ ، هتسد  ود  ردپ  يا  وت  رب  مالس  دومرف ـ : یلعب  گرم  رتسب  رد  ادخ  ربمایپ  (. 5) دوب نیتسوپ  کی  درب و  کی  ارهز  همطاف 

. شاب ابیکش  دوش . یم  ناریو  وت  یگدنز  رد  مکحم ، نکر  ود  يدوزب  یشاب . نابرهم  ایند  نیا  رد  مرتخدب  تبـسن  هک  منک  یم  شرافـس  ارت 
نکر مه  نیا  دوـمرف ـ : تفر ، اـیند  زا  ارهز  هک  یماـگنه  و  نکر . ودزا  یکی  نیا  دوـمرف ـ : یلع  تـفر ، اـیند  زا  ادـخ  ربماـیپ  هـک  یماـگنه 

هتـسهآ دـناوخ و  ار  وا  رگید  راـب  درک . هیرگ  هک  تفگ  وا  اـب  ینخـس  هتـسهآ ، دـناوخ و  دوخ  راـنک  ار  شرتخد  گرم ، ماـگنه  (! 6) رگید
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نم تسا . هدیـسر  ارف  وا  گرم  هک  داد  ربخ  نمب  دومرف ـ : تفگ ؟ هچ  تردپ  دندیـسرپ ـ : درک . هدـنخ  دـش و  داش  همطاف  هک  تفگ  ینخس 
مدـش و لاحـشوخ  نم  موش . یم  قحلم  وا  هب  هداوناـخ  دارفا  ناـیم  زا  هک  متـسه  يدرف  نیتـسخن  نم  هک  داد  ربـخ  نمب  سپـس  مدرک . هیرگ 

یهاگو دش  یم  رغال  شنت  تسب و  یم  یتحاران  زا  ار  دوخ  رـس  تخوس . یم  شلد  تخیر و  یم  کشا  هراومه  ردپ ، زا  دعب  (. 7) مدیدنخ
، دیـشک یم  شوغآ  رد  ار  امـش  دوب و  رتناـبرهم  سک  همه  زا  امـش  هب  تبـسن  هک  امـش  ردـپ  تفگ ـ : یم  شنادـنزرفب  تفر . یم  شوـه  زا 

رتسب رد  رتشیب ـ  یلوقب  و  زور ـ  لهچ  دش و  رامیب  ماجنارـس  دریگب ! شودب  ار  امـش  دیاشگب و  ار  رد  نیا  هک  منیب  یمن  رگید  هآ ! تساجک ؟
ار اه  هچب  هک  شا  هدازرهاوخ  هماما ، اب  هکنیا  یکی  درک : یلعب  تیصو  هس  دیبلط و  ار  یلع  ءامسا و  نمیا و  ما  گرم ، مد  رد  داتفا . يرامیب 
: هکنیا موس  دروآ . رد  دوب ـ  هتفرگ  ماهلا  ناگتـشرف  زا  هک  صوصخم ـ  یتیفیکب  ار  شا  هزانج  هکنیا  رگید  دـنک ، جاودزا  دراد ، یم  تسود 
، همطاف يرامیب  رد  دیوگ ـ : عفاروبا  رـسمه  یملـس  ما  دنرازگن . زامن  وا  رب  دنوشن و  رـضاح  شا  هزانج  رب  دـنا ، هدرک  ملظ  وا  هب  هک  یناسک 

لـسغ وشتـسش ، زا  سپ  مزیرب . شندـب  رب  بآ  هک  داد  روتـسد  نمب  تساخرب و  تفای . مارآ  وا  يرامیب  يزور  مدرک ، یم  وا  يراتـسرپ  نم 
مریم یم  نم  تفگ : دیباوخ و  درک و  زارد  هلبق  فرطب  ار  اهاپ  زادنیب . قاطا  نایم  رد  ارم  رتسب  فگ " : دیشوپ و  ار  دوخ  ون  ياهسابل  درک و 

دوردـب هشیمه  يارب  ار  یگدـنز  تشاذـگ و  تسد  يور  رب  ار  یناشیپ  هاگنآ  دـنکن . هنهرب  ارم  یـسک  گرم  زا  سپ  ما . هدرک  مه  لسغ  و 
یلع و قح  هبلاطم  يارب  وا  دوب ، دیـشر  دهاجم و  نانز  زا  ارهز  همطاف  داد * * *  لسغ  سابل  يور  زا  ار  وا  (ع ) یلع گرم ، زا  سپ  تفگ .

هکنیا رب  هوالع  وا  دـیناسر . مدرم  شوگب  ار  قیاقح  تسـشنن و  تکاس  دوخ  هاتوک  یگدـنز  نارود  رد  درک . ماـیق  مالـسا  قیاـقح  زا  عاـفد 
وا رهمرپ  نماد  رد  تسا و  قح  دـیوگ ، یم  هچنآ  هک  تسادـخ  ربمایپ  هدـنامزاب  هناـگی  وا  تسوا . یمیمـص  ناتـسود  زا  تسا ، یلع  رـسمه 

قاقح يارب  رگید  يوس  زا  دوخ و  هتفر  تسد  زا  قوقح  زا  عاـفد  يارب  وسکی  زا  ارهز  همطاـف  دوب . یلع  قح  تفـالخ  تسا . هتفاـی  شرورپ 
بوبحم و ادـخ  شیپ  تفر ، ایند  زا  هنامولظم  دـیدن و  کمک  اـیند  مدرم  زا  رگا  وا  درک . هزراـبم  تاـیح  رخآ  هظحل  اـت  یلع ، تفـالخ  قح 

. تسا دنلبرس 

يربک بنیز 

فرـش و ظاحل  زا  وا  یگداوناـخ  طـیحم  ( 8) تسا موثلک   ّ ما شا  هینک  ارهز و  همطاـف  شرداـم  و  (ع ) نینمؤملاریما شردـپ  ـالبرک  ناـمرهق 
دح رس  هب  یمدرم  تلیضف و  ظاحل  زا  تفای و  تیبرت  دوخ  ردام  ردپ و  ورگ  شوغآ  رهمرپ و  نماد  رد  تسا . ریظن  یب  تیناسنا ، تلیـضف و 

يور زاار  ادخ  دوب و  ادخ  هتـسیاش  هدـنب  وا  تسارهز . همطاف  دوخ  یمارگ  ردام  هنومن  ینمادـکاپ ، دـهز و  يوقت و  ظاحل  زا  دیـسر : لامک 
ماقمروخ رد  نیا  دوب و  جرارپ  یمارگ و  سب  نینـسح ، ردام و  ردـپ و  ربمایپ و  هاگـشیپ  رد  وا  ماـقم  درک . یم  شتـسرپ  صـالخا  تفرعم و 

زا (ع ) نیـسح ماما  تسار و  تمـس  زا  (ع ) نسح ماما  تفر ، یم  ادـخ  ربمایپ  ربق  ترایزب  هک  ییاهبـش  رد  تسا . یعقاو  لماک و  ناسنا  کی 
. درک یم  شوماخ  ار  اهغارچ  دش و  یم  دراو  یلع  دندش ، یم  کیدزن  ربق  هب  هکنیمه  دـندرکیم . تکرح  وا  ولج  زا  (ع ) یلع پچ و  تمس 

دراو دوخ  ردپ  رب  هک  یماگنه  دنک ! هاگن  بنیز  ترهاوخ  هب  یسک  مسرت  یم  دومرف ـ : درک . لاؤس  ردپ  زا  ار  راک  نیا  تلع  (ع ) نسح ماما 
یلع هک  یماگنه  دوب . ردپ  نیما  وا  دش . یم  لئاقوا  يارب  يدایز  مارتحا  دناشن و  یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  تساخ و  یمرب  ياج  زا  دـش ، یم 
يوب دوشگ . ار  نآ  دروآ و  ار  روفاک  بنیز  تساوخ . بنیز  زا  دوب ، ادخ  ربمایپ  راگدای  هک  ار  یـصوصخم  روفاک  نسح  ماما  تفر ، ایند  زا 

رد شدـلوت  درپس . وا  هب  ار  تماما  رارـسا  نیـسح  تشاد . دـنمجرا  یماقم  نیـسح ، شردارب  هاگـشیپ  رد  وا  تفرگارف . ار  طـیحم  نآ ، رطع 
شردارب هارمه  البرک  رد  تسا . دنزرف  دنچ  ردام  رفعج و  نب  هلادبع  شرـسمه  دوب . ریبدت  اب  دنمدرخ و  ینز  دـش . عقاو  ادـخ  ربمغیپ  تایح 

، همطاف هک  تساوخ  دـیزی  زا  یماش  يدرم  اـجنآ  دـندرب . هیواـعم  نب  دـیزی  سلجم  هب  قشمد و  هب  ار  وا  يریـسا  رد  نآ  زا  سپ  دوب . نیـسح 
بنیز تسوا . ییاناد  دنمدرخ و  رب  دهاش  نیرتهب  یئاهنت  هب  هک  تفگ  ینخس  یماش  درم  خساپ  رد  دراذگاو . وا  هب  ار  نیـسح  یمارگ  رتخد 

یلع رتخد  بنیز  ام  هلیقع  دـیوگ ـ : هدرک ، لقن  بنیز  زا  كدـف ، هرابرد  ار  ارهز  همطاف  جرارپ  راـتفگ  ساـبع  نبا  دـندیمان . یم  هلیقع " " ار
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یم نخس  داریا  ردپ ، نابز  زا  ییوگ  تفگ ، یم  نخس  هک  یماگنه  تسا . ریظن  یب  یبدا ، تعاجش  تغالب و  تحاصف و  رد  تفگ ... نینچ 
نیا دـنا . هدرک  لـقن  دوخ  ياـهباتک  رد  نادنمـشناد  درک و  داریا  دـیزی  سلجم  رد  هک  تسا  یینارنخـس  ناـمه  وا ، يرونخـس  دـهاش  درک .

، دندرک دیزی  سلجم  دراو  ار  البرک  رادغاد  ناریسا  هک  یماگنه  دراد . رارق  یئاسر  ییاویش و  جوا  رد  تحاصف و  يالعا  دح  رد  ینارنخس 
: تفگ نینچ  تساخرب و  بنیز  درک . یم  تراسج  دز و  یم  نیسح  نادند  بل و  رب  دوخ  یتسدبوچ  اب  دناوخ ، یم  رعش  هک  یلاح  رد  دیزی 

تـسا نیا  ناراکدب ، ماجنارـس  :" دیامرف یم  هک  تسا  تسار  دنوادخ  نخـس  شناربمایپ . رب  دنوادخ  دورد  تسادخ . صوصخم  شیاتـس   ـ
ار ام  ناریسا ، نوچمه  يدرک و  گنن  ام  رب  ار  ایند  دوخ  ياوق  مامت  اب  دیزی ، ( 9") دنهد یم  رارق  ازهتسا  دروم  بیذکت و  ار  ادخ  تایآ  هک 

ادیپ یماقم  وا  دزن  وت  دوش و  یم  هتساک  ادخ  هاگـشیپ  رد  ام  تلزنم  ردق و  زا  تشز  راتفر  نیا  اب  هک  ینک  یم  نامگ  ایآ  يدناشک ! اجنیا  هب 
. تسام ملـسم  قح  يزان ، یم  نآ  هب  هک  یتنطلـس  تموکح و  يا . هدـش  اورپ  یب  رورغم و  تخـس  تست ، ماـکب  اـیند  هک  نونکا  ینک !؟ یم 
هب ام  هک  یتلهم  هک  دـننکن  نامگ  رفاک  مدرم  :" دـیامرف یم  هک  يا  هدرب  دای  زا  ار  دـنوادخ  نخـس  ایآ  نزم . ینادانب  ار  دوخ  رتمارآ ! يردـق 
یم راـتفرگ  تخـس  يرفیکب  ماجنارـس  دـنیازفیب و  دوـخ  هاـنگ  رب  هـک  مـیهد  یم  تـلهم  ار  اـهنآ  تـسا . رتـهب  اـهنآ  يارب  مـیهد ، یم  اـهنآ 

هب ار  مدرم  يرواـیب و  يریـسا  هب  ار  ربماـیپ  نارتـخد  دننیـشنب و  هدرپ  تشپ  رد  وـت  نازینک  ناـنز و  هک  تـسا  نـیا  تلادـع  اـیآ  (" 10) دنوش
لها هنیک  دریگ و  نادندب  ار  نادیهـش  رگج  شردام ، هک  یـسک  زا  يرآ  دنتـسین !؟ اهنآ  اب  اهنآ  نادرم  هک  یلاح  رد  يراداو ؛ اهنآ  ياشامت 
بوچ نیـسح  ياهنادـند  رب  ینک و  یم  راختفا  دوخ  تایانج  هب  هک  یتسه  یـسک  وت  تسین ! يراظتنا  نیا  زج  دـشاب ، هتـشاد  لد  رد  ار  تیب 

نونکا دش . حورجم  اهمـشچ  تخوس و  اهلد  دندیـشخرد ، یم  نیمز  يور  رب  هک  یغورفرپ  ناگراتـس  ربمایپ و  هیرذ  تبیـصم  رد  ینز ! یم 
نیگنن ياهیداش  رد  دنونـش و  یم  ار  وت  يادص  اهنآ  ینک  یم  نامگ  ینز . یم  ادص  ار  اهنآ  هداتفا و  دوخ  هتفر  روگب  ناگتفر  ناکاین و  دایب 
يدوب هدش  لال  لش و  شاک  هک : درک  یهاوخ  وزرآ  دش و  یهاوخ  قحلم  تخبنوگن ، نادرمناوجان  نآ  هب  ماجنارس  دنیوج . یم  تکرش  وت 

ار ام  نوخ  هک  یـسکرب  ناسرب و  رفیکب  ار  ناراکمتـس  ریگب و  ار  ام  قح  ایادخ  راب  يدز ! یمن  ار  اهفرح  نیا  يدرک و  یمن  ار  اهراک  نیا  ات 
یم دراو  ادـخ  ربمایپ  رب  ماجنارـس  يدـنکفا . یتخبدـب  هکلهمب و  ار  دوخ  دـنگوس ، ادـخب  دـیزی ، نک . بضغ  تشک ، ار  ام  نادرم  تخیر و 
یم ار  اهنآ  قح  دروآ و  یم  درگ  ار  زابکاپ  نادیهـش  همه  دنوادخ  يا . هدرک  متـس  اهنآ  هب  هتخیر و  ار  شا  هیرذ  نوخ  هک  یلاح  رد  يوش ؛

(11") دنوش یم  دنم  هرهب  ادخ  يزور  زا  دنتـسه و  هدنز  اهنآ  دـنریم . یم  ادـخ  هار  ناگتـشک  هک  نکن  نامگ  : " دـیامرف یم  هکنانچ  دریگ .
هک تسناد  دـنهاوخ  دـندرک ، قیوشت  راکنیا  رب  ارت  هک  یناسک  تست . فلاخم  لیئربج ، وت و  یعدـم  ربمایپ ، وت و  ياـهراک  رواد  دـنوادخ ،
زا مرامـش و  یم  راوخ  ارت  ما ، هدـید  هک  یبئاصم  همه  اب  تساهنآ . راظتنا  رد  موش  یتشونرـس  دوب و  دـهاوخ  تخـس  يرفیک  ار  ناراـکمتس 

ادـخ بزح  اتفگـش ! تسا . نازوس  اه  هنیـس  ناـیرگ و  اهمـشچ  درک ؟ ناوت  یم  هچ  نکل  منکیمن . يراددوخ  زگره  وت  تمـالم  شنزرس و 
. دـندیناطلغ نوخب  ار  ام  كاپ  ياهرکیپ  دـندولآ و  اـم  نوخ  هب  اردوخ  ياهتـسد  اـهنیا  دندیـسر . لـتقب  ناطیـش ، هدـش  دازآ  بزح  تسدـب 
ره مینک . یم  دامتعا  وا  رب  تسادخ و  شیپ  ام  تیاکـش  دراد . یمن  اور  متـس  دوخ  ناگدنب  هب  دـنوادخ  دـینیب و  یم  ار  دوخ  رفیک  ماجنارس 

یهاوخن نایم  زا  ار  ام  یحو  درک و  یهاوخن  وحم  ار  ام  مان  دنگوس ، ادخ  هب  نک . شـشوک  یناوت  یم  هچ  ره  ربب و  راکب  يراد  هک  یگنرین 
، دنک یم  تنعل  ار  ناراکمتـس  يدانم ، هک  يزور  دـش . دـهاوخن  كاپ  وت  نماد  زا  گنن  هکل  نیا  درک و  یهاوخن  لیاز  ار  ام  تمظع  درب و 
، تداهش ترفغم و  تداعس و  هب  ار  ام  هک  منک  یم  شیاتـس  ار  ادخ  دیـشخب . دهاوخن  يدوس  ارت  تیعمج ، نیا  راگزور و  نیا  ریبدت و  نیا 
. دـنادرگ یئوکین  نانیـشناج  اـهنآ  يارب  ار  اـم  دـناسرب و  لـماک  باوث  هب  ار  اـم  ناگتـشذگ  هک  میهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  دـینادرگ . رختفم 

لها نانز  هک  یماگنه  هک ـ : تسا  نیا  وا  یبدا  تعاجـش  رگید  هنومن  کی  تسا * * * . یلیکو  وکین  یفاک و  ام  يارب  نابرهم و  دـنوادخ 
نمب ار  زینک  نیا  تفگ : تفر و  دیزی  دزن  تساخرب و  داتفا . نیـسح  رتخد  همطاف  هب  شرظن  یماش  یمدرم  دندروآ ، دیزی  سلجم  هب  ار  تیب 

همع تفگ : دینابـسچ و  بنیز  ياهـسابلب  ار  دوخ  دـمآرد و  هزرلب  كانلوه  نخـس  نیا  ندینـش  زا  همطاف  دـشاب . نم  رازگتمدـخ  ات  شخبب ؛
يا هدوهیب  طلغ و  ياضاقت  هچ  تفگ ـ : نینچ  درک و  یماش  درمب  ور  بنیز  دنتـشاداو ! يرازگتمدخب  دندرک و  میتی  ارم  یکدوک  رد  ناج ،
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: دومرف بنیز  منک . یم  ار  راک  نیا  مهاوخب ، رگا  تفگ ـ : دش و  مشخ  رد  دیزی  یشاب ! هتشاد  يدنسپان  ياضاقت  نینچ  هک  دسرن  ارت  يراد !
دـش و نیگمـشخ  رتشیب  دـیزی ، يروآ . يور  يرگید  نیدـب  يوش و  جراخ  ام  شیک  زا  هکنیا  رگم  ینک . يراـک  نینچ  یناوت  یمن  ادـخب   ـ

عبات تدج  ردپ و  وت و  یشاب ، ناملـسم  رگا  تفگ ـ : بنیز  دندش . جراخ  نید  زا  تردارب  ردپ و  ییوگ . یم  نخـس  روطنیا  نم  اب  تفگ ـ :
، هناراکمتـس هک  یتسه  يریما  وت  تفگ ـ : بنیز  ییوگ . یم  غورد  ادخ ، نمـشد  يا  تفگ ـ : دـیزی  دنتـسه . نم  ردارب  ردـپ و  دـج و  نید 

ياضاقت یماش  درم  رگید  راب  دش . شوماخ  دیـشک و  تلاجخ  دیزی  ایوگ  يروآ ! یم  نابز  رب  کیکر  نانخـس  نینچ  نیا  ینک و  یم  راتفر 
رتـخد همطاـف ، تفگ : دـیزی  هن ! تفگ : یماـش  ینک !؟ یم  ییاـضاقت  هچ  ینادـیم  دـهدب . تگرم  ادـخ  تفگ ـ : دـیزی  درک . رارکت  ار  دوخ 

اهنآ یتـفگ : یم  وت  دـنک . تهایـسور  دـنوادخ  تفگ ـ : یماـش  يرآ . تفگ : دـیزی  همطاـف !؟ دـنزرف  نیـسح  تفگ : یماـش  تسا ! نیـسح 
اهنآ هک  دـنامهفب  مدرم  هب  دـنادرگ و  اوـسر  ار  دـیزی  هک  دوـب  نیا  یماـش  دوـصقم  اریز  دنتـشک ؛ ار  وا  داد  روتـسد  دـیزی  دنتـسه ! یجراـخ 

شیراگتساوخب لیابق  نارـس  برع و  ناگرزب  دیـسر ، دشر  نس  هب  بنیز  هک  یماگنه  یجراخ * * * ! هن  دنتـسه ، ادخ  ربمایپ  ناگدنامزاب 
يرسمهب ار  وا  یلع  نآ  زا  سپ  دوب . هدنک  ناهاشداپ  زا  سیق  نب  ثعشا  بنیز ، ناراگتـساوخ  هلمج  زا  دادیم . در  خساپ  همهب  یلع  دندمآ .

ما ماـنب  رتخد  کـی  ساـبع و  دـمحم و  یلعو و  ربکا  نوع  ماـنب  رـسپ  راـهچ  تنمیم ، اـب  جاودزا  نیا  زا  دروآرد و  هللادـبع  دوخ  هداز  ردارب 
هنیدمب ریشب  نب  نامعن  یهارمهب  ار  ارـسا  دیزی  يریـسا ، نایاپ  ادهـش و  تداهـش  زا  سپ  دیـسر . لتقب  البرک  رد  نوع ، دندمآ . ایندب  موثلک ،

ماش و رد  یـضعب  هنیدم و  رد  یـضعب  ار  بنیز  نفد  لحم  دـنا ، هتـشاد  یخیرات  عیاقو  هرابرد  نیخروم  هک  یتقد  همه  اب  هنافـسأتم  داتـسرف .
نید هک  دوب  نیا  هیما  ینب  ششوک  تسا . ناهج  ناناملسم  هاگترایز  هک  دراد  یسدقم  حیرض  ماش  رد  نونکا  دنا . هتـسناد  رـصم  رد  یـضعب 

. درک ظفح  رطخ  زا  ار  مالسا  نید  اوسر و  ار  اهنآ  ماش ، رد  هچ  هفوک و  رد  هچ  دوخ  ياویش  نانخس  اب  بنیز  اما  دنرادرب . نایم  زا  ار  مالـسا 
رکنم زا  یهنو  فورعمب  رما  ناشیا و  شهوکن  ریقحت و  رسارس  نوسیم  رسپ  هناجرم و  رسپ  ربارب  رد  بنیز ، روشرپ  ياه  هباطخ 

موثلک ما 

. دش عقاو  مالسا ، یمارگ  ربمایپ  تشذگرد  زا  شیپ  وا  دلوت  تسا . شیوخ  رصع  تلیضف  اب  رایسب  نانز  زا  یکی  يو  (ع ) یلع یمارگ  رتخد 
یم دوخ  لاجر  باتک  رد  یناقم  ام  تسا . (ع ) یلع شردپ  ارهز و  همطاف  شردام  دوب . شیرق  نایم  رد  دوخ ، رصع  حیصف  رونخس  هناگی  وا 

هنیدـمب سپـس  ماش و  هب  (ع ) داجـس ماما  اب  اجنآ  زا  البرکب و  نیـسح  شردارب  اـب  وا  يرغـص . بنیز  يارب  تسا  يا  هینک  موثلک  ما  :" دیـسون
. درک جاودزا  يواب  شیوخ  تردق  زا  هدافتـسا  اب  باطخلا  نب  رمع  هک  تسا  رابخا  رد  رونخـس . هدیمهف و  ردـقلا و  لیلج  تسا  ینز  تفر .

نآ ناـیب  زا  تسا ، راوشد  نآ  تاـبثا  ّدر و  درادـن و  يا  هدـیاف  بلطم  نیا  یـسررب  قـیقحت و  هک  اـجنآ  زا  دـنا . هدـش  نآ  رکنم  یعمج  اـما 
، تفگ دوردـب  ار  یگدـنز  (ع ) ارهز همطاـف  شیمارگ  رداـم  هک  یماـگنه  " میزادرپ . یم  رتمهم  بلاـطم  یـسررب  هب  مینک و  یم  يراددوخ 
، ادخ ربمایپ  يا  مردپ ، تفگ : یم  دوب ، هتخدنا  رـس  رب  دش ، یم  هدیـشک  نیمز  رب  نآ  نماد  هک  یئابع  هدنکفا و  هرهچ  رب  یباقن  هک  یلاحرد 
ارهز و نارتخد  ( * * * 12 .) دوب دهاوخن  يرادید  زگره  یئادج  نیا  زا  دعب  منک  یم  ساسحا  دوخ  شود  رب  ارت  بیـصم  نارگ  راب  نونکا 

نوچمه زین  وا  دنور . یم  رامشب  ناشخرد  يرایسب  ياه  هرهچ  زا  زین  يرونخس  ملاع  رد  هکلب  دنتسه . تعاجش  يریلد و  هنومن  اهنت  هن  یلع 
هباطخ داریا  اب  درک و  يرادرب  هرهب  دروآ ، تسدب  هک  یشزرارپ  ياهتـصرف  زا  يریـسا  تقـشم  رپ  نارود  رد  يربک  بنیز  شیمارگ  رهاوخ 

دینادرگ رو  هلعش  يوما  نارگدادیب  ربارب  رد  ار  ناملسم  مدرم  تاساسحا  دروآ و  رد  هزرلب  ار  دادبتسا  متس و  خاک  نیـشتآ  روش و  رپ  ییاه 
یتسه نمرخ  دوخ  هلان  هآ و  نیـشتآ  اب  دنروآ و  نابز  رب  زادگ  زوس و  رپ  نانخـس  دنناوتیم  رتهب  هدیدغاد ، هتخوس و  ياهلد  دـیدرت ، نودـب 
يدایا تسدب  دوخ  نازیزع  زا  یهورگ  ندش  هتشک  دهاش  مه  تسا و  یتاذ  دادعتـسا  ياراد  مه  موثلک  ّما  دننادرگ . رتسکاخ  ار  ناراکمتس 

دیراب و هفوک  مدرم  رس  رب  هک  تسا  ینیشتآ  نانخس  نامه  موثلک  ما  تلیضف  تعاجـش و  لیلد  نیرتگرزب  تسا . هدوب  متـس  روج و  لامع  و 
رب گنن  دننک ! یم  هچ  دنتسنادیمن  دندز و  یم  رگیدکی  شود  رس و  رب  يو  نانخس  عامتسا  اب  اهنآ  درک . تریح  تفگش و  رد  قرغ  ار  اهنآ 
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لاس رد  دیوگ : يدسا  مازخ  دنتشگ . مّنهج  نوگنرس  دندش و  راتفرگ  دوخ  موش  لامعا  رفیکب  ماجنارـس  اهنآ  زاب ! گنرین  راکمتـس و  مدرم 
الماک يرامیب  زا  هک  (ع ) نیسح نب  یلع  دندوب و  هداتسیا  اپ  رس  رب  هفوک  نانز  مدش . هفوک  دراو  (ع ) نیسح تداهـش  لاس  ینعی  يرجه   61

، موثلک ما  هاگنآ  تشک !؟ ار  ام  یـسک  هچ  امـش ، زا  ریغ  ایآ  دـینک . یم  هیرگ  ام  لاـحب  امـش  هفوک ، مدرم  يا  دومرف ـ : یم  دوب ، هدـش  رغـال 
نایناهج راگدرورپ  هک  ار  يادـخ  شیاتـس  دومرف ـ : دـیباوخ ، اهادـص  رـس و  تفرگ و  مارآ  اه  سفن  هکنیمه  داد . توکـس  روتـسد  مدرمب 

کشخ امش  ياه  کشا  زگره  دیتسه . هیامورف  تسپ و  یمدرم  امش  هفوک ، مدرم  نیلـسرملادیس ... ترـضح  میمارگ ، دج  رب  دورد  تسا و 
نامیپ مدرم  امـش  درک . یم  هبنپ  ار  دوخ  ياه  هتـشر  داـیز ، تاـمحز  زا  سپ  هک  تسا  ینز  نوچمه  امـش  ناتـساد  دیـشابن . هدوسآ  دوشن و 

هچ دیتسه . هدولآ  هایـس و  یکاخ  رب  يا  هرقن  ای  اه  هلابز  يور  رب  زبس  یفلع  نوچمه  دیراد . هدولآ  ینطاب  هدنبیرف و  يرهاظ  دـیتسه . نکش 
امش دینک . هیرگ  ادخب ، دینک !؟ یم  هیرگ  ایآ  دزاس . راتفرگ  ینادواج  رفیک  رد  دنک و  بضغ  امش  رب  دنوادخ  دز ! رس  امش  زا  تشز  يراک 

هدودز تامش  نماد  زا  هکل  نیا  زگره  دیدرک و  هدولآ  یتشز  گننهکلب و  ار  دوخ  نماد  دیدنخب . مک  دییرگب و  دایز  دیتسه . هیرگ  راوازس 
كاپ درک ، یم  نشور  ار  ایند  شتیادـه  رون  هک  یلع  نب  نیـسح  توبن ، هلالـس  لـتق  گـنن  زا  ار  دوخ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـش . دـهاوخن 

هک دیدرک  يراک  دیداتفا . یگیامورف  يراوخب و  دـیدرک و  ادـخ  مشخ  بجوتـسم  ار  دوخ  دـیدرب و  گرزب  ینایز  امـش ! رب  گنن  دـیزاس .
ار ادـخ  ربمایپ  هشوگ  رگج  هنوگچ  دـیناد  یم  چـیه  دـنزیر . ورف  اه  هوک  درادرب و  فاکـش  نیمز  دـنوش و  یـشالتم  اهنامـسآ  دوب  کیدزن 

بکترم يرـس  هریخو  یتشزب  ار  تایانج  نیا  دـیتخیر !؟ نیمزب  ار  وا  كاـپ  نوخ  دـیدناشک و  يریا  هب  ار  وا  مرح  دـیدرک و  كاـچ  كاـچ 
دنچ تلهم  دنرادن ! يروای  باذع ، لها  تسا و  رتشیب  ترخآ ، باذع  يراوخ  یلو  تسین ! یتفگش  ياج  درابب ، نوخ  نامـسآ  رگا  دیدش !
نیا زا  سپ  دـبای * * * . یمن  تاجن  وا  تسد  زا  یـسک  تسا و  ناراکمتـس  نیمک  رد  دـنوادخ  دـناشکن . يرـسکبس  هب  ار  امـش  ایند  هزور 
ینب زا  يدرمریپ  دـندیزگ . یم  نادـن  دـب  تشگنا  دـندوب و  هتفر  ورف  تریح  يایرد  رد  مدرم ، دـینادرگرب . يور  اهنآ  زا  هوکـشرپ ، ناـنخس 
رگید ياه  هداوناخ  نانز  ناریپ و  رب  هداوناخ ، نیا  نانز  ناریپ و  تفگ ـ : یم  نینچ  دوب ، هدش  رت  شنامشچ  کشا  زا  شنـساحم  هک  یفعج 

هزاورد زا  ار  ام  تسا . قشمد  اجنیا  دومرف : دـیبلط و  ار  رمـش  قشمد ، هب  دورو  ماگنه  (. 13) دنوش یمن  لیلذ  راوخ و  زگره  دـنراد و  يرترب 
رتمک دنوش و  لوغشم  اهرس  ياشامت  هب  مدرم  ات  دینک  رود  ام  زاار  نادیهـش  ياهرـس  دشاب . رتمک  اجنآ  رد  مدرم  عامتجا  هک  نک  لخاد  يا 

ار اهنآ  دننک و  کیدزن  اهلمحم  هب  ار  اهرس  هک  داد  روتسد  دش  هاگآ  دیشر  يوناب  نیا  دصق  زا  هک  یماگنه  رمش  دنرگنب . ادخ  ربمایپ  مرحب 
دوب و تفالخ  زکرم  قشمد  هکنیا  اـب  (. 14) دـننک اشامت  ار  اهنآ  رتشیب  مدرم  ات  دـنزاس  دراو  دوب  تیعمج  مکارت  لحم  هک  تاعاسهزاورد  زا 
درکن و يراددوخ  تقیقح  نایب  زا  درب ، یم  رـس  هب  رهـش  نیا  رد  هک  یتدـم  رد  موثلک  ما  دوب ، هدرک  راهم  ار  اجنآ  تردـق  لاـمک  اـب  دـیزی 
زا هک  (ع ) نیـسح ناگدازآ  رورـس  ناگدـنامزاب  يراتفرگ  تراسا و  نارود  ماجنارـس  درک . هزراـبم  شلاّـمع  دـیزی و  تردـق  اـب  هناـعاجش 
زا یکی  هنیدـم  دـندش . هنیدـم  دوـخ  یلـصا  نطو  راپـسهر  دیـسر و  ناـیاپ  هب  تسا  ناـسنا  یگدـنز  نارود  نیرتراـختفارپ  نیرتناـشخرد و 

یمالسا تموکح  دیناسر و  مدرم  شوگب  ار  یحو  یتوکلم  گنهآ  رهش  نیا  زا  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تسا ، مالسا  سدقم  رایـسب  ياهرهش 
کیرات رـصع  هب  عاجترا  رطخ  رد  مالـسا  يایند  درک  تکرح  رهـش  نیا  زا  ینیـسح  ناوراک  هک  يزور  درک . يراذگ  هیاپ  رهـش  نیا  رد  ار 

. دـندوب نمـشد  مشاه  ینب  مالـسا و  اـب  هناتخـسرس  هک  دوب  یناـیوما  زا  یکی  دوب ، هدـش  تنارادـمامز  هک  یـسک  دوب  هتفرگ  رارق  تیلهاـج 
قارع راپـسهر  اجنآ  زا  هّکمب و  هنیدم  زا  درک و  يراددوخ  یعاجترا  تموکح  نیا  تعاطا  زا  نیملـسم  مالـسا و  ظفح  روظنمب  (ع ) نیـسح
دندوب نامرهق  لدـکاپ و  نادرم  زا  یگمه  هک  شناهارمه  نیـسح و  كاـپ  نوخ  دـیزی ، نایهاپـس  ـالبرک  ماـنب  قارع  زا  ینیمزرـس  رد  دـش .
لزلزتم تخـس  ار  دیزی  تموکح  هک  دندوب  يدنمورین  لماع  ود  تراسا  تداهـش و  دندرب . يریـسا  هب  ار  نشایا  نارتخد  نانز و  دـنتخیر و 
هماـنرب دوب ، نارکف  نشور  توکـس  مدرم و  هدوت  يربخ  یب  درکیم ، یتسین  هب  دـیدهت  ار  مالـسا  تّلم  هک  يرطخ  نیرتـگرزب  اریز  دـندرک ،

تـشادرب نارکفنـشور  ناهد  زا  ار  یـشومخرهم  درک و  رادیب  ار  مدرمهدوت  تراسا ، هدنهد  ناکت  همانرب  نآ  لابندـب  تداهـش و  دـنمهوکن 
ناوراک هک  یماگنه  دوب . نیمه  يزوریپ  نیرتگرزب  تسا ، نیملـسم  مالـسا و  ظفاح  ردارب ، ردپ و  ّدـج و  زا  سپ  هک  یلع  نب  نیـسح  يارب 
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هرابرد یبلاطم  شیب  مک و  هنیدم  مدرم  داد . هنیدم  هب  ار  ناوراک  بوشآرپ  ینالوط و  رفس  شرازگ  موثلک ، ما  دش . کیدزن  هنیدمب  ناریـسا 
دراو دوخ  دورو ، هظحل  ات  تکرح  زور  زا  هک  دنونـشب  یـسک  نابز  زا  ار  بلاطم  نیا  هک  تسا  نیا  رتهب  اما  دـنا . هدینـش  تراسا  تداهش و 

زاب ناوارف  هودـنا  ترـسح و  اب  هک  ریذـپم  ار  اـم  ربماـیپ  هنیدـم  يا  دومرف : تسا ، هتـشاد  رظن  ریز  زا  ار  ثداوح  هظحلب  هظحل  هدوب و  هنحص 
نادنزرف دنتخادنا و  البرک  رد  رس  نودب  ار  ام  نادرم  رکیپ  میا . هدش  راتفرگ  نامردارب  تبیـصم  هب  ام  هک  هد  ربخ  ادخ  ربمایپ  هب  میا . هتـشگ 

رد هنهرب  ارت  ناگتـسب  كاپ  مادـنا  ادـخ ، ربمایپ  يا  دـندرک . ریـسا  ار  ام  تراغ و  ار  ام  لاوما  هک  هد  شرازگ  ام  ّدـج  هب  دـندیرب . رـس  ار  اـم 
همطاف هلان  دندروآ و  نورب  همیخ  زا  ار  بنیز  دنتشادن . هاگن  ارت  تمرح  دندیرب و  رـس  ار  نیـسح  ادخ ، لوسر  يا  دندنکفا . البرک  نیمزرس 

لتقب ار  وا  دنتـساوخ  دندیـشک و  ریجنز  هب  ار  نیدباعلا  نیز  دناوخ  یم  یـسردایرفب  ار  نایملاع  يادخ  دیلان و  یم  هنیکـس  دندرک . دـنلب  ار 
اب تفر و  (ع ) ارهز همطاف  دوخ  ردام  ربق  رس  رب  هکنآ  زا  سپ  ( 15 .) دینک هیرگ  ام  لاحب  ناگدنونش  يا  ام ، رفس  شرازگ  تسا  نیا  دنناسر .

زور ات  دش ، یم  ینالوط  وت  رمع  رگا  دندرب  اهرهش  هب  يریـسا  سابل  رد  ار  تنارتخد  هک  يدید  یم  شاک  همطاف ، يا  تفگ : نینچ  هلان . هآ 
شیاپ نیئاپ  موثلک  ما  رـس و  يالاب  هبابل  دندروآ ، هناخب  ار  وا  هدش  حورجم  مجلم  نبا  تسدـب  (ع ) یلع هک  یماگنه  يدرک ! یم  هلان  تمایق 
شمارآ نیرتـهب و  منک  یم  رفـس  دـنوادخ  يوسب  نونکا  " دومرف تسیرگن و  موثلک  ما  هب  دوشگ  ار  ناگدـید  ماـگنه  نیا  رد  دوـب ، هتـسشن 

نمشد يا  دومرف : تفر و  مجلم  نب  نامحرلادبع  دزن  سپس  دش ، دنلب  موثلک  ما  هلان  ماگنه  نیا  رد  " تسا . تسود  يوک  اهاج  نیرت  شخب 
یلوط تفگ : مجلم  نبا  دشابن . وا  هجوتم  يرطخ  هک  مراودیما  دومرف : متـشک . ار  وت  ردـپ  تفگ : مجلم  نبا  یتشک !؟ ار  نینموملاریما  ادـخ 

اهنآ همه  دـش ، یم  میـسقت  هفوک  مدرم  ناـیم  رگا  هک  مدز  یتبرـض  ار  وا  تسـشن . یهاوخ  متاـم  هیرگب و  وا  يازع  رد  هک  دیـشک  دـهاوخن 
! دندش یم  كاله 

هیفص

رد درک . ترجاهم  هنیدمب  تعیب و  ادخ  ربمایپ  اب  دش و  ناملسم  مالـسا  روهظ  زاغآ  رد  تسا و  لامک  اب  ینز  وا  بلطملادبع  رهگالاو  رتخد 
ایندب مود  جاودزا  زا  ار  هبعکلادبع  بئاس و  ریبز و  دمآرد و  ماوع  يرـسمهب  سپـس  هیم ، نب ا  برح  نب  ثراح  يرـسمهب  تیلهاج ، نارود 

یمو دز  یم  يرارف  دارفا  یناشیپ  رب  يا  هزین  اب  تساخرب و  دـندروخ ، تسکـش  نیملـسم  هک  یماـگنه  دوب . رـضاح  دـحا  گـنج  رد  دروآ .
ریبز دنیبن . ار  هزمح  دوخ  ردارب  ناجیب  نت  ات  دنادرگرب ؛ ار  وا  هک  داد  روتـسد  ریبز  هب  ادخ  ربمایپ  دیتشاذگ ؟ اهنت  ار  ادخ  ربمایپ  ارچ  تفگ ـ :

هار رد  تبیصم ، نیا  دنا . هدرک  هلثم  ار  مردارب  ما  هدینش  ارچ !؟ دیسرپ ـ : يدرگرب . هک  دنک  یم  رما  ادخ  ربمایپ  ردام ، تفگ ـ : دمآ و  وا  دزن 
نانخـس زا  ار  وا  دش و  ادـخربمایپ  روضح  بایفرـشریبز  منک . یم  ربص  ادـخ ، تساوخب  نم  میتسه ! یـضار  نآ  هب  ام  تسا . کچوک  ادـخ 

تفگ عاجرتسا  سپـس  درازگزامن . وا  رب  درک و  اشامت  اروا  رکیپ  . دمآ هزمح  نیلابب  هیفـص  دیراذگب . دازآ  ار  وا  دومرف ـ : درک . علطم  هیفص 
ربمایپ هاگره  دوب . رـضاح  زین  قدنخ  گنجرد  داد . ار  هزمح  رکیپ  نفد  روتـسد  ادـخ  ربمایپ  نآ  زا  دـعب  درک . شزرمآ  بلط  ردارب ، يارب  و 

. دوب رت  مکحم  اه  هناخ  ریاس  زا  نآ  راصح  اریز  درک ؛ یم  يرادهاگن  تباث  نب  ناسح  هناخ  رد  ار  نانز  نارـسمه و  تفر ، یم  گنجب  ادخ 
تشگ و یم  ناسحهناخ  فارطا  نایدوهی ، زا  یکی  دوب ، گنج  دوهی  ینکش  نامیپ  رثا  رب  ناناملسم  هظیرق و  ینب  نایدوهی  نایم  هک  یعقوم 
، ادخب دنشاب . هتشاد  هاگهانپ  نیا  هب  یهجوت  دنناوتیمن  دتسه و  گنج  مرگرس  ناناملـسم  تفگ ـ : ناسح  هب  هیفـص  درک . یم  اشامت  ار  اهنز 

مه باحـصا  ربماـیپ و  درواـیب . دوجوب  يرـسدرد  دـنک و  هاـگآ  اـم  لـحم  زا  ار  ناـیدوهی  وا  تسا  نکمم  تسین . نمیا  يدوـهی  نیا  زا  نم 
یمنرب يراک  نینچ  هدـهع  زا  نم  تفگ ـ : ناسح  ناسرب . لتقب  ار  رـس  هریخ  يدوهی  نیا  ورب و  دنتـسه . ربخ  یب  اـم  لاـح  زا  دربن و  مرگرس 

سپـس تشگزاـب  تشک و  ار  يدوهی  دـمآ و  نوریب  هاـگهانپ  زا  تشادرب و  يدوـمعو  تساـخرب  دینـش ، ار  وا  خـساپ  هکنیمه  هیفـص ، میآ .
وا تسین . وا  ياهسابلب  يزاین  ارم  تفگ ـ : ناسح  مدرکن . ار  راکنیا  نم  دوب  درم  وا  نوچ  روایب . نوریب  ار  شیاهـسابل  ورب و  تفگ ـ : ناسحب 

دوب و یتـسدربز  هرعاـش  وا  (. 16) داد وا  هب  مـهرد  رازه  شـشدوخ  تفـالخ  هرود  رد  رمع  یتـیاورب  تـشاد . روـضح  زین  ربـیخ  گـنج  رد 
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راعشا ریبز ، شرگید  ردارب  هزمح و  شردارب  بلطملادبع و  شردپ  ياثر  رد  دوب . هدورس  ییاویش  راعشا  دوخ  نازیزع  كوسرد  ًاصوصخم 
. داد يور  یهاکناج  ثداوح  وت  زا  سپ  تفگ : نینچ  تسبرب ، تخر  يارـس  نیا  زا  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  یماـگنه  دورـس . يزوسناـج 
ار ایند  یگلاس  نس 73  رد  رمع ، تفالخ  هرود  رد  ترجه  لاس 20  رد  هیفـص ، دادیمن . يور  زیگنارثات  عیاقو  همه  نیا  میدوب  هدنز  وت  رگا 

. * * تفر ایند  زا  نامثع ، تفالخ  رد  دنا : هتفگ  یخرب  دش . هدرپس  كاخب  عیقب ، ناتـسربق  رد  دـناوخ و  زامن  رمع  وا  هزانج  رب  تفگ . عادو 
ریشمش نادرم  لثم  ار  وا  گنج ، زا  دعب  ربمایپ ، دوب . يدوهی  يدرم  نآ  نتشک  شتعاجش ، هنومن  دوب . هرعاش  عاجـش و  ینز  هیفـص ، يرآ  * 

. تسا شخب  تنیز  خیرات ، تاحفص  رب  ادخ ، هار  نادهاجم  فص  رد  وا ، مان  داد . مهس  یگنج  مئانغ  زا  نز ،

یناه ما 

يو زا  تثعب ، زا  شیپ  ادـخ ، ربمایپ  تفر . یم  رامـش  هب  تلیـضف ، زا  يا  هنومن  دوخ  رـصع  رد  تسا . هتخاف  شماـن  (ع ) یلع یمارگ  رهاوخ 
بدا و تیاهن  رد  ربمایپ ، هلگ  خـساپ  رد  داد و  دوب  يرگید  راگتـساوخ  هک  بهو  یبا  نب  هریبه  هب  ار  وا  بلاطوبا  نکل  درک . يراگتـساوخ 

دوخ راک  زا  يراعـشا  اـب  تخیرگ و  نارجن  هب  شرهوش  نکل  دروآ . مالـسا  هکم ، حـتف  لاـس  رد  يو  ( 17 .) درک یهاوخرذـع  وا  زا  تبحم 
رارق وا  هانپ  رد  ار  دوخ  تفر و  یناه  ما  هناخب  ماشه ، نب  ثراح  هکم ، حتف  زور  رد  داد . رارق  شنزرـس  دروم  ار  یناه  ما  تساوخ و  شزوپ 

ما هدینـش  دومرف ـ : تخانـشن . دوب ـ  هدـیناشوپ  ار  هرهچ  يدوـخ  اـب  هک  ار ـ  دوـخ  ردارب  وا  دـش . هناـخ  دراو  يو  نتـشک  يارب  (ع ) یلع داد .
یلع ما . هداد  هاـنپ  ار  وا  نم  تفگ ـ : یناـه  ما  مشکب . ار  وا  مهاوـخ  یم  تسا . هدرک  ردـه  ار  شنوـخ  ادـخ  ربماـیپ  تساـجنیا . رد  ثراـح 
ادخ ربمایپ  شیپ  ادخب ، تفگ ـ : هدرشف و  راویدب  ار  وا  دنکفا و  ردارب  هنیـس  رب  تسد  یناه  ما  دش . هناخ  لخاد  و  تسین . يا  هراچ  دومرف ـ .
نینچ ارچ  تنابرقب . ییاد  ومع و  ردارب ، تفگ ـ : تخانش و  ار  ردارب  یناه  ما  دش . راکـشآ  یلع  تروص  عقوم ، نیا  رد  منک . یم  تتیاکش 

ار ارجام  یناه  ما  دنتفر و  ادخ  ربمغیپ  تمدخ  ود  ره  منک . تیاکـش  وت  تسد  زا  ادخ  ربمایپ  شیپ  هک  ما  هدرک  دای  دـنگوس  نم  ینک !؟ یم 
نیگمـشخ یلع  مشخ  هطـساوب  دنوادخ  اریز  نکن ؛ نیگمـشخ  ار  یلع  نکل  میدیـشخب . وتب  ار  ثراح  ام  دومرف ـ : ادخ  ربمایپ  درک . فیرعت 

ادخ ربمایپ  (. 18) مرادرب مدـق  مستناوتن  ادـخب ، درک ـ : ضرع  دـش !؟ بلاغ  وت  رب  نز  کـی  دومرف ـ : یلعب  سپـس  نک . اـهر  ار  وا  دوش . یم 
ربمایپ دنکفا ، ییادج  شرـسمه  یناه و  ما  نایم  مالـسا ، هکنآ  زا  سپ  دنتـسه . دیـشر  عاجـش و  بلاطوبا  نادنزرف  مامت  دومرف ـ : دیدنخ و 

رگا مسرت  یم  تسا . گرزب  رهوـش  قـح  یتـسه . رت  زیزع  مـه  ممـشچ  زا  نـم  يارب  وـت  تـفگ ـ : یناـه  ما  درک . يراگتـساوخ  وا  زا  ادـخ 
ماجنا ار  يردام  هفیظو  مسرب ، وتب  رگاو  دوش  یم  عییـضت  وت  قح  مسرب ، مدـنزرفب  رگا  منک . لمع  دوخ  هفیظوب  مناوتن  میآرد ، وت  يرـسمهب 
سانـش هفیظو  دوخ  نارـسمهب  تبـسن  نابرهم و  دوخ  نادـنزرفب  تبـسن  دنتـسه . اـهنز  نیرتهب  شیرق ، ناـنز  دومرف ـ : ادـخربمایپ  ما . هدادـن 

ییحی و هدـعج و  شا  هدازرـسپ  هرموبا و  شمالغ  ار  تایاور  نیا  تسا . هدرک  تیاور  ثیدـح  شـش  لـهچ و  ادـخ  ربماـیپ  زا  يو  دنتـسه .
زا دعب  ات  وا  دنا . هدرمـش  بیدا  دنمدرخ و  ینز  ار  وا  دنا . هدرک  لقن  يو  وا  ثراح و ... نب  هلادبع  شایع و  نب  هلادبع  حلاصوبا و  نوراه و 

تیامح دروم  ار  هدنامرد  هانپ و  یب  دارفا  مالسا ، رد  هچ  تیلهاج و  رد  هچ  هک  دوب  نیا  وا  شـشوک  دوب . تایح  رد  یلع  شراوگرزب  ردارب 
مارتحا هب  ادـخ  ربمایپ  داد و  هانپ  زین  ار  يرگید  درم  هکلب  دیـشخب ، تاجن  یمتح  گرم  زا  هکم ، حـتف  زور  رد  ار  ثراح  اهنت  هن  دـهد . رارق 

. تسا مالسا  یمارگربمایپ  هاگشیپ  رد  وا  تلزنم  ردق و  رب  دهاش ، نیرتهب  دوخ  نیا  درک . وفع  ار  ود  ره  يو 

هنیکس

ریظن تفرعم ، تفع و  بدا و  لقع و  تواکذ و  ظاحل  زا  دوب و  نانز  همه  رترب  رتمهم و  دوخ  رصع  رد  هنیکس ، (ع ) نیـسح رتخا  دنلب  رتخد 
هنیکـس بابر ، شردام  دوب . ثیدح  هقف و  شزومآ  زکرم  وا  هناخ  تفای . یم  تنیز  وا  ياوقت  بدا و  ملعب و  هنیدم ، هنانز  سلاجم  تشادن .

. دوب هنیما  ای  هنمآ و  وا  مان  دروآ . ایندب  نیسح  دوخ  یمارگ  رسمه  زا  دیسر ـ  تداهش  هب  اروشاع  زور  رد  یگراوخریش  رد  هک  ار ـ  هللادبعو 
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تدالو و لاس  دـشاب . هنیما " " نزو رب  هملک ، نیا  تسا  رتهب  نیارباـنب  دوب ؛ مارآو  راـقو  اـب  يرتخد  اریز  دـیمان ؛ هنیکـس  ار  وا  شرداـم  نکل 
. تسا هدوب  لاس  البرک 19  رد  وا  نس  ًارهاظ  دـنا . هتـشون  هکم  رد  یخرب  هنیدـم و  رد  ار  وا  تافو  یخرب  تسین . مولعم  یتسردـب  وا  تاـفو 
. دروآرد وا  يرسمهب  ار  همطاف  ای  هنیکس  رهاوخ : ود  زا  یکی  هکدرک  اضاقت  دمآ و  نیسح  دوخ  يومع  تمدخ  ینثم ، نسح  وا  يومعرسپ 

يرتخد تسا و  راد  هزور  اهزور  تدابع و  لوغـشم  اهبـش  وا  تسا . هیبش  مرداـمب  هک  منک  یم  راـیتخا  وت  يارب  ار  همطاـف  دومرف ـ : (ع ) ماـما
یتداهش هلمج ، نیا  درادن . تیحالـص  يدرم  چیه  يارب  هک  تسا  هتخادرپ  دنوادخب  يردقب  هنیکـس ، اما  یتشهب . ناروح  نوچمه  تسابیز 

نیمه تفرگ و  یمن  سنا  ادخ  ریغب  هک  تشاد  رارق  يا  هبترم  رد  وا  ادخب . وا  یگشیمه  هجوت  تلیـضف و  يوقت و  هرابرد  (ع ) نیـسح تسا 
اب نیسح  هک  یماگنه  دوش . هتخانش  نانز  نیرتهب  ناونعب  وا  فرط  زا  دریگباج و  (ع ) نیسح دوخ  نامز  ماما  لد  رد  هک  دوب  هدش  ثعاب  رما ،

شتآ ار  ملد  شیوخ  هیرگ  اب  ما ، هدنز  ات  دومرف ـ : دیـشک ، یم  شرـس  رب  تسد  هک  یلاح  رد  دـناشن و  ار  وا  درک ، یم  عادو  دوخ  تب  لها 
ارعش سلجم  رد  وا  هک  دنا  هتـشون  یخرب  ( 19 !) ینک هیرگ  يزیرب و  کشا  هک  يراد  قح  مدـش ، هتـشک  هک  یماگنه  نانز  نیرتهب  يا  نزم .

نانمـشد نایریبز  هک  صوصخب  تسا . دیعب  اهراک  نیا  ییاوقت ، اب  لامک و  اب  نز  نینچ  زا  نکل  درک . یم  تیاور  ریبز  لآزا  تسـشن و  یم 
بنیز دوخ  هّمع  راوج  رد  وا  یگدـنز  تسا . هتفای  شرورپ  تماما  شوغآ  رد  توبن و  نوناک  رد  وا  دـندوب . تیب  لها  فلاخم  تخـسرس و 

رد هک  یـسک  يرآ  درک . یم  یلجت  یتشرـس  كاـپ  اـهناسنا  نینچ  كاـپ  راونا  زا  يا  هلاـه  ریز  رد  دوب و  داجـس  ماـما  دوخ  ردارب  يربـک و 
تیبرت زا  هتـشگ و  انـشآ  یلع  دنمهوکـش  بادآ  هب  هدرک و  شنیب  شناد و  بسک  نآرق  بتکم  زا  هتفای و  شورپ  يدمحم  تلاسر  هسردم 
يدیلپ زا  تراهط و  نادناخ  زا  وا  دهدب ، یفارحنا  هابتشا و  نینچ  هب  نت  هک  تسا  لاحم  هتفای ، شرورپ  نیـسح ، نوچ  يردپ  ریظنیب  یلاع و 
مـشچب تسا و  نانز  نیرتهب  ءادهـشلادیس ، تداهـش  هب  هک  ینز  ایآ  تسا . هدـشن  نیـشنمه  یبنجا  ياهدرم  اب  زگره  نیاربانب  تسا ؛ رانکرب 

یم اپرب  يراوگوس  سلاجم  ردپ ، زوسناج  بئاصم  دایب  دوش و  یم  شوهیب  ادخ  فوخ  زا  هراومه  داجس ، ماما  شردارب  هک  درگن  یم  دوخ 
هتخادرپ عافدب  وا  تمظع  يراوگرزب و  زا  نادنمـشناد  زا  یهورگ  دـنک !؟ اپرب  لزغ  رعـش و  سلجم  نارعاش ، اب  هک  دوش  یم  رـضاح  دـنک ،

نابز زا  ییاه  فینصت  هک  دننک  قیوشت  ار  دوخ  رابرد  ناگدنناوخ  هک  درک  یم  اضتقا  نایوما  موش  تسایس  تسا . یضر  دیس  هلمج  زا  دنا .
يو درک ، ار  راک  نیمه  نوراه ، ناگدنناوخ  زا  یکی  هک  یماگنه  دننکفیب . نآ  نیا و  ناهد  رد  دـننک و  لقن  (ع ) نیـسح تشرـسکاپ  رتخد 

جاودزا هنیکـس ، ایآ  هک  دنام  یم  یقاب  لاؤس  نیا  نونکا  ( * * * 20 (!؟ ییوگ یم  ییاوران  نخـس  هچ  یناد  یم  تفگ ـ : دـش و  بضغ  رد 
زور رد  وا  تسا . هدرک  جاودزا  یبتجم  نسح  ماما  دنزرف  ربکا ، هللادبع  اب  دنیوگ  یم  یخیرات  ياملع  یک ! اب  درک  جاودزا  رگا  هن و  ای  درک 
رتخد دوب . رـضاح  تشاد ، تکرـش  نامثع  رتخد  هک  یمتام  رد  هنیکـس  دـیوگ : جرفلاوبا  دیـسر . لـتقب  مساـق  دوخ  ردارب  زا  شیپ  اروشاـع 
نابز رب  ار  ادـخ  ربمایپ  مان  دـش و  دـنلب  ناذا  هب  نذؤم  يادـص  هک  یماگنه  دـش . شوماخ  هنیکـس  متـسه . دیهـش  رتخد  نم  تفگ ـ : ناـمثع 
هدرک تیاور  يزوج  نبا  طبس  منکیمن ! راختفا  امـش  رب  زگره  تفگ ـ : نامثع  رتخد  وت ؟ ردپ  ای  تسا  نم  ردپ  مان  نیا ، ایآ  تفگ ـ : دروآ ،

نآ هنیزه  مهرد  رازه  هک  داد  بیترت  يا  هرفـس  دوخ  دـنمجرا  ردارب  يارب  هنیکـس  دوب . هرمع  ای  جـح  رفـس  مزاع  (ع ،) داجـس ماما  هک  تسا 
هنیدم هب  اهنآ  قافتا  هب  هک  دوب  نیسح  ناگدنامزاب  هارمه  ماش ، يریـسا  رد  درک . میـسقت  ارقف  نایم  هار  نیب  رد  ار  هرفـس  نیا  ماما  دوب . هدش 

. دنا هدرمش  تلیضف  دوج و  رهظم  ار  وا  تشگزاب .

همطاف

ام درکیم و  ادص  دوخ  ردام  مانب  ار  وا  نیسح  تسا . هحلط  رتخد  قاحسا ، ما  شردام  نیسح و  دیهش ، ماما  شردپ  (ع ) نیـسح یمارگ  رتخد 
یبتجم نسح  ماما  يرسمهب  تسخن  هک  دوب  لامک  اب  تلیضف و  بحاص  ینز  شردام  میا . هتفاین  وا  يارب  يرگید  مان  روهـشم ، ياهباتک  رد 

لیم ردارب ، درک ـ : تیـصو  نینچ  دوخ  ردارب  هب  گرم  ماگنهب  یبتجم ، ماما  هک  دوب  نیا  تلع  دـمآرد . (ع ) نیـسح ماما  يرـسمه  هب  دـعب  و 
، یبتجم ماما  تافو  زا  سپ  نک . جاودزا  وا  اب  دش ، مامت  وا  هدع  هکنیمه  دینکن . جراخ  دوخ  هناخ  زا  ار  وا  دـشاب ، وت  يارب  نز  نیا  هک  دراد 
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؛ دندیمانیم يرغص  همطاف  ار  وا  دروآ . ایندب  همطاف  مانب  يرتخد  (ع ) نیـسح زا  هحلط و  مانب  يرـسپ  یبتجم  ماما  زا  درک . جاودزاوا  اب  نیـسح 
ماما رـصع  تشذـگ و  لاس  داـتفه  زا  شرمع  دـشیم . هدـیمان  زین  هّیوبن  دـنا : هتفگ  یخرب  دـشاب . یقرف  ارهز  همطاـف  شا  هدـج  وا و  ناـیم  اـت 

قـالخا و سرد  ناـشیا  بتکم  زا  تفاـی و  شرورپ  بنیز  دوـخ  هـمع  داجـس و  ماـما  دوـخ  ردارب  ردـپ و  دزن  وا  درک . كرد  ار  (ع ) قداـص
واب ار  تماما  رارسا  درمش و  دوخ  نیما  ار  وا  (ع ) نیسح دوب . میظعت  مارتحا و  دروم  نامز ، نآ  مدرم  تیب و  لها  نایم  رد  تخومآ . تلیضف 
ماما دوخ  ردارب  هب  هک  درپس  واب  دوب  یباتک  نآ  رد  هک  يا  هتـسب  دـیبلط و  ار  وا  نیـسح  اروشاع  زور  دـسیونیم : هراـبنیا  رد  يدوعـسم  درپس .

هب ار  باتک  همطاف ، نیسح ، ماما  تداهـش  زا  سپ  تسا . هدش  تبث  مدرم  زاین  دروم  لئاسم  مامت  باتک ، نیا  رد  دنیوگ : دنک . میلـست  داجس 
هدمآ لئان  يراختفا  نینچ  هب  هک  ینانز  تسا . راختفا  نیرتگرزب  همطاف  يارب  تناما ، نیا  دیسر . يدعب  ناماما  تسدب  دعب  داد و  دوخ  ردارب 
نسح دوخ  هدازردارب  يارب  نیـسح  هک : میتفگ  زین  البق  تسا . همطاف  نیمه  يربک و  بنیز  رگید  ادخ و  ربمایپ  رـسمه  هملـس : ما  یکی  دنا ،
ارهز همطاف  هیبش  راد و  هزور  راد و  هدنز  بش  يوقت و  اب  يرتخد  ار  همطاف  دهدب ، واب  ار  هنیکس  ای  همطاف  هک  دوب  هتـساوخومع  زا  هک  ینثم 

ریز حرشب  زین  همطاف  هفوک ، رازاب  رد  دورو  البرک و  يادهـش  تداهـش  زا  سپ  درک . یفرعم  ادخب  سنا  تدابع و  رد  قرغتـسم  ار  هنیکـس  و 
وا رب  مروآ و  یم  نامیا  واب  میاتـس و  یم  ار  وا  منک . یم  دـمح  تارک ، مامت  نزوب  اـهگیر و  اـهلمر و  ددـعب  ار  ادـخ  درک ـ : داریا  یناـنخس 
رد ریصقت ، مرج و  نودب  ار  وا  ماک  هنشت  دنزرف  تسوا . هداتسرف  هدنب و  (ص ) دمحم تسا و  یکی  ادخ  هک  مهدیم  تداهش  میوجیم . لکوت 

ار یلع  كاپ  نوخ  نآ  زا  لبق  دنتشک و  ار  نیسح  زورید  میوگب . غورد  مهاوخب  رگا  مربیم . هانپ  وتب  ایادخ  دندیناسر . لتقب  تارف  طش  رانک 
كاب یـسک  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  هک  دوب  يدرم  وا  دندزیم ! یناملـسم  زا  مد  هک  دندرک  یمدرم  ار  تشز  راک  نیا  دنتخیر . ادخ  هناخ  رد 

! هاوخدوخ زاـب و  گـنرین  مدرم  يا  هفوک . مدرم  يا  دوب . داـهج  مرگرـس  هراوـمه  درک و  ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  یلاـسدرخ  زا  تشادـن و 
رد ار  دوخ  تجح  تمکح و  ملع و  درک و  دنلبرـس  ار  ام  شیامزآ  نیا  جـیاتن  زا  دومزآ و  ام  هب  ار  امـش  امـشب و  ار  تیب  لها  ام  دـنوادخ ،

. دـیدرب تراغب  ار  ام  لاوما  دـیدرک و  بیذـکت  ار  ام  امـش  تخیگنارب . ام  نایم  زا  ار  (ص ) دـمحم تشاد و  یمارگ  ار  ام  داد . رارق  ام  ناـیم 
تشز راکنیا  زا  تسا و  هدولآ  ام  نوخب  امش  ياهریشمش  ار . نامردپ  زورما  دیتشک و  ار  ام  دج  زورید  میدوب . لباک  كرت و  دالوا  ام  ایوگ 

ره اریز  دیـشابن ؛ لاحـشوخ  دوخ  راکنیا  زا  دهدیم . ار  امـش  رفیک  دنوادخ  دیدرک و  گنرین  دـنوادخ  اب  دـیتسه . نشور  هدـید  داش و  دوخ 
راظتنا رد  امـش ! رب  گنن  دندرگ . راکـشآ  ابیکـشان  ابیکـش و  مدرم  دوش و  هداد  زیمتدب  کین و  ات  تسین ؛ جراخ  ردقو  اضق  همانرب  زا  يزیچ 

مدرم رب  تنعل  دوب . دیهاوخ  ینادواج  باذع  رد  اهرگمتس  نیا  رفیکب  دش و  دیهاوخ  دنوادخ  ماقتنا  راتفرگ  ماجنارس  دیشاب . باذعو  تنعل 
امش دیتساخرب !؟ ام  گنجب  دیتفاتش و  ام  يوسب  اپ  مادک  اب  دیدیشک و  ریشمش  ام  يور  رب  یتسد  هچ  اب  دینادیم  چیه  امـش ! رب  ياو  راکمتس .

. دیـشک هدرپ  امـش  شوگ  مشچ و  ولج  داد و  بیرف  ار  امـش  ناطیـش  دیرادن . انیب  مشچ  اونـش و  شوگ  دـیتسه و  محریب  لدگنـس و  یمدرم 
اب ار  شدـنزرف  یلع و  تـفگ : درک و  راـختفا  يراکمتــس  دـیتشک و  ار  شکاـپ  نادــنزرف  یلع و  ادــخ  لوـسر  ردارب  ارچ  امــش ! رب  گـنن 

دنوادخ هک  تسا  یناسک  لتقب  شراختفا  ایآ  هدنیوگ ! نیا  ناهد  رب  كاخ  میدرک . ریسا  ار  ناشنانز  میتشک و  اه  هزین  يدنه و  ياهریشمش 
ام هانگ  نیا  دیدرب ! دسح  تسا  هداد  يرترب  امش  رب  ار  ام  دنوادخ  هکنیا  زا  امش ! رب  ياو  تسا ؟ هدرک  رود  يدیلپ  زا  هتخاس و  كاپ  ار  اهنآ 

چیه دشاب ، مورحم  ادخ  رون  زا  سکره  دشخبیم و  تمظع  يرترب و  دهاوخب ، ار  هک  ره  ادخ  میا . هدش  تمظع  تلیضف و  ياراد  هک  تسین 
ار اـهلد  تسا . سب  كاـپ ! نادرم  رتـخد  يا  دـنتفگیم ـ : دروآرد . هیرگب  ار  ناگدنونـش  همه  نانخـس ، نیا  تسین * * * . شهارارف  يروـن 

نیرتهب هک  دنتـسه  اویـش  مکحم و  نانچ  تـالمج ، ظاـفلا و  ینارنخـس ، نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  يدروآرد ! ياـپ  زا  ار  اـم  يدز و  شتآ 
دوخ مشچب  ار  نازیزع  لتق  دوب و  میهس  رـضاح و  البرک  زوسناج  بئاصم  مامت  رد  وا  دنوشیم . هدرمـش  هدنیوگ  تراهم  تمظع و  رب  دهاش 

شبلق دینراذگ و  یم  رظن  زا  ار  اه  يرگمتس  تایدّعت و  ریاس  اه و  هچب  نز و  رارف  هاگ و  همیخ  ندز  شتآ  لاوما و  تراغ  درکیم . هدهاشم 
لاس نیمه  رد  زین  ار  هنیکـس  تافو  نیخروم  زا  یخرب  تفر . كاخب  عیقب  رد  درک و  تافو  هنیدم  رد  يرجه  لاس 117  هب  تفرگیم . شتآ 

یکی يدوبهب  زا  سپ  ات  تشاذگ  هنیدم  رد  ار  وا  نیسح  دوب و  رامیب  همطاف  هنیدم ، زا  نیـسح  تکرح  ماگنه  دنا : هتفگ  یخرب  دنا . هتـسناد 
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ربخ هکنیا  ات  تفرگیم . غارـس  ار  رابخا  دوب و  ردپ  راظتنا  رد  هنیدم ، رد  همطاف  دنک . قحلم  ردپب  ار  وا  دتـسرفب و  شغارـسب  ار  شناردارب  زا 
رتخد هک  نم  ياپ  زا  ار  لاـخلخ  تساوخیم  يدرم  اروشاـع  زور  رد  هک : دـنا  هدرک  لـقن  وا  زا  دـنداد ! واـب  ار  ادهـش  رگید  ردـپ و  تداـهش 

ادـخ ربمایپ  رتخد  لاخلخ  نم  منکن !؟ هیرگ  ارچ  تفگ ـ : مدیـسرپ . ار  شا  هیرگ  تلع  درکیم . هیرگ  لاح  نآ  رد  دروآرد  مدوب  یلاـسدرخ 
یکچوک رایـسب  هنومن  کی  لـمع ، نیا  دـنکیم ! يرگید  منکن ، ار  راـک  نیا  نم  رگا  تفگ ـ : نکن . ار  راـک  نیا  متفگ ـ : مربیم ! تراـغب  ار 

! نایوما ياه  يرگمتس  زا  تسا 

يورا

ـ : تفگ هیواـعمب  تفرگ . رارق  يو  مارتـحا  دروـم  دـش و  دراو  هیواـعم  رب  يریپ  نس  رد  هـک  تـسا  ینز  وا  بلطملادـبع  نـب  ثراـح  رتـخد 
زواجت دوخ  دـح  زا  يداد و  رارق  یمارتحا  یب  دروم  ار  یلع  دوخ  معرـسپ  یتسه و  رازگـساپسانو  هیامورف  يدرم  وت  يروطچ !؟ هدازردارب ،

ار مالـسا  ربمایپ  هک  دـیتسه  یناسک  ناـمه  امـش  دـیا . هدرکن  يراـک  هدیـشکن و  یجنر  مالـسا ، هار  رد  تناـکاین  وت و  هکیلاـح  رد  يدرک ؛
زا رتشیب  مشاه ، ینب  نادـناخ  ام  دیـشخب . يزوریپ  امـش ـ  مغریلع  ار ـ  قح  نید  درک و  نوبز  راوخ و  ار  امـش  دـنوادخ  دـیدرگ و  بیذـکت 

كاـپ حاورا  هب  تسبرب و  تخر  اـم  ناـیم  زا  مالـسا  یمارگ  ياوشیپ  گرزب  هکنیمه  میدرک . يراکادـف  میدیـشوک و  نید  هار  رد  نارگید 
هدـنز يربنامرف  يارب  ار  اهنآ  نانز  دنتـشکیم و  ار  اهنآ  نادـنزرف  هک  دوب  یـسوم  موق  اب  ناینوعرف  راتفر  نوچمه  ام  اـب  امـش  راـتفر  تسویپ ،

ربهر زا  سپ  ار  ینارود  نینچ  ام  يرآ  دش . عقاو  مولظم  سکیب و  یسوم  موق  نایم  رد  نوراه ، نوچمه  ربمایپ ، یمارگ  معرسپ  دنتشاذگیم .
مگ نزریپ  تفگ ـ : صاع  نب  ورمع  تسا . مهنج  امـش  راـک  ماجنارـس  تشهب و  اـم  راـک  ماجنارـس  میا . هتـشاذگرس  تشپ  مالـسا  ردـقیلاع 
رسپ تفگ ـ : يورا  صاع . نب  ورمع  تفگ ـ : یتسیک  وت  دیسرپ ـ : يورا  يوگم . نانخس  نیا  زا  دنبب و  ورف  ار  تمـشچ  تسا . سب  هتـشگ ،

، درم شش  يدمآ ، ایندب  هک  یماگنه  يا ! هیامورف  يدرم  یتسین و  شیرق  زا  وت  ادخب  نزن . مد  نیشنب و  دوخ  ياج  رـس  هدولآ ، فیثک و  نز 
مدیسرپ تردام  زا  يدمآ ، ایندب  وت  هک  یتقو  مدیدیم . راکدب  نادرم  اب  هشیمه  جح ، مایا  رد  ار  تردام  دنتـشاد ! وعد  فالتخا و  وت  رـس  رب 

دشیم هدرمش  شیرق  شک  رتش  هک  يدرم  لئاو ، نب  صاعب  ارت  تسا . رت  هیبش  کیمادک  دینیبب  دنا . هدوب  نم  اب  اهنیا  همه  تفگ : تسیک ؟ زا 
، لاس نس و  نیا  رد  وت  تفگ ـ : مکح  نب  ناورم  درک . تمالم  دیابن  یبدا  یب  ینمـشد و  نیاب  ارت  دـنتفای . رت  هیبش  دوب ، رت  كاپان  همه  زا  و 
؟ مکحات يرت  هیبش  ثراح  نب  نایفس  هب  وت  ادخب  ینزیم . فرح  ارچ  وت  تفگ ـ : يورا  تسین . لوبق  تتداهـش  يا و  هداد  فک  زا  ار  تلقع 

يرآ دوب . یفاص  ياـهوم  ياراد  تماـق و  دـنلب  يدرم  مکح ، یتسه ! هیبش  واـب  ـالماک  تماـق ، یهاـتوک  وم و  یخرـس  مشچ و  يدوبک  رد 
درک و هیواعمب  ور  دعب  دیوگزاب . وت  يارب  ار  تقیقح  ات  سرپب  تردام  زا  تسا . یـشحو  رخ  اب  رغال  بسا  تبارق  دـننام  مکح ، اب  وت  تبارق 

ردب ياه  هتـشک  ياجب  ام  تفگیم ـ : نینچ  هزمح  لتق  هرابرد  دحا ، گنج  رد  دنه  تردام  يا . هتخادنا  اهنیا  گنجب  ارم  وت  ادخب ، تفگ ـ :
زا ما  هدنز  ات  تفای . مارآ  ملد  یـشحو ، مالغ  تسدب  نونکا  مدوب . هدـش  بات  یب  ردارب  ومع و  ردـپ و  گرم  زا  نم  میتفرگ . ماقتنا  امـش  زا 

، هدرک مکح  ناورم  صاـع و  ورمع  هب  ور  هیواـعم  دـش . هداد  يا  هتـسیاش  وحنب  اـه  ییوگ  هواـی  نیا  خـساپ  یلو  مرازگـساپس ! یـشحو  نیا 
ياه فرح  هّمع ، تفگ ـ : يورا  اب  هاگنآ  دزاس . حضتفم  نینچ  نیا  ارم  ات  دیدروآرد  نخـس  هب  ار  نزریپ  نیا  هک  دیتسه  امـش  نیا  تفگ ـ :

ـ : تفگ هیواعم  دـنهدب . نمب  رانید  رازه  ود  رانید و  رازه  ود  رانید و  رازه  ود  وگب : تفگ ـ : يورا  وگب . ار  بلطم  راذـگب و  رانک  ار  هناـنز 
نادـنزرف زا  نت  ود  يارب  راـنید  رازه  ود  اـب  مرخیم و  یکلم  ثراـح ، رـسپ  يارب  راـنید  رازهود  اـب  تـفگ ـ : یهاوـخیم ؟ هـچ  يارب  ار  اـهنیا 

ـ : تفگ هیواعم  موریم . ادـخ  هناخ  ترایزب  منکیم و  نیمأت  ار  دوخ  یگدـنز  رگید ، رانید  رازه  ود  اب  منکیم و  راـیتخا  رـسمه  بلطملادـبع ،
راد و تناما  يدرم  یلع  یتفگ . تسار  تفگ ـ : يورا  دادیمن . وتب  یلوپ  نینچ  دوب ، یلع  رگا  یلو  دـنهدب  وتب  ار  اهلوپ  نیا  مهدـیم  روتـسد 

راعـشا مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  داتفا و  هیرگب  دنلب ، يادص  اب  هاگنآ  يربیم !؟ ار  یلع  مان  وت  دنکـشب . ار  تناهد  ادخ  دوب . ادـخ  رادربنامرف 
ادـیپ جایتحا  هاگره  نک ، فرـص  یهاوخیم  هک  یهار  ره  رد  ار  اهلوپ  نیا  همع ، تفگ ـ : داد و  واـب  راـنید  رازه  شـش  هیواـعم  درک . تئارق 
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نایفارطا هب  هیواعم  دش ، جراخ  اجنآ  زا  سپس  تسین . زاین  وتب  ارم  تفگ ـ : يورا  دتسرفب . لوپ  وت  يارب  ات  سیونب  دوخ  هدازردارب  هب  يدرک 
لیابق نادرم  زا  مشاه ، ینب  نانز  دادیم . نکـش  نادند  باوج  مادک ، رهب  دـنتفگیم ، نخـس  وا  اب  سلجم  لها  مامت  رگا  ادـخب  تفگ ـ : دوخ 

رد دوب . (ع ) یلع صـالخا  اـب  یمیمـص و  ناتـسود  زا  وا  درک . هنیدـم  هناور  ناوارف  مارتـحا  اـب  ار  وا  سپـس  دـنرترهام . يرونخـس  رد  رگید 
. دشن لئاق  شزرا  يزیشپ  شنایفارطا  وا و  يارب  تفرگن و  رارق  ریثأت  تحت  هیواعم ، هوکشرپ  سلجم 

يورا

سپ دروآ . ایندـب  بیلط  ماـنب  يرـسپ  وا  زا  دوب و  بهو  نب  ریمع  شرـسمه  تسا . مالـسا  گرزب  ربماـیپ  یمارگ  همع  وا  بلطملادـبع  رتخد 
نم تفگ ـ : دمآ و  يو  دزن  دوب ، هدروآ  مالسا  بیلط  شدنزرف  هک  یماگنه  دروآ . ایندب  يدنزرف  زین  وا  زا  دمآرد و  هدلک  يرـسمهب  يوزا 
ـ : تفگ يوش ؟ یمن  ناملسم  وت  ارچ  تسا ، هدش  ناملسم  هزمح  تردارب  هکنیا  اب  مدیزگرب . ار  (ص ) دمحم زا  يوریپ  هار  مدش و  ناملـسم 
واب ینک و  مالـس  وا  رب  يوش و  بایفرـش  وا  تمدخ  هک  مهدیم  دـنگوس  ادـخب  ارت  تفگ ـ : بیلط  دـنریگیم . یمیمـصت  هچ  منارهاوخ  منیبب 

اب مالـسا  یمارگ  ربمایپ  يرای  هار  رد  هراومه ، سپ  نآ  زا  مهدـیم . یهاوگ  دـمحم  تلاـسر  ادـخ و  یگناـگی  هب  نم  تفگ : يروآ . ناـمیا 
، دنادیم رارق  تناها  دروم  ار  ادخ  ربمایپ  یهورگ  لهجوبا و  هک  يزور  تشاداو . وا  تعامجب  ار  دوخ  دنزرف  درک و  ششوک  نانز  ریـشمش 

یماگنه تساخرب . وا  تیامحب  بهلوبا  دـنتفرگ . ار  يو  لهجوبا  ناـهارمه  درک . حورجم  ار  وا  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  لـهجوبا  بیلط ،
بهلوبا نکل  دنکیم . يرای  ار  دوخ  یئادرـسپ  هک  تسا  زورما  نیمه  وا  یگدـنز  ياهزور  نیرتهب  تفگ ـ : دیـسر ، يورا " " هب ربخ  نیا  هک 

يراتخم و وا  تعاـطا  رد  دوش ، زوریپ  رگا  نک . يراـی  ار  دوخهدازردارب  تفگ ـ : يورا  داد . رارق  تمـالم  دروم  ار  وا  تفر و  يورا " " دزن
قیوشت رد  يورا  تسا . هدروآ  يدیدج  نید  وا  نکل  مییآ . یمرب  برع  مامت  هدهع  زا  ام  تفگ ـ : بهلوبا  يروذعم . دروخب ، تسکش  رگا 

رد ماقمیلاع و  نانز  زا  وا  دـناوخ . زیگنا  مغ  يراعـشا  وا  ياثر  رد  تفر ، ایند  زا  ادـخ  ربمایپ  هک  یماـگنه  دورـس . يراعـشا  شیوخ  دـنزرف 
. تسا ریظن  مک  ناملسم  نامیا و 

هّرد

هبقع مانب  ینادنزرف  وا  زا  دوب . لفون  نب  ثراح  شرهوش  درک ـ  ترجاهم  هنیدمب  دش و  ناملسم  شلاگـسدب ، ردپ  مغریلع  وا  بهلوبا  رتخد 
یبلک هیحد  يرـسمه  هب  وا  زا  سپ  دیـسر . لتقب  رفک ، لاح  اـب  گـنج  رد  یلو  دـش  ناملـسم  تسخن  شرهوش  دـنام . راـگدایب  دـیلو و ... و 

بهل و یبا  ادی  تبت  :" دیامرف یم  شا  هرابرد  دنوادخ  هک  یتسه  بهلوبا  رتخد  وت  دـنتفگ : واب  یخرب  هنیدـمب ، ترجاهم  عقوم  رد  دـمآرد .
هماقا زا  سپ  ترـضح  درک . فیرعت  ار  ارجام  دمآ و  ادخ  ربمایپ  دوخ  يومعرـسپ  تمدـخ  وا  تسین . حیحـص  وت ، ترجاهم  نیاربانب ، بت "

هلیسوب دیابن  ار  هدنز  دومرف ـ : ادخ  ربمایپ  هک  تسا  ثیدح  رد  دنیوگن . یبلاطم  نینچ  هچ  درک  توعد  ار  مدرم  تسشن و  ربنم  رب  رهظ  زامن 
نآرق تئارق  رتشیب  هک  یـسک  دومرف ـ : دـنرتهب ؟ مدرم  زا  کیمادـک  هللا ، لوسر  ای  درک ـ : ضرع  تساخرب و  يدرم  درزآ . ناـگدرم  قباوس 

. درادن یگتسب  دادجا ، ردام و  ردپ و  هب  ناسنا  تیصخش  نیاربانب  دنک . محر  هلص  رکنم و  زا  یهن  فورعمب و  رما  دشاب و  راکزیهرپ  دنک و 
یـضار داد و  رارق  تمالم  دروم  دندیـشکیم ، شخ  رب  ار  بهلوبا  كرـش  دندرکیم و  ضارتعا  نامیا  اب  نز  نیاب  هک  ار  یمدرم  ادخ ، ربمایپ 

ره :" هک تسا  هدمآ  دـنا ، هدرک  لقن  یمالـسا  فیاوط  همه  هک  یتیاور  رد  دـهد . رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  وا  ناگتـسب  یـسک ، هک  دـشن 
". تسا هدرزآ  ار  ادخ  درازایب ، ار  ربمایپ  سک  ره  هدرزآ و  ار  ربمایپ  درازایب ، ارربمایپ  تیب  لها  سک 

مکحلا ما 

وا رادیدب  هراومه  ادخ  ربمایپ  هنیدم ، رد  تسوا . یعاضر  رهاوخ  یلوقب  مالـسا و  یمارگ  ربمایپ  يومع  رتخد  وا  بلطملادبع  نب  ریبز  رتخد 
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سابع و هللادبع و  دمحم و  يربک و  ياروا  بلطملادـبع و  سمـشدبع و  شنادـنزرف  بلطملادـبع و  نب  ثراح  نب  عیبر  شرـسمه  تفریم .
وا زا  دنتفر و  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  ارهز  همطاف  قافتاب  دوب ، هداتفا  ناناملـسم  تسدـب  یتمینغ  هک  اهگنج  زا  یکی  رد  دنتـسه . ثراح  هیما و 

نونکا دنامن . یقاب  يزیچ  دش و  هداد  دوب ، هدـش  هتـشک  ردـب  گنج  رد  ناشرهوش  هک  ییاهنزب  دوب  هچ  ره  دومرف ـ : دـندرک . يزیچ  اضاقت 
هکدوب نیا  ادخ  ربمایپ  روظنم  دـییوگب . دـنوادخ  رکذ  حـیبست و  يزامن ، ره  زا  دـعب  دـشاب . نآ  زا  رتهب  هک  منکیم  ییامنهار  يزیچب  ار  امش 

ملاع يارب  هک  تسا  یلمع  دنوادخ ، حیبست  رکذ و  نکل  تسا . یندش  هابت  ریذـپانف و  ایند  لام  نیا ، رب  هوالع  دـنکن . هتـسکش  لد  ار  یـسک 
. دوشیم هریخذ  رگید 

هکتاع

هباحـص فیدر  رد  ار  وا  تسا . هبیرق و ... هللادبع و  ردام  و  هملـس ـ  ما  ردپ  هّیماوبا ـ  رـسمه  ادخ و  ربمایپ  همع  وا  بلطملادـبع  یمارگ  رتخد 
قافتا ردب  گنج  هک  یماگنه  يو  درک . فارتعا  هراشا و  وا  توبن  هب  نمـض ، رد  دورـس و  يرعـش  وا  هرابرد  اریز  دنا ؛ هدرمـش  ادخ  لوسر 
باوخ نیا  ریبعت  دـنامن . نوصم  ناراب ، گنـس  نآ  زا  يا  هناخ  چـیه  دـش و  ناراب  گنـس ـ  هکم  ياه  هناخ  هک  دـید  باوخ ، ملاع  رد  داتفا ،

نکل دنراد . راظتنا  رد  یمیظع  هعجاف  هکم ، نیکرشم  هک  دندرک  ینیب  شیپ  باوخ ، نیا  ندینـش  اب  ریمـض ، نشور  مدرم  دوب . نشور  الماک 
نیا رگا  درک . دـنهاوخ  توبن  ياعدا  زین  ناشیا  نانز  مک  مک  دـنرادن . توبن  ياعدا  مشاه ، ینب  نادرم  اـهنت  تفگ : تفـشآرب و  لـهجوبا ،
بزح هک  يزیمآ  حاضتفا  تسکـش  دـنکن . رواب  ار  هداوناخ  نیا  ياهفرح  یـسک  هک  مینکیم  مالعا  اـج  همهب  دـمآرد ، بآ  زا  غورد  باوخ 

يوسب دش و  ناملسم  وا  هکتسا  هدرک  لقن  دعس  نبا  تخاس . راکشآ  ار  وناب  نیا  يایؤر  تیعقاو  دروخ ، ردب  نیمزرـس  رد  كرـش ، دنمورین 
. درک ترجاهم  هنیدم 

نامقل ما 

دمآ و نوریب  شرگید  رهاوخ  دنچ  قافتا  هب  دینش ، ار  (ع ) نیـسح دوخ  يومعرـسپ  تداهـش  ربخ  هک  یماگنه  عاجـش ، نز  نیا  لیقع  رتخد 
هداوناخ اب  نم  زا  سپ  دیتسه . رخآ  تما  هک  امـش  دیوگب ـ : دـنک و  هلگ  امـش  زا  وا  رگا  دـیهدیم ، هچ  ار  ادـخ  ربمایپ  باوج  تفگ ـ : نینچ 

هک یماگنه  ( 21) دوبن نم  ياهیئامنهر  تامحز و  شاداـپ  نیا  دـیدرک ! قرغ  دوخ  نوخب  ار  یهورگ  ریـسا و  ار  یهورگ  دـیدرک ؟ هچ  نم 
ار اهنآ  يادص  دوب ، هنیدم  یلاو  هک  دیعـس  نب  رمع  دنتخادرپ . يارادازع  نویـش و  هب  مشاه  ینب  نانز  دیـسر ، هنیدمب  نیـسح  تداهـش  ربخ 

نامقل ما  (! 22) مشاه ینب  هناخ  زا  زورما  دوب و  دنلب  نامثع  هناخ  زا  نویـش  يادص  زورید  دنامهفب ، تساوخ  یم  هک  دناوخ  يرعـش  دینش و 
(، (ع نیسح سدقم  مایق  تیمولظم و  دایب  نانز ، زا  یهورگ  هارمهب  درکن و  هنیدم  يوما  تموکحب  یئانتعا  هک  دوب  يریلد  عاجـش و  نانز  زا 

. تخیگنارب هیما  ینب  رابج  رگدادیب و  تموکح  هیلع  ار  اهنآ  تاساسحا  درک و  نشور  ار  هنیدم  مدرم  راکفا  تخیر و  کشا  دـناوخ و  رعش 
دهاجم نادرم  یتح  هک  دندوب  هدروآ  دوجوب  یناقفخ  نانچ  هیما ، ینب  لامع  دوبن . یکچوک  راک  نز ، کی  فرط  زا  هناروالد ، مادـقا  نینچ 

. دندوب هتسب  ورف  مد  هدیشک و  ماک ، رد  نابز  زرابم ، و 

مساق ما 

اهنآب دـیبلط و  ار  نادرم  زا  یهورگ  تفگ ، دوردـب  ار  ایند  شرـسمه  هک  یماگنه  هک  تسا  نیا  وا  ياـهراکهاش  زا  ( 23) رایط رفعج  رتخد 
تقفاوم نودب  رگا  دیـشاب . هاوگ  امـش  دـشابن . نم  بولطم  هکدـندروآرد  يدرم  يرـسمهب  ارم  نم  نادـنواشیوخ  مسرت  یم  تفگ ـ : نینچ 

الاک نوچمه  نز  هک : داد  میلعت  ناهج  نانزب  بیترت ، نیدب  متـسین . وا  رـسمه  متـسه و  مارح  وا  رب  نم  دنروآرد ، يدرم  يرـسمهب  ارم  نم ،
دوخ دـنروآ و  تسدـب  يرتشیب  ياهب  دـنناسرب و  شورفب  رتشیب  یتمیق  اب  هک  دـننک  شـشوک  دوش و  شورف  دـیرخ و  اهرازاب  رد  هک  تسین 
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هیلاع میلاعت  تکرب  زا  وا  دوبن ، لئاق  یتیدوجوم  نز  يارب  یسک  هک  زورنآ  يایند  رد  دشاب . هتـشادن  دوخ  تشونرـس  هرابرد  يرظن  رایتخا و 
دنک و هدافتسا  هتسیاش ، يوحنب  شیوخ  یناسنا  یعیبط و  قح  نیا  زا  هک  دیشوک  درک و  لالقتسا  ياعدا  یساره  میب و  چیه  نودب  یمالسا ،

. ددرگ نآ  نیا و  تسد  هچیزاب  هک  دراذگن 

هبابل

هدرک رکذ  هجیدخ  مالـسا  زا  دعب  ار  وا  مالـسا  یخرب  دش . ناملـسم  ترجه ، زا  دعب  یلوقب  شیپ و  یلوقب  وا  بلطملادبع  نب  سابع  رـسمه 
لقن وا  زا  ثراح ، شمالغ  مامت و  هللادبع و  شنارـسپ  هدرک و  هدافتـسا  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  زا  ار  مالـسا  فراعم  هک  تسا  ینز  وا  دـنا .

نینمؤملا ما  ادخ و  ربمایپ  رسمه  هنومیم ، دوتس . یگتسیاش  نامیاب و  ار  یملس  ءامـسا و  هنومیم و  شرهاوخ : هس  وا و  ادخ  ربمایپ  دنا . هدرک 
ياضعا زا  یکی  هک  مدید  باوخ  رد  درک ـ : ضرع  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تمدخ  يو  دنتـسه . وا  يردام  نارهاوخ ، یملـس  ءامـسا و  تسا .
یکدوک هک  یماگنه  دوب . نیـسح  رـسپ ، نیا  یهدیم . ریـش  ار  وا  وت  دروآ و  یم  ایندب  يرـسپ  همطاف  مرتخد  دومرف ـ : تسا . نم  هناخ  رد  وت 

ارم مدـنزرف  نتخادـنا  هیرگ  اب  دومرف ـ : داتفا . هیرگ  لفط  درک و  رود  مالـسا  ياوشیپ  زا  ار  وا  هبابل  درک . لوب  ادـخ  ربماـیپ  رب  دوب ، راوخریش 
کی اریز  تشاد ؛ يا  هتـسجرب  ياهداماد  هک  دوب  ینزریپ  هبابل ، ردام  دـنیوگ : یم  تسـش . ار  لوب  لحم  دـیبلط و  یبآ  هاگنآ  يدرک ! تیذا 

، بلاطوبا نب  رفعج  شداماد  کی  یملـس و  رـسمه  هزمح  شاداماد  کی  سابع و  شاداـماد  کـی  هنومیم و  رـسمه  ادـخ ، ربماـیپ  شداـماد 
دننادب دنتساوخ  یم  مدرم  هفرع  زور  کی  رد  تفر . یم  شرادیدب  هاگ  هاگ  ادخ  ربمایپ  هک  دوب  يا  هتـسجرب  نانز  زا  وا  دوب . ءامـسا  رـسمه 
تفالخ هرود  رد  تسین . راد  هزور  هک  دنتسناد  مدرم  دیشون . داتسرف و  شترضح  تمدخ  ریش  ماج  وا  هن ؟ ای  تسا  راد  هزور  ادخ  ربمایپ  هک 

. تسا (ع ) ءادهشلادیس یعاضر  ردام  وا  تفگ . درودب  ار  یگدنز  سابع ، شرهوش  زا  شیپ  ینامثع ،

هسیفن

هکم رد  يرجه  لاـسب 145  عرو . دـهز  بحاـص  راـکتدابع و  دوب  ینز  تسا . (ع ) یبتجم نسح  ماـما  شیمارگ  دـج  دـیز  نب  نسح  رتخد 
روصنم فرط  زا  هک  شردـپ ـ  هارمه  دـنا : هتفگ  یخرب  تفر . رـصمب  (ع ) قداـص ماـما  دـنزرف  قاحـسا ـ  شرهوـش  هارمه  تفاـی و  تدـالو 
نادـنزب دـش و  عقاو  روصنم  بضغ  دروم  يو  ردـپ  نآ  زا  سپ  دوب . اجنآ  رد  لاس  جـنپ  تفر و  رـصمب  دوب ـ  هدـش  رومأـم  رـصم  تموکحب 

ظفاح و هسیفن ، داد . رارق  شمارتحا  دروم  درک و  دازآ  ار  وا  يدهم  روصنم ، گرم  زا  دعب  دوب . ینادنز  روصنم ، رمع  رخآ  ات  داتفا و  دادـغب 
. درک یم  هیرگ  دایز  ادـخ ، فوخ  زا  وا  درک . عامتـسا  ثیدـح  وا  رـضحم  زا  تفر ، رـصمب  هک  یماگنه  یعفاـش  دـنیوگ : دوب . نآرق  رـسفم 
. تسشن یمن  هرفس  رس  رب  شرهوش ، نودب  زگره  دروخیم . اذغ  رابکی  زور ، هنابش  هس  ره  رد  دوب . تدابع  لوغشم  اهبـش  راد و  هزور  اهزور 
زا نم ، يالوم  يا  ایادخ  تفگ ـ : یم  دنابـسچ و  یم  هبعک  هماجب  ار  دوخ  درکیم . هیرگ  تخـس  اجنآ  رد  تفر . ادخ  هناخ  ترایزب  راب  یس 

راطفا زور  دـیباوخن و  یبش  زگره  مدرک . تمدـخ  ار  وا  لاس  لهچ  دـیوگ ـ : جوّتم  ییحی  رتخد  بنیز  نادرگ . داش  ارم  دوش و  دونـشخ  نم 
ناراگتـسر زج  هک  تسا  شیپ  رد  یثداوح  هکنآ  لاـح  منک ؛ محر  مدوخب  هنوگچ  تفگ ـ : ینک !؟ یمن  محر  تدوخب  ارچ  متفگ ـ : درکن .

دوب هتساخنرب  هسیفن  زونه  تفر . وا  تدایعب  هسیفن  دش ، رامیب  رـشب  یتقو  تفریم . وا  ترایزب  هراومه  یفاح ، رـشب  دنبای !؟ یمن  تاجن  نآ  زا 
. دنک اعد  ام  قح  رد  ات  نک  شهاوخ  تفگ ـ : هیـسفن . تفگ ـ : تسیک ؟ وناب  نیا  دیـسرپ ـ : رـشب  زا  دمآ . رـشب  تدایعب  زین  لبنح  دـمحا  هک 
. هد رارق  شیوخ  هانپ  رد  ار  اهنآ  نیمحارلا ، محرا  يا  دنربیم ، هانپ  وتب  دمحا  رـشب و  ایادـخ ، تفگ ـ : هسیفن  نک . اعد  ام  يارب  تفگ ـ : رـشب 
هک یماگنه  داد ، رارق  شزاون  دروم  رـصمب ، دورو  عقوم  رد  ار  یعفاش  یتح  دادیم . رارق  ناسحا  دروم  ار  نارامیب  دوب و  رادـلام  ینز  هسیفن ،

؟ دوشیم راوس  یک  دیـسرپ ـ : دـندرک . هسیفن  شیپ  ار  وا  تیاکـش  مدرم  تشاذـگ ، متـس  ياـنب  دیـسر و  رـصم  تموکحب  نولوط  نب  دـمحا 
. داد شتسدب  ار  همان  دز و  ادص  ار  وا  دیسر ، هار  زا  نولوط  نب  دمحا  هکنیمه  داتسیا . شهار  رـس  رب  تشون و  يا  همان  هسیفن  ادرف . دنتفگ ـ :
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ار ناشیا  قوقح  ریـسا و  ار  مدرم  هدرب ، ءوس  هدافتـسا  دوخ  تردـق  زا  دـینک و  یم  تموکح  دوب ـ : هتـشون  تفرگ . ار  همان  دـش و  هدایپ  يو 
ملاظ دریمب و  مولظم  هک  تسا  لاحم  دنکیمن . اطخ  هنهرب ، هنـسرگ و  نامولظم  يرحـس  ياه  هآ  ریت  هک  دـینادیم  هکنیا  اب  دـینک ؛ یم  لامیاپ 

تـشونرس هب  ناراکمتـس ، يدوزب  میربیم . هوکـش  ادـخ  شیپ  امـش  ياه  يرگمتـس  زا  مینکیم و  ربص  ام  دـینکب . دـیهاوخیم ، هچره  دـنامب .
، رـصم رد  تماقا  زا  دعب  لاس  تفه  درک . هشیپ  تلادع  دیـشک و  متـس  زا  تسد  همان ، نیا  هعلاطم  زا  سپ  دمحا  دـنوشیم . هاگآ  شیوخدـب 
اب دـش و  یم  ربق  نیا  دراو  دوب  هدـنز  اـت  درک . رفح  يربق  دوخ  تسدـب  ینوکـسم ، هناـخ  رد  تشون و  دوخ  رـسمه  هب  يا  هماـن  دـش . راـمیب 

رتسب رب  لاس 208  رد  درک . یم  هیرگ  تدشب  دشیم ، دوخ  ربق  دراو  هاگره  درک . متخ  ار  نآرق  ربق ، نیا  رد  راب   109 درکیم . شیاین  دنوادخ 
تلأسم دنوادخ  زا  هک  تسا  لاس  یس  اتفگش ! تفگ ـ : دنک . راطفا  ار  هزور  هک  دندرک  دایز  رارصا  دوب . راد  هزور  هکنآ  لاح  داتفا ، گرم 

، بش هایـس  هدرپ  ریز  رد  دـش . ماعنا  هروس  تئارق  لوغـشم  سپـس  منک ؟ راـطفا  ـالاح  اـیآ  منک ، تاـقالم  هزور  لاـح  رد  ار  ادـخ  هک  منکیم 
رب ار  نیتداهش  دمآ ، شوهب  هکنآ  زا  سپ  تفر . شوه  زا  نولمعی  وناک  امب  مهیلو  وه  مهبر و  دنع  مالسلاراد  مهل  :" دیسر هیآ  نیاب  هکنیمه 

تعنامم مدرم  یلو  دربب . هنیدـمب  ار  شا  هزانج  تساوخیم  دیـسر . رـصمب  شرـسمه  زور  نامه  دـش . شوماخ  شرمع  غارچ  دروآ و  ناـبز 
رس رب  دنیوگیم : دندقتعم و  تخـس  گرزب ، يوناب  نیاب  رـصم ، مدرم  نونکا  دش . هدرپس  كاخب  هناخ ، نامه  رد  ناوارف  رارـصا  اب  دندرک و 

. دوشیم باجتسم  اعد  وا  ربق 

نمیا ما 

درک و جاودزا  دـیز  نبدـیبع  اب  دـش ، دازآ  یگدرب  زا  هکنآ  زا  سپ  دـناوخیم . دوخ  ردام  ار  وا  ربمایپ  دوب و  ادـخ  گرزب  ربماـیپ  راتـسرپ  وا 
دیسر تداهش  هب  ربیخ  گنج  رد  شرسمه  دوب . هبلعترتخد  هکرب و  شیلـصا  مان  دندناوخ . نمیا  ما  ار  وا  تهج  نیمهب  دروآ . ایندب  ار  نمیا 

يرـسپ جاودزا ، نیمود  زا  درک . جاودزا  يو  اب  دوب ، هدش  دازآ  راوگرزب  نآ  تسدب  هدیـشخب و  ادخ  ربمایپ  هب  هجیدخ  هک  هثراح  نبدیز  و 
: دومرف ادخ  ربمایپ  دیسر ، تداهش  هب  شلوا  رهوش  هک  یماگنه  دراد . هدنزومآ  ساسح و  یشقن  مالسا ، خیرات  رد  هک  هماسا  مانب  دمآ  ایندب 
هک دوب  مالـسا  ردقیلاع  ياوشیپ  قیوشت  نیمه  رثا  رب  دروآرد . يرـسمهب  ار  نمیا  ما  دـنک ، جاودزا  یتشهب ، ینز  اب  دراد  تسود  سک  ره   ـ

گرزب ربهر  تشذـگرد  زا  سپ  دـمآ . لـئان  یتداعـس  نینچ  هب  دوبر و  ناـنکمه  زاار  تقبـس  يوگ  درک و  جاودزا  وا  اـب  ثراـح  نب  دـیز 
تلحر زا  سپ  تفگ ـ : دـندش ، ایوج  ار  شا  هیرگ  تلع  درکیم . هیرگ  دـندش ، دراو  هک  یماگنه  دـنتفر . شندـیدب  رکبوبا  رمع و  مالـسا ،

گنج دحا و  گنج  رد  وا  دنتـسیرگ ! زین  رکبوبا  رمع و  درک و  تدش  شا  هیرگ  هلمج ، نیا  نایب  اب  دش ؟ عطق  ینامـسآ  یحو  ادـخ ، ربمایپ 
. * داتفا قافتا  نامثع  تفالخ  نامز  رد  ماقمالاو ، نز  نیا  گرم  دادیم . بآ  نایرکشل  هب  درکیم و  نامرد  ار  نیحورجم  دوب و  رـضاح  ربیخ 

یقطن اـب  تفر و  دجـسم  هب  شیوـخ  قـح  زا  عاـفد  يارب  ارهز  همطاـف  هک  یماـگنه  هک  تسا  نیا  نمیا  ما  يروـالد  تماهـش و  هنوـمن  * * 
يربهر و ینیشناج و  داد و  یم  رییغت  ار  مالـسا  ریـسم  هک  يروهظون  تردق  زا  دوب و  هارمه  يو  درک ، موکحم  ار  كدف  نابـصاغ  نیـشتآ ،

. دادن هار  لدب  یمیب  دوب ، هتفرگ  هدیدان  ار  ربمایپ  داماد  معرسپ و  يرادمامز 

مود دلج 

... باتک مود  عبط  هرابرد 

. میراذـگیم نادـنمقالع  راـیتخا  رد  ، قـیقد حیحـصت  لـماک و  رظن  دـیدجت  اـب  ار  ناـمرهق  ناـنز  مود  دـلج  مود  عـبط  کـنیا  هک  میتـقوشوخ 
ناملـسم نارهاوخ  ناردارب و  ناـنطومه و  سرتسد  رد  ار  نآ  دـلج  هس  نونک  اـت  هک  ناـمرهق  ناـنز  باـتک  ، تفریم راـظتنا  هک  يروطناـمه 

هجوت دروم  دنک و  زاب  ، دراد رایـسب  ناگدنناوخ  نارادـفرط و  هک  يژاریت  رپ  ياهباتک  نایم  رد  ار  دوخ  ياج  تسناوت  يدوزب  میا ـ  هتـشاذگ 
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هک ییاه  همان  زا  یخرب  تسا . هتـشاد  ناوارف  رثا  باتک  نیا  عضو  دوبهب  رد  ناگدـنناوخ  نارظنبحاص و  ياـهرظن  راـهظا  دریگ . رارق  لـماک 
نیا مود . دلج  رب  موس  دلج  دراد و  تیزم  لوا  دلج  رب  مود  دلج  هکنیا  زا  تسا  یکاح  ، تسا هتـشاد  تفایرد  باتک  نیا  دروم  رد  ، هدنراگن

مراهچ دلج  میراودیما  دـهد . همادا  دوخ  یلماکت  يدوعـص و  ریـس  هب  تسا  هتـسناوت  نامرهق  نانز  باتک  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  هیرظن 
مه باتک  لوا  دـلج  رد  ، تصرف نیلوا  رد  دراد  میمـصت  هدـنراگن  دریگ . رارق  یمارگ  ناگدـنناوخ  سرتسد  رد  يرتشیب  تازایتما  اب  دـناوتب 

ام دوب . دهاوخ  لوا  هجرد  رد  ، زایتما ظاحل  زا  ، لوا دلج  هک  تسا  یعیبط  ، دـشوپب لمع  هماج  میمـصت  نیا  هاگ  ره  دـنک . لماک  رظن  دـیدجت 
رارق سرتـسد  رد  هدروآ و  مهارف  ناگزیـشود  ناوج و  ناـنز  يارب  هدـنزومآ  ملاـس و  ياهناتـساد  هلـسلس  کـی  میدیـشوک  دوـخ  مهـس  رد 
نیا هبناج  همه  رشن  رد  ار  ام  دنشوکب و  دوخ  مهـس  رد  هک  تسا  فده  اب  ناگزیـشود  ناوناب و  همه  ناردام و  ناردپ و  تبون  کنیا  ، میهد

یتشهب دمحا  هام 1353 ـ  نیدورف  مق ـ  همیلع  هزوح  دنریگن . ار  لیصا  نانامرهق  ياج  ام  هعماج  رد  یلدب ! نانامرهق  ات  دنهد  يرای  باتک 

: هدنناوخ اب  ینخس 

ربارب رد  ییاه  هنومن  اه و  قشمرس  هتـسجرب ، نانز  زا  یهورگ  یفرعم  اب  هک  دوب  نیا  مفده  ، مداتفا ، نز نانامرهق  لاح  حرـش  رکفب  هک  يزور 
یمیمـص یناراکدـف  هتـسجرب و  ینانامرهق  ، نانز نایم  رد  ، مالـسا سدـقم  نیئآ  هک : بلطم  نیا  هب  هجوت  نمـض  ات  مهد  رارق  ناملـسم  نانز 
فالـسا مسر  هارب و  ددرگ و  رادیب  ناشیا  هتفخ  تاساسحا  ، دناد یم  ردقیلاع  هدـنزرا و  دارفا  نیا  نویدـم  ار  دوخ  یمالـسا  هعماجو  هتـشاد 

تقیقح رد  هدنراگن  بیترتنیدب  دنهد . ماجنا  دیاش ـ  دیاب و  هکنانچ  ار ـ  دوخ  هتفر  دای  زا  تلاسر  دنرادرب و  ماگ  ، شیوخ زارفرـس  حـلاص و 
تامدخ رد  ار  نانز  مهس  زگره  مالـسا  خیرات  هکنیا  اب  تسا .  هدز  هدش  شومارف  ًابیرقت ـ  لاح ـ  نیع  رد  گرزب و  رایـسب  راک  کیب  تسد 

رتمک ام  رصع  رد  ، تسا هدرک  طبـض  تبث و  راذگتمدخ  راکادف و  نادرم  نوچمه  ار  اهنآ  راختفارپ  مان  هدرکن و  شومارف  یعامتجا  ینید و 
میدق ناگدنـسیون  هک  یبتک  رد  زیچان ! مک و  رایـسب  يدح  رد  ، هدش رگا  تسا و  هدش  هداد  ناشن  ، لماکت یقرت و  رد  نانز  مهـس  هب  یهجوت 

ندوزفا اب  ًاصوصخم  ، دـنا هتـشون  ، دـنا هداد  ماجنا  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یتامدـخ  المع  ًاملع و  هک  ییاـه  تیـصخش  یفرعم  رد  یمالـسا 
زا يا  هدمع  تمسق  دنا . هدرک  یفرعم  ناشن  مانب و  ار  اهنآ  کیاکی  هداد و  حیضوت  زین  ار  نانز  مهـس  ءاسنلا " باتک  :" ناونع تحت  یـشخب 

شخب نیا  هب  رگید  یلاجر  بتک  زا  یمهم  شخبو  ریبکلا " تاقبطلا  " متـشه دلج  مامت  هباصالا "و  " مراهچ دلج  هباغلادسا "و  " مجنپ دـلج 
ناگرزب دلج  یط 56  هک  هعیـشلا " نایعا  " باتک ققحم  هدنـسیون  یلماع  نسحم  دیـس  ردـقلا  لیلج  همالع  موحرم  تسا . هتفاـی  صاـصتخا 
ناـگرزب یفارگویب  تامدـخ و  راـثآ و  حرـش  هب  یجهت  فورح  بیترت  هب  هدیـشک و  تسد  ناینیـشیپ  شور  زا  ، تسا هدرک  یفرعم  ار  هعیش 

یسررب ار  نانز  شقن  ، بسانت هب  يدروم  ره  رد  مه  يریسفت  یخیرات و  بتک  رد  اهنیا  زا  هتشذگ  تسا . هتخادرپ  درم ـ  نز و  زا  معا  هعیش ـ 
روبزم راثآ  زا  ات  دنرادن  نابز  نیا  هب  ییانـشآ  ، تاقبط همه  ًاملـسم  تسا . یبرع  نابز  ، ناناملـسم ام  ینید  نابزب  راثآ  نیا  مامت  اما  دنا . هدرک 

زا رتشیب  تشادرب . لوا  دلج  راشتنا  نیودت و  اب  ار  ماگ  نیلوا  درب و  ملقب  تسد  ، مربم زاین  نیا  هب  ییوگ  خساپ  يارب  هدنراگن  دننک . هدافتـسا 
دش حرطم  ، تریـصب بابرا  فرط  زا  مه  یتاداقتنا  یتح  دش و  لابقتـسا  نامرهق " نانز  " باتک لوا  دلج  زا  ، دوب هدنراگن  راظتنا  دروم  هچنآ 
زا يا  هراپ  اهنآ  زا  هدافتـسا  اب  دش و  لابقتـسا  دوب ـ  مها  هک  تاداقتنا ـ  زا  يا  هراپ  زا  ًاصوصخم  دوب و  شزرارپ  منتغم و  هدـنراگن  يارب  هک 
دلج نیا  رد  نکل  ، دـشن عقاو  هدافتـسا  دروم  لوا  دـلج  رد  رگا  مه  تاداقتنا  زا  يا  هراپ  دـیدرگ . حالـصا  مود  پاچ  رد  لوا  دـلج  بلاـطم 

راکب ، حرـش لیـصفت و  شور  دلج  نیا  رد  هک  تساه  لاح  حرـش  یگدرـشف  یهاتوک و  ، تاداقتنا زا  یکی  تسا . هدشن  عقاو  هدافتـسا  دروم 
دنک ساسحا  هدنراگن  رگا  ًاملسم  نز . طقف 25  دـلج  نیا  تسا و  هدرک  یفرعم  ار  نامرهق  نز  لوا 60  دـلج  هک  تسا  لیلد  نیمهب  تفر و 
دیاب زین  ار  هتکن  نیا  تسا . رظن  دیدجت  زین  لوا  دلج  رد  تسا  رـضاح  ، تسا رتدـیفم  رت و  بولطم  مرتحم  ناگدـنناوخ  يارب  شور  نیا  هک :

ار ینانز  هراومه  تسا  ریزگاـن  هدـنراگن  تسا . هداد  رارق  ، دودـحم رایـسب  هبوچراـهچ  کـی  رد  ار  هدـنراگن  ، باـتک ناونع  هک  مهد  رکذـت 
! رکفنـشور ناوج و  ناگدنناوخ  ییوج  نامرهق  هزیرغ  هب  دشاب  یخـساپ  ات  دنـشاب  هتـشاد  مک ـ ! ولو  يا ـ  هرهب  ینامرهق  زا  هک  دـنک  یفرعم 
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یقیقح نانامرهق  يـالاک  زا  هک  یناـمرهق  رازاـب  رد  یندـب "! ناـنامرهق  " عاـتم اـت  مینک  یفرعم  ار  یقیقح  ناـنامرهق  هک  تسا  نیا  شـشوک 
نیگمهس و ياهدربن  گنج و  ياهنادیم  هجوتم  دیابن  نامرهق " " ۀملک ندینـش  زا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  دنامب . يرتشم  یب  ، تسا راشرس 

ياـهراکهاش نتـشاداب  هک  یناـسک  اـما  تسا . یناـمرهق  زا  یعوـن  زین  اـهراک  نینچ  هک  تـسا  تـسار  میوـشب . ناـناولهپ  ياـه  یبلطزراـبم 
کیرـش اهنآ  اب  ینامرهق  ناونع  رد  زین  ، تسا هدـش  طبـض  تبث و  خـیرات  تاحفـص  رد  ناـشمان  هدنـشخرد و  دوخ  هعماـج  رد  يوحنب  ، مهم

تیدودحمب هجوت  اب  هدنراگن  باتک و  کی  زا  دوب  یـسابتقا  طقف  هک  لوا  دـلج  فالخرب  هک  تسا  نیا  ، دـلج نیا  مهم  زایتما  کی  دنتـسه .
دادعت هب  هعجارم  اب  دمآ و  تسدب  یقیفوت  ، دلج نیا  رد  ، دنک هعجارم  يدودـحم ـ  دراوم  رد  زج  رگید ـ  بتکب  تسناوتن  ، شیوخ ياهتـصرف 
نونکا هدنراگن  دوخ  ، ملـسم درک . نیودت  ار  دلج  نیا  بلاطم  ، یثیدـح يریـسفت و  یلاجر و  یخیرات و  بتک  زا  يریگمـشچ  هجوت و  لباق 

زین رگید  تهج  کی  زا  دنک . ادا  ار  بلطم  قح  تسا  هتـسناوت  ، هداد هزاجا  تاناکما  هک  يدودـح  ات  اریز  ، دـنک یم  رطاخ  تیاضر  ساسحا 
هجوتم رتشیب  رتهب و  ار  اهنآ  دراد و  ناوارف  ریثأت  مدرم  نایم  رد  اهلاح  حرـش  هنوگنیا  نتـشون  اریز  ، دنک یم  رطاخ  تیاضر  ساسحا  هدنراگن 

زا مدـید  ار  نامرهق " نانز  " باتک هک  یماگنه  تفگ : یم  یتسود  تسا . هجوت  دروخ  رد  زین  رگید  داقتنا  کی  دزاس . یم  شیوخ  فئاظو 
دراد رارق  یئادتبا  نیئاپ و  حطـس  رد  ام  هعماج  فرع  رد  اهراک  نینچ  ًارهاظ  دیا !؟ هدز  تسد  يراک  نینچ  هب  روطچ  هک  مدرک  بجعت  امش 

هـضرع ياجب  دوش  ضوع  رکفت  زرط  نیا  هک  تسین  نیا  رتهب  ایآ  اما  دـنزب . اهنآ  ماجناب  تسد  هک  تسین  سک  ره  نأش  روخ  رد  نیاربانب  و 
نایم رد  يرتریگمـشچ  رتشیب و  ریثأت  دشاب و  ام  هعماج  زاین  دروم  رتشیب  هک  میزادرپب  يراثآ  ندرک  هضرعب  ، هجیتن مک  هدیچیپ و  راثآ  ندرک 

يا هفیظو  هدش و  کیدزن  شیوخ  فده  هب  هدنراگن  رگا  دراد و  یفده  هبنج  رتشیب  ، دشاب هچ  ره  راکنیا  ، تروصرهب دراذـگ !؟ ياجب  دارفا 
باتک نیا  رد  نارظنبحاص  هک  تسا  نیا  هدنراگن  راظتنا  مه  زاب  درامش . یم  زارفرـس  قفوم و  ار  دوخ  ، دشاب هتفرگ  ماجنا  ، دراد شود  رب  هک 

یتشهب دمحا  هامرویرهش 1351 ـ  مق ـ  مرکشتم . ناشیا  هیلاع  فاطلا  زا  البق  دنرادن . غیرد  رکذت  یئامنهار و  زا  دنرگنب و  تقد  هدیدب 

یفوا ما 

دوجوب ، بلط هاج  دارفا  هک  دوب  یلخاد  ياهگنج  ، داتفا قافتا  ناناملـسم  يارب  ، مالـسا یمارگ  ربماـیپ  زا  سپ  هک  يراوگاـن  ثداوح  زا  یکی 
هرـصب رد  گنج  نیا  تسا . لمج  نینوخ  گنج  ، اهگنج نیمه  زا  یکی  دنداد . رده  هب  ار  نانامـسم  زا  يرایـسب  نوخ  هجیتن  رد  دـندروآ و 

ار ربمایپ  نانز  ، میرک نآرق  یلک  روطب  هشیاع ! ریبز و  ، هحلط زا : دنترابع  ، دنتسه یلخاد  هنتف  نیا  شتآ  هدننک  نشور  هک  يدارفا  داتفا . قافتا 
هدوب تیلهاج  هریت  رـصع  نانز  تداع  هک  هنانز ـ  ياهیزانط  اهیرگـشیارآ و  زا  یتح  دـننامب و  دوخ  ياـه  هناـخ  رد  هک  دوب  هتخاـس  فلکم 

یم ادخ  لوسر  نارـسمه  هلیـسوب  ار  یبوشآ  هنتف و  هنوگ  ره  عوقو  ولج  ، روتـسد نیا  يارجا  هک  تسا  یهیدـب  ( 1 .) دننک يراددوخ  تسا ـ 
تهج نیا  زا  ، دـشاب هتـشاد  مهم  یـشقن  ، هفیلخ بصن  لزع و  ًاصوصخم  ، یعامتجا مهم  ياهراک  رد  هک  تشاد  لیم  هراومه  هشیاـع  تفرگ .

راپـسهر دندوب ـ  هتـساخرب  تفلاخمب  شیوخ  یـصخش  عفانم  دـصاقمب و  ندیـسرن  و  (ع ) یلع اب  تعیب  زا  سپ  هک  ریبز ـ  هحلط و  کیرحتب 
دـناوخ و یم  لثعن " " ار وا  تفرگ و  یم  ازهتـسا  دابب  ار  نامثع  هراوه  وسکی  زا  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  ، هشیاع لیامت  نیا  دـش ـ  هرـصب 
تفر و هرصب  هب  ، دناشنب دنـسم  نیا  رب  ار  ریبز  ای  هحلط و  هکنیا  يارب  تشارفا و  رب  فلاخم  ملع  ًامـسر  زین  (ع ) یلع ندمآ  راک  يور  زا  سپ 

هشیاع ندرک  فرصنم  يارب  ، تسا ریظن  مک  هتسجرب و  نانز  زا  هک  ادخ ـ  ربمایپ  رگید  رسمه  هملـس ـ  ما  تخادنا . هارب  ار  نینوخ  گنج  نآ 
هب (ع ) یلع یهتنم  دروخ . یتخـس  تسکـش  تسین و  یفرط  هرـصب  نینوخ  گنج  زا  هشیاع  هتبلا  (. 2) درک ششوک  تسناوت  ات  ، رفـس نیا  زا 
یم شطلغ  مادـقا  نآ  دایب  ار  هشیاع  ، دارفا یهاگ  دـینادرگزاب . هنیدـمب  مارتحا  اب  دوشخب و  ار  وا  ، مالـسا گرزب  ربماـیپ  خـماش  ماـقم  مارتحا 

یفوا ما  ، داد رارق  شنزرـس  دروم  یلالدتـسا  مکحم و  یقطنم  اب  ار  يو ـ  هک  یناـسک  زا  یکی  دـنداد . یم  رارق  شنزرـس  دروم  دـنتخادنا و 
؟ یئوگ یم  هچ  ، تسا هتـشک  ار  دوخ  لاسدرخ  دـنزرف  هک  ینز  هرابرد  (، 3) نینمؤملا ما  يا  تفگ ـ : دـش و  دراو  هشیاع  رب  وا  تسا . يدـبع 

شیپ ینعی  ینک . یم  رکف  وت  هک  تسا  نآ  زا  رتکچوک  ، لاـسدرخ لـفط  نیا  تفگ ـ : یفوا  ما  تسا . خزود  شتآ  وا  رفیک  تفگ ـ : هشیاـع 
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زا رفن  نارازه  هک  ینز  هرابرد  تفگ ـ : یفوا  ما  تسا . خزود  شتآ  وا  رفیک  مه  زاب  تفگ ـ : هشیاع  تسا . هدرک  طقس  ار  وا  ردام ـ  ، دلوت زا 
هاـنگیب و نادـنزرف  زا  هشیاـع و  دوـخ  ، نز نـیا  زا  یفوا  ما  روـظنم  یئوـگ !؟ یم  هـچ  ، تـسا هتــشک  ار  دوـخ  لاـسگرزب  هاـنگیب و  نادـنزرف 
زا دیریگب و  ار  ادخ  نمشد  نیا  تسد  تفگ ـ : ، دوب هدش  تحاران  ، بلطم نیا  ندینـش  زا  هک  ، هشیاع دوب . لمج  گنج  ناگتـشک  ، لاسگرزب

(4 !) دیزاس رود  نم  شیپ 

همطاف

غیلبت و مرگرس  ، دندرک یم  شدیدهت  , هکم دنمورین  تیرثکا  فرط  زا  هک  یتارطخ  همه  مغریلع  ، مالـسا گرزب  ربمایپ  دیز  نبدیعـس  رـسمه 
زین سک  ره  هکلب  دـنروآرد  ياپ  زا  ار  وا  ، تشاد ناکما  ینآ  ره  دوب و  رطخ  رد  ادـخ  لوسر  دوخ  ناـج  اـهنت  هن  ناـمز  نآ  رد  دوب . توعد 

تفرگ و یم  رارق  ، کیدزن رود و  ناگتسب  فرط  زا  ، هطبار عطق  يداصتقا و  هرـصاحم  هجنکـش و  رازآ و  گرم و  رطخ  رد  ، دروآ یم  نامیا 
ورین و زا  هک  زابجل  ردـتقم و  تیرثکا  کی  ربارب  رد  دـهد . ماـجنا  يرـس  روطب  ار  ینید  مسارم  درادـب و  موتکم  ار  دوخ  ناـمیا  دوب  ریزگاـن 

رمع تسا . رادروخرب  ، فدـه هار  رد  تماقتـسا  نامیا و  راشرـس  يورین  زا  طقف  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یتیلقا  ، تسا رادروخرب  ذوفن  تورث و 
(ع) یلع دوب . ماع  صاخ و  دزنابز  زین  شتفالخ  هرود  رد  یتح  وا  يدنت  تنوشخ و  نیا  تشاد : ترهـش  يدنت  تنوشخدب و  هک  دوب  يدرم 

رخآل اهدقع  ذا  هتایح  یف  اهلیقـسی  وه  انیب  ًابجع ! ایف  : " دیامرف یم  ، دراد درد  رپ  یلد  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  مالـسا  يایند  ثداوح  زا  هک 
! اتفگش ( 5 ... ") اهنم راذتعالا  اهیف و  راثعلا  رثکی  اهسم و  نشخی  اهملک و  ظلغب  ءانـشخ  هزوح  یف  اهریـصف  اهیعرـض  ارطـشت  ام  دئل  هتافودعب .
ار تفالخ  ماقم  ، دننک یـشوپمشچ  وا  تفالخ  زا  دننک و  دوخ  تعیب  خـسف  هک  تساوخ  یم  مدرم  زا  تایح  نارود  رد  رکبوبا  هک  یلاح  رد 

لمع نیا  اب  رکبوبا  دندوب ! هدرک  تمـسق  دوخ  نایم  رتش  ناتـسپ  ود  دننام  ار  تفالخ  ماقم  نانیا  درک . زارحا  ، رمع يارب  دوخ  گرم  زا  سپ 
یم هابتشا  هراومه  دوب . دروخ  ربدب  دوخدنت و  هک  تفرگ  رظن  رد  نآ  زارحا  يارب  ار  یسک  داد و  رارق  يراومهان  ریسم  رد  ار  تفالخ  ، دوخ

تدـش زا  هراـچیب  ، دوب هدومن  راـضحا  یعوـضوم  زا  شـسرپ  يارب  ار  رادراـب  ینز  هک  یماـگنه  دـیبلط . یم  شزوـپ  دوـخ  هابتـشا  زا  درک و 
وا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـما  تسین ! وا  رب  زیچ  تسا  هدوب  بیدأـت  شروـظنم  نوـچ  هک  دـنداد  يوـتف  مه  یهورگ  درک و  نینج  طقـس  ، سرت

دازآ ار  يا  هدرب  هک  تست  هفیظو  دـنراک . اـطخ  ، تسا هدوب  نیمه  ناـشیأر  رگا  دـنراکتیانج و  ، دـنا هدرک  وت  هظحـالم  اـهنیا  رگا  دوـمرف ـ .
هب هکنآ  زا  شیپ  تسا . رتکانتشحو  ، جاجح ریشمش  زا  شا  هنایزات  ( 7") جاجحلا فیس  نم  بیها  رمع  هرد  :" دنا هتفگ  رمع  هرابرد  ( 6) ینک

مالسا گرزب  ربمایپ  كاپ  نوخ  نتخیر  مزعب  تفرگرب و  ریشمش  يزور  ، تشاد هک  يدادبتسا  تنوشخ و  نامه  هطساوب  ، دروآ يور  مالـسا 
لتقب ار  دـمحم  مورب  مهاوـخ  یم  تفگرمع ـ : يور ؟ یم  اـجک  ، رمع دیـسرپ ـ : دروـخرب و  وا  هب  هرهز  ینب  زا  يدرم  هار  نیب  رد  داـتفا . هارب 
هدـش تحاران  ، نخـس نیا  زا  هک  رمع  یناـمب !؟ نمیا  هرهز  ینب  مشاـه و  ینب  تسد  زا  یـشکب و  ار  وا  یناوت  یم  هنوگچ  تفگ ـ : مناـسرب .

فرـصنم موش  میمـصت  نیا  زا  رمع ا  هکنیا  يارب  درم  يا ! هدـش  وا  وریپ  هتـشادرب و  دوخ  نید  زا  تسد  مه  وت  دوش  یم  مولعم  تفگ ـ : ، دوب
وت نید  زا  تداماد  رهاوخ و  هک  ینادیم  چـیه  میوگب !؟ وتب  یبیجع  بلطم  ياوخ  یم  تفگ ـ : ، دزاس مرگرـس  يرگید  بلطمب  ار  واو  دـنک 

راپسهر ناوارف  یمـشخ  اب  دومن ـ  یم  بیجع  یلیخ  شیارب  هک  هزات ـ  ربخ  نیا  ندینـش  زا  رمع  دنا ؟ هدیورگ  دیدج  نیدب  هدیـشک و  تسد 
يارب دوب و  هناخرد  ( 8") بابخ " مانب راوگرزب  نیرجاهم  زا  یکی  هک  يا  هظحل  اب  دش  نراقم  ، رهاوخ هناخب  وا  دورو  دـش . دوخ  رهاوخ  هناخ 

هناخ لخادـب  مدـق  هکنآ  زا  شیپ  اما  داد . یم  میلعت  ار  اهنآ  دوب و  لوغـشم  نآرق  تئارقب  ، تیونعم افـص و  زا  راشرـس  یگنهآ  اب  هناخ  لـها 
رهاوخ و تشاذگ و  هناخ  نوردـب  مدـق  رمع  دـش . یفخم  يا  هشوگ  رد  تساخرب و  ناج  میب  زا  دـیدرگ و  وا  دورو  هجوتم  بابخ  ، دراذـگ

نوچمه درک و  هدـهاشم  ، دـندرک یم  همزمز  هتـسهآ  هتـسهآ  دنتـشاد و  تسد  رد  هط " " ةروس زا  یئاه  هتـشون  هک  یلاح  رد  ار  دوخ  داـماد 
دیدج نیدب  امش  ایوگ  دوبن ـ . ، دش یم  لدبودر  ام  نایم  هک  یئوگتفگ  زج  يزیچ  دیناوخ ـ ؟ یم  هچ  دیسرپ ـ : دش ! رجفنم  اهنآ  رس  رب  یبمب 

هک باوج  نیا  درادن !؟ دوجو  یقح  نیئآ  رگید  تسا و  قح  تدوخ  نید  طقف  هک  ینک  یم  نامگ  وت  تفگ ـ : شداماد  دـیا ! هدروآ  يور 
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شیوخ رسمه  زا  عافدب  ، رمع رهاوخ  تفرگ . دگل  ریز  ، هنامحریب ار  داماد  دربردب و  هروک  زاار  وا  ، دوب هبقرتم  هریغ  هدنهد و  ناکت  رمع  يارب 
. درک دولآ  نوخ  ار  شتروص  هک  تخاون  دوخ  رهاوخ  تروص  رب  یمکحم  یلیـس  نانچ  رمع  اما  دـینادرگ . رود  يو  زا  ار  رمع  تساخرب و 

بزحب قلعتم  هک  وت  نید  اهنت  شیدنیب . تسرد  يردق  ، رمع تفگ ـ : دیشک و  دایرف  شرـس  رب  ، دوب هدادن  هار  لدب  یمیب  نیرتمک  هک  رهاوخ 
نا دهشا  میوگ : یم  اراکشآ  دشاب !؟ لطاب  امش  نید  قح و  رب  ، فیعـض تیلقا  نیمه  نید  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  تسین . قح  ، تسا تیرثکا 
يو يریگتخـس  تنوشخ و  سرت  زا  مدقتباث  ناملـسم و  يوش  نز و  نیا  تشاد  راظتنا  هک  رمع  هللا  لوسر  ًادـمحم  نا  دهـشا  هللا و  الا  هلا  ال 

فارصنا زا  هک  نونکا  درادن . میلست  زج  يا  هراچ  هتـشاد و  اجبان  طلغ و  يراظتنا  هک  دش  هجوتم  ، دنردارب دوخ  نید  زا  تسد  ، دشاب هک  مه 
ات ، دـنهدب وا  هب  ، دـندرک یم  تئارق  دنتـشاد و  تسد  رد  هک  ار  یباـتک  هک  دـنک  یم  شهاوـخ  اـهنآ  زا  هناـسمتلم  ، تسا هدـش  سویأـم  اـهنآ 
وا شهاوخ  نیا  خساپ  رد  شرهاوخ  دندوب . هتخومآ  ار  نتشون  ندناوخ و  داوس  هک  دوب  يدودعم  رایسب  دارفا  زا  ، هکم رهش  رد  رمع  دناوخب .
اریز يرادن . يریگب  تسدـب  ار  باتک  نیا  هکنیا  یگتـسیاش  یتسه و  هدولآ  دـیلپ و  یمدآ  وت  هراچیب ! تفگ : داد و  رارق  شهوکن  دروم  ار 

ار دوخ  ياهتـسد  تساخرب و  رمع  مهدب . تتـسدب  ار  باتک  ات  ریگب  وضو  ای  نک  لسغ  زیخرب و  دننک . سم  دـیابن  ناکاپ  زج  ار  باتک  نیا 
مقا یندـبعاف و  انا  الا  هلا  هللاانا ال  یننا  : " دیـسر هیآ  نیا  هب  ات  درک  تئارق  هط " " ۀـکرابم هروس  زاغآ  زا  تفرگ و  ار  باـتک  درک و  وشتـسش 

ار هناگی  دنوادخ  هک  داد  نامرف  وا  هب  تحارـص  اب  ، هیآ نیا  دنتـسکش و  مهرد  ار  رمع  تمواقم  يورین  هط " " هروس تایآ  يرکذل " هالّـصلا 
هاگهانپ زا  ، هلمج نیا  ندینـش  زا  بابخ  دیربب . ادخ  ربمایپ  شیپ  ارم  تفگ ـ : اهنآ  هب  ورنیا  زا  دراد . ياپب  ادـخ  دایب  ار  زامن  دـنک و  شتـسرپ 

هبطخ هعلاطم  اـما  ، داد ماـجنا  یتامدـخ  هچ  رگا  رمع  دروآ . مالـسا  شناـمیا  اـب  رهاوخ  ریذـپان  یتسـس  يورین  تکرب  زا  رمع  دـمآ و  نوریب 
ًاملـسم دادـیم . رارق  داقتنا  دروم  ار  شفلـس  وا و  راـتفر  تشاد و  نوخرپ  یلد  يو  تسد  زا  (ع ) یلع هک  دـهد  یم  ناـشن  هیقـشقش  هکراـبم 

(9 .) درک دهاوخن  ار  شتامطل  ناربج  وا  تامدخ 

زارفرس مانمگ و  یئوناب 

(ع) یلع تموـکح  هاگتـسد  رد  ، راـک زاـغآ  رد  هـک  ینادرم  زا  یکی  دراد . رطاـخب  ناوارف  ار  هرهچ  رازه  دارفا  ، خـیرات ناوـکذ  ینب  هلیبـق  زا 
نب دایز  " شردام مانب  ار  وا  ادـتبا  دوب . هیبا " نب  دایز  ," تفرگ رارق  هیواـعم  کـیدزن  رایـسب  ناراـکمه  فیدر  رد  دـعب  درک و  یم  تمدـخ 
ینز شردام  هک  دوب  نآ  رطاخب  نیا  دیمان و  شردپ  رـسپ  ینعی  هیبا " نب  دایز  " ار وا  هشیاع  راب  نیتسخن  يارب  دـنیوگ : دـندیمان . یم  هیمس "

هک یماگنه  دورب . نمی  هب  يراک  ماجنا  يارب  هک  درک  ادیپ  تیرومأم  ، رمع تفالخ  نامز  رد  دوب . هتخیمآ  رد  یفلتخم  نادرم  اب  یئاج و  ره 
یم ، دوب شیرق  زا  رگا  تفگ ـ : رمع  دیناسر . سلجم  نارضاح  هفیلخ و  شوگب  یبلاج  رایسب  زرطب  ار  دوخ  رفس  شرازگ  ، تشگ زاب  هنیدمب 

هک دوب  نیا  نایفـسوبا  دوصقم  تسوا ! ردـپ  یـسک  هچ  مناد  یم  نم  تسا . شیرق  زا  وا  تفگ ـ : نایفـسوبا  دوشب ! مدرم  رادـمامز  تسناوت 
زا یضعب  يارب  یهاگ  هاگ  اهنت  درکیم و  يراددوخ  نآ  نتخاس  راکشآ  زا  یتاظحالمب  اما  تسوا . دوخ  عورـشمان  ینوناقریغ و  دنزرف  دایز 

هکنیا رب  ینبم  ، یلولـس میرموبا  مانب  شورف  هداب  يدرم  تداهـش  هب  انب  ، هیواعم ، ماجنارـس ( 10 .) تخاس یم  راکـشآ  ار  زار  نیا  ، صاـخ دارفا 
هفوک هرصب و  تموکح  دیمان و  نایفس " یبا  نب  دایز  " ار وا  ، تسا هطبار  نآ  موش  هرمث  ، دایز هتشاد و  عورشمان  هطبار  دایز  ردام  اب  نایفسوبا 
نارگ رایسب  (ع ) یلع نادناخ  نایعیش و  ًاصوصخم  مدرم و  يارب  يو  تموکح  تخاس . طلسم  ، مدرم لام  ناج و  رب  ار  وا  دیـشخب و  وا  هب  ار 
دنزرف ، دش هاگآ  مردـپ  لتق  زا  ، نیعل هیواعم  هکنیمه  تفگ ـ : نینچ  هراب  نیا  رد  ادـخ  ربمایپ  شدـج  ربق  ربارب  رد  (ع ) یبتجم ماما  دـش . مامت 

هداوناخ و ناردارب و  رگید  نیسح و  مردارب  نم و  رب  ار  راک  ات  داتسرف  هفوکب  یگنج  درم  رازه  هاجنپ  دصکی و  اب  ار  نایفسوبا  نیعل  هدناوخ 
هیواعم يارب  دربب و  ار  شرـس  دـنز  زابرـس  راک  نیا  زا  سک  ره  دناتـسب و  تعیب  ، هیواـعم يارب  اـم  زا  دریگب و  گـنت  نامناتـسود  ناـیعیش و 

نیا تسا . راک  زاغآ  هب  طوبرم  ، دنک یم  ضرع  ادـخ  لوسر  شدـج  هاگـشیپ  هب  دایز  تایانج  هرابرد  یبتجم  ماما  هچنآ  هزات  ( 11 .) دتسرفب
هک یمانمگ  يوناب  دندرک . یم  ساسحا  دوخ  ماک  رد  ار  نآ  یخلت  درم ـ  نز و  زا  معا  مدرم ـ  هدوت  هک  درک  ادیپ  شرتسگ  يدحب  تایانج 
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زا یکی  رد  دومیپ و  ار  قشمد  هفوک و  نایم  هلـصاف  هک  تسا  هدمآ  گنتب  ، درم نیا  كانلوه  تایانج  زا  يردـقب  ، تسا ناتـساد  نیا  نامرهق 
یهارمه ار  وا  زینک  ود  هک  یلاح  رد  دـنک ! یگدیـسر  مدرم  ياهیراتفرگ  تایاکـش و  هب  ًارهاظ ـ  ات ـ  ، دوب هداد  ماعر  اب  هیواعم  هک  یئاهزور 

تعی دوب  نآ  رد  ار  نتفگ  نخـس  يورین  دیرفآ و  ار  نابز  هک  تساریادخ  شیاتـس  ، هیواعم يا  تفگ ـ : نینچ  دش و  دراو  وا  رب  ، دـندرک یم 
ظافلا اه و  هژاو  هک  تسوا  دروآ . رد  شراگن  هتـشرب  ار  قیاـقح  اـت  تخادـنا  راـکب  ار  ملق  درامـشرب و  ار  وا  نارکیب  ياـه  تمعن  اـت  ، داـهن

ار اه  شوگ  دنامهفب . اهنآ  هلیسوب  ار  یفلتخم  یناعم  دنک و  بیکرت  فلتخم  ياهتروصب  ار  اهنآ  ات  تشاذگ  ناسنا  رایتخا  رد  ار  نوگانوگ 
سک و ره  یبرجت  يرکف و  یملع و  ياه  هتخودنا  ناشن  ، نتفگ نخس  داد . رارق  اهنآ  نایب  هلیسو  ار  اهنابز  ناهذا و  هب  یناعم  لاقتنا  هطـساو 

نآ تارمث  زا  هداد و  ماجنا  مدرم  يارب  دوخ  تموکح  نارود  رد  وت  هک  ییاهراک  زا  یکی  ، هیواـعم يا  تسا ـ . راگدـیرفآ  شتـسرپ  هلیـسو 
! يدرک رارقرب  يدنواشیوخ  دنویپ و  ینایفس "! " نادناخ وا و  نایم  یتخاس و  کیدزن  دوخب  ار  دایز " " هک تسا  نیا  يا  هدرک  ناشدنم  هرهب 

تـسا يدرم  ، داـیز درادـن ـ  هاـگن  ار  اـهنآ  تـمرح  ساـپ  دزیرب و  قحاـنب  ار  اـهنآ  نوـخ  اـت  يدرپـس  وا  تسدـب  ار  مدرم  تشونرـس  هاـگنآ 
زا هن  تسا و  لئاق  یتمظع  دـنوادخ  يارب  هن  وا  درادـن . ساره  میب و  ، تسردان تشز و  ياهراک  زا  هک  ، داهندـب ناملـسمان و  ، نئاخ ، راکمتس
وت باـسحب  وا  تشز  لاـمعا  تسا و  شیپ  رد  يزیخاتـسر  زور  هک  نادـب  نـیقی  ، هیواـعم يا  اـما  دـهد ! یم  هار  لدـب  یـسرت  زیخاتـسر  زور 

مالسا ربمایپ  هب  هک  يراد  هفیظو  وت  ینیبب . رفیک  يوش و  همکاحم  دنوادخ  هاگشیپ  رد  وا  راتفرب  تبـسن  دیاب  زور  نآ  رد  ، دوش یم  هتـشاذگ 
هدرکن يوریپ  اهنآ  زا  هداهنن و  ماگ  ، تیناسنا نایاوشیپ  زا  کـیچیه  مسر  هارب و  هک  سوسفا  یئوجب . یـسأت  ، تسا هدوب  وت  رهاوخ  رهوش  هک 

دنک و اه  هدافتسا  ءوس  يرادمامز ؛ بصنم  رد  ات  ، يا هدیشخب  طلست  (ص ) دمحم ترضح  ناوریپ  رب  ار  شنمدب  تیـصخش و  یب  يدرم  يا 
زیچان تمسق  هتشذگ و  وت  رمع  هدمع  تمسق  ، کنیا یهد !؟ یم  هچ  ار  ادخ  باوج  ادرف  دزاس ! نیگنر  ناهانگ  یب  نوخب  ار  ماف  هریت  نیمز 
متـسه ینز  نم  تست ! یناوتان  تلوهک و  یتسـس و  هرود  ، هدنام یقاب  هچنآ  هدوب و  وت  رمع  نارود  نیرتهب  ، هتـشذگ هچنآ  تسا . هدنام  یقاب 

. ما هدرب  ثرا  هب  مردام  ردپ و  زا  هک  ار  یکلم  ، تسا هدـش  هدـناوخ  نایفـسوبا  رـسپ  ، موش یـسایس  هشقن  کی  قبط  هک  دایز  ناروکذ . ینب  زا 
قح رد  رگا  منزب . وت  شیپ  ار  راکشآ  ملظ  نیا  هوکـش  ما  هدمآ  تسا . هتـشک  ، دنا هتـساخرب  نم  قح  زا  عافدب  هک  ار  ینادرم  هدرک و  بصغ 

لاـمیاپ نم  قـح  وا  تمظع  اـب  هاگـشیپ  رد  مراذـگیماو . ادـخب  ار  داـیز  وـت و  ، ینکن رگا  تست و  هفیظو  ، ینک تلادـع  یهد و  فاـصنا  نم 
یم وا  هب  هریخ  هریخ  دوب  هدش  تریح  راچد  تخس  اسر  اویـش و  نانخـس  نیا  زا  هک  ، هیواعم فصنم ! رگداد و  تسا  يرواد  وا  اریز  دوشیمن 

ره زا  رتهب  هک  دـنک  یم  زواجت  یناسک  قوقحب  هشیمه  وا  راـکهبت ! داـیز  رب  نیرفن  دـنک !؟ یم  ار  اـهراک  نیا  داـیز  ارچ  تفگ ـ : ، تسیرگن
سپ ار  نز  نیا  قح  دسیونب : دایزب  هک  داد  روتسد  دوخ  یشنم  هب  سپس  دننک . اوسر  مدرم  نایم  رد  وا  دنزیرب و  ار  وا  يوربآ  دنناوتیم  یسک 

نامرهق نز  نیا  لد  رد  دوخ  يارب  یئاج  هکنیا  يارب  درب و  مرک  هسیکب  تسد  ، هشیمه لثم  هاگنآ  دـشاب . تلذ  رفیک و  راظتنا  رد  الاو  دـهدب 
(12 (!؟ تسا هتخاس  هچ  لوپ  زا  ، تسین یمدرم  فاصنا و  هک  ییاج  اما  دنهدب . وا  هب  مهرد  رازه  داد 20  روتسد  ، دنک زاب 

: موثلک ما 

نیا ياضعا  زا  نت  هس  هرابرد  تساوسر . نیگنن و  ، مالـسا خیرات  رد  هک  تسا  هدمآ  ایندب  يا  هداوناخ  رد  ، وناب نیا  طیعم  یبا  نب  هبقع  رتخد 
هک تسا  نیا  بلاج  هتکن  شدوخ . هرابرد  رگید  دیلو و  شردارب  هرابرد  رگید  هبقع و  شردـپ  هرابرد  یکی  تسا . هدـش  لزان  هیآ  هداوناخ 

هتـسجرب نادرگاش  زا  نامیا و  ياراد  تسا  ینز  ، دـنا هدوب  تسردان  فیثک و  رـصانع  زا  هک  شردارب  ردـپ و  لباقم  رد  ، ناـمرهق يوناـب  نیا 
رازآ و هنوـگچیه  زا  همظعم  هکم  رد  هک  تسا  ینادرم  زا  یکی  شردـپ  مینک : یفرعم  يردـق  ار  هداوناـخ  نیا  تسا  رتـهب  تلاـسر . بـتکم 

یمزاب رفـس  زا  هاگره  تشاد . يا  هنامیمـص  یتسود  ، فلخ نبا  یبا  اب  وا  (. 13) درکیمن يراددوخ  ، مالسا ردقیلاع  ربهر  هب  تبـسن  یتراسج 
لوسر هک  درک  توعد  ینامهمب  ار  یهورگ  لومعم  قبط  اهترفاسم  زا  یکی  زا  تشگزاب  زا  سپ  درک . یم  یناـمهم  ار  موق  ناـگرزب  ، تشگ
دنوادخ یگناگی  هب  هکنیا  رگم  مدروخ . یمن  ارت  ياذغ  نم  دومرف ـ : ادخ  ربمایپ  ، دش رـضاح  اذغ  هک  یماگنه  دوب . ناشیا  نایم  رد  زین  ادخ 
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نم تفگ : هبقع  اما  درک . هلگ  يو  زا  دیسر و  هیما  شا  هنیرید  تسود  شوگب  ربخ  نیا  داد . تداهش  زین  هبقع  یهد . تداهش  نم  تلاسر  و 
جراخ ما  هناخ  زا  اذغ  ندروخ  نودب  منامهم  هکنیا  رطاخب  نم  درک و  يراددوخ  نم  ياذغ  ندروخ  زا  وا  ما . هدیشکن  تسد  دوخ  شیک  زا 

! ینکفیب ناـهد  بآ  شتروص  رب  يورب و  هکنیا  رگم  ، موش یمن  یـضار  وت  زا  نم  تفگ ـ : یبا  مداد . تداهـش  تساوخ  یم  هچنآ  هب  ، دوـش
تهجنیا زا  تشاذگ . رتارف  ار  اپ  مه  نیا  زا  ، تراسج رد  هکلب  درک . ار  راک  نیمه  ، دشاب هدرک  یـضار  ار  دوخ  تسود  هکنیا  يارب  زین  هبقع 

انالف ذختا  مل  ینتیلای  الیبس " لوسرلا  عم  تذـخا  یتیلای  لوقی  هیدـی  یلع  ملاظلا  ضعی  موی  : " دومرف شتـسود  وا و  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ 
تـسود ار  نالف  شاک  مدوب ! هدرک  باختنا  ار  ربماـیپ  هار  شاـک  دـیوگ : یم  دزگیم و  ار  دوخ  ياـه  تسد  راکمتـس  هک  يزور  ( 14) الیلخ

زا مالسلا  هیلع  یلع  ریشمش  اب  دش و  ناناملـسم  تسد  راتفرگ  ردب  گنج  رد  دوب  هدومرف  ادخ  ربمایپ  هک  يروطنامه  ، ماجنارـس مدوب  هتفرگن 
رمع وا و  ، دیسر تداهش  هب  ادخربمایپ ـ  يومع  هزمح ـ  هک  یماگنه  تسا . نامثع  يردام  ردارب  هبقع و  نیمه  رـسپ  ، دیلو ( 15 .) دمآرد ياپ 

رد دشن . ادیپ  شراتفر  قالخا و  رد  یلوحت  هنوگچیه  اما  ، دـش ناملـسم  ًادـعب  يو  هچ  رگا  دـنتفرگ . نشج  دندیـشون و  بارـش  صاع  نب  و 
هنیدـمب وا  شرازگ  هـک  یماـگنه  دــناوخ و  تـعکر  راـهچ  یتـسم  لاـح  رد  ار  حبــص  زاـمن  دــش و  هفوـک  مکاـح  ، ناـمثع تفـالخ  هرود 

تیرومأم وا  هب  مالـسا  ربمایپ  رابکی  ( 16 .) تخاس يراج  وا  رب  ار  ناگراوخیم  دـح  (ع ) یلع ، نامثع یلیم  یب  مغریلع  دـش و  راضحا  ، دیـسر
دوب ینمشد  تیلهاج  رصع  رد  روکذم  هلیبق  وا و  نایم  هک  اجنآ  زا  دزادرپ . تاکز  يروآ  عمجب  دورب و  قلطـصملا  ینب  هلیبق  يوسب  هک  داد 

داد شرازگ  تشگزاب و  هنیدم  هب  ورنیا  زا  دنراد . شنتشک  دصق  هک  درک  نامگ  ، دندمآ شلابقتـسا  هب  يداش  هلهله و  اب  مدرم  هک  یماگنه 
شیپ ، لاعتم دنوادخ  نکل  دنک . گنج  اهنآ  اب  هک  تفرگ  میمصت  دش و  نیگمـشخ  ادخ  ربمایپ  دندرک . يراددوخ  تاکز  نداد  زا  اهنآ  هک 

ۀلاهجب اـموق  اوبیـصت  نا  اونیبتفأـبنب  قساـف  مکئاـج  نا  اونمآ  نیذـلااهیا  اـی  : " دومرف ، دوش هداد  يرثا  بیترت  دـیلپ  درم  نیا  شرازگب  هکنآ  زا 
. دـینک قیقحت  نآ  هرابرد  ، دروایب يربخ  امـش  يارب  یقـساف  هاگره  ، دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یمدرم  يا  ( 17") نیمدان متلعفام  یلع  اوحبـصتف 

يارب ار  قساـف " " تشز بقل  میرک  نآرق  بیترتنیدـب  دـیتفیب . تمادـن  هـب  دوـخ  رادرکرب  دـینزب و  دربتـسد  یمدرمب  ، تلاـهج يور  زا  اداـبم 
تثعب لیاوا  رد  هک  تسا  ینانز  زا  یکی  ، موثلک ما  اما  تسا . مالسلا  هیلع  یلع  تخسرس  نانمشد  زا  وا  تشاذگ . راگدایب  دیلو  يارب  ، هشیمه

. درک ترجاهم  هنیدمب  هدایپ  درک و  تعیب  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  اب  (18)و  درازگ زامن  هلبق  ود  يوسب  وا  دش . ناملسم  ، مالـسا ردقیلاع  ربمایپ 
هتـساخرب هزراـبمب  مالـسا  اـب  ، هناتخـسرس هکلب  دوـب ـ  هدـشن  نشور  ناـشبلق  ياـیاوز  ، مالـسا روـن  اـب  اـهنت  هن  هـک  ، هراـمع دـیلو و  شناردارب 

نیا قـبط  رب  دوـب . هیبیدــح  حلــص  داد  رارق  داـقعنا  زا  سپ  يو  ترجاـهم  دــننک . عـنم  ترجاــهم  زا  ار  وا  هـک  دــنتفرگ  میمــصت  ، دــندوب
یتح ، دهعت نیا  قبط  رب  ، مالـسا ربمایپ  دننادرگزاب  شموق  دزن  ، نطوب ار  وا  ، دنورب هنیدمب  هکم  زا  سک  ره  هک  دندوب  دهعتم  ناناملـسم  ، نامیپ
يارب هک  تسا  راوگرزب  نآ  ياهراکهاش  زا  یکی  نیا  دنادرگ و  یم  زاب  هکمب  ، دنتفر یم  هنیدمب  دندرک و  یم  رارف  هکم  زا  هک  یناناملـسم 

دوب هدش  حیرصت  حلص  دادرارق  دوخ  رد  لوا  زا  اریز  دش ؛ یمن  نانز  لماش  ، دهعت نیا  نکل  تسا . هتشاد  ناشخرد  یجیاتن  ، مالـسا تفرـشیپ 
نیا زا  موـثلک  ما  دنتــسرفب . هـکمب  ار  رجاـهم  ناـنز  هـک  دـندوبن  مزلم  ورنیا  زا  دــننادرگ . زاـب  ار  وا  ، دور هنیدــمب  هـکم  زا  یمدرم  رگا  هـک 
اهیا ای  : " دومرف میرک  نآرق  دنتشاد ـ  وا  عضو  هباشم  یعضو  هک  ینانز  و  موثلک ـ  ما  دروم  رد  دنام . یقاب  هنیدم  رد  درک و  هدافتسا  ، تیعقوم

لح نهال  رافکلا  یلا  نهوعج  رتالف  تانمؤم  نهومتملع  ناف  نهنامی  اب  ملعا  هللا  نهونحتماف  تارجاهم  تانمؤملا  مکئاـج  اذا  اونمآ  نیذـلا 
اهنآ دننک . ترجاهم  امـش  يوسب  نمؤم  نانز  هاگره  ، دیا هدروآ  نامیا  هک  یمدرم  يا  ( 19 ... ") اوقفنا ام  مهوتآ  نهل و  نولحی  مهال  مهل و 

هب دـنوادخ  … رگید ) لئاسم  یئوشانز و  تافالتخا  رطاـخب  هن  دـنا  هدرک  ترجاـهم  ناـشنامیا  رطاـخب  هک  دوش  مولعم  اـت  ) دـینک ناـحتما  ار 
دنتـسین و لالح  رگیدکی  رب  اهنآ  هک  دینادرگن  زاب  نارفاک  يوسب  ار  اهنآ  ، دنتـسه نامیا  ياراد  اهنآ  هک  دیتسناد  رگا  تسا . رتاناد  ناشنامیا 

دـش یم  عقاو  لوبق  دروم  ینانز  ترجاهم  اهنت  ، دوشیم هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  هکنانچ  … دـیهدب . سپ  اهنآ  هب  ، دـنا هدرک  قافنا  نارفاک  هچنآ 
شناردارب ، تهج نیمهب  تشادـن و  قحب  شیارگ  زج  يا  هزیگنا  ، موثلک ما  یگداوناخ . يدرف و  روما  هن  ، دـشاب نامیا  نید و  اهنآ  هزیگنا  هک 

هتـسجرب نانامرهق  زا  یکی  هک  هثراـح . نبدـیزاب  ، تفاـی رارقتـسا  ، هنیدـم رد  هکنآ  زا  سپ  دنتـشگزاب . هکمب  دنتـسبن و  یفرط  يو  بیقعت  زا 
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رد دـیز  زیمآ  راـختفا  تداهـش  اـب  دـیئاپن و  يرید  ناـمرهق  جوز  نآ  يرـسمه  جاودزا و  نیا  تدـم  اـما  درک . جاودزا  ، تسا مالـسا  خـیرات 
نامیا و ظاحل  زا  اهنآ  زا  کیچیه  اـما  ، درک جاودزا  يرگید  نادرم  اـب  شرـسمه  تداهـش  زا  سپ  ، موثلک ما  دیـسر . ناـیاپب  هتؤم " " گـنج

مالسا هب  شیارگ  هار  رد  ، نامرهق يوناب  نیا  هکنیا : زا  رظن  فرص  دندیـسر . یمن  دیز  ماقمب  ، مالـسا هیلاع  فادها  هار  رد  يراکادف  داهج و 
يارب اـهنآ  ياـه  شـشوک  مغریلع  دیـشوپ و  ردارب ـ  نوـچمه  کـیدزن ـ  ناگتـسب  هداوناـخ و  نطو و  زا  مـشچ  ، ادـخ لوـسر  زا  تعاـطا  و 

ادـخ ربمایپ  زا  هک  تسا  یناوناب  زا  يو  ، دیـسارهن یعنام  چـیه  زا  درک و  یط  ار  هنیدـم  هکم و  نایم  هلـصاف  هداـیپ  ياـپ  اـب  يو  ندـنادرگزاب 
روظنمب هک  یسک  اریخ " لاقف  سانلا  نیب  حلصا  نم  بذاکلاب  سییل  لوقی : یبنلا  تعمس  : " تسوا زا  ریز  ثیدح  تسا . هدرک  لقن  ثیدح 

(. 20) تسین وگغورد  ، دیوگب وکین  ینخس  غوردب  ، مدرم نامیا  حالصا 

همیما

دنتـساوخ یم  هک  اهنآ  ای  ناملـسم  دارفا  زا  ، دراوم زا  يا  هراپ  رد  ، مالـسا یلاع  ياهفده  تفرـشیپ  روظنمب  ، ادـخ لوسر  هجیدـخ  هدازرهاوخ 
مسوم داتفا . برع  رگید  لیابق  توعد  رکفب  ، دش سویأم  هکم  نیکرشم  مالسا  تیاده و  زا  هکنآ  زا  سپ  تفرگ . یم  تعیب  دنوش  ناملـسم 

" برثـی " زور نآ  هک  هنیدـم ـ  مدرم  زا  یهورگ  اـب  ، هبقع رد  هک  دوب  مسوم  نیمه  رد  دوـب . یبوـخ  رایـسب  تصرف  ، راوـگرزب نآ  يارب  جـح 
ارف يو  تیامحب  زین  ار  دوخ  موق  دارفا  ریاس  دـننک و  يراکمه  وا  اب  هک  دـندرک  هدـعو  ادـخ  ربماـیپ  هب  اـهنآ  دـش . وربور  دـش ـ  یم  هدـیمان 

. دندرک تعیب  ادخ  ربمایپ  اب  ، راب نیتسخن  يارب  نانیا  دش . وربور  هنیدم  مدرم  زایرفن  هورگ 12  کی  اب  هطقن  نیمه  رد  زین  دعب  لاس  دنناوخب .
هکلب دوبن . دربن  يارب  زین  هورگ  نیا  تعیب  ، تسین بجاو  دربن  نانز  رب  هک  يروطنامه  اریز  تسا . هدش  هدـناوخ  نانز " تعیب  " مانب ، تعیب نیا 

دندنبن و یسک  هب  ارتفا  تمهت و  دنکشن . ار  دوخ  نادنزرف  ، دننکن انز  ، دننکن يدزد  ، دنریگن کیرش  ادخ  يارب  هک : دوب  روظنم  هب  اهنآ  تعیب 
هک تسا  دـنوادخ  اب  اهنآ  راک  ورـس  هنرگ  دنتـسه و  تشهب  راوازـس  ، دـندرک لمع  داوم  نیا  هب  رگا  دـنچیپن . رـس  وا  نامرف  زا  اـه  یکین  رد 
هک دنتشاذگ  رارق  دندمآ و  هکمب  جح  مسوم  رد  زین  دعب  لاس  دندرک  بلج  مالسا  هب  ار  مدرم  هجوت  ، هنیدم رد  اهنیا  دهد . رفیک  ای  دیشاخبب 
رد رفن و  اهنآ 37  تیعمج  رابنیا  دننک . وگتفگ  مالسا  ردقیلاع  ربهر  اب  دنیآ و  درگ  تولخ  هطقن  نامه  رد  ، بش زا  یـساپ  نتـشذگ  زا  دعب 

تعیب ادـخ  لوسر  اب  بش  یکیرات  نامه  رد  دـندش و  هدـیزگرب  نیریاس  زا  یگدـنیامن  هب  نت  اهنآ 12  نایم  زا  دوب . زین  نز  ود  اـهنآ  ناـیم 
دارفا زا  هک  يروطناـمه  هک  دـندش  دـهعتم  اـهنآ  اریز  دوـب . رتراوـشد  لوا  تعیب  زا  هدـش و  هدـیمان  مود " هبقع  تعیب  ," تعیب نـیا  دـندرک .
ماگنه دـنرادن . غیرد  لام  ناج و  لذـب  زا  دـننک و  تیامح  نانمـشد  ربارب  رد  زین  مالـسا  گرزب  ربمایپ  زا  ، دـننک یم  تیامح  دوخ  هداوناخ 

ادخ ربمایپ  ياشگب . ار  دوخ  تسد  دنتفگ ـ : تشهب  دومرف ـ : تسیچ ؟ ام  شاداپ  ، مینک افو  رگا  ، هللا لوسر  ای  دندیسرپ ـ : ، تعیب مسارم  ماجنا 
رد تسا . هدش  فورعم  ناوضر " تعیب  " هب مالـسا  ربهر  یگدنز  خـیرات  رد  ، رگید تعیب  ( 21 .) دـندرک تعیب  اهنآ  دوشگ و  ار  دوخ  تسد 

نکل دنیوج . تکرـش  ، جح مسارم  رد  ات  دـندوب  هدـش  هکم  راپـسهر  ادـخ  لوسر  یهارمهب  ناناملـسم  ، دـش ماجنا  هیبیدـح  حلـص  هک  یلاس 
اجنیمه دنتفرگ . ناگورگ  دوخ  دزن  ار  ربمایپ  ناگداتسرف  زا  یکی  یتح  دننک و  يریگولج  اهنآ  دورو  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  هکم  نیکرـشم 

تعیب مدرم  زا  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  دـش . هتـسب  حلـص  ناـمیپ  دـماین و  شیپ  یگنج  یهتنم  تفرگ . تعیب  مدرم  زا  ادـخ  ربماـیپ  هک  دوب 
رد ، تعیب نیا  مینکن  رارف  هک  دریگ  یم  تعیب  تفگ ـ : يراصنا  هللادـبع  نبرباج  اـما  تفرگ . گرم  رب  تعیب  ، ربماـیپ دـنتفگ ـ : مدرم  ، تفرگ

نینمؤملا نع  هللا  یضر  دقل  : " دیوگ یم  نآ  هرابرد  میرک  نآرق  دوش . یم  هدیمان  هرجش " تعیب  " مه یهاگ  دش و  ماجنا  یتخرد  هیاس  ریز 
ازیزع هللا  ناـک  اهنوذـخای و  هریثـک  مناـغم  اـبیرق و  ًاـحتف  مهباـتا  مهیلع و  هـنیکلا  لزناـف  مهبوـلق  یفاـم  مـلعف  هرجـشلا  تـحت  کـنوعیابی  ذا 

اهنآ رب  تسیچ و  ناشیا  ياـهلد  رد  هک  تسناد  وا  دـش . یـضار  دـندرک  تعیب  وت  اـب  ، تخرد ریز  رد  هک  نینمؤم  زا  دـنوادخ  ( 22") امیکح
لوسر رگید  تعیب  ( 23 .) تسا میکح  زیزع و  دنوادخ  تشاد و  ررقم  اهنآ  يارب  رایـسب  ياه  تمینغ  کیدزن و  یحتف  درک و  لزان  شمارآ 

رد دنوادخ  اما  ، دندرک تعیب  زین  نانز  ، تفرگ تعیب  نادرم  زا  هکنآ  زا  سپ  دوب . هکم  ناناملـسم  هزات  اب  افـص " " رد ، هکم حتف  زور  رد  ، ادـخ
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نینزیال و نقریالو و  ًائیـش  اب هللا  نک  رـشیال  نا  یلع  کـنعیابی  تاـنمؤملا  کـئاج  اذا  یبنلا  اـهیا  اـی  : " دـیامرف یم  نینچ  ناـنز  تعیب  دروم 
روـفغ هللا  نا  هللا  نهل  رفغتـسا  نهعیاـبف و  فورعم  یف  کنیـصعیال  نهلجرا و  نهیدـیا و  نیب  هنیرتـفی  ناـتهبب  نیتأـیال  نهدـالوا و  نلتقیـال 
دننکن انز  دننکن و  يدزد  دنریگن و  کیرـش  ادخ  يارب  هک  دننک  تعیب  وت  اب  هک  دنیآ  وت  شیپ  نامیا  اب  نانز  هاگره  ، ربمایپ يا  ( 24") میحر
دنوادخ هک  ، نک شزرمآ  بلط  دنوادخ  زا  اهنآ  يارب  نک و  تعیب  اهنآ  اب  ، دننکن تیصعم  ارت  دندنبن و  یناتهب  دنشکن و  ار  دوخ  نادنزرف  و 

ینز چـیه  تسد  رد  ار  دوـخ  تسد  اـما  تفرگ . تعیب  زین  ناـنز  زا  ادـخ  ربماـیپ  ، ینامـسآ روتـسد  نـیا  قـبط  رب  تـسا . مـیحر  راـگزرمآ و 
توافت دـندرب . ورف  بآ  فرظ  نآ  رد  ار  دوخ  تسد  زین  اهنز  سپـس  درب . ورف  یبآ  فرظ  رد  ار  دوخ  تسد  ربماـیپ  ، یتیاورب اـنب  تشاذـگن 

یکی ( 25 .) دش رکذ  هک  يروما  هب  اهنز  زا  دش و  یم  هتفرگ  تعیب  داهج  مالـسا و  رب  نادرم  زا  هک  دوب  نیا  نادرم  نانز و  تعیب  نایم  هدمع 
داخی و مانب  شردپ  دیلوخ و  رتخد  ، هقیقر شردام  دوب . همیما  ، ناتـساد نیا  نامرهق  ، دندرک ادـیپ  ار  ادـخ  لوسر  اب  تعیب  راختفا  هک  ینانز  زا 

نایرج وا  دوخ  تسا . هدرک  لقن  ثیدـح  ادـخ  لوسر  زا  هک  تسا  یناوناب  زا  یکی  وا  تسوا . هلاخ  ، مالـسا یمارگ  ربماـیپ  رـسمه  ، هجیدـخ
هـضرع متفای . راب  شـسدقم  هاگـشیپ  هب  ، مالـسا ردـقیلاع  ربهر  اب  تعیب  روظنمب  نانز  زا  یهورگ  نایم  رد  دـنک ـ : یم  لـقن  روطنیا  ار  تعیب 
نامرف زا  مینزن و  تمهت  ، میـشکن ار  نامنادنزرف  ، منیکن انز  ، مینکن يدزد  میریگن  کیرـش  دنوادخ  يارب  هک  مینک  یم  تعیب  وت  اب  میتشاد ـ :

ایب دنتسه . رتنابرهم  امب  ام  دوخ  زا  ربمایپ  ادخ و  میتفگ ـ . دیئآ . رب  هدهع  زا  دیشاب و  هتشاد  تردق  هک  اجنآ  ات  دومرف ـ : مینکن . یچیپرـس  وت 
نیا هیواعم  میوگب . نز  کی  هب  هک  تسا  نامه  لثم  میوگب  نز  دـصکیب  هچ  ره  مهد . یمن  تسد  نانزب  نم  دومرف ـ : مینک . تعیب  وت  اـب  اـت 

(26 .) درب ماشب  ار  وا  درک و  مورحم  ، دوب هدش  هقالع  دروم  نطو  شیارب  هک  هنیدم  رد  ندنام  زا  ار  نامرهق  يوناب 

موثلک ما 

هنوگچیهزا ، بساـنم ياـه  تصرف  رد  دنتـشاد و  يراد  هشیر  توادـع  هنیک و  مشاـه  ینب  هب  تبـسن  ، هیما ینب  يربک  بنیز  رتخا  دـنلب  رتخد 
هک ییورین  مامت  اـب  ، دروخب تسکـش  مالـسا  زا  هکنآ  زا  شیپ  ، نایفـسوبا ، ناـشیا هلـسلس  رـس  دـندرک . یمن  يراددوخ  ناـشیا  هیلع  یمادـقا 

دش و ناملـسم  يراچان  يور  زا  ، دمآرد ياپ  زا  ، هکم حتف  رد  هکنآ  زا  سپ  تخادـنا . هارب  نینوخ  یئاهگنج  دـیگنج و  ناناملـسم  اب  ، تشاد
يرتـخد ، تسا ناـیوما  زا  یکی  دوخ  هک  ناـمثع  دـندوب . وا  مسر  هار و  عباـت  ، زین ناـیوما  ریاـس  درکن . شومارف  ار  هنیرید  ياهتوادـع  زگره 

زا يزیچ  مشاه  ینب  هب  تبسن  ، تاودع هنیک و  رد  هک  مکح ـ  نب  ناورم  اما  درک  يراگتـساوخ  يو  زا  (ع ) یبتجم ماما  " هشیاع . " مانب تشاد 
نیا زا  یلاـس  دـنچ  مهد . یم  ریبز  نب  هللادـبع  هب  ار  وا  تفگو ـ : تفرگ  ار  یئوشاـنز  نیا  وـلج  ، رایـسب شـشوک  اـب  تشادـن  مک  نایفـسوبا 

تفای طلست  ، مالسا يایند  رب  تساوخ  یم  هکنانچ  نآ  ، ماک دوخ  هیواعم  دیسر و  تداهـش  هب  هیواعم  گنرین  هب  یبتجم  اما  تشذگ . يرجام 
مهارف ار  طیارـش  مامت  زین  دیزی  يارب  هدیـسر و  دوخ  ياهوزرآ  هب  هک  نونکا  دینادرگ . مهارف  ار  دـیزی  شقیالان  رـسپ  يدـهعتیالو  هنیمز  و 

دـنروآ و دورف  میلـست  رـس  شربارب  رد  زین  اهنآ  هک  دـنک  مهارف  یطیارـش  دزاس و  کیدزن  دوخب  ار  مشاـه  ینب  هک  دـشوک  یم  ، تسا هدرک 
ًاـصوصخم هک  ار ـ  مشاه  ینب  نارتخد  زا  یکی  هک  دوب  نیا  ، دیـسر شرظنب  هک  یهار  نیرتهب  دنـسانشب . تیمـسرب  مه  ار  دـیزی  يدـهعتیالو 

رب دناوتب  رتهب  ، ربمغیپ نادناخ  يداماد  ناونع  اب  دیزی  ات  دنک . يراگتساوخ  دیزی  يارب  دشاب ـ  هتشاد  مالسا  ردقیلاع  ربمایپ  اب  کیدزن  یتبـسن 
بنیز " هیاـمنارگ دـنزرف  وا  داـتفا . موثلک " ما  " ماـنب يراگتـساوخ  نیا  هعرق  دـنک . هضبق  ار  مالـسا  ياـیند  روما  ماـمز  دوش و  راوس  دارم  رخ 
كاپ دادجا  تسا و  يرورـس  تدایـس و  تمظع و  زا  يا  هنومن  ، موثلک ما  هداوناخ  تسا . رفعج  نب  هللادبع  البرک و  گرزب  نامرهق  يربک "

حرط قیقد  ار  هشقن  ، هیواعم هک  تسا  یهیدب  مالـسا .) هار  رد  هتؤم " " راوگرزب دیهـش  ) رفعج و  (ع ) یلع (، (ع ارهز (، (ص ربمایپ زا : دنترابع  وا 
نب ناورم  دـش . یم  هدرمـش  يزوریپ  نیرتـگرزب  ، دـیزی شدوـخ و  يارب  یــسایس  کـیتکات  رظن  زا  ، دیــسر یم  هجیتـن  هـب  رگا  دوـب و  هدرک 

ناورم دنک . يراگتـساوخ  دـیزی  يارب  ار  موثلک  ما  هک  داد  تیرومأم  وا  هب  تشون و  دوب  يا  همان  هیواعم  دوب ـ  زاجح  رب  هیواعم  لماع  ، مکح
یئاد ، نیـسح ام  رورـس  تسین . نم  تسدب  رتخد  رایتخا  تفگ ـ : هللادبع  دیناسر . يو  عالطا  هب  ار  هیواعم  همان  نومـضم  تفر و  هللادـبع  دزن 
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دنوادـخ زا  دومرف ـ : دـیناسر . نیـسح  عالطا  هب  ار  نایرج  هاـگنآ  میراد . ربناـمرف  عیطم و  اـم  همه  ، دریگب میمـصت  وا  هچره  تسوا . یمارگ 
نیا هب  ایادـخ : تشاد ـ : هضرع  گرزب  دـنوادخ  هاگردـب  هاـگنآ  دـنادرگ . مهارف  شیارب  ، تسا رتـخد  نیا  ریخ  هچنآ  هک  مراد  یم  تلأـسم 

دـندوب و عمج  ، دجـسم رد  مدرم  هک  یماـگنه  دـهدب . ماـجنا  ، تسا ربماـیپ  نادـناخ  زا  وـت  يدونـشخ  هلیـسو  هچنآ  هک  هدـب  یقیفوـت  ، رتـخد
ضرع دهد . ماجنا  ًامسر  ار  يراگتساوخ  مسارم  ات  ، تسشن ترضح  رانک  رد  دش و  دجـسم  دراو  زین  ناورم  ، دوب ناشیا  نایم  رد  (ع ) نیـسح

مراد تیرومأم  نم  منک . يراگتـساوخ  دیزی  شدنزرف  يارب  ار  رفعج  نب  هللادبع  رتخد  موثلک " ما  " تسا هداد  تیرومأم  نمب  هیواعم  درک ـ :
ردپ یهدب  ددرگ و  هلیبق  ود  نایم  مهافت  یتشآ و  هلیـسو  جاودزا  نیا  هک  طرـش  نیا  هب  ، مهد رارق  دهاوخب  شردـپ  هچ  ره  ار  رتخد  رهم  هک 

هکتـسا راختفا  یـسب  ياج  تسامـش . زارتشیب  مدرم  رظن  رد  دیزی  تمظع  هک  دیناد  یم  بوخ  امـش  دوش  تخادرپ  هیواعم  هلیـسوب  زین  رتخد 
وا دنک . يراگتساوخ  امـش  رتخد  زا  ، دشاب وا  يرـسمه  قیال  هک  دوش  یم  ادیپ  يرتخد  رتمک  ، مالـسا يایند  رد  زورما  هک  ، دیزی نوچ  یناوج 

تـسدب ار  نخـس  هتـشر  (ع ) ماما ، ناورم زیمآ  رورغ  نانخـس  لابندـب  دـنراب  یم  ناراب  مدرم  رب  وا  تروص  تکرب  زا  اـهربا  هک  تسا  یـسک 
هاگنآ داد . يرترب  مدرم  رب  ار  ام  دیدنسپ و  شنید  يارب  دیزگرب و  نتشیوخ  يارب  ار  ام  هک  تسار  يادخ  شیاتـس  دومرف ـ : نینچ  تفرگ و 
یغلبم ره  دناوت  یم  شردـپ  ییوگ : یم  هکنیا  ونـشب . ار  دوخ  ياهباوج  نونکا  میدینـش . ام  یتفگ و  ار  دوخ  بلاطم  وت  ، ناورم يا  دومرف ـ :
لوسر هک  یتنـس  ینعی  ۀنـسلا " رهم  " زا ، میهدب دیزی  هب  ار  رتخد  هک  میتفرگ  میمـصت  رگا  ام  تسا . هابتـشا  ، دـهدب رارق  رهم  ، دراد لیم  هک  ار 

زا تسا  تراـبع  رهم  نـیا  درک . میهاوـخن  زواـجت  زگره  تـشاد  رهم  دروـم  رد  ، شنادـناخ دارفا  رگید  ناـنز و  نارتـخد و  دروـم  رد  ادـخ 
ار اـم  یهدـب  اـم  ياـهنز  هک  دراد  هقباـس  اـیآ  درک " دـهاوخ  ادا  ار  شردـپ  نید  هیواـعم  :" یئوگ یم  هکنیا  مهرد . ینعی 480  " هـیقوا  "12
رد هکلب  ، مینک یمن  هزرابم  ایند  يارب  امـش  اب  ام  دـشاب " هلیبق  ود  نایم  یتشآ  هلیـسو  جاودزا  نیا  " ییوگ یم  هکنیا  دنـشاب !؟ هدرک  تخادرپ 

فالتخا عفر  يارب  هک  ییاج  یهگناو  درک . میهاوخن  یتشآ  امـش  اب  ایند  رطاخ  يارب  زگره  نیا  رباـنب  مینک و  یم  هزراـبم  ادـخ  ياـضر  هار 
هناتخبـشوخ تشادرب !؟ نایم  زا  ار  فالتخا  ناوت  یم  يداماد  یببـس و  هطبار  اب  ایآ  ، تسا هتـشادن  يرثا  يدـنواشیوخ  هطبار  ، هلیبق ود  ناـیم 
يدهعتیالو هدوب ! هک  تسا  نامه  دیزی  دنراد . ار  رتخد  نیا  يرسمه  یگتسیاش  دنتسه و  رتالاب  شدج  ردپ و  دیزی و  زا  هک  دنتسه  یناسک 

مدرم يارب  وا  تروص  تکرب  زا  اهربا  هک  تسین  یسک  دیزی  دوشن ! هابتـشا  . تسا هدوزفین  وا  تیـصخش  رب  يزیچ  ، تموکح يارب  يدزمان  و 
مادک اهنیا  دنهد . یم  حیجرت  ام  رب  ار  دیزی  مدرم  هک  يدـقتعم  وت  (27 !) سب دوب و  مالسا  ردقیلاع  ربمایپ  طقف  یسک  نینچ  دنتـسرفب . ناراب 
لباق ار  وا  دنهد و  یمن  حـیجرت  ام  رب  ار  دـیزی  زگره  دـنمدرخ ! مدرم  اما  دـنهد  یم  حـیجرت  ام  رب  ار  دـیزی  نادان  مدرم  ًانیقی  دنتـسه ؟ مدرم 
رتخد موثلک  ما  نم  دیـشاب . هاوگ  امـش  همه  دومرف ـ : مدرمب  ، داد ناورمب  هک  ینکـش  نادـند  ياهخـساپ  زا  سپ  دنـسانش . یمن  اـم  اـب  ساـیق 

ای هنیدم ـ  رد  هک  ار  یکلم  نم  مهرد . رهم 480  هب  مدروآرد  رفعج  نب  دمحم  نب  مساق  شیومع  رسپ  يرسمه  دقع  هب  ار  رفعج  نب  هللادبع 
زا ناورم  درک . دـهاوخ  زاین  یب  ار  اهنآ  ، کلم نیا  هللاءاشنا  مدیـشخب . وا  هب  تسا  رانید  رازه  داتـشه  نآ  هنـالاس  دـمآرد  مراد و  قیقع ـ  رد 
ود نایم  رد  هراومه  دـیهاوخ  یم  دـیا و  هتـساخرب  گنرین  ردـغ و  هب  ام  اـب  مشاـه  ینب  امـش  تفگ ـ : دـیرپ و  شگنر  بلاـطم  نیا  ندـینش 
ـ : دومرف تخادنا و  ، دوب هدرک  تقو  نآ  رد  يو  هک  يراتفر  هشیاع و  زا  (ع ) یبتجم ماما  يراگتساوخ  دایب  ار  وا  نیسح  دشاب . ینمشد  ، هلیبق

هدـش هنهک  ناـمز  رورمب  هک  یتـسود  نآ  اـت  میوش  امـش  داـماد  میتـساوخ  یم  تفگ ـ : ناورم  تسا !؟ گـنرین  ردـغ و  ياـج  اـجک  ، ناورم
دازآ زا  یکی  ( 28 .) دـیتخاس راکـشآ  ، دـیتشاد لد  رد  هک  ار  يا  هنیک  ، میدـمآ امـش  دزن  روظنم  نیا  يارب  هک  یماـگنه  دوش . دـیدجت  ، تسا
كاپ ، ریهطت هیآ  هب  ار  اهنآ  هدرک و  رود  اهنآ  زا  ار  اه  يدیلپ  همه  دنوادخ  تفگ ـ : نینچ  يو  خساپ  رد  ناوکذ " " مانب ، مشاه ینب  ناگدـش 

رد ار  يدناعم  راکمتـس  ره  ایآ  ، ناورم يا  دـنک . يربارب  اهنآ  اب  دـناوت  یمنو  تسین  اهنآ  نأشمه  ، مشاه ینب  ریغ  زا  سکچیه  تسا . هتخاس 
(29 (!؟ یهد یم  رارق  ، دنتسه تشهب  لها  زا  هک  یناگدیزگرب  فیدر 

ءامسا
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یبلاـطم دوش و  بایفرـش  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تمدـخ  هک  دـنداد  تیرومأـم  وناـب  نیا  هب  ، هنیدـم ناـنز  زا  یهورگ  يراـصنا  دـیزی  رتـخد 
لوـسر يا  درک ـ : ضرع  دنتـشاد . روـضح  زین  باحـصا  زا  یهورگ  ، دیـسر ادـخ  لوـسر  تمدـخ  هـک  یماـگنه  دـنک . ضرع  شروـضحب 

ام همه  تسا . هدرک  ثوعبم  نانز  نادرم و  همه  يوسب  ارت  لاعتم  دنوادخ  ما . هدمآ  امش  دزن  اهنز  بناج  زا  نم  تنابرقب . مردام  ردپ و  ، ادخ
گرزب میئاز و  یم  دنزرف  مینک و  یم  تمدخ  نادرم  امـش  يارب  میتسه و  نیـشن  هناخ  ام  میا . هدروآ  نامیا  دـنوادخ  یئاتکی  وت و  تلاسرب 

هار رد  داهج  رتالاب  همه  زا  جح و  رفس  اه و  هزانج  عییـشت  نارامیب و  تدایع  یعامتجا و  ياهراک  ماجنا  هلیـسوب  نادرم  امـش  ایآ  مینک . یم 
ایهم و ار  ناتـسابل  يرادـهگن و  ار  ناتلاوما  ام  ، دـیور یم  داـهج  اـی  جـح  هب  نادرم  امـش  هک  یماـگنه  دـیا . هدرک  ادـیپ  حـیجرت  اـم  رب  ادـخ 
درک و باحـصا  بناجب  ور  ادخ  ربمایپ  يو  نانخـس  نایاپ  زا  سپ  هن ؟ ای  میتسه  کیرـش  امـش  رجا  رد  ایآ  مینک . یم  تیبرت  ار  ناتنادـنزرف 

یمن نامگ  دندرک ـ : ضرع  باحـصا  دیوگب !؟ نخـس  نز  نیا  زا  رتهب  ، دوخ ینید  روما  هرابرد  ینز  هک  دـیدوب  هدینـش  زگره  ایآ  دومرف ـ :
ارت هک  ینانزب  مهفب و  میوگ  یم  هچنآ  دومرف ـ : دشءامـسا و  هجوتم  ادخ  ربمایپ  هاگنآ  دروآ . نابز  رب  ار  اهفرح  هنوگنیا  دـناوتب  ینز  میدرک 

(30 .) تسا ربارب  اهنآ  همه  اب  ناشیا  اـب  يراـگزاس  نارهوش و  يدونـشخ  لیـصحت  ،و  نز يراد  رهوش  نسح  نک . مـالعا  ، دـنا هدرک  رومأـم 
(31) دیدرگ جراخ  مالسا  ربمایپ  تمدخ  زا  ، تفگ یم  ریبکت  لیلهت و  هکیلاح  رد  دیدرگ و  داش  نخس  نیا  ندینش  زا  ءامسا 

ءادرج

رد زین  نانز  نایم  رد  ، تشاد هتخابلد  راکادـف و  یمیمـص و  ناتـسود  ، نادرم نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  يروطناـمه  یفوک  ریمـس  رتخد 
رد شنانمـشد  رگا  هک  تسا  نیمه  راوگرزب  نیا  یهاـنتمان  تیـصخش  ياـه  یتفگـش  زا  یکی  تشاد . ناوارف  نایعیـش  ناتـسود و  هنوـگنیا 

غیرد وا  ربارب  رد  يراکادف  هنوگچیه  زا  زین  شناتسود  ، دندرکیمن يراددوخ  ، عورشمان هنادرمناوجان و  مادقا  چیه  زا  شماقم  قح و  عییـضت 
لقتسم و یشم  طخ  دوخ  يارب  دناوت  یمن  تسا و  رسمه  عبات  ، نامیا قالخا و  هدیقع و  ظاحل  زا  نز  هک : دننک  یم  روصت  یضعب  دنتشادن .

اما دـشابن . اجیب  دـنراد ـ  ار  لگنا  یلیفط و  مکح  رتشیب  هک  نانز ـ  زا  یهورگ  دروم  رد  اهنآ  روصت  مه  دـیاش  دـنک . باـختنا  يا  هناگادـج 
رد هک  تسا  ینز  و  (ع ) یلع نایقتم  يالوم  یعقاو  ناتـسود  زا  یکی  ءادرج " ." تسا درومیب  ، ناـنز زا  يرایـسب  دروم  رد  ، روصت نیا  ًاملـسم 

راکفا ربارب  رد  اهنت  هن  وا  هک  دوب  هدـش  ثعاب  ینیب  نشور  رکف و  لالقتـسا  نیمه  دوش . یم  هدرمـش  ، هدـیا رکف و  لالقتـسا  رهظم  نانز  نایم 
يا هدیقع  يربهر  ، ناکما دح  رـس  ات  دنک و  راکـشآ  زین  ار  وا  يا  هدـیقع  يرکف و  ياهاطخ  دوخ  ياج  رد  هکلب  ، دـشابن میلـست  دوخ  رهوش 

هک ینایماش  اب  ، نایقارع رگید  هارمهب  دوب و  یلع  نایهاپـس  زا  یکی  ، نیفـص گـنج  رد  ، میلـس نب  همث  ره  شرـسمه  دریگب . هدـهع  رب  ار  يو 
كرد دـیاش  دـیاب و  هک  نانچنآ  ار  (ع ) یلع ماقم  اـما  درکیم . داـهج  دـندوب ! هداد  حـیجرت  کـشم "! " رب ار  کـشپ "! یلع و" رب  ار  هیواـعم 

ار يا  هنحـص  همثره  ، دندیـسر البرک  نیمزرـس  هب  ، نتـشگزاب اـی  نیفـص  هب  نتفر  عقوم  رد  شنایهاپـس  اـب  (ع ) یلع هک  یماـگنه  دوب . هدرکن 
ییاهزامن زا  یکی  دندمآ و  دورف  (، (ع یلع نایهاپـس  نیمزرـس  نیا  رد  درک . یم  هولج  لوبق  لباق  ریغ  بیجع و  شرظن  هب  هک  درک  هدـهاشم 

ـ : دومرف سپس  دیئوب . تشادرب و  نیمزرس  نآ  كاخ  زا  يردق  داد  ار  زامن  مالس  ترضح  هکنآ  زا  سپ  دندروآ . ياجب  وا  اب  ار  دوخ  هیموی 
نآ هب  هراـشا  دوخ  تسد  اـب  یتـیاورب  ( 32 !) تفر دـنهاوخ  تشهب  هب  باـسح  نودـب  هک  دـنوش  یم  روـشحم  یمدرم  وـت  زا  كاـخ ! يا  ، هآ
ورف ربمایپ  نادناخ  رب  نارگ  يراب  اجنیا  رد  دومرف ـ : تسیچ !؟ امش  روظنم  دیسرپ ـ : یـصخش  اجنیا ! ، اجنیا دومرف ـ : یم  درک و  یم  نیمزرس 
هتشک امش  تسد  زا  هک  اهنآ  رب  افسا  دومرف ـ : هچ !؟ ینعی  دیـسرپ : ( 33 !) ناشیا زا  امش  رب  ياو  امش و  تسد  زا  ناشیا  لاحب  افـسا  دیآ . یم 

فقوت ، دیسر نیمزرـس  نیا  هب  هک  یماگنه  دنا ـ : هتفگ  ( 34 !) دنکفا یم  خزودب  دهد و  یم  ناترفیک  دنوادخ  هک  امـش  رب  ياو  دنوش و  یم 
تـساجنیا دومرف ـ : درک و  يا  هطقنب  هراشا  شیوخ  تسد  اب  هاگنآ  تسالب ! هودـنا و  لحم  دومرف ـ : تسالبرک . اـجنیا  تفگ ـ : یکی  درک .

نوخ هک  یلحم  تساجنیا  دومرف ـ : درک و  رگید  يا  هطقن  هب  هراشا  سپـس  ( 35 .) ناشیا ياه  بکرم  هاگباوخ  ناوراک و  ندمآ  دورف  لحم 
يارب هک  يا  هنحـص  نیرتبلاـج  تشگرب  هناـخب  هک  یماـگنه  تشاد . رطاـخب  ار  اهدینـش  تفگ و  نـیا  ، هـمثره ( 36 (؟ دوش یم  هتخیر  اـهنآ 
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نیریـش و دروآ  هر  کـی  ناونعب  هن  اـما  ، دوب هدروآ  ءادرج  يارب  همثره  هک  دوب  يدروآ  هر  ، هرطاـخ نیا  ، دوب نیمه  ، درک فـیرعت  شرـسمه 
هدـید هک  ار  یناـیرج  همثره  ضارتـعا ! لاکـشا و  داـقتنا و  روـخ  رد  لوـبق و  لـباق  ریغ  خـلت و  دروآ  هر  کـی  ناوـنعب  هـکلب  شخبتیاـضر !

ییاهزیچ داد و  یم  ربخ  بیغ  زا  وا  درک !؟ هچ  میدیـسر  البرک  هب  هک  یماگنه  (ع ) نسحلاوبا تتـسود  ینادـیم  درک ـ . فیرعت  روطنیا  ، دوب
. دروآ یمن  ناـبز  رب  ینخـس  قـح  زج  (ع ) نینمؤـملاریما رادرب . تسد  ، مدرم يا  تفگ ـ : ءادرج  دـشاب ! تسرد  تسین  موـلعم  هک  تفگ  یم 

فطاوع زا  هک  تسایـس  نادیم  نارگیزاب  تفر و  كاخ  ریز  هب  دوب  تلادع  لوبمـس  يوقت و  رهظم  هک  یلع  تشذـگ . نایرج  نیا  زا  اهلاس 
تموکحب ، دـیزی فرط  زا  ، دایز هللادـیبع  دـندش ! راوس  ، دارم نسوت  رب  ، دوب هدیـسرن  اهنآ  هب  يا  هرهب  نیرتمک  ، یناـمیا ینادـجو و  یناـسنا و 

. دـنتخاس فقوتم  ، نیمزرـس نامه  رد  ار  وا  ، دایزرـسپ نایهاپـس  ماجنارـس  دـمآ و  قارعب  ، نایفوک توعد  قبط  ، نیـسح هک  دوب  هدیـسر  هفوک 
نتـشک يارب  دایز  رـسپ  نایهاپـس  یهارمهب  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  دـیگنج ـ  یم  لطاب  اب  یلع  نازابرـس  فص  رد  يراـگزور  هک  همثره ـ 

لوقب هک  دوب  هدـیمهف  هزات  دـندش . رـضاح  شنهذ  رد  ، هتـشذگ تارطاخ  ماـمت  ، دیـسر ـالبرکب  هکنیمه  اـما  دـندوب . هدـمآ  ـالبرکب  ، نیـسح
رتـمک دـنک . یم  هدـهاشم  شیوـخ  مشچب  وا  ، داد یم  ربـخ  بیغ  زا  یلع  هک  ار  يا  هعقاو  کـنیا  تسا و  قـح  ، دوـب هتفگ  یلع  هچنآ  ، ءادرج

ار دوخ  دنک و  باسح  هدینشن  هدیدن و  ، هدینش هدید و  هچنآ  مهزاب  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخب  ، ییاه هنحص  نینچ  ندینـش  ندید و  اب  یناسنا 
دراد زاب  نیـسح  لتق  رد  تکرـش  زا  ار  وا  هک  دوب  نیا  دنک  ادیپ  همثره  هیحور  رد  يرجام  نیا  تسناوت  هک  يرثا  نیرتمک  دنکفیب . شتآ  هب 
مالس هدمآ و  نیسح  هاگشیپ  هب  دش و  ادج  يوما  نایهاپـس  زا  تخات و  ار  دوخ  بسا  وا  ، تهج نیا  زا  دنک . رایتخا  یفرطیب  مک ـ  تسد  و ـ 
متسه وت  اب  هن  درک ـ : ضرع  ام ؟ نانمشد  کمکب  ای  یتسه  ام  کمکب  دومرف ـ : ترضح  تشاد . نایب  دوب  هدینـش  (ع ) یلع زا  هچنآ  درک و 

رارف دومرف ـ : دـنک ! تمحز  داجیا  اهنآ  يارب  دوشب و  اهنآ  ضرعتم  دایز  رـسپ  مسرت  یم  دنتـسه . هفوک  رد  ما  هداوناخ  وت . نانمـشد  اـب  هن  و 
درک رارف  زین  وا  ( 37 .) دنکفا یم  خزودب  ار  وا  ادخ  ، دنکن ام  يرای  دنیبب و  ار  ام  ندش  هتشک  سک  ره  ادخب  ینیبن . ار  ام  ندش  هتـشک  ات  نک 

. دشن راتفرگ  زین  نیسح  نالتاق  تواقش  هب  اما  ، درک مورحم  گرزب  یتداعس  زا  ار  دوخ  هتبلا  دنیبن . ار  نیسح  ندش  هتشک  ات 

یملس

هکنیا طرش  دنتشاد . ترهش  ینمادکاپ  تفعب و  هعماج  نایم  رد  دندوب و  نمادکاپ  یگمه  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هداوناخ  دارفا  ، دیدرت نودب 
ناگتـسب رگید  نارتخد و  نانز و  ینمادـکاپ  یمانـشوخ و  ، دـشاب هتـشاد  لماک  ریثأت  ذوفن و  ، دوخ تاغیلبت  رد  دـناوتب  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر 

هک دمآ  شیپ  ینایرج  ، هشیاع يارب  فصولا  عم  دندوب . رادروخرب  زایتما  نیا  زا  ، ترضح نآ  ناگتـسب  بلاغ  اهرتخد و  اهنز و  مامت  تسوا .
زا نآ  نایرج  دندروزآ .! ار  ادخ  لوسر  بلق  دندیشوک و  هشیاع  یماندب  رد  دنتسناوت  ات  داد  ، مالسا یمارگ  ربمایپ  نانمشد  تسدب  يا  هناهب 

هطقن رد  تحارتسا  يارب  نایهاپـس  هک  یماگنه  ، گنج زا  تشذگزاب  رد  دوب ، ادخ  ربمایپ  هارمهب  ، هشیاع اهگنج  زا  یکی  رد  تسا : رارق  نیا 
شدنبولگ ، تشگزاب عقوم  رد  تفر . دوخ  يرورض  جئاوح  زا  يا  هراپ  ماجنا  یپ  دش و  جراخ  دوخ  هواجکزا  هشیاع  ، دندوب هتفرگ  لزنم  يا 

دنداهن رتش  رب  ، تسا نآ  لخاد  رد  هشیاع  هکنیا  لایخب  ار  هشیاع  هواجک  ،و  دندرک تکرح  نایهاپـس  تخادرپ . نآ  يروآ  عمجب  دش و  هراپ 
فقوت اجنآ  رد  ، دمآ دهاوخ  وا  غارس  هب  یسک  هکنیا  لایخب  تفاین و  اجنآ  رد  ار  یـسک  تشگزاب  دوخ  هاگیاجب  هک  یتقو  دندرب . دوخ  اب  و 
یلاــح رد  دــیناباوخ و  ار  دوـخ  رتــش  دــنزب  یفرح  هشیاــع  اــب  هـکنیا  نودــب  دیــسر و  لاــبند  زا  ناوفــص  ماــنب  يدرم  ماجنارــس  درک .

نیا رد  دـش . راـمیب  هاـمکی  ، هنیدـمب ندیـسر  زا  سپ  هشیاـع  دـیناسر . نایهاپـس  هب  درک و  راوـس  ار  هشیاـع  ، تـفگ یم  ( 38") عاجرتسا " هک
دوخ تشاد . هدـهع  رب  ار  نازاس  هعیاش  يربهر  ، دوب قافن  بزح  هتـسد  رـس  هک  یبا  نب  هلادـبع  دروخ  یم  شوگب  يرایـسب  تاعیاش  ، تدـم
هکنآ زا  سپ  تسا . تحاران  درـسلد و  ، دـمآ یم  شتداـیعب  هک  یعقوم  ادـخ  لوسر  هک  درک  یم  ساـسحا  طـقف  دینـش  یمن  يزیچ  هشیاـع 

اب داـتفا و  نیمزرب  درک و  ریگ  شدـنلب  ساـبل  رد  یملـس  ياـپ  هار  نیب  رد  تفر . نوریب  هناـخ  زا  یملـس  هارمهیبـش  ، تفاـی دوـبهب  شیراـمیب 
رگید هارمهب  زین  ردـب  گـنج  رد  ناملـسم و  دوب  يدرم  دوب . یملـس  رـسپ  حطـسم  دـهدب : گرم  ار  حطـسم  ادـخ  تفگ ـ : نینچ  ، یتحاراـن
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زا حطـسم  تفگ ـ : درک و  ضارتعا  یملـس  هب  ، دوب هدش  تحران  نیرفن  نیا  ندینـش  زا  هک  هشیاع  دوب . هتـسج  تکرـش  یمالـسا  نادـهاجم 
هنیدم هک  یتاعیاش  مامت  زا  ار  هشیاع  سپس  تسا !؟ هتفگ  هچ  يا  هدینشن  رگم  تفگ ـ : یملـس  يدرک !؟ شیرفن  ارچ  تسا . ردب  نارواگنج 

اهنآ زا  ات  تفر  دوخ  ردام  ردـپ و  دزن  ، ادـخ ربمایپ  هاگـشیپ  زا  هزاجا  بسک  اب  دـش و  رامیب  ًاددـجم  ، هشیاـع تخاـس . هاـگآ  دوب  هدرک  رپ  ار 
ربهر ماقم  شزرا  زا  دنتساوخ  یم  هک  ، زاس هعیاش  نازادرپ  غورد  هب  نکش  نادند  ینحل  اب  دش و  لزان  یتایآ  ماجنارس  دنک . يرتشیب  قیقحت 

هک دوب  دنزرف  ود  ياراد  وا  تسا . رکبوبا  هلاخ  رتخد  فانمدبع و  يرسپ  هون  یملس  ( 39 .) دش هداد  خساپ  ، دنهاکب نامیا  لها  رظن  رد  مالسا 
تفرگ و رارق  نامیا  اب  ردام  نیا  نیرفن  دروم  ، نازاس هعیاش  اب  يراکمه  هشیاع و  ماـهتا  رد  تکرـش  هطـساوب  هک  دوب  حطـسم  اـهنآ  زا  یکی 
نامیا و طرـش  ( 40 .) دریگ رارق  میظعت  هجوت و  دروم  ناـمرهق " ناـنز  " فـص رد  ، تسا هتـسیاش  زین  وا  هک  دـنه  " ماـنب تسا  يرتـخد  رگید 

یملس 41 ـ) .) دیریذپن نآ  نیا و  زا  ار  اوران  ياه  تبسن  تاعیاش و  دشاب و  نظ  نسح  ياراد  مدرم  هب  تبـسن  ناسنا  هک  تسا  نیا  یناملـسم 
ار حیحـص  تواضق  تصرف  لاجم و  مدرم  زا  يرایـسب  زا  هدرک و  غاد  ار  نازاس  هعیاش  رازاب  دـندوب  هتـسناوت  ات  نازاس  هعیاش  هکنیا  مغریلع 

يدارفا نینچ  تسا . هتفرگن  رارق  نزغورد  نازاس  هعیاش  نیا  ریثأت  تحت  هک  داد  ناـشن  درک و  نیرفن  ار  دوخ  رـسپ  یتح  ، دـندوب هدرک  بلس 
دنناوت یم  ، دـنریگن رارق  دوخ  قطنم  یب  تاساسحا  ریثأت  تحت  دـنهدن و  تسد  زا  ار  حیحـص  تواـضق  دراوم  هنوگنیا  رد  دنتـسه  رداـق  هک 
تحت دراد و  لماک  هرهب  رکف  لالقتسا  زا  هک  داد  ناشن  دروم . نآ  رد  اهنت  هن  یملس  دنشاب . یگدنز  حیحص  هنومن  قشمرس و  نارگید  يارب 

. درک ظفح  ار  هنادـنمدرخ  یقطنم و  هیور  نیمه  زین  تفالخ  هلأسم  دروم  رد  هکلب  ، دریگیمن رارق  هناضرغم  قطنم و  یب  يوهاـیه  چـیه  ریثأـت 

. دوب مکحم  راوتـسا و  فئاظو  ماجنا  ینید و  ترارقمب  يدـنبیاپ  نامیا و  رد  ، مالـسا گرزب  ربهر  راختفارپ  یگدـنز  نامز  رد  یملـس  يرآ 
رد زونه  هک  نانیا  تشاد . لابندـب  رتگرزب  یئاهتبیـصم  دـش و  یم  هدرمـش  گرزب  یتبیـصم  ، ناناملـسم لـیبق  نیا  يارب  ، ادـخ ربماـیپ  تلحر 

نفک و راک  ربمایپ و  ناجیب  دسج  هک  دندرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  ، دندادیمرس هلان  هآ و  دنتشاد و  رابکـشا  یناگدید  هللا  لوسر  گوس 
رب ار  رکبوبا  دندمآ و  درگ  هفیقـس " " رد ، دندرک یم  يرامـش  هقیقد  یتصرف  نینچ  راظتنا  رد  هک  یهورگ  هدش و  هدراذگاو  یلع  هب  وا  نفد 

نیا هدهاشم  ، دندوب هداد  افص  ار  شناج  لد و  ، مالسا تامیلعت  كانبات  راونا  دوب و  ساسح  یئوناب  هک  یملس  يارب  دندناشن . تفالخ  دنـسم 
نینچ هداتسیا  ادخ  ربمایپ  كاپ  دقرم  ربارب  رد  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  رایتخا  یب  هک  دوب  روآ  ناجیه  نانچ  یسایس  ياهدنبودز  نیا  هنحص و 
ناراب زا  هک  ینیمز  نانچمه  ام  دتفا . یمن  قافتا  خلت  ثداوح  همه  نیا  ، يدوب هدنز  وت  رگا  داتفا . قافتا  راوگان  یثداوح  وت  زا  سپ  تفگ ـ :

رادرب و هریت  كاخ  زا  رـس  تسا . هدش  لتخم  وت  زیزع  ناگدنامزاب  راگزور  کنیا  میدش . مورحم  وت  ضیفرپ  دوجو  زا  ، دوش مورحم  يراهب 
ریثأـت نیا  تسا . ناوارف  نادـنزرف  هیحور  رد  نارداـم  ریثأـت  هک  تسا  هدـش  ملـسم  هتکن  نیا  ، تیبرت میلعت و  ظاـحل  زا  ( 42 !) بایرد ار  اهنآ 

ياه هبنج  رد  یملـس  میدـید  هکناـنچ  دروآ . دوجوب  ار  یعقاو  یتخبدـب  اـی  لـماک  یتخبـشوخ  نادـنزرف  يارب  دـناوت  یم  هک  تسا  يدـحب 
نیرفن دروم  ظاحل  نیا  زا  حطسم  ، دنـشاب نامیا  قالخا و  رهظم  شنادنزرف  تساوخ  یم  وا  دوبن . توافت  یب  ، دوخ نادنزرف  ینید  یقالخا و 
هرابرد ، مالـسا خیرات  هک  یتانایرج  زا  يا  هراپب  هجوت  اب  ، دـنه شرتخد  اما  دوب . هتفرگ  رارق  نازادرپ  هعیاش  ریثأت  تحت  هک  تفرگ  رارق  ، ردام
زارحا دوخ  يارب  تسام ـ  فدـه  هک  ینعم  نآ  هب  ار ـ  یناـمرهق  ماـقم  دـشاب و  شیوخ  رداـم  زا  يا  هنومن  دـناوت  یم  ، تسا هدرک  تبث  يو 

يراوـتم هتــشک و  یهورگ  دـمآ و  دراو  مالــسا  يورین  رب  ، مالــسا نانمــشد  فرط  زا  هـک  یتسکــش  زا  سپ  ، دـحا گـنج  زور  رد  دــنک .
گنج رفیک  کنیا  تفگ ـ : نینچ  اسر  ییادص  اب  داتـسیا و  یگنـس  يور  رب  ، هعیبر رتخد  هبتع ـ  هیواعم و  ردام  نایفـسوبا و  نز  ، دنه ، دـندش

مردارب ومع و  ردپ و  هبتع و  رـسپ  گرم  مغ  رد  نم  تسا . میظع  راوشد و  ، دوش عقاو  رگید  یگنج  زا  دعب  هک  یگنج  دـیدید . ام  زا  ار  ردـب 
رد هک  دنه  " اجنیا رد  (43) يدناشن ورف  ار  ما  هنیـس  شتآ  ، یـشحو مالغ  يا  ، مداد ماجنا  ار  مرذن  دـش و  مارآ  ملد  ، کنیا مدوب . هدـش  باتیب 

شخساپ رد  ، دوب یملس  شردام  دوجو  هخسن  اب  ربارب  يا  هخسن  ، تماقتـسا نامیا و  ظاحل  زا  هدرک و  ترجاهم  هنیدمب  دروآ و  مالـسا  هکم 
مشاه ینب  هتـسجرب  نانامرهق  ریـشمش  دنوادخ  رگید . ياهاج  رد  مه  یتشگراوخ و  ردبرد  مه  رفاک ! نابزدب و  درم  رتخد  يا  تفگ : نینچ 

(44 .) دوب ، یلع يراکش  زاب  هزمح  ، روالد ریش  تسد  رد  هک  نارب  یئاهریشمش  دروآ ! دورف  وت  رس  رب  نادماب  ار 
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بنیز

نانیا تشاد  موثلک  ما  هیقر و  بنیز و  مانب : رتخد  هس  يربک  هجیدـخ  زا  ، مالـسا یمارگ  ربمایپ  ، ارهز همطاف  زا  ریغ  ادـخ  ربمایپ  یمارگ  رتخد 
هبتع و (ـ  ربمایپ يومع  بهلوبا ـ  نارسپ  يرسمهب  ، هیقر موثلک و  ما  ( 45 .) دندیورگ مالسا  هب  ، تثعب زاغآ  نامه  رد  دوخ  یمارگ  ردام  هارمهب 
. دوـب هدـمآرد  هجیدـخ ـ  هدازرهاوـخ  صاـعلاوبا ـ  يرــسمهب  ، هجیدـخ ياعدتــسا  داهنــشیپ و  هـب  اـنب  ، بـنیز دــندوب و  هدــمآرد  بـتعم )

شنارتـخد راوـگرزب و  نآ  يارب  دوـخ  نیا  دـندرکن و  ادـیپ  یـشورگ  وا  نیئآ  هب  ، تثعب زاـغآ  رد  ، ربماـیپ ياـهداماد  زا  کـیچیه  ، هنافـسأتم
يا هنادرمناوجان  مادـقا  هنوگچیه  زا  ، ینامـسآ گرزب  ریفـس  نیا  ندرزآ  ندرک و  دودـحم  يارب  هک  شیرق  درکیم . داجیا  گرزب  یلکـشم 

شنارتخد دیئایب  دیا . هدرک  هدوسآ  یمغ  هنوگره  زا  ار  دمحم  امش  دنتفگ ـ : اهنآ  زا  یـضعب  دنتفرگ  يا  هزات  میمـصت  ، دندیزرو یمن  غیرد 
دنتفر و صاعلاوبا  غارس  ادتبا  ، هشقن نیا  يارجا  يارب  درادرب . امش  رس  زا  تسد  دوشب و  اهنآ  یگدنز  هرادا  راتفرگ  ات  ، دیتسرفب شا  هناخب  ار 

مرسمه زا  نم  ادخب  تفگ ـ : صاعلاوبا  میهد . یم  وت  هب  یهاوخب  هک  ار  شیرق  نارتخد  زا  مادک  ره  ام  وش . ادج  ترسمه  زا  دنتفگ ـ : وا  هب 
يرگید نارـسمه  دنداد و  قالط  ار  ربمایپ  نارتخد  ، بتعم هبتع و  اما  مهدیمن . حیجرت  وا  رب  ار  شیرق  نانز  زا  کیچیه  نم  موش . یمن  ادـج 

هک تشادن  یتردق  نینچ  زونه  ادخربمایپ  نکل  دوش . ادج  شرهوش  زا  هک  دوب  مزال  ، دـش یم  ناملـسم  ینز  هک  نیمه  هتبلا  دـندرک . رایتخا 
ترجاهم ناناملسم  مالسا و  یمارگ  ربمایپ  هکنیا  ات  ، تشذگ نایرج  نیا  زا  اهلاس  دوش . ادج  موثلک  ما  زا  هک  دنک  راداو  ار  صاعلاوبا  دناوتب 

زا یهورگ  هک  دوب  دربن  نیا  رد  دندروخ . تسکـش  نیکرـشم  دوب ـ  كرـش  مالـسا و  نایم  دربن  نیلوا  هک  ردب ـ  گنج  رد  دندرک و  هنیدمب 
یغلبم همیمـضب  ار  شیوخ  دـنب  ندرگ  شرـسمه  تاـجن  يارب  ، بنیز دـندمآرد . ناناملـسم  تراـسا  هب  صاـعلاوبا ـ  هلمج  زا  و  نیکرـشم ـ 

هب دـش و  تحاراـن  تخـس  ، داـتفا دـنبولگ  هب  شکراـبم  نامـشچ  هکنیمه  دوب . هداد  يو  هب  هجیدـخ  ار  دـنبولگ  نیا  داتـسرف . ردـپ  روضحب 
دازآ ار  ریسا  ، شیوخ ردقیلاع  ربهر  مارتحا  هب  ناناملسم  تساجب . ، دیهدب سپ  ار  شلام  دینک و  دازآ  ار  بنیز  ریسا  رگا  دومرف ـ : ناناملسم 

هک یئوگتفگ  دیایب . ردپ  تمدخب  ات  دنک  دازآ  ار  بنیز  هک  درک  هدعو  ربمایپ  هب  یلو  ، دش دازآ  صاعلاوبا  دنداتـسرف  سپ  ار  لام  دندرک و 
ربماـیپ ، صاـعلاوبا تکرح  زا  سپ  هکنیا  زج  تـسا ؟ هدوـب  هـچ  تـسین  موـلعم  ، دـش لدـب  در و  صاـعلاوبا  ادـخ و  لوـسر  ناـیم  هراـبنیا  رد 

بنیز هک  یماگنه  ات  دننامب  راظتنا  رد  جح " ای  " مانب ، هکم یلیم  تشه  رد  يا  هطقن  رد  هک  داتـسرف  ار  راصنا  زا  يدرم  هثراح و  نبدیز  ، ادخ
ـ : دیوگ یم  بنیز  دورب . ردـپ  دزن  هک  تساوخ  بنیز  زا  دیـسر و  هکمب  صاعلاوبا  دـننک . یئامنهار  هنیدـم  يوسب  ار  وا  ، دـسر یم  اجنآ  هب 

يراد دصق  ما  هدینش  ، دمحم رتخد  يا  تفگ ـ : دروخرب و  نمب  نایفسوبا ) رـسمه  ) هعیبر رتخد  دنه  ، مدش یم  هدامآ  رفـس  يارب  هک  یماگنه 
رد نکم . ار  راک  نیا  ، ومع رتخد  تفگ ـ : نمب  وا  یلو  مدرک . راکنا  ، دـنک داجیا  مهار  رـس  رب  یعناـم  هکنیا  سرت  زا  نم  يورب . تردـپ  دزن 

كرش و طیحم  زا  رارف  يارب  ، بنیز مراذگب . ترایتخا  رد  ات  وگب  ، يراد مزال  هچ  ره  نکن و  مرش  ، یتسه ممـصم  نتفر  يارب  رگا  لاح  نیع 
يارب یـضعب  هک  مه  ییاهداهنـشیپ  زا  ، دـنوش عنام  شنتفر  زا  ادابم  هکنیا  يارب  یتح  تشذـگ و  یگدـنز  هناـخ و  رـسمه و  زا  ، ردـپ رادـید 
یلاح رد  درک و  راوس  ار  وا  دروآ و  يرتش  ، هنانک شرهوشردارب  ، دش تکرح  هدامآ  بنیز  هکنآ  زا  سپ  دیـشوپ . مشچ  ، دـندرک یم  کمک 

دنتخادرپ و وا  بیقعت  هب  یهورگ  ، دش رـشتنم  هکم  رد  ، بنیز تکرح  ربخ  هکنیمه  اما  دش . هنیدـم  راپـسهر  ، تشادرارق هواجک  نایم  رد  هک 
ندـب رب  يا  هزین  رابه  دـندوب . يرهف " دوسا "و" نبرابه  ," دندیـسر بنیزب  هک  یناسک  نیتسخن  دندیـسر . وا  هب  يوط " يذ  " ماـنب ییاـج  رد 
تخس ، هنایشحو یناسناریغ و  هلمح  نیا  زا  هک  هنانک  ، دش طقس  دوب  شمحر  رد  هک  یلفط  ، نآ رثا  رب  دروآ و  دورف  ادخ  ربمایپ  رتخد  فیحن 

اهنیا مروآ . یمرد  ياپ  زا  ریت  اب  ار  وا  ، دوش کیدزن  سک  ره  ، ادـخب تفگ ـ : نینچ  درک و  دـیدهت  ار  ناگدـننک  بیقعت  ، دوب هدـش  تحاراـن 
نخس وت  اب  ات  هدن  رارق  ریت  فده  ار  ام  تفگ ـ : هنانک  هب  نایفـسوبا  دندیـسر . هار  زا  يا  هدع  اب  نایفـسوبا  هک  دیـشکن  یلوط  دندش , قرفتم 
هکنیا اب  يا . هدروآ  نوریب  رهـش  زا  اراکـشآ  ار  نز  نیا  يا . هدرک  هابتـشا  وت  تفگ ـ : نینچ  دـمآ و  ولج  واو  داد  هزاجا  وا  هب  هنانک  مییوگب .

زا ندش  عنام  تأرج  هک  میا  هدش  ناوتان  بوکنم و  نانچ  ام  دننک  یم  نامگ  مدرم  میا ! هدید  اهتبیصم  هچ  (ص ) دمحم تسد  زا  ام  ینادیم 
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یئوجماقتنا ، قیرط نیا  زا  میهاوخ  یمن  درادن و  يا  هدیاف  ام  يارب  ، رهـش نیا  رد  ، بنیز نتـشاد  هاگن  هک  یلاح  رد  میرادن . ار  بنیز  تکرح 
هکنیمه میا  هدـش  عناـم  تکرح  زا  ار  بنیز  اـم  هک  دـنمهفب  دـباوخب و  مدرم  يادصورـس  اـت  ، ددرگزاـب بینز  هک  تسا  نیا  نم  رظن  مـینک .

هکمب ار  بنیز  تفریذـپ و  ار  داهنـشیپ  نیا  هناـنک  يربـب . هنیدـمب  ار  وا  هناـیفخم  یناوت  یم  ، درک رییغت  اـم  عـفنب  مدرم  ياـهفرح  تاـعیاش و 
دندید ار  وا  شقیفر  هثراح و  نبدیز  هار  نیب  رد  دش و  هنیدم  راپسهر  ماجنارـس  درک و  فقوت  هکم  رد  بنیز  رگید  یبش  دنچ  دینادرگزاب .

زور رد  امـش  تفگ ـ : اهنآ  هب  دنه  ، دنتـشگ یم  زاب  هکمب  هنادنمزوریپ  ، بنیز ناگدننک  بیقعت  هک  یماگنه  دندروآ . ادخ  ربمایپ  تمدـخ  و 
رابه اتفگش ! تفگ ـ : نینچ  زین  هنانک  ( 46 !) دیتسه هلگر  نانز  نوچمه  گنج  زور  رد  یشحو و  نارخ  يریلد  یکالاچب و  شمارآ  حلص و 

ما و هدن  زات  نم  لطاب ! روصت  هچ  موش . عنام  هنیدـمب  نتفر  زا  ار  دـمحم  رتخد  منک و  ینکـش  دـهع  نم  دـنهاوخ  یم  شابوا  مدرم  یتشم  و 
دندوب و هکم  رد  ناناملسم  هک  ینارود  فالخرب  ( 47 .) مهد یمن  هار  لدب  یساره  میب و  اهنآ  هوبنا  تیعمج  زا  مراد  تسدب  يدنه  ریـشمش 

نودب یهاگ  ادخ و  ربمایپ  یهارمهب  ، مالسا نایهاپـس  هتـسویپ  دش و  هداد  گنج  هزاجا  اهنآ  هب  ، هنیدم رد  ، دوب هدشن  هداد  اهنآ  هب  دربن  هزاجا 
هک یهاپـس  دـندرک . یم  داـجیا  ، نیکرـشم لد  رد  دوخ  تـالمح  اـب  یتـشحو  بعر و  دـنتفر و  یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ، راوگرزب نآ 
زا هک  نیکرشم  یتراجت  ناوراک  هار  رـس  رب  اه  هیرـس  زا  یکی  دش . یم  هدیمان  هیرـس " " تفر یم  يا  هیحانب  ترـضح  رما  هب  ربمایپ و  نودب 

نانیمطا دروم  يدرم  هک  صاعلاوبا ـ  هب  نیکرشم  ار  ناوراک  نیا  یتسرپرس  دروآرد . فرصتب  ار  ناوراک  لاوما  تفر و  ، دوب هکم  مزاع  ماش 
دیناسر و هنیدمب  ار  دوخ  هنابش  درک و  رارف  هیرس  تسد  زا  هک  دوب  نیا  ، دنکب تسناوت  هک  یـششوک  اهنت  صاعلاوبا  دندوب . هدراذگاو  دوب ـ 

نیا رد  دندیـشک . فص  شلابندب  زین  ناناملـسم  داتـسیا . زامن  هب  دـش و  دجـسم  دراو  ادـخ  ربمایپ  داد . هانپ  ار  وا  بنیز  دروآ . هانپ  بنیز  هب 
رخآ هب  زاـمن  هکنیمه  ما . هداد  هاـنپ  ار  عـیبر  نب  صاـعلاوبا  نـم  ، مدرم دز ـ : ادـص  دوـب ـ  ناـنز  صوـصخم  هاـگیاج  رد  هـک  بـنیز ـ  ، تـقو
درف نیرتکچوک  هک  دینادب  ما . هدوب  ربخ  یب  هعقاو  نیا  زا  نم  ، ادـخب دومرف ـ : يرآ ـ  دـنتفگ ـ : دیدینـش ؟ دومرف : مدرمب  ادـخ  ربمایپ  ، دیـسر

دیناوت یمن  اما  نک . یئاریذـپ  وا  زا  ، مرتخد دومرف ـ : تفر و  دوخ  رتخد  دزن  هاـگنآ  دریذـپب . دوخ  هاـنپ  رد  ار  یـسک  هک  دراد  قح  ناملـسم 
ار شلام  هک  ، درم نیا  نومـضم ـ : نیا  هب  داتـسرف  یمایپ  ، هیرـس دارفا  يارب  نآ  زا  سپ  یتسین . لالح  وا  رب  وت  اریز  ، دیـشاب رهوش  نز و  دننام 
نآ رایتخا  اریز  ، دیرتراوازس امش  ، دینکن رگا  میراد و  یم  تسود  مه  ام  ، دیهدب سپ  ار  شلام  دینک و  یکین  وا  هب  رگا  ، تسام زا  ، دیا هتفرگ 

تفرگ و ار  لاوما  صاعلاوبا  دـنداد . سپ  ار  ناوراک  لاوما  مامت  ، شیوخ یمارگ  ربهر  مارتحاب  اـهنآ  تسا . هداد  امـش  تسدـب  دـنوادخ  ار 
(ص) دمحم تسین و  اتکی  دـنوادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  تداهـش  نم  تفگ ـ : هاگنآ  داد . شبحاصب  ار  یـسک  ره  لام  دـمآ و  هکمب 

بحاصت ار  امـش  لاوما  مهاوخ  یم  دینک  نامگ  مدیـسرت  هک  دوب  نیا  ، مدشن ناملـسم  هنیدم  رد  هکنیا  تلع  ادخب  تسوا . هداتـسرف  هدـنب و 
. دمآ هنیدـمب  درک و  كرت  ار  هکم  ، رگید ناناملـسم  لثم  سپـس  ( 48 .) موش یم  ناملـسم  ، دـش تحار  لاوما  نیا  زا  ملاـیخ  هک  نونکا  ، منک

. دروآرد وا  دقعب  ار  بنیز  ًاددجم  داد و  رارق  تبحم  دروم  ار  وا  زین  ادخ  ربمایپ 

مهلد

اما ، دوب زیچان  مک و  رایسب  البرک  نیمزرـس  رد  ، دیزی هوبنا  نایهاپـس  ربارب  رد  ، نیـسح نارای  دادعت  هچ  رگا  البرک  دیهـش  ، نیق نبریهز  رـسمه 
دوخ نوخ  رد  دندرک و  يزابناج  قح  هب  قایتشا  قشع و  اب  نانیا  دندوب . ریظن  یب  ، يراکادف يزابناج و  تیـصخش و  رظن  زا  ، مک هدـع  نیمه 

رورـس تقیقح  رد  شیب  نارازه  درخ  رامـش  رو  مک ! نت  کی  مشچ  ود  رامـش  زا  هک : دننانچ  نیـسح  نارای  زا  مادک  ره  دنتـشگ . رو  هطوغ 
ار اهنآ  شیوخ  سانش  رهوگ  قیقد و  رظنب  ، دوب هتخانش  یبوخب  ار  دارفا  نیا  رهوگ  هک  مالسلا ) امهیلع  ) یلع نب  نیسح  ، دیهـش ناگدازآ  نیا 

ناشیا اـب  تیخنـس  هنوگچیه  هک  ار  يدارفا  دومن و  ندـش  هتـشک  تداهـش و  هجوتم  ار  همه  ، درک یم  هک  ییاهدزـشوگ  اـب  درک و  باـختنا 
یـصخش عفانم  نیمأـت  ماـقم و  بسک  زج  يا  هزیگنا  ، نیـسح یهارمه  رد  ، هورگ نیا  درک . ادـج  اـهنآ  زا  ، جـیردتب هلاـخن  نوچمه  ، دنتـشادن

دهاوخ هتخیر  زین  اـهنآ  نوخ  يوق  لاـمتحا  هب  هکلب  ، دوش یمن  نیمأـت  ناـشیا  ياـه  هتـساوخ  اـهنت  هن  هک  دنتـسناد  نوچ  دنتـشادن و  شیوخ 
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هکلب ، درک درط  البرک  نادیهش  فص  زا  ار  نانیا  اهنت  هن  (ع ) نیسح دنتخاس . هزنم  شیوخ  دوجو  راخ  زا  ار  البرک  ناتـسلگ  دنتـشگرب و  ، دش
گرزب تداعس  نیا  ات  ، درک یم  توعد  ماغیپ  همان و  هلیسوب  ، دنتشاد يزابناج  نیا  رد  تکرش  تقایل  دندوب و  تداهش  دعتسم  هک  ار  يدارفا 

". تسا نیق  نب  ریهز  ," درک توعد  يو  زا  ، نیـسح هک  یناسک  زا  یکی  دوش . تبث  البرک  خیرات  رد  ناشراختفارپ  مان  دورن و  اهنآ  تسد  زا 
زا ییاهنت  هب  ناشدوخ  اهنیا  دـتفا . راکب  دوش و  ایحا  نارگید  هلیـسوب  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ییاهدادعتـسا  ، دارفا زا  یـضعب  دوجو  رد  یهاگ 

. دوش یم  نشور  الماک  ، رگیدکی هب  تبـسن  دارفا  تیلوؤسم  هک  تساجنیمه  زا  دنیآ . یمنرب  نتـشیوخ  ياهدادعتـسا  نتخادـنا  راکب  هدـهع 
اهدادعتـسا و زا  يرایـسب  دیدرت  نودب  ، دنرامـشن رگیدکی  لامعا  لوؤسم  ار  دوخ  دـننکن و  تیلوؤسم  ساسحا  رگیدـکیب  تبـسن  دارفا  رگا 

میلـست هک  دـنراد  دوجو  یمدرم  دـتفا . یم  راکب  ، فالخ طـلغ و  ياـه  هار  رد  اـسب  دـنام و  یم  راـکیب  لـطعم و  ، میظع راشرـس و  ياـهورین 
گنر نانچ  ، بسانمان طیحم  رد  دـنیآ و  یم  رد  راک  زا  شزرارپ  داهنکاپ و  ییاهناسنا  ، بوخ طیحم  رد  دنتـسه . شیوخ  طیحم  تایـضتقم 

رد ، یعامتجا راک و  یلیصحت و  یگداوناخ و  طیحم  حالصا  دنا . هدش  هدیرفآ  طیحم  نامه  يارب  ًاترطف  ییوگ  هک  دنریگ  یم  دوخب  طیحم 
هکلب ، دـنریگ یمن  رارق  طیحم  ریثأـت  تحت  اـهنت  هن  هک  تفاـی  ناوت  یم  مه  يدارفا  دراد . ناوارف  ریثأـت  ، ناـنیا یتیـصخش  لـیمکت  حالـصا و 

دادعتـسا نارگید  ، تشاد جایتحا  هک  دوب  یناسک  نامه  زا  ، ریهز دنریگ . یم  هدهع  رب  ار  نارگید  يربهر  دنتـسه و  نیرفآ  طیحم  مه  یهاگ 
ار مود  ماـگ  تشادرب . هار  نیا  رد  (ع ) نیـسح ار  ماـگ  نیتسخن  دـنزادنا . راـکب  شدوجو  رد  ار  يراکادـف  یبـلط و  قح  یمدرم و  یکاـپ و 

یم ناشن  وا  هفایق  عضو  هکلب  ، درکن یلابقتسا  ، تفای یهاگآ  (ع ) ءادهشلادیس توعد  نومضم  زا  هک  یماگنه  تشادرب . مهلد " " ریهز رسمه 
نتـسویپ يارب  زین  ار  شناـسک  هک  دوـب  هتـساوخ  يو  زا  (ع ) نیـسح هک  ًاـصوصخم  درادـن . ـالبرکب  نـتفر  هـب  تبـسن  یلیم  نادـنچ  هـک  داد 

لوسر دنزرف  هللا ! ناحبس  تفگ ـ : نینچ  ، ریهز قیوشت  روظنمب  وا  درک . زاغآ  ار  دوخ  همانرب  مهلد " " اجنیمه زا  دربب . شیوخ  هارمهب  ، رکشلب
يونشب و ار  شنخس  هک  دوش  یم  هچ  یهد ! یم  هار  لدب  دیدرت  وا  توعد  لوبق  رد  وت  اما  یباتـشب . شیرایب  هک  دنک  یم  توعد  وت  زا  ، ادخ

یتبغر قایتشا و  زونه  هک  یلاح  رد  دـنک و  تمواقم  تسناوتن  ، هاـگآ يوناـب  نیا  هتفگ  ربارب  رد  ریهز  یناـسرب ! وا  هب  ار  دوخ  رتدوز  هچ  ره 
صالخارپ باذج و  یتوکلم و  لامج  هدهاشم  دیناسر . مالسلا  هیلع  ماما  سدقم  هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  تساخرب و  تفای . یمن  دوخ  بلق  رد 

نیدالوپ یمیمـصت  نیـسح  يرای  يارب  دـیدرگ و  راوگرزب  نآ  بوذـجم  شدوجو  ماـمت  درک و  رادـیب  شداـهن  رد  ار  قوش  شتآ  ، نیـسح
سوبع هفایق  زونه  تشادن و  ربخ  دوخ  شخبتداعس  نانخـس  جیاتن  زا  هک  مهلد " . " تخاس هدامآ  گرم  يارب  ار  دوخ  تقیقح  رد  تفرگ و 

راـثآ هک  یلاـح  رد  درک و  تعجارم  ، هتفکـش زاـب و  يا  هرهچ  اـب  ریهز  هک  درک  هدـهاشم  ، دوب مسجم  شرطاـخ  رد  ، تکرح تقو  رد  رهوش 
نیـسح هارمه  ما  هتفرگ  میمـصت  میوگ . یم  قالط  ارت  نم  تفگ ـ : شیوخ  رهگالاو  رـسمه  هب  ، دوب رگ  هولج  شیامیـس  زا  رورـس  يداش و 

لاوحا و بقارم  اـت  درپـس  دوخ  نادـنواشیوخ  زا  یـضعب  هب  ار  وا  سپـس  يوشب . یجنر  لـمحتم  نم  ببـس  هب  هک  مراد  یمن  تسود  مشاـب .
ریخ وت  هب  ادـخ  ، ورب تفگ ـ : ریهز  هب  ، دوب هتفاـی  گرزب  یقیفوت  دوخ  راـک  رد  هدرک و  تباـصا  فدـهب  شریت  هک  مهلد  دنـشاب . شیگدـنز 
نیا قیوشت  هب  ریهز  یـشاب . مه  نم  داـیب  ، مالـسلا هیلع  نیـسح  راوگرزب  دـج  هاگـشیپ  رد  ، تماـیق زور  رد  هک  تسا  نیا  نم  شهاوخ  دـهد .

نب انا  ریهز و  انا  تفگ : نینچ  رازراک  ماگنه  تفرگ . هدـهعرب  ار  هاپـس  هنمیم  دـیگنج و  صالخا  روش و  اب  نیـسح  هاپـس  رد  ، نامرهق يوناب 
زا ریشمش  اب  ار  امش  نیق . رسپ  منم  ریهز و  منم  نیش  نم  يرا  مکبرضا و ال  ** نیطبسل ادحا  انیسح  نا  نیسح  نع  فیسلاب  مکدوذا  ** نیقلا

نتـشک زا  سپ  ، ماجنارـس مـنیب . یمن  نآ  رد  یبـیع  مـنز و  یم  ار  امـش  تسادـخ . ربماـیپ  طبـس  ود  زا  یکی  نیـسح  مـنک . یم  رود  نیــسح 
رشتنم اج  همه  رد  شنارای  نیسح و  تداهش  ربخ  درک ! شقیوشت  هار  نیا  رد  هک  يرـسمه  وا و  ناور  رب  دورد  دیـسر . تداهـش  هب  ، رفن 120

تداهـشب هک  وا  دنا . هدرک  يراددوخ  اهنآ  نفد  زا  هتخادـنا و  نیمز  يور  رب  ار  ناگتـشک  هراپ  هراپ  ندـب  هک  تفای  عالطا  زین  مهلد " ." دـش
يا هنحـص  دمآ . البرکب  مالغ  دنک . نفد  نفک و  ار  ریهز  رکیپ  دور و  البرکب  هک  درک  رومأم  ار  ریهز  مالغ  ، دـید یم  زارفرـس  ار  دوخ  ریهز 
نفک ار  دوخ  ياقآ  تفگ ـ : دوخ  شیپ  مالغ  دـندوب . هدروآ  دوجوب  زوسناـج  يا  هرظنم  ، نوخ رد  قرغ  رـس و  یب  ياهندـب  دـید . شارخلد 

اب هاگنآ  دیناشوپ . ینفک  اب  ار  ماما  سدقم  ندـب  سپـس  درک . مهاوخن  يراک  نینچ  زگره  ادـخب  مراذـگب ! نفک  یب  ار  نیـسح  ندـب  منک و 
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نیرفآ ( 49 .) درک تعجارم  داد و  ماجنا  ، دوب هدش  هتـساوخ  وا  زا  هچنآ  زا  رتلماک  ار  دوخ  تیرومأم  بیترتنیدب  ،و  ار ریهز  ندـب  رگید  ینفک 
! هبئاش یب  كاپ و  تاساسحا  همه  نیا  رب 

بنیز

ار یگدنز  ، رصم رد  لاس 1332  رد  دش و  دلوت  لاس 1262  هب  نینبت " " مانب (، 50) لماع لبج  ياه  هیرق  زا  یکی  رد  وناب  نیا  زاوف  یلع  رتخد 
رانک رد  رخآ  ات  درک و  جاودزا  يرصم  رکشلرس  کی  اب  هکنیا  ات  درکن . ماود  اهنآ  زا  کیچیه  اما  ، درک جاودزا  راب  دنچ  يو  تفگ . دوردب 

یگدـنز اـجنآ  رد  هـک  یتدـم  فرظ  رد  دوـب . دـعاسم  یطیحم  يو  ياهدادعتـسا  ندـش  افوکــش  يارب  رــصم  درب . رــس  هـب  رــصم  رد  يو 
حرش رد  رودخلا " تابر  تاقبط  یف  روثنملاردلا  " مانب یباتک  دش . پاچ  يو  زا  يرصم  تالجم  اه و  همانزور  رد  يددعتم  تالاقم  ، درکیم
قوقح نز و  هرابرد  شتالاقم  رتشیب  دروآ . تسدب  یناوارف  ترهـش  درک و  نیودت  ، دیدج میدق و  زا  ، یبرغ یقرـش و  رادمان  نز  لاح 456 

زا یتمسق  تسا . رایسب  یشزرا  ياراد  ، ماکحتـسا بیکرت و  ینعم و  ظفل و  ظاحل  زا  هک  دورـس  یم  زین  يراعـشا  تسوا . یعامتجا  يدرف و 
ام رهدـلا  یقبی  و  ** اهارـس یف  یلایللا  هوحمت  ءاهتنا و  هتیاسغ  ءدـب  غلبی  و  ** یلبیـسالا بتاک  نم  ام  و  دـیناوخ : یم  اـجنیا  رد  ار  شراعـشا 
ره هارت  نا  همایقلا  یف  كری  ** دـیفم لمع  يوس  لـمعت  ـال  هلـالا و  یفلزلا  کـل  یـضری  هب  یئیـش ** ریغ  کـنیمی  بتکتـالف  هادـی  تبتک 

ظفح ار  وا  ياه  هتشون  دراپس و  یم  یشومارف  تسدب  ار  وا  راگزور  تشذگ  دوش . یم  يرپس  شراگزور  هدوسرف و  ماجنارس  يا  هدنسیون 
وت يداش  هلیسو  ، تمایق زور  هک  هد  ماجنا  يدیفم  ياهراک  و  ددرگ . قح  ترـضح  هاگـشیپ  هبوت  برقت  هلیـسو  هک  سیونب  يزیچ  دنک . یم 

تالاؤس و زا  يا  هراـپ  خـساپ  ، هماـن یط  تشون و  يا  هماـن  وا  يارب  ، تشاد یمهم  تسپ  وگاکیـش  رد  هک  یئاـکیرمآ  ناـنز  زا  یکی  ددرگ .
هب ندمآ  زا  ارم  یعنام  هچ  يا  هدیـسرپ  هکنیا  تشون ـ : نینچ  یلومعم  ياه  فراعت  زا  سپ  وا  خـساپ  رد  بنیز  تساوخ . يو  زا  ار  تالاقم 

. میا هتفرگ  دوخ  اهنآ  هب  هدش و  تیبرت  یمالسا  تامیلعت  ریثأت  تحت  ام  هک  ینادب  دیاب  ، دنک یم  عنم  لفاحم  زا  هراپ  رد  تکرـش  وگاکیش و 
املع و زا  یمیظع  هورگ  ياوتفب  هکنیا  اب  میا  هدرب  ثرا  هب  دوخ  ناکاین  زا  ار  اهنآ  میرامش و  یم  بجاو  دوخ  رب  ار  تامیلعت  نیا  تیاعر  ام 
هک میا  هدرک  تداع  نآ  هب  نانچ  ام  ، درادن یبیع  اهنآ  نتشاذگ  زاب  تسین و  بجاو  نانز  رب  نیفک  تروص و  ندیشوپ  مالسا  گرزب  ياهقف 
هب ، دنسرب یگلاس  نس 12  هب  هکنآ  زا  شیپ  اـم  نارتـخد  هک  تسا  نیا  تلع  میهد . یمن  ار  مه  نـیّفک  تروـص و  ندرک  زاـب  هزاـجا  دوـخب 

نادرم یمومع  لفاحم  عماجم و  رد  هک  تسا  نیا  اـم  زیمآ  مارتحا  تاداـع  زا  یکی  دـنوش . یم  گرزب  نآ  اـب  دـننک و  یم  تداـع  باـجح 
زا باجح  درادـن . اهنآ  هب  دورو  هزاجا  يدرم  چـیه  ، هک میتسه  يا  هنانز  عماجم  لفاحم و  ياراد  ام  دوخ  لاـح  نیع  رد  میوش . یمن  رـضاح 

دیاب اهنز  ( 51 ... ") نهتلوـعبل ـالا  نهتنیز  نیدـبیالو  نهبوـیج  یلع  نهرمخب  نب  رـضیل  و  : " دـیوگ یم  میرک  نآرق  تسا . یمالـسا  ضئارف 
تلعب ، تسین حابم  نز  ترفاسم  هکنیا  دنزاسن … راکـشآ  نارهوش  يارب  زج  ار  دوخ  ياه  تنیز  دننزب و  اهنابیرگ  رب  ار  دوخ  ياه  شوپرس 

درم ندرک  هاگن  رگا  یتح  درادـن . ینز  ندـب  ندرک  سمل  قح  یمرحمان  درم  چـیه  ام  نیئآ  رد  اریز  تسا . مالعا  ياملع  زا  یهورگ  ياوتف 
هنوگنیا نوچ  تسین و  زیاج  وا  ندب  ندرک  سمل  مه  زاب  ، دـشاب زیاج  دنرامـش ـ  یمن  تروع  ار  تروص  هک  یناسک  يار  هب  نز ـ  تروصب 

یناسک ، رهوش زا  ریغ  ، نز مراحم  دـنک . رفـس  دوخ  مراحم  زا  یکی  اب  هک  تسا  نز  هفیظو  ، دـیآ یم  شیپ  ترفاسم  رد  اه  سامت  اه و  سمل 
مکتانب و مکتاهما و  مکیلع  تمرح  . " دیامرف یم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  دننک . جاودزا  يو  اب  دنناوت  یمن  ، يدنواشیوخ رثا  رب  هک  دنتسه 
مکئاسن و تاهما  هعاضرلا و  نم  مکتاوخا  مکنعـضرا و  یتلا  مکتاهما " تخالا و  تانب  خـالا و  تاـنب  مکتـالاخ و  مکتاـمع و  مکتاوخا و 

هداز رهاوخ  ، اه هدازردارب  ، اه هلاخ  ، اه همع  ، نارهاوخ ، نارتخد نارداـم  جاودزا  امـش  رب  تسا  مارح  ( 52 …" ) مکروجح یف  یتاللا  مکبئابر 
دیاب ، دورب رفس  هب  دهاوخب  نز  هاگره  رسمه و ... رتخد  ، نزردام ، دنتسه امـش  ریـش  مه  هک  ینارهاوخ  ، دنا هداد  ریـش  امـش  هب  هک  یناردام  اه 

ار نز  ندـب  اهنیا  رگا  رگید  تالاح  رد  ندـش و  هداـیپ  ندـش و  راوس  عقوم  رد  اریز  دنـشاب . وا  هارمه  رهوش  اـی  ، یئاد ، ومع ، ردارب ، رـسپ ، ردـپ
... هلاخرسپ و ، همع رسپ  ، یئاد رسپ  ومعرسپ  لثم  دننک : جاودزا  نز  اب  دنناوت  یم  هک  یناسک  اما  دنا . هدشن  بکترم  یمارح  راک  دننک . سمل 
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. دنوشب دنناوت  یمنزین  رفـس  مه  ، دنک ادیپ  سامت  رگیدکی  اب  ناشندب  هک  یتروص  رد  دناشوپب و  ناشیا  زا  ار  دوخ  دـیاب  دنتـسین و  نز  مرحم 
ام ، متفگ هک  يروطنامه  یهگناو  تسا . تهج  نیا  رطاخب  ، میآ یمن  امش  رهـش  هب  لفاحم  رد  تکرـش  يارب  منک و  یمن  ترفاسم  نم  هکنیا 
زا یکی  دـشاب . روتـسم  ، اـپ اـت  رـس  زا  هک  دـشاب  هدـش  هدیـشوپ  نامندـب  يروـط  هکنیا  رگم  ، میوـش جراـخ  ناـملزنم  زا  هـک  میرادـن  تداـع 
هب نیمز  قرشم  رگا  دینکن  بجعت  روهـشم  رهدلاذنم  رونلاب  قرـشلا  ** رونلا رمع  نا  اوبجعتال  قرـشلا  تفگ : نینچ  يو  باتک  هرابرد  ، ارعش

بحاص تسا . هتفای  ترهـش  زایتما  نیا  هب  هدوب و  راونا  شباـت  لـحم  هراومه  نیمز  قرـشم  اریز  تسا ؛ هدـش  نشور  ، بنیز یملق  راـثآ  رون 
(53") تسا رثن  مظن و  هاشداپ  راگزور و  هردان  وا  : " دیوگ یم  شا  هرابرد  رانملا " " ۀلجم

همطاف

ناهج یگدنز  لاس 385 ه ـ هجحلا  يذ  رد  دوش و  یم  یهتنم  (ع ) داجس ماما  هب  شکاپ  بسن  یـضترم  دیـس  یـضر و  دیـس  راوگرزب  ردام 
لیلجت دروم  هراومه  ، دننک یتمدخ  تیناسنا  ملاعب  ، راوگرزب دنمشناد و  ینادنزرف  تیبرت  اب  دنا  هتـسناوت  هک  یناردام  تفگ : دوردب  ار  یناف 

يا هنومن  نانز  زا  یکیوا  دـننوش . یم  تفاـی  ناوارف  ، مالـسا خـیرات  رد  ًاـصوصخم  تیرـشب و  خـیرات  رد  ، ناـنز نینچ  نیا  دنتـسه . میظعت  و 
." دنروآ یمرد  شبنجب  ار  ناهج  رگید  تسد  اب  هراوهگ و  تسدکی  اب  . " تسا نوئلپان  راتفگ  قادـصم  يردام ـ  سدـقم  دنـسم  رب  هکتـسا 

نامسآ رد  هک  تسا  نامه  یضر  دیس  تسا . یضترم  دیس  یضردیس و  ، عیشت ناهج  راوگرزب  هتسجرب و  دنمـشناد  رتخا و  دنلب  ردام  همطاف 
(ع) یلع زغم  رپ  نانخس  زا  تسا  یبختنم  هک  تسا  هغالبلا " جهن  " باتک شینادواج  رثا  نیرتگرزب  دوب و  یسلجتم  دیـشروخ  نوچمه  ، بدا

یملع راثآ  رظن  زا  یضترم  دیس  تسا . میرک  نآرق  زا  رت  نیئاپ  يا  هبترم  دح و  رد  اهباتک و  همه  قوفام  ، ناسانش نخس  همه  تداهش  هب  هک 
تکرب زا  ، راوگرزب ود  نیا  ار  اهنیا  دور . یم  رامش  هب  عیـشت  ملاع  نادنمـشناد  نیرتگرزب  زا  یکی  هتـشاذگ  راگدایب  هک  يریـسفت  یهقف و  و 

هک ییاهبنارگ  تامدخ  یملع و  رظن  زا  ، عیشت خیرات  رد  هک  (، 54) دیفم موحرم  ، اهبش زا  یکی  دنا . هدرک  بسک  ، شیوخ یمارگ  ردام  دوجو 
تـسد (ع ) ارهز همطاف  هک  دید  باوخ  رد  ، دوش یم  هدرمـش  ، ردقیلاع یهیقف  هتـسجرب و  یفلؤم  راوگرزب و  يداتـسا  ، تسا هدرک  بهذم  هب 

دیفم موحرم  زومایب . هقف " " اهنآ هب  ریذپب و  ار  منادنزرف  دومرف ـ : دش و  دجسم  دراو  ، هتفرگ ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  دوخ  نادنزرف 
سیردت هب  زور  ره  لثم  ات  تفر  دوب ـ  شـسیردت  لحم  هک  دجـسم ـ  هب  نادادـماب  تفر . ورف  تریح  تفگـش و  رد  دـش و  رادـیب  باوخ  زا 

هب ریذپب و  ار  منادنزرف  تفگ ـ : دش و  دجسم  دراو  یضر  یـضترم و  شزیزع  نادنزرف  هارمهب  رـصان ـ  رتخد  همطاف ـ  ، تقو نیا  رد  دزادرپ .
دوخ راوگرزب  ردام  گوس  رد  یضر  دیـس  دندمآ . لئان  یلمع  دنلب  هیاپ  هب  ماجنارـس  دش و  لوغـشم  اهنآ  میلعت  هب  دیفم  زومایب ! هقف " " اهنآ

یـضر دیـس  تسا . هدش  حیرـشت  ، همطاف تالامک  لئاضف و  ، راعـشا نیا  رد  تسا . طبـض  وا  ناوید  رد  هک  ، تسا هدورـس  يزیگنا  مغ  راعـشا 
یتفرگ و هزور  ، مرگ ياهزور  يدـش . لمحتم  ار  اه  تقـشم  يدرک و  يرپس  دـهز  ینمادـکاپب و  ار  راگزور  دـیامرف ـ : یم  شردام  هرابرد 

نوبغم ، دوش لمحتم  ، تشهب شیاسآ  رطاخب  ار  یگدـنز  ياه  یتخـس  ناهج  نیا  رد  هک  سک  ره  يدوب . لوغـشم  ادـخ  تدابعب  ، رات ياهبش 
دنهدیم یهاوگ  مدرم  همه  دندوب ! زاین  یب  ردپ  دوجو  زا  ناشنادنزرف  ، دـندوب وت  یـسانش  هفیظو  یکاپ و  یبوخب و  ، ناردام همه  رگا  تسین .

(55 .) درک تیبرت  راوگرزب  ینادنزرف  اریز  ، دوب تباجن  هنومن  وا  هک 

هنمح

دینارورپ ینادـنزرف  دوخ  شوغآ  رد  همیما  تسا . بائر  نب  شحج  رـسمه  همیما " " ادـخ لوسر  ياه  همع  زا  یکی  ادـخ  لوسر  همع  رتخد 
وا تسا . هنمح " " ناتساد نیا  هتـسجرب  نامرهق  ، شنادنزرف زا  یکی  ( 56 .) دنراد یتمظع  ترهش و  مادک  ره  ، مالـسا ناشخرد  خیرات  رد  هک 

دربـشیپ هار  رد  دـنتفریذپ و  بلق  میمـص  زا  ار  مالـسا  ، ردـقیلاع جوز  نیا  دـمآرد . ریمع " نب  بعـصم  " دوخ یمارگ  يومعرـسپ  يرـسمهب 
دوب هنیدم  ناناملسم  هب  هکم  نیکرـشم  یماقتنا  هلمح  تقیقح  رد  هک  ، دحا گنج  دندرک . يراکادف  هزرابم و  ، غیرد یب  ، نآ سدقم  فادها 
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نمـشد لماک  تازیهجت  هن  ناناملـسم  ، گنج نیا  رد  داتفا . قافتا  ، هنیدم یکیدزن  رد  ، تفرگ یم  ماجنا  ، لماک تازیهجت  گرب و  زاس و  اب  و 
زا یضعب  رگا  صالخا ! دوب و  نامیا  ، دنتشاد هک  يزیچ  اهنت  دننک . يربارب  اهنآ  اب  دنتسناوت  یم  ، یهاپس دارفا  دادعت  ظاحل  زا  هن  دنتشاد و  ار 

نیا تلفغ  هابتـشا و  اـما  دوب . یمتح  نیملـسم  يزوریپ  ، دـندرکیمن هیلخت  ادـخ ! ربماـیپ  روتـسد  فـالخرب  ًاهابتـشا و  ار  دـحا  هپت  ناناملـسم .
. دمآ دورف  هنمح  شود  رب  ، تسکش راب  ینیگنس  رتشیب  داد ! نتشکب  ار  يا  هتسجرب  دارفا  دروآرابب و  نارگ  یتسکـش  ناناملـسم  يارب  ، هورگ

نایاپب گنج  داد . ماجنا  ، تماهـش تقد و  اب  ار  دوخ  فیاظ  دوب و  نیحورجم  نامـسناپ  نامرد و  بآ و  نیمأت  راد  هدـهع  ، گـنج نیا  رد  وا 
ات تخاس . یمن  هاگآ  ، گنج نادیم  ناگدش  هتشک  زا  ار  اهنآ  سکچیه  اما  دنتفرگ . یم  ار  دوخ  ناگتـسب  غارـس  دندمآ و  یم  اهنز  دیـسر .
ات دینادرگ . علطم  ، دندوب هدش  حورجم  ای  هتـشک  هک  ینازابرـس  لاح  زا  ار  اهنآ  کیاکی  ، راوگرزب نآ  دندیـسر . ادـخ  لوسر  روضحب  هکنیا 

دنوادخ نوعجار ! هیلا  انا  انا هللا و  تفگ ـ : هنمح  دـش ! دیهـش  ادـخ  هار  رد  هللادـبع ـ  تردارب ـ  ، هنمح دومرف ـ : دیـسر . هنمح  هب  تبون  هکنیا 
انا انا هللا و  تفگ ـ : هنمح  دش ! هتـشک  ادخ  هار  رد  زین  هزمح ـ  تزیزع ـ  یئاد  دومرف ـ : هراب  رگید  درذـگرد ! شناهانگ  زا  دـنک و  شتمحر 

! دش ادـخ  هار  دیهـش  زین  بعـصم ـ  تزیزع ـ  رـسمه  دومرف ـ : نآ  زا  سپ  درذـگرد ! شناهانگ  زا  دـنک و  شتمحر  دـنوادخ  نوعجار ! هیلا 
هچ تفگ ـ : ، دادـیم ناـشن  تماقتـسا  ربـص و  درکیم و  شزرمآ  بلط  دوـخ  یئاد  ردارب و  يارب  تفگ و  یم  عاـجرتسا " " نونکاـت هک  هنمح 
وا هب  سپـس  دـننادیمن ! ادـج  ناشیا  زا  ار  دوخ  اهنز  تسا و  یتلزنم  ماقم و  نانز  لد  رد  ار  نادرم  دومرف ـ : ادـخ  ربمایپ  دوب ! یتخـس  گـنج 
رد وناب  نیا  مداتفا ؟ شنادنزرف  یمیتی  دایب  درک ـ : ضرع  یتفگن !؟ هزمح  هللادبع و  هرابرد  هک  یتفگ  ینخـس  ، بعـصم هرابرد  ارچ  دومرف ـ :

(57 .) داد وا  هب  زین  یمهس  یگنج  مئانغ  زا  ادخ  ربمایپ  تشاد و  روضح  زین  ربیخ  گنج 

هموصعم همطاف 

هب ابحرم  متیـسه ـ ! ير  لها  ام  میتفگ : ام ـ ! یمق  ناردارب  هب  ابحرم  میتسه ـ . ير  لها  اـم  مالـسلا ـ  هیلع  مظاـک  یـسوم  ماـما  یمارگ  رتخد 
. دش لدب  در و  ماما  ،و  دندوب هدش  بایفرـش  (ع ) قداص ماما  تمدـخ  هک  ير  مدرم  زا  یهورگ  نایم  راب  دـنچ  وگتفگ  نیا  اه ! یمق  ناردارب 

نآ تسا و  یمرح  ار  نینمؤـملاریما  ، تسا هنیدـم  نآ  تسا و  یمرح  ار  ربماـیپ  تسا . هکم  نآ  تسا و  یمرح  ار  دـنوادخ  دوـمرف ـ : هاـگنآ 
رب تشهب  ، دـنک ترایز  ار  وا  سک  ره  دوش . یم  نفد  اجنآ  رد  ، نم نادـنزرف  زا  ینز  يدوزب  تسا . مق  نآ  تسا و  یمرح  ار  ام  تسا . هفوک 

مدرم درک و  هراشا  وا  نفد  لحمب  ، مشـش ماما  شراوگرزب  دج  هک  دوب  هدشن  دلوتم  ردام  زا  ، هموصعم همطاف  زونه  ( 58 .) دوش یم  بجاو  وا 
هدومرف هک  تسا  يدحب  ، هعیـش ردقیلاع  ناماما  رظن  رد  ، مق مدرم  تمظع  دوتـس . ، دننک یم  ادیپ  ار  شرهطم  مرح  يرادساپ  راختفا  هک  ار  مق 

یم یگدنز  نامیا  اب  گرزب و  یمدرم  رهـش  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخب  ، تمظع نیا  ( 59 !) دش یم  عیاض  نید  ، دندوبن اه  یمق  رگا  دـنا ـ :
تکرب زا  دادغب  هک  يروطنامه  دومرف ـ : دـنکفا . یم  هیاس  رهـش  نانکاس  رـس  رب  ، تداعـس تینما و  هک  تسا  ناشیا  دوجو  تکرب  زا  دـننک .

لاب و يا  هتشرف  مق  رهش  رب  دومرف ـ : (ع ) مشش ماما  ( 60 .) تسا ناما  رد  ، مدآ نب  ایرکز  تکرب  زا  مه  مق  ، تسا هدوسآ  الب  زا  (ع ) مظاک ماما 
درک هراشا  هللادبع  نب  یـسیع  هک  هاگنآ  دنک . یم  بوذ  ار  وا  ، کمن نوچمه  ، دنک ءوس  دصق  نآ  هرابرد  يراکمتـس  رگا  تسا . هدوشگ  رپ 
لزان ناشیا  رب  ار  دوخ  تاکرب  دینادرگ و  بآریـس  شیوخ  تمحر  ناراب  هب  ار  ناشیا  نیمزرـس  دنوادخ  مق . لها  رب  ادخ  مالـس  دومرف ـ : و 

شناد و دنتـسه . مهف  بحاص  ملاع  هیقف و  دـندوعق . مایق و  دوجـس و  عوکر و  لها  اهنآ  دـنک . لیدـبت  یکین  هب  ار  ناـشیا  ياهیدـب  دـنک و 
نآ هرابرد  يراکمتـس  چیه  میناشیا . زا  ام  دنیام و  زا  مق  لها  تسا . سدقم  ، مق كاخ  دومرف ـ : زین  و  تسا . عمج  اهنآ  رد  ، تداع ثیدح و 

تسا و كاپ  ، تسام نایعیـش  ام و  نیمزرـس  ، مق دومرف ـ : زین  و  دوش . یم  منهج  شتآ  راتفرگ  رتدوز  هچ  ره  هکنیا  زج  ، دنک یمن  ءوس  دصق 
ناشیا هرابرد  یـسک  رگا  ، دـننکن تنایخ  دوخ  ینید  ناردارب  هب  نیمزرـس  نیا  مدرم  هاگره  تسا . هتفریذـپ  ار  تیب  لها  ام  تیـالو  سدـقم .
طلسم ناشیا  رس  رب  ار  داهندب  نارابج  دنوادخ  ، دنوش یتنایخ  نینچ  بکترم  هاگره  دوش . یم  رفیک  راتفرگ  رتدوز  هچ  ره  ، دنک یئوس  دصق 

ـ : تشاد ضرع  درک و  دنلب  نامسآ  يوسب  ار  رس  هاگنآ  دنتـسه . ام  قح  ناگدننک  تیاعر  ام و  مئاق " " راصنا مق  مدرم  هک  دینادب  دنک . یم 
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ام و نارای  مق  لها  ام و  ياه  مچرپ  ، ناـسارخ لـها  دومرف ـ : زین  و  هد . تاـجن  یتکـاله  ره  زا  راد و  هاـگن  يا  هنتف  ره  زا  ار  مق  مدرم  ایادـخ 
هنایشآ ، مق دومرف ـ : مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ( 61 .) میناشیا زا  ام  ام و  زا  رهـش  نیا  مدرم  ام و  مکحم  راوتـسا و  نارادفرط  ، هفوک لها 

ناریپ هرخـسم  تناها و  هطـساوب  ناشناردـپ و  تیـصعم  هطـساوب  ناشیا  ناناوج  زا  یهورگ  نکل  تسا . ناشیا  نایعیـش  ياوأم  دـمحم و  لآ 
ـ : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنک . یم  رود  ناشیا  زا  ار  يدب  زیچ  رهو  نانمـشد  رـش  دنوادخ  ، فصو نیا  اب  دیـسر . دنهاوخ  تکالهب 

رهـش نیا  رگا  دـنک و  روهظ  هک  یماگنه  ات  تسام  مئاق " " تبیغ نامز  رد  نیا  دنـشاب و  تجح  نارگید  رب  ، نآ مدرم  مق و  هک  دـیایب  ینامز 
هدش عفد  نآ  زا  الب  هک  دیروایب  يور  نآ  فارطا  مقب و  ، دندش هنتف  راچد  اهرهش  هاگره  دومرف ـ : زین  و  دیعلب . یم  ار  دوخ  مدرم  نیمز  ، دوبن

لاوما سمخ  هک  دنتـسه  یمدرم  نیتسخن  2 ـ دـنا . هدرک  همئا  رب  فقو  ار  كالما  زا  رایـسب  1 ـ دنراد : يرایـسب  رخافم  ، مق مدرم  ( 62 .) تسا
نب ایرکز  ریظن  دـنا . هداد  رارق  تبحم  دروم  نفک  هیدـه و  هلیـسوب  ار  اـه  یمق  زا  يرایـسب  (ع ) همئا 3 ـ دنداتـسرف . (ع ) همئا تمدخ  ار  دوخ 
هماج دنا . هدـش  رختفم  ، تعلخ يرتشگنا و  تفایردـب  ناراوگرزب  نآ  زا  اه  یمق  زا  یـضعب  هللادـبع و ... نب  یـسیع  ، مدآ نب  ایرکز  ، سیردا

نب یلع  نادنزرف  و  (ع ) قداص ماما  دالوا  يوضر و  تاداس  زا  يرایسب  روبق  4 ـ دندیرخ . رانید  رازهکی  هب  یعازخ  لبعد  زا  ار  (ع ) اضر ماما 
رهـش نیا  رد  (ع ) هموصعم همطاـف  تبرت  دوـجو  ، مق تاراـختفا  زا  یکی  ، اـهنیا رب  هوـالع  تسا . مق  كاـخ  رد  ، ینیـسح تاداـس  و  (ع ) رفعج
رتخد ، همطاف ربق  موش ! تیادف  متفگ ـ : تسامش ! شیپ  ام  زا  يربق  ، دعـس يا  دومرف ـ : نمب  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  دیوگ : یم  دعـس  ، تسا

ربق ترایزب  هاگره  تشهب . تسوا  يارب  ، دـشاب انـشآ  وا  قحب  هک  یلاـح  رد  ، دـنک تراـیز  ار  وا  سک  ره  يرآ . دومرف ـ : تسا ؟ (ع ) یـسوم
(63 ...) هللا هوفص  مدآ  ای  کیلع  مالسلا  وگب : هاگنآ  ، وگب دمح  راب  حیبست و 33  راب  ریبکت و 33  راب  تسیاب و 34  شرس  دزن  هلبقب  ور  ، یتفر

راپسهر هنیدم  زا  ، دوب ردارب  رادید  رارقیب  قاتـشم  هک  ، هموصعم همطاف  دعب  لاسکی  دندش . امرف  فیرـشت  ناسارخب  متـشه  ماما  لاس 200  رد 
دوخ مداخب  خسرف . هد  دـنتفگ ـ : تسا ؟ خـسرف  دـنچ  مق  ات  دیـسرپ ـ : درک . ادـیپ  یتلاسک  ، دیـسر هواس  رهـش  هب  هک  یماگنه  دـش . ناسارخ 

. دنتفاتش شلابقتسا  هب  ، دوب اهنآ  ولج  رد  جرزخ  نب  یسوم  هک  رهـش  ناگرزب  ، دوش مق  دراو  هکنآ  زا  شیپ  دروایب . مقب  ار  وا  هک  داد  روتـسد 
زا سپ  یـسوم  تفگ . دوردب  ار  یگدنز  هاگنآ  دنام . وا  ۀـناخ  رد  زور  هدـفه  تخاس . دوخ  هناخ  دراو  ار  وا  تفرگ و  ار  هقان  راهم  یـسوم 

(64)و درپس كاخب  ار  شکاپ  دسج  ، دـش یم  هدـیمان  نالباب " دوب و" شدوخ  کلم  هک  ینیمز  هعطق  رد  ، مزال تامارتحا  تافیرـشت و  ماجنا 
یلع نب  دـمحم  نب  یـسوم  رتخد  ، دـمحم ما  درک . انب  يدـبنگ  نآ  رب  (، (ع مهن ماما  رتخد  ، بنیز ماجنارـس  درک . انب  نآ  يور  ایروب  زا  یفقس 

. تسا ناهج  نایعیش  هاگترایز  زورما  شسدقم  مرح  دندرک . نفد  شرانک  رد  ًادعب  زین  ار  اضرلا 

هلهس

جاودزا نیا  لوصحم  درک . جاودزا  کلام " " ماـنب يدرم  اـب  تیلهاـج  کـیرات  هرود  رد  دـنا . هتـشون  میلـس " ما  " ار شا  هینک  ناـحلم  رتخد 
یگدوـلآ زا  ار  دوـخ  ، مالـسا ردـقیلاع  ربماـیپ  تثعب  اـب  دراد . ترهـش  ییاـسراپ  لـقع و  هـب  هـک  تـسا  ییوناـب  " سنا . " ماـنب تـسا  يرـسپ 

هکلب ، دوب هدرپسن  نارگید  لایما  تسدب  ار  دوخ  فطاوع  لقع و  اهنت  هن  هک  تسا  یناوناب  زا  یکی  زین  وا  دش . ناملـسم  درک و  كاپ  ، كرش
شرهوش هکنیمه  تشادـن . روضح  شرهوش  هک  دروآ  يور  مالـسا  سدـقم  نیئآ  هب  یماگنه  وا  دیـشوک . یم  زین  نارگید  تیادـه  هار  رد 

نم ما . هدشن  هارمگ  نم  ، هن داد ـ : خساپ  يدش !؟ هارمگ  زین  وت  تفگ ـ : وا  هب  ، تسا هتشادرب  هلیبق  نییآ  زا  تسد  يو  هک  تفای  عالطا  دمآ و 
رب ار  نیتداهـش  زین  کلام  هللا . لوسر  ًادـمحم  نا  دهـشا  هللا . الا  هلا  ال  وگب : تفگ ـ : شرهوشب  هاگنآ  ما . هدروآ  نامیا  ، راوگرزب درم  نیا  هب 

دـساف ار  مرـسپ  تفگ ـ : هلهـس  هب  ، دوب هدش  تحاران  دوخ  دنزرف  ندروآ  مالـسا  زا  هک  كرام  ردپ  ( 65 .) دش ناملـسم  درک و  يراج  نابز 
هتـشک ربخ  هکنیمه  دیـسر . لتقب  نانمـشد  زا  یکی  تسدـب  تفر و  نوریب  هناـخ  زا  نآ  زا  سپ  ما . هدرکن  دـساف  ار  وا  تفگ ـ : هلهـس  نکن .
يدرم دقعب  وا  تقفاوم  اب  هاگنآ  منک . گرزب  ار  وا  مهدب و  ریـش  یفاک  دحب  ار  سنا  مرـسپ  دـیاب  نم  تفگ ـ : ، دینـش ار  دوخ  رـسمه  ندـش 

. درک دشر  یفاک  هزادنا  هب  لفط  داد . ماجنا  دیاش ـ  دـیاب و  هک  نانچنآ  ار ـ  يردام  سدـقم  هفیظو  دـینارذگ و  ار  نارود  نیا  میآرد . رگید 
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. دوب هدنام  یقاب  كرـش  نیئآ  هب  زونه  هحلطوبا  دمآ . شیراگتـساوخب  هحلطوبا " " مانب يدرم  ماگنه  نیا  رد  دوب . هدرک  افو  دوخ  دهعب  ردام 
ار یبوچ  اـی  درادـن ! یناـیز  دوس و  وت  يارب  هک  یتـسرپ  یم  ار  یگنـس  وت  تفگ ـ : نینچ  درک و  يراددوـخ  وا  تساوـخرد  لوـبق  زا  هلهس 

هتساخرب لد  زا  نوچ  درک و  ار  دوخ  راک  ، هلمج نیا  يرب !؟ یم  يا  هدیاف  هچ  راکنیا  زا  تسا ! راجن  کی  تسد  هتخاس  هک  ینک  یم  هدجس 
مهد و یم  تبثم  خساپ  وت  تساوخردب  ، يوش ناملسمرگا  متسین . هیرهمرکفب  نم  : دوب هتفگ  وا  هب  هلهـس  هک  صوصخب  تسـشن . لد  رب  ، دوب

سدقم نیئآ  هب  هنامیمـص  ، هلهـس ياهقیوشت  اه و  ییامنهار  ریثأت  تحت  ، هحلطوبا تسا ! نم  هیرهم  وت  مالـسا  مشوپ . یم  مشچ  زین  هیرهم  زا 
ار وا  دـش و  لـئاق  مارتحا  وا  يارب  هنوگچ  میدـید  هک  تشاد  يرـسپ  دوخ  نیـشیپ  رهوش  زا  دـمآرد . ناناملـسم  فص  رد  دـیورگ و  ، مالـسا

ادـخ هاگردـب  ربمایپ  دـنک . اعد  سنا  هرابرد  هک  درک  تساوخرد  ادـخ  ربمایپ  زا  رابکی  ، هتـشذگ نیا  زا  دیـسر و  دـشر  دـحب  ات  درک  تبحم 
ایندب هللادبع  مانب  يرسپ  زین  مود  رـسمه  زا  ( 66 .) نادرگ كرابم  يا  هداد  واب  هچنآ  نک و  دایز  ار  شدـنزرف  لام و  ایادـخ  تشاد ـ : هضرع 

یم زامن  هاگره  دومرف ـ : وا  هب  رابکی  دـناوخ . یم  زامن  دـمآ و  یم  يو  هناخب  مالـسا  گرزب  ربمایپ  یهاگ  تسا . قاحـسا " " ردـپ هک  دروآ 
: دــیوگ یم  هـک  نـک  تلأــسم  وا  زا  یهاوـخ  یم  هـچ  ره  يوـگب و  ریبـکت  راــب  هد  دــمح و  راــب  هد  حــیبست و  راــب  هد  ار  ادــخ  یناوـخ 

ربهر هکنیا  تلع  یـضعب  درکیم . باطخ  رداـم  ار  وا  درب و  یم  وا  يارب  زین  يا  هیدـه  ، مالـسا یمارگ  ربماـیپ  یهاـگ  ( 67 !) يرآ ، يرآ ، يرآ
رـسمه زا  تسا . هدش  هتـشک  شردارب  اریز  ، منک یم  محرت  وا  هب  دومرف ـ : ، دندیـسرپ ، دنک یم  تفر  دـمآ و  يو  هناخب  دایز  مالـسا  ردـقیلاع 

ناج دـش و  بلقنم  لفط  لاح  ، دوب هتفر  دوخ  ياهراک  ماجنا  یپ  ، ردـپ هک  يزور  دوب . ردام  ردـپ و  هقـالع  دروم  هک  تشاد  يرـسپ  شمود 
ات دزاسن  هاگآ  لفط  گرم  زا  ار  هحلطوبا  سکچیه  تفگ ـ : نایفارطا  هب  درپس . كاخب  درک و  نفک  داد و  لسغ  ار  دوخ  لفط  ، رداـم درپس .
هب هکنیا  نودب  ، دش دراو  شرسمه  هکنیمه  تسـشن . رهوش  ندمآ  راظتنا  رد  درک و  ایهم  یماش  تسارآ و  ار  دوخ  هاگنآ  میوگب . واب  مدوخ 

! دنتخیمآرد مه  اب  ماش  فرص  زا  سپ  و  درک . توعد  ماش  فرصب  ار  وا  ، دهدب يو  لاح  زا  ندش  هاگآ  لفط و  زا  نتفرگ  غارـس  تصرف  وا 
: تفگ هحلطوبا  هن ؟ ای  ، دهدب سپ  وا  هب  دیاب  ، درک هبلاطم  هاگره  ، دراپسب تناما  هب  یسک  شیپ  ار  یلفط  یسک  رگا  ، هحلطوبا تفگ ـ : سپس 

رـسمه ياه  هتفگ  زا  ار  وا  دمآ و  ادـخ  ربمایپ  تمدـخ  هحلطوبا  تفرگ . سپ  ، دوب هداد  ادـخ  ار  هچنآ  نیاربانب  تفگ ـ : دـهدب ! سپ  دـیاب   ـ
دش و رادراب  هلهـس  دنادرگ ! كرابم  امـش  رب  ، داتفا قافتا  بشید  هچنآ  دـنوادخ  دومرف ـ : درک . هاگآ  ، دوب هداتفا  قافتا  هک  يا  هعقاو  دوخ و 
ار وا  ماک  ات  ربب  ربمایپ  دزنب  امرخ  يرادـقم  اب  ار  لـفط  تفگ ـ : شیوخ  رـسمهب  تشذـگ  دازون  دـلوت  زا  هک  زور  تسیب  دروآ . ایندـب  یلفط 
. تخادرپ ندیکمب  لفط  تشاذگ و  شناهد  رد  هدش  مرن  يامرخ  يردق  دیناباوخ و  ار  لفط  ادـخ  ربمایپ  دـنک . باختنا  ار  شمان  درادرب و 

نم دزنب  ار  وا  مردام  هک  تسا  نم  ردارب  ، لفط نیا  دومرف ـ : تشاذگ و  هللادبع " " ار لفط  مان  هاگنآ  دنتـسه ! دـنمقالع  امرخب  راصنا  دومرف :
نایم رد  درک و  زاـغآ  ار  دوخ  یگدـنز  ، دوب هتفرگ  رارق  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  ، صاـخ تیاـنع  دروم  هک  یلفط  ، بیترتنیدـب تسا . هداتـسرف 

يوناـب نیا  دـندرک . متخ  ار  نآرق  دـندوب و  نآرق  يراـق  یگمه  هک  دوـب  رـسپ  تفه  ار  وا  دـنیوگ ـ : دروآ . تسدـب  خـماش  یماـقم  راـصنا 
" نینح " گنج رد   ، دوب رادراب  هللادـبع  شدـنزرفب  هک  یلاح  رد  درک و  تعیب  ادـخ  ربماـیپ  اـب  ، درک راـیتخا  ار  مالـسا  هکنآ  زا  سپ  ، ناـمرهق
. دوب نیحورجم  نامسناپ  نامرد و  ناگنشت و  ندرک  باریس  راد  هدهع  وا  دوب . هتسج  تکرـش  ربیخ  دحا و  گنج  رد  زین  البق  درک . تکرش 

هیفـص اب  ادـخ  ربمایپ  ، ربیخ گنج  زا  دـعب  دوب . هدرک  لیامح  مه  يرجنخ  هدادـن و  تسد  زا  زین  ار  طایتحا  ، گـنج ود  ره  رد  لاـح  نیع  رد 
دوـخ اـب  ، میلـس ما  ، هللا لوـسر  اـی  درک ـ : ضرع  نینچ  گـنج  زور  رد  هحلطوـبا  تشاد . هدـهع  رب  وناـب  نـیمه  ار  وا  شیارآ  درک و  جاودزا 
دازآ نیا  تفگ ـ : میلس  ما  هب  یکی  دردب ! ار  شمکش  دش . کیدزن  نمب  یکرشم  رگا  هک  تسا  هتـشادرب  دومرف ـ : تسا ! هتـشادرب  يرجنخ 
دروم ار  هلهـس  دز و  زیمآ  تیاضر  يدـنخبل  ادـخ  ربمایپ  دـننک . رارف  وت  گنچ  زا  راذـگن  نک و  هاـتوک  ار ـ  اـهنآ  رـش  شکب و  ار  ناگدـش 

(68 .) داد رارق  شزاون  تبحم و 

کیرش ما 
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مالـسا خیرات  عیاقو  نیرتزیگنا  تفگـش  زا  یکی  ، مالـسا گرزب  ياوشیپ  هب  شیبلق  هقالع  وا و  ندروآ  مالـسا  ناتـساد  میکح  نبرباج  رتخد 
ادخ و ربمایپ  هب  ندش  قحلم  يارب  درک و  كرت  ار  نطو  كاخ  ، ناناملسم زا  یضعب  هارمه  دیورگ و  مالـسا  نیئآب  هکم  رد  شرـسمه  تسا .
هک دنداد  یم  لامتحا  نیکرشم  دوب و  رطخ  ضرعم  رد  هک  ار  کیرـش  ما  دش و  هنیدم  راپـسهر  ، دندوب هدمآ  درگ  هنیدم  رد  هک  یناناملـسم 

اهنآ تفرگ و  یم  سامت  هکم  نانز  اب  هنایفخم  ، کیرش ما  اریز  دوبن . مه  لیلد  یب  اهنآ  لامتحا  تشاذگ . ياجب  ، تسا هدش  ناملـسم  زین  وا 
هدمآرد وا  نیدب  مه  وت  ایوگ  دـنتفگ ـ : دـندمآ و  وا  دزن  شرهوش  ناگتـسب  زا  يا  هدـع  ماجنارـس  دـنوش . ناملـسم  هک  درک  یم  توعد  ار 

تکرح دنتـساوخ  یم  هک  یعقوم  داد : میهاوخ  تخـس  يا  هجنکـش  ارت  دنتفگ ـ : ما . هدمآرد  وا  نیدب  مهنم  يرآ ! ، ادخب داد ـ  خـساپ  يا !؟
وا هب  لسع  نان و  اهنت  ، هار رد  دنداتفا . هارب  دندرک و  راوس  دوبن ـ  ناشنارتش  نایم  رد  نآ  زا  رتدـب  هک  وخدـب ـ  يرتش  رب  ار  کیرـش  ما  ، دـننک
هس تدم  فرظ  درک . بلـس  وا  زا  ار  ناوت  بات و  جیردتب  ، دیدش یگنـشت  هار و  جنر  دیـشروخ و  ترارح  تدش  دوش . هنـشت  ات  دنداد  یم 

دنداتفا و راک  زا  شرگید  ساوح  شوگ و  مشچ و  جیردتب  ، دوب اسرفناوت  ياه  هجنکش  نیا  راتفرگ  ، تماقتسا اب  يوناب  نیا  هک  يزور  هنابش 
اراوگ نیریش و  ردقچ  ، فده هار  رد  گرم  هجنکش و  ، دنتـسه فده  نامیا و  لها  هک  یمدرم  يارب  یتسار  تفرگ . رارق  گرم  ۀناتـسآ  رد 

یم ورف  میلـست  رـس  ، تسخن لحارم  نامه  رد  درادـن و  ار  ییاه  هجنکـش  نینچ  لمحت  تردـق  ، نز کی  هیحور  هکنیا  لاـیخب  اـهنآ  تسا !!!
هدارا رد  یللخ  مه  گرم  هک  دنمهفب  دنهاوخ  یم  هزات  اما  دـندز . یناسنا  ریغ  لامعا  نینچ  ماجناب  تسد  ، دـتفا یم  سامتلا  زجعب و  دروآ و 

دیشروخ هعشا  ربارب  رد  کیرش  ما  هکیلاح  رد  دنتشارفارب و  ار  اه  همیخ  ، دندیـسر دصقمب  هک  مه  یتقو  دزاس . یمن  دراو  نانیا  تماقتـسا  و 
یتخـسب هک  کیرـش  ما  رادرب :! تنید  زا  تسد  دنتفگ ـ : واب  ، موس زور  دندرب . یم  هانپ  اه  همیخ  هیاس  هب  دوخ  تخادـگ  یم  تخوس و  یم 

زگره هک  دـینامهف  اهنآب  درک و  نامـسآ  هب  هراشا  شیوخ  تسد  اب  ، تشادـن ملکت  يورین  رگید  دـنک و  كرد  ار  اهنآ  بلاطم  تسناوت  یم 
ناهج نیا  یعیبط  يدام و  ياه  هار  مامت  زا  هک  دارفا  کمکب  ، یبیغ تسد  یهاگ  هک  اجنآ  زا  دراد ! یمنرب  ، هناگی يادخ  شتـسرپ  زا  تسد 

دیدرگ و رادروخرب  یبیغ  ددم  نیمه  زا  زین  کیرـش  ما  ، دـشخب یم  شیاسآ  ار  اهنآ  دـیآ و  یم  ، دـنراودیما قح  فطلب  اهنت  هدـش و  دـیمون 
ما تاجن  اهنت  ، یبیغ ددم  نیا  هدیاف  درک . تریح  تفگـش و  رد  قرغ  ، دندرک یم  هدافتـسا  ِءوس  وا  یـسکیب  فعـض و  زا  هک  ار  يدارفا  همه 

. دنتـشگ رادیب  یتخبدب  تلفغ و  باوخ  زا  دیدرگ و  مرن  زین  لدگنـس  محر و  یب  يا  هدـع  بلق  نآ  تکرب  زا  هکلب  دوبن . گرم  زا  کیرش 
ما هنیـس  هک  مدرک  ساسحا  ، مداد یم  تسد  زا  متـشاد  ار  دوخ  ناوت  ورین و  نیرخآ  هک  یماـگنه  ـ : دیونـشب کیرـش  ما  ناـبز  زا  ار  ناـیرج 

نیمز نایم  رد  دـش و  رود  نم  زا  کـشم  اـما  ، مدیـشون یمک  تسه . ما  هنیـس  يور  رب  یبآ  کـشم  مدـید  ، مدوشگ ار  ممـشچ  دـش . کـنخ 
هرابود مدیشون . يردق  و  دش . کیدزن  نمب  بآ  کشم  زاب  متشادن . نآب  یسرتسد  متسیرگن و  یم  نآب  هریخ  هریخ  نم  دنام . قلعم  نامـسآ 

بآ کشم  ، راب نیموس  تفرگ ـ  رارق  ، مشاب هتـشادن  نآ  هب  یـسرتسد  هک  يا  هلـصاف  رد  ، نامـسآ نیمز و  نایم  رد  دـش و  رود  نم  زا  کشم 
نوریب اه  همیخ  زا  اهنآ  مدرک . وشتسش  متخیر و  شیوخ  سابل  ندب و  رب  ار  نآ  هدنامیقاب  مدش و  بآریس  ات  میدشون  رابنیا  دمآ . نم  يوسب 
دنوادخ دننارگید . ادخ  نمـشد  متفگ ـ : يا !؟ هدروآ  اجک  زا  ار  بآ  ، ادخ نمـشد  دنتفگ ـ : دنتـشگوربور . بیجع  هنحـص  نیا  اب  دندمآ و 

شیپ ور  نیا  زا  تسا . بآ  زا  رپ  اهکـشم  دندید  نکل  دنتفر . شیوخ  ياهکـشم  يوسب  همیـسارس  اهنآ  داتـسرف ! بآ  میارب  ، نم تاجن  يارب 
ظفح اـم  رـش  زا  ارت  داد و  بآ  وـتب  اـجنیا  رد  هک  یـسک  ناـمه  تساـم . يادـخ  وـت  يادـخ  هک  میهد  یم  یهاوـگ  دـنتفگ : دـندمآ و  نـم 

ناشیا نامـشچ  شیپ  زا  یتسرپاوه  تلاـهج و  میخـض  ياـه  هدرپ  هک  دوب  یبیغ  ددـم  نیمه  هجیتن  رد  تسا . ربماـیپ  نآرق و  ةدنتـسرف  ، درک
زا يو  تکرب  زا  هک  دـندوب  وناب  نیا  رازگـساپس  هراومه  دـندمآ و  هنیدـمب  ، کیرـش ما  قاـفتا  هب  دـندش و  ناملـسم  یگمه  دـش و  هدـیرد 
نآ هب  ار  شدوخ  ، تشاد مالـسا  راوگرزب  ربهر  هب  هک  یقایتشا  تدش  رثا  رب  وا  دیبات . زین  اهنآ  بلق  رد  مالـسا  رون  دـنتفای و  تاجن  یهارمگ 
رد دناوخب  ار  بش  زامن  هک  دوب  فظوم  وا  دنرادن . نرگید  هک  تسا  یتایـصوصخ  ياراد  ادـخ  ربمایپ  هک  تسناد  دـیاب  دیـشخب . ترـضح 

راهچ زا  رتشیب  یحلاصم  رب  انب  ادخ  لوسر  اما  دنریگب . دنناوت  یمن  مئاد  نز  راهچ  زا  رتشیب  مدرم  ریاس  تسا . بحتسم  نارگید  رب  هک  یلاح 
نآ رب  ، هیرهم دقع و  هغیص  يارجا  جاودزا و  مسارم  ماجنا  نودب  ، دیشخب یم  ترضح  نآ  هب  ار  دوخ  ینز  رگا  هکنیا  رگید  تشاد . مئاد  نز 
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هس ، بازحا هروس  هیآ 50  نمـض  میرک  نآرق  دـنک . جاودزا  شنارـسمه  اب  تشادـن  قح  سکچیه  مه  ربمایپ  زا  دـعب  دوب . لالح  ترـضح 
هیرام لثم  ینازینک  2 ـ هدرک . جاودزا  اـهنآب  هداد و  هیرهم  اـهنآ  هب  هک  ینارـسمه  1 ـ درامـش : یم  لالح  راوگرزب  نآ  رب  ار  ناـنز  زا  هتـسد 

نآ هب  ار  دوـخ  ، هیرهم نتفرگ  نودـب  هـک  ییاـهنآ  3 ـ دروآ . ایندـب  ربماـیپ  هناـخ  رد  زین  (ع ) میهاربا ماـنب  يرـسپ  ، یگدرب لاـحرد  هک  هـیطبق 
ءافا امم  کنیمی  تکلم  ام  نهروجا و  تیتآ  یتاللا  کجاوزا  کل  انللحا  انا  یبنلا  اهیا  ای  : " تسا نیا  روکذم  هیآ  دندیـشخب . یم  راوگرزب 

یبنلل اهـسفن  تبه  نا و  هنمؤم  هأرما  کعم و  نرجاه  یتاللا  کتالاخ  تانب  کلاخ و  تانب  کتامع و  تانب  کـمع و  تاـنب  کـیلع و  هللا 
يا و هداد  ار  ناـش  هیرهم  هک  ییاـهنز  میدرک  لـالح  وـت  يارب  ، ربماـیپ نیا  ... نینمؤـملا " نود  نم  کـل  هصلاـخ  اـهحکنتی  نا  یبـنلادارا  نا 
ـ  اه هلاخ  رتخد  اه و  یئاد  رتخد  اه و  همع  رتخد  اهومع و  رتخد  هدرک و  وت  تمینغ  دـنوادخ  هک  یئاـهنآ  زا  یتسه : ناـشکلام  هک  یئاـهنآ 

صاصتخا ینز  نینچ  دـنک . جاودزا  وا  اب  هک  دـهاوخب  ربمایپ  رگا  ، دـشخب ربمایپ  هب  ار  دوخ  هک  ینمؤم  نز  و  دـنا ـ  هدرک  ترجاهم  وت  اب  هک 
روظنم ، تسا هدش  لقن  (ع ) داجـس ماما  زا  هک  یتیاوربانب  تسا . یلاوقا  ، دشخبب ادـخ  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هک  ینز  هرابرد  نانمؤم ... هن  ، دراد وتب 

دـسا "و ینب  زا  ینز  :" دـنا هتفگ  یخرب  همیزخ "و  رتـخد  بنیز  :" دـنا هتفگ  یخرب  هنوـمیم "و  :" دـنا هتفگ  یخرب  تسا . کیرـش  ما  نیمه 
ادخ ربمایپ  دزن  اهنآ  زا  کیچیه  اما  ، دوب هدرک  لالح  ار  ینانز  نینچ  دنوادخ  هچ  رگا  دنا : هتفگ  مه  یخرب  تسا . هلوخ " :" دنا هتفگ  یخرب 

. دوبن

میکح ّما 

تفالخ زا  ار  یلع  يرعشا  یـسوم  وبا  صاع " نب  ورمع  " گنرین قبط  دیـسر و  نایاپب  نیمکح  تاسلج  ، ماجنارـس سابع  نب  هللادیبع  رـسمه 
یم تشگنا  هب  ار  دوـخ  يرتـشگنا  هک  یلاـح  رد  صاـعورمع  اـما  دـنک . لوزعم  ار  هیواـعم  مه  صاـع  رمع و  هکنیا  راـظتنا  هب  ، درک لوزعم 

گنرین نـیا  زا  سپ  مـنک ؟ یم  تـشگنا  رب  ار  يرتــشگنا  نـیا  هکناــنچمه  ، مـنک یم  بـصن  تفــالخ  هـب  ار  هیواــعم  نــم  تــفگ ـ : ، درک
بلاطیبا نب  یلع  هعیش  هک  سک  ره  داد ـ : روتسد  اهنآ  هب  درک و  جیسب  ، لدگنس راوخنوخ و  درم  ود  یگدرکرس  هب  یهاپس  هیواعم  ، یـسایس

ای ضامغا  نیرتمک  نودب  ، دوب هیواعم  راظتنا  دروم  هک  نانچنآ  ار  دوخ  تیرومأم  اهنآ  دینکن . محر  زین  اهنز  لافطا و  رب  یتح  دیشکب . تسا 
راوخنوخ نارگتراغ  دوب . نمی  رازگراک  (ع ) یلع بناـج  زا  هللادـیبع  دندیـسر . نمی  هب  هکنیا  اـت  دـنتفر . یم  شیپ  دـندادیم و  ماـجنا  ، محرت

هناخ ، سب دش . یفخم  ، تشادـن نامجاهم  ربارب  رد  ، تمواقم يورین  هک  هللادـیبع  دـنتخادرپ . يراوخنوخ  يرگتراغب و  دـندش و  راکب  تسد 
هدز تریح  نامــشچ  ربارب  رد  تـفرگ و  ار  مـثق " نامحرلادـبع "و" " ماـنب ، هللادــیبع زا  لاـسدرخ  كدوـک  ود  هاـگنآ  درک . تراـغ  ار  يو 
هریت كاخ  رب  ار  شدوجو  هرمث  نیرتزیزع  نوخ  ، راکتیانج يدرم  دید  یم  هک  ، میکح ما  دـیرب .!! رـس  دراک  اب  ار  اهنآ  میکح " ما  " ناشردام

تبحم هار  رد  تسا . مدقتباث  بیدا و  رونخس  نانز  زا  يو  تشاذگن . يرثا  نیرتمک  رسب  هایس  بلق  رد  اما  درک . دایرف  هلان و  دایز  ، دزیر یم 
رد راعـشا  نیا  رتشیب  اـما  تسا . هدورـس  يداـیز  راعـشا  دـنام . راوتـسا  شیوخ  تبحم  رب  ناـنچمه  داد و  فک  زا  ار  شزیزع  نادـنزرف  یلع 
زا يا  هراپ  دنکن . یئارـس  هحون  ، دوخ يولوچوک  نادیهـش  دایب  دشابن و  دنلب  وا  هیرگ  يادص  هک  دش  یم  یتقو  رتمک  تسا . نازیزع  كوس 

نیذلا ینب  ای  نسحا  نم  ای  فدصلا  امهنع  یظـشت  نیتردلاک  ** امه نیذلا  ینب  ای  سحا  نم  ای  دیناوخ . یم  اجنیا  رد  ار  وا  زادگناج  راعـشا 
قحا رب  نعلا  نـالاف  فطتخم  مویلا  یخمف  ماـظعلا  خـم  ** اـمه نیذـلا  ینب  اـی  نسحا  نم  اـی  تفهدرم  مویلا  یبـلقف  یبـلق  یعمـس و  ** اـمه
يرد نوچ  هک  ارم  دنزرف  ود  هک  یسک  يا  فاسلادغ  ذا  الض  نیبیبح  یلع  ** ۀهلوم يرح  ههلا  لد و  نم  فرلاوه  رب  ییارمعلا  اذه  ** هتنعل

راک زا  نم  بلق  زورم  یسانش . یم  دندوب  نم  بلق  شوگ و  هک  ارم  دنزرف  ود  هک  یسک  يا  یـسانش . یم  ، دندوب هدمآ  نوریب  ، فدص لد  زا 
رــسب تـسا . هدــش  هتخوـس  مناوختــسا  زورما  یــسانش  یم  ، دــندوب میاهناوختــسا  زغم  هـک  ارم  دــنزرف  ود  هـک  یــسک  يا  تـسا . هداــتفا 

رسب هک  منک  یم  دای  دنگوس  منک . یم  تنعل  ار  رـسب  نونکا  دیرب ! ار  ناشندرگ  ياهگر  دراذگ و  منادنزرف  يولگرب  زیت  ریـشمش  ، هنامحریب
یم ادیپ  یـسک  رتمک  دنک !؟ یئامنهار  ، هدشمگ لفط  ود  يوسب  ار  ناشیرپ  هتخوس و  رگج  هدادـلد و  ینز  هک  تسیک  تسا . راکهبت  يدرم 
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مرگ یتاـساسحا  ياراد  هک  ، ینمی يدرم  يزور  دـنکن . یباـت  یب  دزیرن و  کـشا  راـیتخا  یب  ، میکح ما  زوسناـج  راعـشا  ندینـش  اـب  هک  دـش 
نیا لابندب  دریگب . لاقتنا  رسب  زا  تسه  یتمیق  رهب  تفرگ  میمصت  هک  دش  رثأتم  ، رادغاد يوناب  نیا  هنامولظم  ياه  هلان  ندینـش  زا  نانچ  ، دوب

یمیمـص ناـکیدزن  زا  ار  وا  هک  درک  ادـیپ  ناـنیمطا  درم  نیا  هب  ناـنچ  رـسب  تخیر . یتسود  حرط  وا  اـب  دـیناسر و  رـسب  هب  ار  دوخ  میمـصت 
اجنیا رد  هـک  دورـس  زین  يراعـشا  درک . رارف  تـشک و  ار  ود  ره  درب و  ساـطوا " " يداو هـب  ار  رـسب  رــسپ  ود  زور  کـی  داد . رارق  شیوـخ 
مامـص يدـهلا و  نیع  ** امه نیذـلا  نییمـشاهلا  نم  ریخ  سانلا  نم  تباغال  راهنلا و  سمـش  ** تعلطاـم هاـطرا  ینب  رب  رـسب  اـی  دـیناوخیم :

موی یتانق  کیبحاص  نم  ** تقرش دقف  املظ  اهتلتق  اما  سانلا  یف  تلکثا  نم  دشنت  یکبت و  ** ۀهلوم یلفط  یلا  تدرا  اذام  یساقلا  قوسالا 
درکن بورغ  عولط و  سکچیه  رس  رب  نامسآ  دیشروخ  ، رسب يا  سابع  نب  قاذوا  نییبصلا  ما  ** تبرش امکالکث  امهس  اکب  برـشاف  ساُطا 

رد نونکا  هک  يردام  نادنزرف  هب  ارت  دندوب . مکحتسم  تخـس و  ياهتخردو  تیاده  همـشچرس  نانیا  دنـشاب ـ  یمـشاه  ود  نیا  زا  رتهب  هک :
هزین هب  وت  نادنزرف  ساطوا " " نیمزرس رد  زورما  یتشک و  ملظ  هب  ار  اهنآ  وت  راکچ ! ، درادن یئارـس  هحون  نتـسیرگ و  زج  يراک  مدرم  نایم 

راوگان ربخ  نیا  هک  یماگنه  دندیـشون . ، ناشردـپ لفط و  ود  نآ  ردام  هکنانچمه  شونب . اهنآ  هودـنا  ماج  زا  زورما  دـندمآرد . ياـپ  زا  ، نم
رگم ، ربم ایند  زا  ار  وا  نک و  بلـس  زا ا و  ار  شنید  ، ایادخ تشاد ـ : هضرع  دنوادخ  هاگردب  دش و  تحاران  تخـس  ، دیـسر (ع ) یلع شوگب 

شلقع مه  داد و  فک  زا  ار  شنید  نمه  رمع  رخآ  رد  درک . ار  دوخ  راک  (ع ) یلع نایقتم  يالوم  نیرفن  ( 69 !) يریگب زا و  ار  شلقع  هکنیا 
هک تسناد  یم  نیا  رد  ار  دوخ  ملاس ! تاحیرفت  یگدنز و  تذـل  اهنت  دوب . هدـینراذگ  یـشکمدآ  يراوخنوخب و  ار  يرمع  هک  اجنآ  زا  ار .
یم یقرت ! يا  هلحرم  نینچ  ات  دوخ  لامآ  اهیدلپ و  هار  رد  اهمدآ ! زا  يا  هراپ  درگنب . رو  هطوغ  شیوخ  نوخ  رد  ار  یهانگیب  دزیرب و  ینوخ 

اب تساوخ  یم  یهاگ  دیشک . یم  هلعـش  دوب و  هدنز  شدوجو  رد  یـشکمدآ  سوه  مه  زونه  ، دوب هداتفا  گرم  رتسب  رد  هک  یماگنه  دننک .
نیمه اب  وا  دندرک . ینادنز  یقاطا  رد  ار  وا  دـنداد و  شتـسدب  ینیبوچ  ریـشمش  ماجنارـس  دـنک .! هلمح  دوخ  ناگدـننک  تدایع  هب  ، ریـشمش

سلجم رد  هللادـیبع  ، زور کی  دیـسر . نایاپب  شنیگنن  رمع  دـش و  هتفرگ  شدـیلپ  ناج  ات  ، دز رتسب  راوید و  رد و  رب  ردـقنیا  ، نیبوچ ریـشمش 
: تفگ يدیربرس !؟ ارم  ياه  هشوگ  رگج  هک  یئوت  تفگ : واب  دیدرگ  وربور  دوب ـ ! هدیـسر  یگتـسشنزاب  نس  هب  رگید  هک  رـسب ـ  اب  هیواعم 

مه نیا  تفگ ـ : داد و  وا  هب  ار  دوخ  ریـشمش  رـسب  متـشاد . تسدب  مه  يریـشمش  مدید و  یم  ارت  تساوخ  یم  ملد  تفگ ـ : هللادیبع  يرآ !
وـسکی زا  يا ! هدـش  فرخ  ریپ و  ، هراچیب تفگ ـ : رـسب  هب  دروآ  نوریب  هللادـیبع  تسد  زا  ار  ریـشمش  درک و  یتسدـشیپ  هیواعم  اما  ریـشمش !

! یهد یم  وا  تسدـب  ار  دوخ  ریـشمش  رگید  يوس  زا  ینک و  یم  شهودـنا  یئاهنت و  راتفرگ  ، رمع مامت  یـشک و  یمار  شهانگیب  نادـنزرف 
ـ : تفگ هللادـیبع  ارت !؟ سپـس  ، دـشک یم  ارم  تسخن  شناگـشوگ  رگج  نوخ  ماقتنا  هب  تسا و  ریلد  يدرم  مشاه و  ینب  زا  وا  هک  ینادـیمن 

. دریگ یم  مارآ  ملد  ، مشکب ار  هللادـبع  دـیزی و  تنارـسپ  مناوـتب  رگا  ادـخب  دوـش . هتـشک  منادـنزرف  رطاـخب  هک  تـسا  نآ  زا  رت  تـسپ  رـسب 
ردارب اب  ، لیقع هک  يراک  نامه  ریظن  ، تسویپ هیواعمب  تشاذگ و  اهنت  ، راوشد تخـس و  یطیارـش  رد  ار  یبتجم  ماما  ماجنارـس  يو  ، هنافـسأت

. داد ماجنا  (ع ) یلع دوخ  یمارگ 

موثلک ما 

همه ًابیرقت  گنج  نیا  رد  تسا . قدنخ " " گنج ، دـش عقاو  نیکرـشم  نیملـسم و  نایم  هک  یگرزب  ياهگنج  زا  یکی  برع ! ناولهپ  رهاوخ 
راکـشآ كرـش  يورین  ربارب  رد  نامیا  يورین  مامت  دومرف : ادخ  ربمایپ  دندوب . هداد  مهب  تسد  ، مالـسا نتخادنارب  يارب  ، برع فلتخم  لیابق 

دوب و هتـسج  تکرـش  گنج  نیا  رد  زین  ، درک یم  يربارب  راوس  رازه  اب  هک  دودـبع  نب  ورمع  ، برع یمان  گرزب و  ناولهپ  ( 70) تسا هدش 
راچد ، دیبلط یم  هزرابم  هدینارذگ و  قدنخ  زا  ار  دوخ  بسا  ، بیهن کی  اب  هک  ، ورمع يادـص  ندینـش  زا  هک  دـش  یم  ادـیپ  یناملـسم  رتمک 

هب ار  ورمع  دـیاش  هکنیا  يارب  ادـتبا  دوب . (ع ) بلاطیبا نب  یلع  ، تفگ خـساپ  وا  هب  ، تماهـش تأرج و  اب  هک  یـسک  اهنت  دـشاب . هدـشن  هرهلد 
زین نم  نونکا  يریذـپب . ار  دارفا  شهاوخ  هس  زا  یکی  هک  يا  هدرک  دای  دـنگوس  وت  دومرف ـ : دـنتخادرپ . وگتفگب  وا  اب  ، دزاس لیامتم  مالـسا 
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. تسین مالـسا  هب  یتجاح  ارم  تفگ ـ : ورمع  ینک . ادیپ  شورگ  مالـسا  نیئآ  هب  هک  منک  یم  توعد  ارت  تسخن  مراد . وت  زا  شهاوخ  دـنچ 
زا ، تسوگغورد رگا  ینک و  یم  ادیپ  یتلزنم  وا  شیپ  هلیـسونیدب  تسوگتـسار  وا  رگا  رادرب . تسد  هللا  یلـص  دـمحم  اب  گنج  زا  دومرف ـ :
هچ نم  هرابرد  شیرق  نانز  ، مدرگ زاب  گنج  نادـیم  زا  رگا  تفگ ـ : ورمع  دنتـسه . سب  وا  يارب  نارگید  دـسر و  یمن  وتب  ینایز  وا  غورد 

نینچ هـک  دـنک  تأرج  ، برع داژن  زا  سک  چـیه  مدرکیمن  ناـمگ  تـفگ ـ : ورمع  وـش . هداـیپ  شیوـخ  بـسا  زا  دوـمرف : تفگدــنهاوخ !؟
زا ورمع  تقو  نیا  رد  مشکب . ارت  هک  مراد  تسود  نم  نکل  دوـمرف ـ : مشکب . ارت  هک  مراد  یمن  تـسود  ، هدازردارب ، نـکل دـنک . يداهنـشیپ 

ینعی (، (ع یلع يزوریپ  ، دربن نیا  نایاپ  دـش . زاغآ  نت  هب  نت  دربن  درک و  عطق  ، تبرـض کی  اب  ار  نآ  ياـپ  تسد و  دـش و  هداـیپ  دوخ  بسا 
: دنتفگ تسیک ؟ وا  لتاق  دیسرپ ـ : دیسر . موثلک  ما  شرهاوخ  شوگب  ، ورمع ندش  هتشک  ربخ  دوب . كرش  رب  مالـسا  لطاب و  رب  قح  يزوریپ 

ماقمیلاع راوگرزب و  يدرم  تسدـب  هک  ، سب شا  هداوناخ  دارفا  همه  يارب  وا و  يارب  راـختفا  نیا  تفگ ـ : مالـسلا . هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع   ـ
زا تسا  فسأت  راهظا  مه  ، تقیقح رد  هک  دورس  يراعشا  ، ردارب كوس  رد  ، دوب دنمدرخ  بیدا و  یئوناب  يو  هک  اجنآ  زا  تسا . هدش  هتـشک 
يا هزیگنا  هار  نیا  رد  تسوا و  لتاق  هک  يدرم  ماقم  تیصخش و  زا  تسا  نیشنلد  یشیاتس  لیلجت و  مه  تسا و  هدش  هتشک  شردارب  هکنیا 

ـ : مینک یم  هراشا  نآ  زا  یتمسق  هب  اجنیا  رد  هدش و  طبض  وا  نیشنلد  اویش و  نانخس  ، مالسا خیرات  رد  تسا . هتـشادن  قح  نامرف  يارجا  زج 
وا ردـپ  تسا و  هزنم  یبـیع  ره  زا  هک  تسا  یـسک  وا  لـتاق  یلو  مدرک ! یم  هیرگ  شیارب  هـشیمه  ، دوـب ورمع  لـتاق  یلع  زا  ریغ  یـسک  رگا 

ار تمظع  نیا  هک  یمدرم  دراد . ياج  نامـسآ  رد  وا  تمظع  دنـسم  تسا و  مشاه  ناگداونزا  وا  دـش . یم  هدـناوخ  رهـش  رورـس  گرزب و 
هدیـشخب اهنآ  هب  ار  يویند  ینید و  لیاضف  مامت  گرزب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  يا  هدوناخ  اهنیا  دـنریمب ! دـسح  زا  ، دـننک لـمحت  دـناوت  یمن 

ترضح دندناوخ . مالسا  یمارگ  ربمایپ  يارب  ار  وا  راعـشا  ( 71 !) لانب نک و  هیرگ  ردارب  مغ  رد  ، هدرم دـنزرف  ردام  نوچمه  ، موثلک ما  تسا .
تفریذپ هنامیمص  ار  توعد  نیا  وا  درک و  مالـسا  هب  توعد  اروا  ورنیا  زا  مالـسا . سدقم  نیئآ  هب  لیامتم  دنمدرخ و  تسا  ینز  هک  دیمهف 

. دناراذگ یتسرپ  ادخ  يرادنید و  هب  رگید  ناناملسم  نوچمه  ار  رمع  هیقب  و 

هفحت

دوخ رـصع  رد  زین  یگدـنزاون  یگدـنناوخ و  راک  رد  ، دوب ابرلد  يور و  ابیز  ینز  هکنیا  زا  رظن  فرـص  دوب . دادـغب  راجت  زا  یکی  زینک  يو 
رازه تسیب  هب  ار  وا  شکانـسوه ! زیگناروش و  ياه  هنارت  بوذجم  مه  دوب و  شیزانطو  یئابیز  هتخابلد  هتفیـش و  مه  رجات  تشادن . يریظن 

رد يرات  لومعم  قبط  يزور  دـننک . بحاصت  ار  وا  دـنهدب و  مهرد  رازه  لهچ  ات  دـندوب  رـضاح  وا  هتفیرف  اهیرتشم  اـما  دوب  هدـیرخ  مهرد 
صلاخ تبحم  دش و  يرپس  راگزور  ، دنگوس وت  قحب  درک ـ : یم  هقردب  ار  یقیسوم  گنهآ  زین  هنارت  نیا  تخاون . یم  دوب و  هتشاذگ  نماد 

!؟ ممارایب یمد  منک و  یـشوخ  ساسحا  هنوگچ  تسا . زیربل  قشع  زا  ، نم مادـنا  اضعا و  ماـمت  نم و  لد  درکن . ادـیپ  یگدولآ  یگریت و  نم 
دز و نیمز  رب  ار  رات  هاـگنآ  ( 72 (!؟ يا هدرک  یگدرب  دیق  راتفرگ  مدرم  نایم  رد  ارم  هنوگچ  مرادـن . يرورـس  یلوم و  وت  زج  هک  یـسک  يا 

مارآ یب  رارقیب و  وا  قشع  رد  هدرک و  ادیپ  یقوشعم  یگزاتب  هک  درک  مهتم  ار  وا  رجات  تخادرپ . ندرک  هیرگب  تساخرب و  دوخ  تسکش و 
بـش دوب . هدش  يداع  ریغ  الماک  زینک  لاح  دروآ . تسدب  یگتخاس  قوشعم  نیا  زا  يرثا  رتمک  ، درک وجتـسج  رتشیب  هچره  اما  تسا . هدش 
هداد تسد  وا  هب  لاحنیا  ارچ  هک  درک  لاؤس  زینک  دوخ  زا  راچان  دوب . هدـنام  ریحتم  وا  راک  رد  رجات  تشادـن . هلان  هیرگ و  زج  يراک  زور  و 
رود ادخ  زا  هک  نآ  زا  دـعب  تخادرپ . ما  هظعومب  نابز  دـناوخ و  ارف  دوخ  يوسب  ارم  مبلق  قامعا  زا  قح  تفگ ـ : شخـساپ  رد  زینک  تسا ؟

. مدرک تباجا  ، دوب هدناوخ  ارف  ارم  هک  یـسک  توعد  ، تبغر لیم و  اب  تخاس . دوخ  هدیزگرب  هدنب  دینادرگ و  کیدزن  دوخب  ارم  ، مدوب هدش 
نامگ دوب و  دوخ  هدولآ  ياهـسوه  راتفرگ  زونه  هک  ، جراـت هراـچیب  ( 73 .) دـینادرگ نمیا  ارم  وا  قشع  اما  مدیـسرت . دوخ  هتـشذگ  رادرک  زا 

رمث هب  اه  هشقن  زا  کیچیه  نکل  دز . رایـسب  ياهگنرین  هب  تسد  ، تسا شیوخ  توهـش  سوه و  ماد  ریـسا  وا  دوخ  لثم  زین  زینک  هک  درکیم 
نارامیب شخب  رد  ار  زینک  درک . يرتسب  ، دادغب گرزب  ناتسرامیب  رد  ار  وا  ، تسا هدش  یحور  يرامیب  راچد  هکنیا  نامگب  ماجنارس  دیـسرن .
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اـهالب و ، راوگاـن خـلت و  ياهدـمآ  شیپ  هنوگنیا  دـنداهن . زیجنز  شیاـپ  تسد و  رب  دـندرک و  يرتـسب  ، قاـطا کـی  رد  اـه  هناوـید  یناور و 
برق و دوش و  رت  صلاخ  ناشدوجو  يالط  اه  یخلت  اه و  یتخـس  هتوب  رد  ات  دتفا  یم  قافتا  ، ادخ برقم  ناگدنب  يارب  هک  تسا  یتاناحتما 

یتخـس نیا  لمحت  اب  ، دوب هدرک  ادیپ  هک  یکاپ  نامیا  صلاخ و  تبحم  نآ  رثا  رب  ، زینک دنک . ادیپ  شیازفا  يدـنوادخ  هاگراب  هب  اهنآ  تلزنم 
نارگ ریجنز  هب  شمـشچ  هک  یماگنه  دوب . هتفرگ  رارق  لماکت  اقترا و  ریـسم  رد  هدـش و  زاغآ  شیگدـنز  رد  يا  هزات  هلحرم  ، اه جـنر  اه و 

ارم تسد  نکم . ریجنزب  ار  یهناگیب  تسد  سرتب و  ادـخ  زا  تفگ ـ : نینچ  ، دـهن شیاـپ  تسد و  هب  ریجنز  تساوخ  یم  هک  یـسک  هب  ، داـتفا
لاح رد  منک  یم  ساـسحا  هک  تسا  يرگج  نم  نورد  رد  يدزد ؟ هن  تسا و  هدرک  تناـیخ  هن  تسد  نیا  هکنآ  لاـح  يدـنب . یم  مندرگب 

وت تبحم  زا  ینک  هعطق  هـعطق  ارم  رگا  تـست . هجوـتم  نـم  یبـلق  ياـهوزرآ  هـک  سک  يا  ، دـنگوس وـت  قـحب  تـسا ! نتخادـگ  نتخوـس و 
يوـب زا  دراد و  نت  هب  اـبیز  ییاهـسابل  هک  دـید  يور  اـبیز  يزینک  تفر . ناتـسرامیب  هب  (75) یطقس يرـس  يزور  ( 74 !) منکیمن يراددوخ 

: تفگ راتـسرپ  دیـسرپ . ار  شلاـح  يو  راتـسرپ  زا  تسا . هدرک  رپ  ار  نارـضاح  ماـشم  هدـش و  نیگآرطع  اـضف  ، دـنا هتخیر  وا  رب  هک  يرطع 
زینک هک  نیمه  دـبای ! دوبهب  دـیاش  ، هدرک يرتسب  اـجنیا  رد  ار  وا  شبحاـص  تسا . هدرک  ادـیپ  یناور  لـالتخا  تسا  یتدـم  هک  تسا  يزینک 
يوک هتخابلد  قشع و  هداب  تسم  نم  ما . هدـشن  هناوید  نم  ، مدرم تفگ ـ : نینچ  دـش و  کـشا  زا  رپ  شنامـشچ  ، دینـش ار  راتـسرپ  ياـهفرح 

هتخابلد هتفیـش و  نم  تسا . هدزن  رـس  نم  زا  وا  تبحم  هار  رد  شـشوک  زج  یهانگ  هکنآ  لاح  دـیا .! هدرک  ریجنز  ار  میاـه  تسد  متـسود !
یم حالـص  هـچنآ  تـسا و  نـم  حالـص  ، دـیراگنا یم  داـسف  نـم  يارب  امـش  هـچنآ  موـش . یمن  رود  وا  هاـگرد  زا  متــسه و  دوـخ  بوـبحم 

رایتخا یب  راعشا  نیا  نیدنـش  زا  يرـس  ( 76 .) تسینراکهنگ ، ددنبب لد  وا  هب  درادب و  تسود  ار  نارورـس  رورـس  هک  یـسک  داسف  ، دـیراگنا
یم هچ  یتخانش  یم  لماک  روطب  يدید و  یم  ار  وا  رگا  ینک . یم  هیرگ  تسود  فصو  ندینـش  زا  وت  ، يرـس تفگ ـ : زینک  دمآرد . هیرگب 
همه رورـس  یئوت  اوکین ! یـسابل  هچ  يدیـشوپ . منت  رب  لصو  سابل  ، ایادخ تفگ ـ : نینچ  ، دـمآ شوهب  نوچ  دـش و  شوهیب  هاگنآ  يدرک !؟

شیولگ رد  اذغ  هک  ره  متسب . وتب  لد  هچراپکی  ، متفای ارت  هک  مدنآ  زا  اما  دوب . يا  هدنکارپ  تالیامت  اهاوه و  ، نم لد  رد  نم . رورس  مدرم و 
رد ناور  دوجو  تسا و  هتـشذگ  ياه  شزغل  اهاطخ و  زا  نم  هودنا  دنک !؟ راکچ  ، دوش شریگولگ  بآ  هک  ره  اما  دشون . یم  بآ  ، دنکریگ

ناـبزب کـنیا  تـسا . ناـهن  مـلد  يادـیوس  رد  ، تـبحم دـشکیم و  هلعــش  مـنرود  رد  قاـیتشا  شتآ  تساـهدرد ! نیرتـگرزب  زا  ، نـم دـبلاک 
نخـس دایز  قشع  فصو  رد  ، زینک تفگ ـ : يرـس  ( 77 .) یهاگآ یبوخب  نم  ینطاب  ياـهزوس  زا  دوخ  وت  ، ما هدـمآ  وت  يوسب  یهاوخرذـع 

هب ار  ام  هتـشاد و  ینازرا  امب  غیردـیب  ار  دوخ  ياه  تمعن  هک  یـسک  نامه  تفگ ـ : تسیک !؟ وت  بوبحم  قوشعم و  هک  یتفگن  اـما  یتفگ .
هدنشخب میکح و  اناد و  اونش و  دنک و  یم  تباجا  ار  ناتسود  تسا . کیدزن  اهلدب  وا  تسا . هداد  رارق  شزاون  دروم  دوخ  ششخب  فطل و 

میب و اب  ، مشچ يا  تسمرس ! ، تبحم هداب  زا  تسا و  رورـسم  ، ناتـسود قشعب  ملد  تفگ ـ : نینچ  هاگنآ  تسا . میحر  راگزرمآ و  گرزب و  و 
شیاسآ و وا  هب  دـنوادخ  تسا و  نایرگ  هک  یمـشچ  اسب  تسا . تالکـشم  لح  دـیلک  ، کشا اریز  زیرب . کـشا  ناتـسود  قارف  رد  ، تشحو

هناخ یئوگ  دـشاب . راودـیما  رادـیب و  ناسرت و  و  دزیرب ! کشا  دوخ  هانگ  مغ  رد  دـنک و  هانگ  هکیا  هدـنب  لاحب  اشوخ  دـشخب . یم  شمارآ 
هک داد  ربخ  وا  هب  راتسرپ  تفرگ . ار  زینک  غارس  دش و  دراو  رجات  هک : دندوب  دینش  تفگ و  نیمه  رد  ( 78 .) تسا هدرک  رپ  ینشور  ار  شلد 
ارچ تسا . مارتحا  هتسیاش  رتشیب  زینک  نیا  تفگ ـ : يرس  داد . رارق  مارتحا  دروم  ار  يرس  دش و  دراو  رجات  تسوا . يولهپ  زین  یطقـس  يرس 
نم تفگ ـ : يرس  درمـشرب . ار  زینک  فاصوا  دروآ و  یلیالد  دوخ  تشز  لمع  نتخاس  هجوم  يارب  رجات  يا !؟ هدرک  سبح  اجنیا  رد  ار  وا 

: تفگ يرس  يزادرپب !؟ ار  زینک  تمیق  یناوت  یم  هنوگچ  یتسه . ریقف  يدرم  وت  تفگ ـ : رجات  مزادرپ ! یم  ، دشاب هچ  ره  ار  زینک  نیا  تمیق 
تفر و ینثم  دـمحا  غارـس  هب  ناـیرگ  مشچ  اـب  يرـس  مهدـب . وتب  منک و  مهارف  ار  نآ  تمیق  اـت  رادـهاگن . اـجنیمه  رد  ار  وا  نکم . هلجع   ـ
ود کنیا  تفگ ـ : رجات  هب  دروآ و  ناتسرامیب  هب  ار  لوپ  ، رگید زور  داد . يرس  هب  مزینک  تمیق  ربارب  ود  دمحا  دیناسر . وا  عالطاب  ار  نایرج 
زا زینک  مدرک . دازآ  ادـخ  هار  رد  ار  وا  نم  مریگ . یمن  یهدـب  نمب  ار  اـیند  همه  رگا  ادـخب  تفگ ـ : رجاـت  تسا . رـضاح  زینک  تـمیق  ربارب 
رد هراومه  یلوم و  تسوا  ، دنگوس وا  قح  هب  متسیرگ . وا  رب  مدرک و  رارف  ادخ  يوسب  ادخ  زا  تفگ ـ : دمآرد و  هیرگب  رجات  نخس  ندینش 
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راوگان تخس و  ینارود  ، گرزب يوناب  نیا  ، بیترتنیدب ( 79) موش یم  دنم  هرهب  شفاطلا  زا  لئان و  دوخ  دیما  هب  ، ماجنارس متـسه . وا  روضح 
دازآ دش و  يرپس  شیامزآ  الب و  نارود  دساره . یمن  یتقـشم  جنر و  چیه  لمحت  زا  ادـخ  هار  رد  هک  درک  تباث  تشاذـگ و  رـس  تشپ  ار 

ایند نیا  رد  ادخ  تسود  تفگ ـ : نینچ  ، داتفا ناناملسم  هاگ  هلبق  هوکشرپ و  هبعک  هب  شمـشچ  نوچ  دش و  هکم  راپـسهر  گنردیب  دیدرگ .
وا تبحم  زا  دـینادرگ . شبآریـس  داد و  تبحم  هباشون  ، شیوخ تبحم  ماجب  ار  وا  تسوا . درد  وا  يوراد  ینالوط و  وا  يرامیب  تسا . رامیب 
وا تبحم  رد  ردـقنیا  دـیاب  ، دراد وا  قوش  ياعدا  سک  ره  ، يرآ تساوخ . یمن  وا  زج  یبوبحم  تخادرپ و  وا  يوجتـسجب  دـش و  نادرگرس 
هک یماگنه  تفگ . دوردب  ار  یگدنز  دـش و  رپ  شرمع  هنامیپ  ات  ، درب رـس  هب  دـیما  میب و  نایم  یتدـم  اجنآ  رد  ( 80 .) دبایب ار  وا  ات  دـشوکب 

لوپ هک  يدرک  یم  یعس  یتشادن و  وا  ندرک  دازآ  هب  یلیم  هکنیا  اب  دیـسرپ ـ : يو  زا  يرـس  ، دندمآ یم  نوریب  ناتـسرامیب  زا  رجات  يرس و 
ار فازگ  لوپ  نیا  يرضاح  ، یتسه تسیدهت  يدرم  هکنیا  اب  مدید  یتقو  تفگ ـ : رجات  يدرک !؟ شدازآ  ارچ  ، يریگب زینک  ربارب  رد  يدایز 
هب دـهد و  ماـجنا  ار  ریخ  راـک  نیا  هک  دـشوک  یم  یتسدـیهت  مدآ  نینچ  مدرک : رکف  مدوـخ  شیپ  ، ینک دازآ  يرخب و  ار  زینک  ینک و  هیهت 
زا هکنیا  اب  ، مدرگ دـنم  هرهب  يریخ  لمع  نینچ  زاو  مهد  ماجنا  نم  دوخ  ار  راک  نیا  تسین  رتهب  اـیآ  دـشخبب . همتاـخ  زینک  یتخبدـب  نارود 

. مزاس دازآ  ار  زینک  منک و  مادقا  ریخ  راکنیا  هب  مدوخ  هک  متفرگ  میمـصت  هجیتن  رد  يوش !؟ یمن  نم  هجوتم  يررـض  ، زینک نیا  ندرک  دازآ 
یلوپ درک و  ریخ  ياعد  رجات  هرابرد  يرـس  ( 81 .) ینک ریخ  ياعد  نم  قحرد  هکتـسا  نیا  نم  راظتنا  یتسه . وت  ریخ  راک  نیا  ثعاـب  نونکا 

. دیشخب ناتسدیهت  هب  ادخ  هار  رد  ، دوب هتفرگ  ینثم  دمحا  زا  هک  ار 

هلوخ

ولج هک  یعناوم  درک و  یم  دربن  زور  بش و  ، ماش نیمزرـس  رد  ، مالـسا شرتسگ  روظنمب  ، مالـسا هاپـس  اناوت  ینز  ریـشمش  ریلد و  يرواـگنج 
درک و یم  هزرابم  غیردیب  ، هار نیا  رد  هک  دوب  ینازابرس  زایکی  رارض  تخادنا . یمرب  ، دندوب هتفرگ  هقطنم  نآ  رد  ار  مالسا  ذوفن  تفرـشیپ و 

یب بات و  یب  هک  ، هلوخ شرهاوخ  دیدرگ و  ریسا  نمشد  تسد  رد  رارض  ماجنارـس  تسا . هلوخ  دیـشر  روالد و  ردارب  وا  تخات . یم  شیپ 
دندید یم  ناناملسم  تخانش . یمن  ار  وا  سکچیه  دز . نمشد  هاپس  بلقب  ار  دوخ  دیشوپ و  گنج  سابل  ، ردارب تاجن  يارب  ، دوب هدش  مارآ 
یگنج گرب  زاس و  دوخ و  هرز و  رد  قرغ  ار  دوخ  ندب  مامت  ، شنامشچ زجب  وا  تسا . هداتفا  نایمور  ناجب  نازوس  شتآ  نوچمه  يراوس 

شا هزین  زا  ، دمآ نوریب  ، هاپس بلق  زا  هک  یماگنهو  دنکفا  كاله  كاخب  ار  نمشد  نایهاپس  زا  يرایسب  هورگ  ، هلمح نیتسخن  رد  دوب ! هدرک 
زا ، نایهاپـس زا  یهورگ  اب  دلاخ  هک  دندرک  هدهاشم  بجعت  لامک  اب  یلو  تسا . دیلو  نبدلاخ  وا  دندرک  یم  نامگ  یخرب  دیراب . یم  نوخ 

نوخب ار  اهریـشمش  دـندروآ و  نمـشدب  يور  هرابکی  ، دـندرک هدـهاشم  ، سانـشان راوس  نیا  زا  یتماهـش  نینچ  هک  ناناملـسم  دندیـسر . هار 
رب دنتخانـش و  یم  ناشن  مانب و  تسا  نالوج  رد  ، هراپ شتآ  نوچمه  هک  يراوس  نیا  تساوخ  یم  ناشلد  همه  اـما  دـندرک . نیگنر  نمـشد 

یئانتعا هلوخ  نکل  دنک . یفرعم  ار  دوخ  درادرب و  هرهچ  زا  باقن  هک  دندرک  اضاقت  دایز  رارصا  اب  ورنیا  زا  دنداتسرف . یم  نیرفآ  شتعاجش 
یمن یفرعم  ار  مدوـخ  هکنیا  تـفگ ـ : هاپـس  هدـنامرفب  تشذـگ  دـح  زا  رارـصا  هـک  یتـقو  داد . هـمادا  شیوـخ  هدـنبوک  تـالمحب  درکن و 

وت دیـسرپ ـ : منزب . يراـک  نینچب  تسد  هک  تسا  هدرک  راداو  ارم  ، دـیدش رثأـت  هک  متـسه  ینز  نم  تسا . نـم  ياـیح  مرـش و  رطاـخب  ، مـنک
بـسا رب  راوس  راچان  تسا . هدـش  ریـسا  مردارب  هک  داد  ربخ  نمب  یـسک  مدوب . برع  نانز  هارمه  متـسه و  هلوخ  نم  داد ـ : خـساپ  یتسیک ؟

زین مالسا  نایهاپس  درک . زاغآ  ار  دوخ  هدنبوک  تالمح  ، هلوخ رگید  راب  منادرگ . دازآ  ار  مردارب  مناوتب  دیاش  مدمآ . نمشد  گنجب  مدش و 
اج همه  ، لاح نیع  رد  دروآ . یم  رد  رـس  ، تسار زا  یهاگ  پچ و  زا  یهاگ  دوب . هدرک  گنت  نمـشد  رب  ار  هصرع  ، هلوخ دـنتخادرپ . دربن  هب 

. تسا هدش  هتـشک  ای  تسا  هدنز  رارـض  هک  تسناد  یمن  سکچیه  تفاین . يو  زا  يرثا  ، درک شالت  هچ  ره  اما  دوب . شردارب  يوجتـسج  رد 
!؟ دـنا هتــشک  ارت  ، ریــشمش هزین و  مادـک  اـب  اـی  دـنا  هدرب  هـطقن  مادـکب  ارت  هـک  متــسناد  یم  شاـک  یئاـجک !؟ ، رداـم دــنزرف  تـفگ ـ : یم 

یـشتآ نم  لد  رد  هن !؟ ای  منیب  یم  ارت  رگید  منادـیمن  مداد . یم  تتاـجن  نانمـشد  لاـگنچ  زا  ، متفاـی یم  ارت  رگا  تناـبرقب ! ترهاوخ  ، ردارب
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ارم مالس  یتسویپ !؟ ، دش دیهـش  نید  هار  رد  ادخ  گرزب  ربمایپ  روضح  رد  هک  تردپ  هب  مه  وت  ایآ  دوش . یمن  شوماخ  رگید  هک  یتخورفا 
یم هلوخ  هک  زوسناج ـ  تالمج  نیا  ندینـش  زا  مالـسا  نازابرـس  رگید !؟ ناـهج  اـی  تسا  ناـهج  نیمه  رد  رادـید  هدـعو  منادـیمن  ریذـپب !

هک ییاهگنج  زا  یکی  رد  تفرگ . مارآ  هلوخ  بلق  دش و  ادیپ  هلوخ  هدشمگ  ماجنارـس  اما  دندمآرد . هیرگب  دروآ ـ  یم  نابز  رب  تسیرگ و 
اهنآ هب  درک و  عمج  ار  اهنآ  هلوخ  دندش . نمشد  نایهاپس  ریـسا  ، ناملـسم نانز  زا  یهورگ  اب  هلوخ  ، داتفا قافتا  ماش  مدرم  ناناملـسم و  نایم 

!؟ دنـشاب ناشیا  ناگدرب  امـش  نادـنزرف  دیـشاب و  ناگناگیب  رازگتمدـخ  هک  دـیوش  یم  یـضار  ایآ  عبت ! ناراگدای  ریمح و  نارتخد  تفگ ـ :
یگدنز نیا  زا  رتهب  گرم  ایآ  دیرادن . تعاجـش  ، دـیرادب اور  دوخ  رب  ار  گنن  نیا  لمحت  رگا  تسا !؟ هتفر  اجک  امـش  تداشر  تعاجش و 

هتـشک زا  میتسه و  تعاجـش  ياراد  ام  یتفگ . تسار  ، روزا رتخد  يا  ، ادـخب تفگ ـ : نینچ  تساخرب و  نانز  زا  رگید  یکی  تسین !؟ نیگنن 
میناوتب هک  میرادـن  یحالـس  ام  تسا . هتخادـنا  مادـب  نادنفـسوگ  همر  نوچمه  ار  ام  نمـشد  درک !؟ دوش  یم  هچ  اما  میرادـن . یکاب  ندـش 
لاگنچ زا  دنک و  کمک  امب  دنوادخ  دیاش  دینک . زاغآ  ار  دوخ  هلمح  دیرادرب و  ار  اه  همیخ  دومع  تفگ : هلوخ  میهد . تاجن  ار  نامدوخ 

ياـپ زا  ار  نمـشد  هک  دـندیگنج  ناـنچ  دـنتخادرپ . هلمح  هب  یعمج  هتـسد  دنتـشادرب و  ار  اـه  هـمیخ  دوـمع  اـهنز  دـهد . ناـمتاجن  نمـشد 
نادـیم رد  اـم  اریز  تسین . اـم  تبرـض  رکنم  سکچیه  میریمح . عبت و  نارتـخد  اـم  تفگ ـ : یم  هلوـخ  دـندش . دازآ  یگمه  دـندروآرد و 

. دـش نمـشد  تسد  راتفرگ  شردارب  زین  رگید  رابکی  ( 82 .) دیشچ یم  تخـس  یباذع  ام  تابرـض  زا  زورما  میتسه . رو  هلعـش  شتآ  ، گنج
زا يا  هدع  ، دندش هیکاطنا  راپسهر  رارض " " تاجن يارب  مالسا  نایهاپس  هک  یماگنه  دناوخ . یم  رعـش  تخیر و  یم  کشا  ردارب  دایب  هلوخ 
زین رابنیا  تخیر . یم  کشا  ردارب  دایب  درک و  یم  تکرح  اهنآ  شیپاشیپ  هلوخ  دندرک . تکرح  اهنآ  اب  ، دنتشاد یناریـسا  اجنآ  رد  هک  اهنز 

تکرح ردارب  تاجن  يارب  یهورگ  هارمهب  ، دش راتفرگ  يریسا  هب  رارـض  هک  يراب  نیموس  تفای . شمارآ  رهاوخ  بلق  دش و  دازآ  شردارب 
هکنیمه دوب و  ناشیا  نایم  رد  نمشد  ریجنز  ریز  رد  زین  رارض  دندش . وربور  نایمور  زا  یهورگ  اب  هک  دندوب  هدیسرن  هار  همین  هب  زونه  درک 

ياعد دنوادخ  داد ـ : خساپ  دوب , هدینش  ار  ردارب  يادص  هک  هلوخ  درک . دوخ  دیشر  رهاوخ  دای  دناوخ و  يراعشا  ، داتفا ناناملسمب  شمشچ 
(83) داد تاجن  نمشد  لاگنچ  زا  ار  دوخ  ردارب  درک و  زاغآ  نمشدب  ار  دوخ  هلمح  سپس  دیسر . وت  دایرفب  درک و  باجتسم  ارت 

هشیبک

مالـسا ردقیلاع  ربهر  قیقد  ياهریبدت  تیارد و  رثا  رب  ، تشاد هارمهب  ناناملـسم  يارب  هک  یتارطخ  همه  اب  ، قدنخ گنج  ذاعم  نب  دـس  ردام 
ربماـیپ دـندرک . تعجارم  ، دنـشاب هتفرگ  دوخ  كاـنرطخ  هلمح  نیا  زا  يا  هجیتن  نیرتـکچوک  هکنیا  نودـب  ، كرـش بازحا  دیـسر و  ناـیاپب 

رد درک . یم  هدافتسا  ناناملسم  دوخ و  تاناکما  مامت  زا  يزوریپ  حتف و  يارب  مه  درکیم و  دادمتـسا  گرزب  دنوادخ  زا  مه  ، مالـسا گرزب 
ناشن هک  درب  راکب  يرگید  ياهریبدـت  دـعب  درک و  رداص  ار  قدـنخ  رفح  نامرف  یـسراف  ناملـس  هراشا  هب  مالـسا  گرزب  ربمایپ  ، گنج نیا 
گنج رد  ثراح و  نب  هدیبع  ردـب  گنج  رد  ایادـخ  تشاد ـ : هضرع  دـنوادخ  هاگردـب  تسا . راوگرزب  نآ  ینید  یـسایس و  قیقد  يربهر 
تافلت ( 84) یناـثراو نیرتـهب  وـت  هک  راذـگم  اـهنت  ارم  ، اراـگدرورپ تسا . بلاـطیبا  نب  یلع  مردارب  کـنیا  یتـفرگ . نـم  زا  ار  هزمح  ، دـحا

. دـیز نب  بعک  همنغ و  نب  هبلعث  ، نامعن نب  لیفط  ، لهـس نب  هللادـبع  ، سوا نب  سنا  ، ذاعم نب  دعـس  دوب . رفن  شـش  گنج  نیا  رد  ناناملـسم 
رد هدرک و  تنایخ  ناناملـسم  هب  ، قدـنخ گنج  راد  ریگرد و  هک  ، هظیرق ینب  راکم  زابجل و  نایدوهی  اـب  گـنج  رد  گـنج و  نیا  رد  دـعس 

نیکرشم دوب ـ  هدش  ناملسم  یناهنپ  هک  دوعسم ـ  نب  میعن  تسخن  داد . ناشن  اهتداشر  اهتماهـش و  ، دندوب هدمآرب  نیکرـشم  هب  کمک  ددص 
همه هک  درک  مکح  دـندوب ـ  هدـیزگرب  يرواد  يارب  ار  وا  نایدوهی  هک  ذاعم  نب  دعـس  هاگنآ  درک . نیبدـب  رگیدـکیب  تبـسن  ار  ناـیدوهی  و 
دعـس دـنامن . یقاب  هنیدـم ـ  ینعی  مالـسا ـ  زکرم  رد  دوهی  ذوفن  زا  يرثا  ات  ، دـننک ریـسا  ار  ناشناکدوک  نانز و  دـننزب و  ندرگ  ار  ناشنادرم 

. دوب هدرک  زیزع  ربمایپ  میدـقت  ، هداـهن صـالخا  قبط  رد  ار  دوخ  ینطاـب  يرهاـظ و  ياـهورین  ماـمت  ، مالـسا تفرـشیپ  يارب  ، هلحرم ود  رهرد 
ریت هک  یماگنه  اما  دوب . هدش  دیدش  يزیرنوخ  راچد  هدرک و  تباصا  ریت  شتسدب  ، قدنخ گنج  ياهزور  رد  گرزب  درمدار  نیا  ، هنافسأتم
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دنم هقالع  نانآ  گنجب  یـسک  ره  زا  رتشیب  نم  رادب . هدنز  ارم  ، يا هتـشاذگ  یقاب  يزیچ  ، شیرق گنج  زا  رگا  ، ایادخ تفگ ـ : نینچ  ، دروخ
نایدوهی يدوبان  يراوخ و  هب  ممشچ  ات  ناریمن  ارم  هد و  رارق  نم  تداهـش  هلیـسو  ار  ریت  نیمه  ، تسا هدیـسر  نایاپ  هب  گنج  رگا  متـسه و 

ربمایپ روتـسدب  دـش . مروتم  تسد  نکل  درک . يریگولج  يزیرنوخ  زا  تسب و  مکحم  ار  مخز  لـحم  دعـس  ( 85 .) ددرگ نشور  هـظیرق  ینب 
رگید راب  ، ناـیدوهی راـک  همتاـخ  زا  سپ  تفرگ . رارق  ناـمرد  تحت  ، همیخ نآ  رد  دعـس  دنتـشارفارب و  يا  همیخ  ، دجـسم رد  ، مالـسا گرزب 

يزوریپ شگرزب  نامرآ  اهنت  هک  يدرم  ، بیترتنیدـب درپس . ناـج  هکنیا  اـت  ، تفر دعـس  ندـب  زا  نوخ  نادـنچ  دـش و  زاـغآ  مخز  يزیرنوخ 
نیا نادـقف  زا  تفاتـش . شیوخ  يادـخ  يوسب  ، دونـشخ یبلق  اب  دـیدرگ و  لئان  دوخ  يوزرآ  هب  ، دوب بازحا  نایدوهی و  تسکـش  مالـسا و 

هرابرد مالسا  گرزب  رعاش  تباث . نب  ناسح  دندرک . یئارس  هیثرم  شکوس  رد  دندش و  رثأتم  ناناملسم  همه  ، وجگنج صالخااب و  ناملسم 
ـ  شردام هک  تسین  دیدرت  چیه  ياج  ( 86 .) دیرگب دعس  رب  نم  مشچ  هک  تسا  راوازـس  تسا و  يراج  کشا  نم  نامـشچ  زا  تفگ ـ : شا 

راختفا و ياج  هک  یتسار  درک . یم  راختفا  يدنلبرـس و  ساسحا  شیوخ  زیزع  دـنزرف  تداهـش  زا  نکل  تسا . رثأـتم  همه  زا  رتشیب  هشیبک ـ 
هک تسا  هدرم  یک  تفگ ـ : دش و  لزان  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رب  لیئربج  ، دوب هتفگ  دوردب  ار  یگدنز  يو  هک  یبش  تساجنیمه ! يزارفارس 

ار یگدنز  وا  هک  دش  هجوتم  نکل  تفر . دعس  غارس  هب  ًاروف  ، ربمایپ تسا !؟ هدمآرد  زازتهاب  شرع  هدش و  هدوشگ  وا  رطاخب  نامسآ  ياهرد 
دندرک یم  ساسحا  ، دنتـشاد تسد  رـس  رب  ار  هزانج  هک  ییاهنآ  ، دندرب یم  عیقب  ناتـسروگب  ار  شا  هزانج  هک  یماگنه  تسا . هتفگ  دوردـب 

ادخ ربمایپ  دندوب . هدنام  تفگـشرد  همه  دننک . یمن  ساسحا  ینزو  چیه  ، ایوگ هک  تسا  کبـس  ، دعـس تشرد  نیگنـس و  ندب  يردقب  هک 
ناناملسم زا  یکی  ( 87 .) دمآرد هزرلب  شرع  دندش و  داش  دعـس  حور  ندیدب  ناگتـشرف  ادخب  دـننک . یم  لمح  نارگید  ار  هزانج  دومرف ـ :

تشهب ، دعس يا  تفگ ـ : شردام  ( 88 !) تسا هدماینرد  هزرلب  ، دعس زج  یسک  گرم  يارب  ، دنوادخ شرع  زگره  تفگ ـ : نینچ  شا  هرابرد 
روطب ادخ  راک  رد  مارآ ! ، دعـس ردام  دومرف ـ : ، دریگب ار  هنالوجع  ياهتواضق  هنوگنیا  ولج  هکنیا  يارب  ادـخ  ربمایپ  اما  ( 89 !) داب اراوگ  وت  رب 

. دوب قلخدب  دوخ  هداوناخ  اب  وا  دومرف ـ : ، دندیسرپ ترضحنآ  زا  ار  تلع  یتقو  تسا ! راشف  تمحز و  رد  کنیا  ترسپ  ، نکم تواضق  مزج 
ـ : دتفگ زین  ناناملسم  ربکا ! هللا  دومرف ـ : هراب  رگید  هللا ! ناحبس  دنتفگ ـ : زین  ناناملسم  هللا ! ناحبس  دومرف ـ : ادخ  ربمایپ  ، دعس نفد  عقوم  رد 

ار شربق  دـنوادخ  درک و  یم  یگنت  حـلاص  هدـنب  نیا  ربق  دومرف ـ : یتفگ !؟ حـیبست  ، بجعت لاح  اـب  هک  دـش  هچ  رگم  دندیـسرپ ـ : ربکا ! هللا 
هک اردعـس  نوچ  يدرمناوج  هک  دعـس  ردام  لاـحب  ياو  تفگ ـ : یم  دوخ  دیهـش  دیـشر و  دـنزرف  كوس  رد  ، هشیبک داد . هعـسوت  دوشگ و 

ار نمـشد  نایهاپـس  درب و  یم  نیب  زا  ار  اـه  لـلخ  هک  دوب  يراوس  نم  دعـس  داد . تسد  زا  دوـب  ردـقیلاع  شنم و  گرزب  هدـنرب و  عطاـق و 
هغلابم ییوگ و  هفازگ  هار  هراومه  ، دوخ ۀتفر  تسد  زا  زیزع  تشادگرزب  رد  الومعم  ، نایارس هحون  هک  تسا  یهیدب  ( 90 !) درک یم  یشالتم 
تبـسن وا  هب  ، دوب یعقاو  لماک و  ناسنا  کی  روخ  رد  هک  یلئاصخ  فاصوا و  مامت  ، دوخ هشوگ  رگج  ياثر  رد  دعـس  ردام  دـنیامیپ . یم  ار 

دومرف يا  هلمج  ، مالـسا گرزب  ياوشیپ  اما  دشاب . هدومیپ  ، هغلابم هار  هدرک و  ییوگ  هفازگ  زین  هشیبک  هک  تسه  دوب و  مهوت  نیا  ياج  داد .
یناـمرهق نینچ  هک  دـننادب  ناگدـنیآ  اـت  تـفرگ . ار  یلاـمتحا  هنوـگره  دـمآ  شیپ  وـلج  ، هـشیمه يارب  دـش و  طبـض  خـیرات  هنیـس  رد  هـک 

یئوگ هفازگ  هغلابم و  لها  تسا و  ینامرهق  زا  یلاع  گرزب و  يا  هنومن  دوخ  هک  دـشاب  هتفای  شرورپ  يردام  نماد  رد  دـیاب  ًاـمتح  ، گرزب
(91 !) ذاعم نب  دعس  ردام  زجب  دیوگ . یم  غورد  یئارس  هحون  ره  دومرف ـ : تسین .

هیلع همطاف 

زا یکی  اـشاپ  تدوـج  شردـپ  تسا . کـیدزن  اـم  رـصعب  هک  تـسا  یناملـسم  هتـسجرب  ناـنز  زا  یکی  ، مـیراد شیفرعم  دـصق  هـک  یئوناـب 
نتفرگ ارف  هب  یکدوک  زاـغآ  رد  دوشگ . ایندـب  هدـید  يرجه  لاس 1279  رد  دوب و  ینامثع  رـصع  هبتریلاع  نابـصنم  بحاص  نادنمـشناد و 

ارف زا  سپ  درک . بسک  عماج  عیـسو و  یتاعالطا  یبدا  نونف  رد  تخومآ و  ار  هسنارف  نابز  هاگنآ  ، تخادرپ یـسراف  یبرع و  یکرت و  نابز 
هـسدنه باـسح و  تایـضایر و  قطنم و  مـالک و  ، ردـپ رـضحم  زا  دروآ و  يور  یلقع  موـلعب  ، یبدا تاـمولعم  بسک  ناـبز و  دـنچ  نتفرگ 
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یکرت هب  ار  يوسنارف  راثآ  زا  یـضعب  ، ینامثع یملع  تضهن  زاغآ  ناـمهرد  داد . یم  ماـجنا  زین  ار  هناـخ  ياـهراک  لاـح  نیع  رد  تخومآ .
دوب تهج  نیمهب  تفای . راشتنا  زور  نآ  ياه  هیرشن  رد  شتالاقم  درک و  ادیپ  ترهـش  یملع  لفاحم  رد  مک  مک  داد . راشتنا  درک و  همجرت 

وا دوخ  دـنتخادرپ . یم  وگتفگو  ثحب  هب  وا  اب  دـندمآ و  یم  وا  تاقالمب  دوخ  ياـهترفاسم  رد  دـندرب و  یپ  وا  تمظعب  ، یئاـپورا ناـنز  هک 
تبث اجنآ  رد  ، هدـش عقاو  یئاپورا  درگناـهج  مناـخ  هس  وا و  ناـیم  هک  ار  یمهم  هرظاـنم  هس  ("92)و  مالسالا ءاسن  " مانب تسا  هتـشون  باتک 

زا یتمسق  هب  کنیا  دش . رهام  یعیبط  یفـسلف و  یـضایر و  مولع  رد  درک و  لیـصحت  ار  یبرغ  یقرـش و  مولع  هک  تسا  یئوناب  تسا . هدرک 
زا ام  دسیون ... : یم  باتک  همدـقم  رد  ، دزادرپب دوخ  تارظانم  حرـش  هب  هکنآ  زا  لبق  هدنـسیون  مینک . یم  هراشا  ، روکذـم باتک  تاجردـنم 

دیفم لاح  همه  رد  ، لادتعا شخبنایز و  يزیچ  ره  رد  ، طیرفت طارفا و  هکنآ  لاح  میور ؟ یم  اجک  مینادیمن  میا و  هدش  جراخ  لادتعا  هداج 
نابز یمالـسا و  تامیلعت  اب  هک  ینانز  اب  اهوگتفگ  اهتاقالم و  نمـض  هک  دـنفظوم  دـنراذگ  یم  مدـق  ام  روشکب  هک  یئاـه  تسیروت  تسا .
لامک اب  مه  دنشاب و  هتشاد  مالسا  فراعم  اب  ییانشآ  هک  ییاهنآ  هکلب  ینز ! ره  هن  مهنآ  دنسانشب . ار  تقیقح  ، دنراد لماک  یئانـشآ  ، هسنارف

یم لزنم  اه  لته  رد  اهنآ  اریز  تسا . لکـشم  ینانز  نینچب  یـسرتسد  ، هناگیب دارفا  يارب  اما  دنـشاب . اهنآ  يارجا  هب  دـنبیاپ  قایتشا  هقـالع و 
یهت نیا  دننکیم و  یتالاؤس  اهنیا  زا  ، عالطا بسک  يارب  اهنآ  ، تسا عالطا  یب  يا و  هفرح  نیمجرتم  زا  یهورگ  اب  ناشراک  رـس و  دـنریگ و 

چوـپ و تـالیخت  نـیمه  ياـنبم  رب  زین  ناـگناگیب  دــنهد . یم  اـهنآ  لــیوحت  ، تـیعقاو زا  رود  ینعم و  یب  ظاــفلا  تـشم  کــی  زین  اــهزغم 
درخ تـمکح و  قـفاوم  هـک  اـم  ینید  ماـکحا  هـب  ناـیئاپورا  هـک : تـسا  ملــسم  دــنزادرپ ! یم  رظن  راـهظا  يروادــب و  اــم  هراــبرد  ، یهاو

هب نابز  ، موهوم لیخت  نیمه  ساسا  رب  تسا و  شزرا  یب  مولظم و  ناملسم " نز  " هک دننک  یم  لایخ  اهنآ  دنرادن . یهاگآ  هنوگچیه  ، تسا
ام نایئاپورا  هک : مدش  هجوتم  دوخ  تارظن  نمـض  رد  نم  دننک ! یم  نامراثن  دـهاوخ . یم  ناشلد  هچ  ره  دـنیاشگ و  یم  ضارتعا  تمالم و 

ناگمه ات  ، مدروآ ملقب  ار  تارظانم  راـچانب  مرادـب . موتکم  ار  دوخ  تریح  بجعت و  متـسناوتن  ورنیا  زا  دـنا . هتخانـشن  میتسه ـ  هکناـنچ  ار ـ 
دنمـشناد يوناب  کی  هک  دـنداد  عالطا  نمب  يرجه  لاس 1308  ناضمر  هام  ياهزور  زا  یکی  رد  لوا : هرظانم  دـننک . تواـضق  دـنناوخب و 

عقوم یلبق  رارق  قبط  دننک . اشامت  کیدزن  زا  ار  ام  راطفا  مسارم  دنراد  دـصق  ایند  كرات  ياه  هبهار  زا  یکی  قافتا  هب   F مادام مانب  یئاپورا 
دارفا متفگ و  دـمآ  شوخ  اهنآ  هب  هسنارف  نابزب  ، دورو ماگنه  میدرک . ییامنهار  لزنم  ینوریب  غاب  هب  ار  اهنآ  اـم  دـندمآ و  اـم  غارـسب  ، راـطفا

زا سپ  لاـس . اـت 45  دودـح 40  رد  ، هبهار تـشاد و  لاـس  اـت 40  دودـح 35  رد   F ماداـم مدرک . یفرعم  اـهنآ  هب  لوـمعم  قـبط  ار  رـضاح 
هبهار دش . عقاو  اهنآ  هجوت  دروم  الماک  تفرگ و  رارق  ناشیا  دیدزاب  دروم  ، دوب هدش  شرف  یکرت  کبـس  هب  هک  ییاهقاطا  ، مزال ياهیئاریذـپ 

دش هدناوخ  ایرکز  ترـضح  میرم و  ترـضح  هرابرد  ، هکرابم هروس  نیا  زا  یتایآ  دوش . توالت  ، میرک نآرق  زا  میرم  هروس  هک  درک  اضاقت 
دیـشکن یلوط  دیمد . وا  هماج  رد  دـش و  راکـشآ  میرمربارب  رد  ، يرـشب تروصب  لیئربج  متفگ ـ : اهنآ  هب  مدرک . همجرت  ، هسنارف نابزب  نم  و 
شنکاو زا  درک و  یم  تمالم  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  درب . هانپ  ییامرخ  تخردـب  لمح  عضو  ماـگنه  تسا . رادراـب  ، درک ساـسحا  میرم  هک 

. تفای شمارآ  ، گرزب يوناب  نیا  رطاخ  درک و  ملکت  وا  اب  دازون  دـمآ و  شکمکب  لیئربج  ، لاح نامه  رد  اـما  دوب . كاـنمیب  تخـس  ، مدرم
هدیقعب متفگ ـ : تسا ! هدمآ  ایندب  ردپ  نودب  یسیع  هک  دیدقتعم  امش  دوش  یم  مولعم  تفگ ـ : ، دوب هدش  عقاو  ریثأت  تحت  تخس  هک  ، هبهار

: لیبق زا  اهنآ  زا  یضعب  هک  میدقتعم  نکل  میراذگ . یمن  قرف  ادخ  ناربمایپ  نایم  ام  تسا . رفاک  دشاب ، هتشاد  داقتعا  نیا  زا  ریغ  سک  ره  ام 
نودب ار  یسیع  هک  تسا  رداق  ، دیرفآ كاخ  زا  ار  مدآ  هک  يادخ  يرآ  دنتسه . نیریاس  زا  رترب  حون  میهاربا و  ، یسوم ، یـسیع (، (ص دمحم

مانب یباتک  (ع ) یـسیع ترـضح  يارب  دـنوادخ  هک  میدـقتعم  ام  متفگ ـ : دـیدقتعم ؟ اه  لیجنا  هب  امـش  ایآ  تفگ ـ : هبهار  دـنک . قلخ  ، ردـپ
هکداد دیون  مدرمب  یـسیع  هک  دنک  یم  حیرـصت  نآرق  تسا . هدش  رکذ  ، میرک نآرق  ياج  دـنچ  رد  سدـقم  باتک  نیا  مان  داتـسرف . لیجنا 

ـ : متفگ ما ! هدینـشن  زگره  ار  یبلطم  نینچ  نم  هچ !؟ ینعی  تفگ ـ : هبهار  دمآ . دهاوخ  دنوادخ  بناج  زا  دـمحا " " مانب يربمایپ  وا  زا  دـعب 
نیا هرابرد  لصف 16  زا  هیآ 1،7،8،9،10،13  لصف 15 و  زا  هیآ 26  لصف 14 و  زا  هیآ 16 و 29  انحوی  لیجنا  زا  لصف 14 و 15 و 16  رد 

دیئوگ یم  امـش  هچنآ  اب  هک  تسا  هدرک  ریـسفت  يروط  ار  تایآ  نیا  اسیلک  تفگ ـ : هبهار  دمآ . دـهاوخ  يربمایپ  یـسیع  زا  سپ  هک  تسا 
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. تسا راوشد  انحوی  لیجنا  مهف  ، يرآ متفگ : تسین . نآ  مهف  رب  رداق  یـسک  ره  ، تسا هدـیچیپ  قیقد و  انحوی  لیجنا  نوچ  تسا و  راگزاسان 
ماجنا يارب  سلجم  نارـضاح  دـش و  دـنلب  نذؤم  يادـص  ماگنه  نیا  رد  دوش . یمن  هدـیمهف  نیا  زا  ریغ  يزیچ  تایآ  نیا  زا  لاـح  رهب  نکل 
نونکا متفگ ـ : يور ؟ یمن  وت  دنتفگ ـ : زامن . ماجنا  يارب  دنتفر  متفگ ـ : دنتفر ؟ اجک  اهنیا  دندیسرپ ـ : نانامهم  دنتـساخرب . سلجم  زا  ، زامن
دیشاب لیام  رگا  متفگ ـ : مینیبب ؟ ار  امش  زامن  مسارم  تسا  نکمم  دنتفگ ـ : مناوخ . یم  دعب  ار  مزامن  متـسه . امـش  اب  امـش  یئاریذپ  روظنمب 

زامن هب  اهنز  هک  یلحم  هب  قافتا  هب  دنتـساخرب و  نانامهم  تسین . يرـس  ام  ینید  مسارم  اریز  دـینیبب . ار  مسارم  نیا  هک  درادـن  یعناـم  چـیه 
دیحوت هروس  ماما  دندوب . زامن  لوغـشم  لومعم  قبط  ، نادرم زا  يادج  اهنز  دوب و  مظنم  بترم و  ، تعامج ياه  فص  میتفر . دندوب  هداتـسیا 

اریز ، دوش یم  رارکت  زامن  رد  هروس  نیا  هک  تسا  بسانم  ردـقچ  تفگ ـ :  F مادام مدرک . همجرت  اهنآ  يارب  ار  هروس  نیا  ، نم دـناوخ . یم 
ترضح ناکیدزن  صاوخ و  زا  اهنآ  متفگ ـ : تسیچ ؟ نییراوح  هرابرد  امـش  هدیقع  تفگ ـ : هبهار  تسا ! نیـشنلد  ابیز و  رایـسب  نآ  ظافلا 

ایآ تفگ ـ : تسا . گرزب  يایبنا  زا  ادخةدنب و  وا  زگره . متفگ ـ : تسادـخ ؟ رـسپ  یـسیع  هک  دـیراد  لوبق  ایآ  تفگ ـ : دـنا . هدوب  یـسیع 
. دروآ ایندب  ، ردپ نودب  ، هداعلا قراخ  روطب  ار  وا  دـنوادخ  هک  میدـقتعم  ام  متفگ ـ : تسا !؟ هدـمآ  ایندـب  ردـپ  نودـب  وا  هک  دـیتسین  دـقتعم 
رد تسادـخ . رـسپ  مدآ  هک  تسا  هدـش  حیرـصتاقول  لیجنا  موس  لصف  هیآ  نیرخآ  رد  دـیرفآ . ردام  ردـپ و  نودـب  ار  مدآ  هک  يروطنامه 

نادنزرف ادخ و  نادنزرف  دندش : میـسقت  ، هتـسد ودب  مدآ  نادنزرف  هک : تسا  هدـش  حیرـصت  ، لیباق لیباه و  تالاح  حرـش  زا  سپ  زین  تاروت 
نیمه هب  یقیقح و  هن  تسا  يزاجم  تاریبعت  زا  تقیقح  رد  " ردـپ , " ار ادـخ  دـنا و  هدـیمان  ادـخ " نادـنزرف  " ار نمؤم  دارفا  هکنیا  ناـطیش .

هک دننک  یم  روصت  دنوش و  یم  هابتشا  راچد  دارفا  اریز  درادن . دوجو  مالسا  سدقم  نیئآ  رد  یقیقح  ریغ  تاریبعت  هنوگنیا  هک  تسا  تهج 
هبعک ام  الثم  تسه . مه  مالـسا  رد  رگید  یعونب  نآ  ریظن  اـما  تسین . نینچ  هک  یلاـح  رد  تسا . یلومعم  يدـنزرف  يردـپ و  نیمه  روظنم 

مارتحا و روظنم  هکلب  تسا . هدیزگ  تنوکـس  هناخ  نیا  رد  تسا و  ناکم  ياراد  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  ام  روظنم  میمان . یم  هللا " تیب  " ار
! تسا یئاـپ و ... تسد و  ار  ادـخ  هک  ینعم  نیا  هب  هن  تسادـخ  تردـق  ياـنعمب  ادـخ ) تسد  ") هللادـی " ریبعت نینچمه  تسا . هبعک  تفارش 
. دش هدرب  نامسآ  هب  هک  میدتقعم  متفگ ـ : دش ؟ هدرب  نامسآ  هب  ، دش هتخیوآ  رادب  هکنآ  زا  دعب  یـسیع  هک  دیتسه  دقتعم  ایآ  تفگ ـ : هبهار 

ـ : متفگ ام . هدـیقع  اب  هن  تسا  راگزاس  دوهی  هدـیقع  اب  هن  دـیئوگ  یم  امـش  هچنآ  اتفگـش ! تفگ ـ : تفر . راد  رـس  رب  هک  میتسین  دـقتعم  اما 
ار نایدوهی  هدیقع  ، تقیقح رد  ناناملسم  ام  نیاربانب  دنا . هدرک  سابتقا  نایدوهی  زا  ، دنیوگ یم  هچ  ره  دنرادن . یتیاور  هرابنیا  رد  نایحیـسم 

هابتـشا هجوتم  دنتـسناوتن  دوب  کیرات  اوه  نوچ  دنتخیوآ و  رادب  دوب  یـسیع  هیبش  هک  ار  یـصخش  ، نایدوهی هک  تسا  یهیدب  مینک . یم  در 
هزات و بلاطم  هکنیا  زا  رکشت  راهظا  نمض  اهمناخ  دیـسر و  نایاپ  هب  زامن  ، ماگنه نیا  رد  درب . نامـسآ  هب  ار  یـسیع  دنوادخ  دنوشب و  دوخ 

نانز زا  هک   R مادام مانب  يرگید  يوناب  ، دعب هتفه  کی  مود : هرظانم  دندرک . یظفاحادخ  ام  زا  ، دوب هتفرگ  رارق  ناشرایتخا  رد  يا  هدنزومآ 
زا اـما  دوب . هتـسارآ  اـبیز و  ینز  وا  تفرگ . تروـص  زین  تاـقالم  نیا  هناتخبـشوخ  درک . تاـقالم  ياـضاقت  نم  زا  ، دوـب قـقحم  دنمـشناد و 

نیا يارب  هک  ووه "! " ۀلأسم تاجوز و  ددعت  زا  نخس  ، هرظانم نیا  رد  دوب . هتـشاد  رود  ار  دوخ  ، هنانز یتسرپ  لمجت  یهاوخدوخ و  هنوگره 
اهنآ هب  هکلب  دنریگب . نز  کی  زا  رتشیب  هک  تسا  هدرکن  بجاو  نادرم  رب  دنوادخ  متفگ ـ : دـمآ . نایمب  ، دومن یم  یئالویه  یـسیلگنا  مناخ 

مالسا تعیرش  رد  ، دنوادخ هک  ما  هدینش  نم  تفگ ـ : دنریگب . نز  کی  زا  رتشیب  ، تردق نتـشاد  جایتحا و  تروص  رد  هک  تسا  هداد  هزاجا 
تاجوز ددعت  نیشیپ  نایدا  رد  دنریگب  نز  راهچ  ات  هک  تسا  هداد  نذا  طقف  دنوادخ  متفگ ـ : دنریگب . نز  راهچ  اهدرم  هک  تسا  هدرک  رما 

هک تسا  هدرک  نییعت  یطیارش  زین  نز  راهچ  نتفرگ  يارب  درک . یهن  نز  راهچ  زا  رتشیب  نتفرگ  زا  مالـسا  نیئآ  اما  تشادن . يزرم  يدح و 
دریگب رظن  رد  هناگادج  ياهلزنم  اهنآ  يارب  دیاب  ، دریگ یم  ددعتم  ياهنز  هک  يدرم  تسا . راوشد  ، دـشاب نید  قفاوم  هک  يروطب  ، نآ يارجا 
مزاول مامت  هک  تسا  نارهوش  هفیظو  هک  اجنآ  زا  دوشن . لئاق  اهنآ  نایم  یـضیعبت  هنوگچیه  دـنک و  هاگن  مشچ  کیب  ظاحل  ره  زا  ار  اهنآ  و 

رد ، تاجوز ددعت  المع  تسا . لمحت  لباقریغ  راوشد و  يدح  ات  ، هفیظو نیا  ماجنا  دـننک و  مهارف  ار  وا  كاشوپ  كاروخ و  نز و  یگدـنز 
یم یئاضق  مکاحمب  ار  وا  تیاکـش  شرـسمه  ، دنز زاب  رـس  ، فئاظو نیا  ماجنا  زا  يدرم  رگا  تسا . هدش  بایمک  دودحم و  ناناملـسم  نایم 
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دننک هرادا  نز  راهچ  ات  دنناوت  یم  ، دنمتورث نادرم  هک  تسا  یهیدب  دهد . ماجنا  ار  دوخ  فئاظو  هک  دنک  یم  روبجم  ار  وا  ، همکحم دـنک و 
میراذگب و رانک  ار  بصعت  هک  تسین  نیا  رتهب  ایآ  تفگ ـ : دنریگب . ددعتم  ياهنز  یمالسا  تاررقم  تیاعر  اب  هک  تسین  یعنام  نیاربانب  و 
؟ تسیچ رهوش  فیلکت  ایآ  ، دشاب رامیب  ای  میقع  ینز  هاگره  متفگ ـ : مینک ؟ عنم  ار  تاجوز  ددعت  ، تسه هار  نیا  رد  هک  یتالکـشم  رطاخب 

ياهنز فیلکت  ایآ  اما  دشابن . يدب  راک  ، میقع ياهنز  نداد  قالط  مینک  یم  ضرف  متفگ ـ : دریگب . يرگید  نز  دهد و  قالط  ار  وا  تفگ ـ :
؟ دـنک لمحت  ار  ووه " " دوجو هک  دراد  یهاـنگ  هچ  ، تسا دـنزرف  ياراد  ملاـس و  هک  ینز  اـما  مراد . لوبق  ار  نیا  تفگ ـ : تسیچ !؟ راـمیب 
زا یعون  ، ناسنا رگم  دـهد . یم  رارق  دوخ  هطلـس  هطیح  رد  ار  غرم  نیدـنچ  سورخ  اما  دـنک . یم  اـفتکا  ، هداـم تفج  کـیب  رتوبک  متفگ ـ :
یم هک  ینید  اما  تساهنز . تیرثکا  رظن  نیا  متفگ ـ : دـنک ؟ یگدـنز  اهرتوبک  لـثم  ناـسنا  هک  تسین  رتهب  اـیآ  تفگ ـ : تسین ؟ تاـناویح 

دشاب نانچ  نآ  شتاررقم  دیاب  ، دنک يربهر  یطئارش  ره  تحت  طیحم و  ره  رد  رصع و  ره  رد  ار  اه  هعماج  شیوخ  تاررقم  هلیسوب  دهاوخ 
قالط ياضاقت  دوخ  رهوش  زا  دـناوت  یم  ، دـنک لمحت  ار  ووه " " دوجو دـناوتن  ینز  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب . ارجا  لباق  اج  همه  رد  هک 

نیا يارجا  ولج  رگا  هک  یلاح  رد  دنکیمن  دراو  یـسکب  يا  همطل  ، تاجوز ددـعت  نوناق  نیاربانب  دوش . ادـج  وا  زا  رهوش  تیاضر  اب  دـنک و 
نادرم نانز و  زا  يرایـسب  راضح  لاـح  رد  مینک  یم  هدـهاشم  نیعلا  يارب  زورما  هک  دوشیم  دراو  ییاـهنایز  اـه  هعماـجب  ، دوش هتفرگ  نوناـق 

زا يا  هدـع  اب  زین  راد  نز  نادرم  تسا . هدـش  یقالخا  دـسافم  يراب و  دـنب و  یب  جاور  أشنم  نیا  دـنرب و  یم  رـس  هب  درجت  لاح  رد  یئاپورا 
هدازمارح ياهکدوک  اب  هوالعب  تسا . عونمم  ًانوناق  هکنیا  وگ  دراد . جاور  المع  ، تاجوز ددعت  تقیقح . رد  دـنراد و  عورـشمان  طباور  نانز 

لافطا دوش و  هتفرگ  اهیراب  دنب و  یب  ولج  هکنیا  يارب  ، مالـسا نیئآ  درک ؟ دیاب  هچ  ، دنیآ یم  ایندب  تاجوز  ددعت  عنم  رثا  رب  هک  عورـشمان  و 
ام اما  تسا . حیحص  الماک  تفگ ـ : تسا . یلاع  ناشخرد و  نآ  یعامتجا  جئاتن  تسب و  راکب  ار  تاجوز  ددعت  حرط  ، دنیاین ایندب  عورشمان 
هک ، دـشاب زیمآ  تبحم  ناـنچ  اـهنآ  یگدـنز  دـیاب  دنمـسج و  کـی  هلزنمب  ، رهوش نز و  میهدـن . تسد  زا  ار  دوـخ  هناـنز  تریغ  دـیاب  اـهنز 

شمارآ هنوگچیه  ، دروایب شرـس  رب  ووه " " دناوت یم  دهاوخب  هظحل  ره  شرهوش  دنیب  یم  هک  ینز  دنکن . دیدهت  ار  اهنآ  ینارگن  هنوگچیه 
هک ناملسم  درم  دنا . هدرک  يزارفرس  راهظا  ، رهوش تبحمب  ، ناملـسم ياهنز  رثکا  متفگ ـ : درب . یم  رـسب  ینارگن  رد  هراومه  درادن و  رطاخ 

. دـنک یمن  دوبمک  ساسحا  نز  هک  تسا  يدـج  قیقد و  ، يرادافو تبحم و  راهظا  هفیظو و  ماجنا  ظاحل  زا  نانچ  ، دریگ یم  يرگید  رـسمه 
هتـشاد یم  تسود  ار  اهنز  امـش  ربماـیپ  دـنیوگ : یم  تفگ ـ : تسا : ظوفحم  رهوش  بلق  رد  ناـنچمه  شیاـج  هک  دـنک  یم  ساـسحا  هکلب 

". تسا نم  مشچ  ینـشور  هک  زامن  نز و  ، شوخ يوب  تسا : نم  تبحم  دروم  زیچ  هس  امـش  يایند  زا  :" دومرف یم  وا  يرآ . متفگ ـ : تسا .
رسمه اب  وا  داد و  قالط  ار  دوخ  رسمه  وا  ناگدرب  زا  یکی  هکنیا  یتح  تسا . هتفرگ  يرایسب  ياهنز  هک  تسا  تهج  نیمهب  ًارهاظ  تفگ ـ :

رد هجیدخ  ات  درک و  جاودزا  هجیدخ  اب  ادتبا  ام  ربمایپ  متفگ ـ : دنا . هدرک  ضارتعا  امش  ربمایپ  راک  نیا  هب  یـضعب  درک . جاودزا  دوخ  مالغ 
جاودزا رکبوبا  رتخد  هشیاع  اب  ، هجیدخ تافو  زا  سپ  دنتسه . يربک  هجیدخ  لسن  زا  یگمه  ام  گرزب  ربمایپ  هیرذ  تفرگن . نز  ، دوب تایح 

رد هک  ینانز  ماـمت  درک . جاودزا  زین  هصفح  اـب  رمع  زا  یئوجلد  روظنمب  ادـخ  ربماـیپ  دـش و  هویب  زین  ومع  رتخد  هصفح  ناـیم  نیا  رد  درک .
رهوش و نز و  ندوب  نأش  مه  هلأـسم  درک  یم  هجوت  بلج  شیرق  ناـیم  رد  هک  يا  هدـمع  هلأـسم  دوب . تمکح  يور  زا  ، تفرگ رمع  رخاوا 

نایم رد  رگم  دشیمن . ادیپ  اه  هویب  يارب  ینأشمه  یهاگ  اهنز  ندـنام  هویب  ناملـسم و  نادرم  ندرم  ندـش و  هتـشک  اب  دوب . يا  هلیبق  تیعقوم 
هبیبح ما  اب  جاودزا  رد  ادخ  ربمایپ  هزیگنا  دروآ . یمرد  دوخ  يرسمهب  ار  اهنز  هنوگنیا  ادخ  ربمایپ  ورنیا  زا  دندوب . هدشن  ناملسم  هک  يدارفا 

و دز ـ  رکبوبا  رمع و  هنیس  رب  در  تسد  دوب و  شیرق  هتسجرب  نانز  زا  هک  هملس ـ  ما  و  دوب ـ  هدرم  شرهوش  هشبح  رد  هک  نایفـسوبا  رتخد   ـ
نارتخد تسا . هجوت  بلاج  زین  بنیز  دیز و  جاودزا  هیـضق  ، تسا هدوب  نیمه  ، دوب ربمایپ ـ  ةدش  دازآ  دـیز ـ  هقلطم  هک  شجح  رتخد  بنیز 

هدش دازآ  هدرب  کیب  ار  يو  ، طلغ تنس  نیا  نتسکش  روظنمب  ادخ  ربمایپ  دنتخانش . یمن  دوخ  يارب  یشیرق  ناناوج  يا  زج  ینأشمه  ، شیرق
وا نایم  لماک  يراگزاس  مهافت و  ندوبن  رثا  رب  دیز  هکنآ  زا  دعب  تسا . ناملسم  نز  نأشمه  ناملسم  درم  هک  دننادب  یشیرق  نارتخد  ات  ، داد

جاودزا بنیز  اب  ربمایپ  دوخ  ، دیـسرن رمثب  قالط  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  گرزب  ياوشیپ  شـشوک  دـهد و  شقـالط  دـش  راـچان  ، بنیز و 
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شرسمه تسا و  یقیقح  دنزرف  لثم  هدناوخ " رسپ  " هک دندرک  یم  رکف  مدرم  هوالعب  دوب و  هدنامن  یقاب  وا  يارب  ینأشمه  رگید  اریز  درک .
زا امـش  تفگ ـ : دوش . هتـشادرب  نایم  زا  زین  طلغ  هدـیقع  نیا  اـت  دروآرد . دوخ  يرـسمهب  ار  دـیز  هقلطم  ادـخ  ربماـیپ  تفرگ . ناوت  یمن  ار 

نادرم زا  ار  دوخ  ندـب  وم و  هک  تسا  بجاو  نز  رب  متفگ ـ : دـیتسین ؟ تحاران  ، دـینک ترـشاعم  اهدرم  اب  دـیتسین  دازآ  هکنیا  زا  باـجح و 
دندیشوپ یم  ار  دوخ  ندب  رس و  اهنز  ، ادخ ربمایپ  نامز  رد  دنک ؟ تبحص  درم  اب  هک  دراد  یعنام  هچ  ، دشاب هدیشوپ  نز  رگا  دشوپب . مرحمان 

ناشیا زا  ار  مزال  بلاطم  دنتفر و  یم  ترـضح  نآ  نانز  رـضحمب  ناناملـسم  ، ربمایپ تشذگرد  زا  سپ  دندرک . یم  تبحـص  زین  اهدرم  اب  و 
ار شنماد  نانچ  دـم  يالب  دوب و  ناتـسلگنا  هدـش  تیبرت  هک  تسا  ییوناب  اب  هیلع  همطاف  هرظانم  نیموس  مّوس : هرظانم  دـندرک . یم  هدافتـسا 

مسارم ماجنا  ، هنافسأتم هدرک و  هیهت  یسورع  نشج  کی  رد  تکرش  يارب  نیگنس  ترجا  تخادرپ  اب  هک  یـسابل  دش ـ  راچان  هک  دوب  هتفرگ 
نیمه اهنت  دشاب . دم  قباطم  هک  دنک  هیهت  یسابل  ، نیگنس يا  هنیزه  فرص  اب  زاب  دراذگب و  رانک  ، تسا هدش  لوکوم  رگید  لاس  هب  یـسورع 
تفارظ عونت و  ینطو  ياه  هچراپ  هکنیا  هناهب  هب  ، نانیا هکلب  تسا . هدرک  لوغـشم  دوخب  تخـس  ار  یقرـش  نانز  هک  تسین  يراـتفرگ  کـی 

یم هیهت  هناگیب  ياه  هچراـپ  زا  ، ینطو ياـه  هچراـپ  تمیق  ربارب  نیدـنچ  یتمیق  تخادرپ  اـب  دـننک و  یم  يراددوخ  نآ  فرـصم  زا  ، درادـن
اهکبس و دلقم  هچراپکی  هتـشاذگ و  رانک  ار  ینطو  ياهـشرب  اهکبـس و  یلک  روطب  دوش . یمن  متخ  اج  نیمهب  اه  یقرـش  ام  يراتفرگ  دننک .

نیا رد  مینک . دـیلقت  اهنآ  زا  دـیایب و  ام  نیمزرـس  هب  اپورا  ياه  هزاورد  زا  ، هزات ياهدـم  هک  میرظتنم  هراومه  میا و  هدـش  ناـیئاپورا  اهـشرب 
يارب یگداتفا  بقع  دوکر و  زج  يا  هدـیاف  اهنیا  هک  دـهد  یم  ناشن  تسا و  هداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  اه  هبنج  نیا  مامت  ، هیلع همطاف  ، هرظانم
راکب اب  دنک و  ظفح  الماک  ار  دوخ  تلاصا  هک  دراد  هفیظو  ناملـسم  نز  مهنآ  ، یقرـش نز  ًاصوصخم  تشاد . دنهاوخن  نیمز  قرـشم  مدرم 

(. 93) ددرگ لئان  دوخ  یعقاو  ياهشزرا  هب  ، نادرگرس ناهج  نیا  رد  ، مالسا تاررقم  نتسب 

هیبلا هبابح و 

ار (ع ) یلع دوخ  ماما  نیتسخن  وا  تسا . ریظن  مک  عطق  روطب  ، دـشابن ریظن  یب  ناگتـشذگ  خـیرات  رد  رگا  رمع . لوط  ظاحل  زا  هک  تسا  ینز 
نیز ترضح  مراهچ  ماما  تمدخ  هک  یماگنه  درک . یگدنز  ناهج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  متـشه  ماما  نامز  ات  درک و  كرد 

تکرب زا  اما  دوب . هدرک  روجنر  ناوتان و  ار  وا  يریپ  فعض  تشذگ و  یم  شرمع  زا  لاس  هدزیـس  دصکی و  دیدرگ  بایفرـش  (ع ) نیدباعلا
لاس زا  دعب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هکنیاب  هجوت  اب  دروآ . فکب  رگید  راب  ار  دوخ  هتفر  تسد  زا  تمالس  تفرگ و  ورین  ترضح  نآ  ياعد 

بیترتنیدب تسا و  هدوب  هدـنز  لاس 195  دودـح  ات  هبابح " " هک درک  لصاح  ناـنیمطا  ناوت  یم  ، تسا هدیـسر  تداهـش  هب  يرجه  تسیود 
نیا فدـه  تسین . وا  رمع  لوط  ظاحل  زا  ، ناتـساد نیا  نامرهق  ینامرهق  دوب . دـهاوخ  زواجتم  مه  لاـس  زا 160  ، تمظع اب  يوناـب  نیا  رمع 

هدرمـش نامرهق  اهیورجک  اهیرگمتـس و  اب  هزرابم  نامیا و  يرکفنـشور و  یئوج و  قح  ظاـحل  زا  هک  تساـیناوناب  یفرعم  اهناتـساد  هلـسلس 
(ع) یلع فرط  زا  وا  دـشاب . دوخ  ناعونمه  يارب  هدـنزومآ  یقـشمرس  دـناوت  یم  تسا و  تافـص  نیمه  دـجاو  ، هبابح هناتخبـشوخ  دـندش .

تیرومأم دوب . هتـشگ  سکعنم  نآ  رب  شکرابم  يرتشگنا  شقن  هک  درپس  وا  تسدـب  یگنـس  هعطق  (ع ) یلع درک  ادـیپ  شزرارپ  یتیرومأـم 
يرتشگنا هک  دهاوخب  اهنآ  زا  ددرگ و  بایفرـش  يدـعب  ناماما  کیاکی  تمدـخ  دـنک و  يرادـهگن  ار  گنـس  هعطق  نیا  هک  دوب  نیا  هبابح 

قح و زیمت  يارب  دوب  یناشن  دوخ  نیا  دنیامن . نییزت  دوخ  يرتشگنا  شقن  هب  ار  گنـس  ، دوخ راوگرزب  ياین  نوچمه  دننزب و  نآ  رب  ار  دوخ 
گرزب ربمایپ  تفالخ  سدقم  دنـسم  رب  دـننکیم و  ادـیپ  قلخ  تیادـه  داشرا و  تیرومأم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یناماما  یئاسانـش  لطاب و 

مدرم هک  دـنراد  مزال  یلئالد  ، شیوخ تماـما  تاـبثا  يارب  ، ناربماـیپ نوچمه  زین  نید  راوگرزب  همئا  ، دـیدرت نودـب  دـننز . یم  هیکت  ، مالـسا
هدنیآ و هتـشذگ و  زا  نداد  ربخ  رد  ناوت  یم  ار  لئالد  نیا  دنوشن . راتفرگ  ، تریح تلالـض و  يداو  رد  دننک و  ادـیپ  دامتعا  اهنآ  تقیقحب 

دناوت یم  هک  تسا  یئاه  لیلد  زا  یکی  زین  یلبق  ناماما  ربمایپ و  حیرصت  نآ  رب  هوالع  درک . هصالخ  اعد  تباجتسا  مدرم و  یبلق  رارسا  نایب 
ار دوخ  ناماما  ، دیدرت لباق  ریغ  زراب و  یلیلد  اب  تسناوت  یم  ، گنس هعطق  نآ  نتشاد  اب  هبابح  دشاب . نومنهر  ار  مدرم  ، ماما یئاسانـش  هار  رد 
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تـکرب و اـب  اـما  ، زارد يرمع  زا  سپ  ماجنارـس  دروآ و  رد  شیاـمزآ  کـحمب  ، ماـما تـفه  اـت  هلیـسو  ناـمهب  (ع ) یلع زا  دـعب  وا  دسانـشب .
ماقم زا  لیلجت  روظنمب  (ع ) اضر ماما  اریز  ، دروآ تسدـب  رگید  يراختفا  زین  ، گرم زا  سپ  تفگ . درودـب  ار  ناـهج  نیا  یگدـنز  ، شزرارپ

. دـش هدرپـس  كاـخب  شزرارپ  هماـج  نیمه  اـب  درک و  نفک  دوخ  صوـصخم  هماـج  رد  ار  وا  ، رهگـالاو تمظع و  اـب  نینچ  نیا  ینز  خـماش 
ماـما يرتـشگنا  نیگن  شقن  ، دـش هدز  گنـس  نآ  رب  ، تماـما زاـجعا  زا  يدنـس  ناونعب  ، ناـماما يرتـشگنا  زا  هک  یـشقن  نیرخآ  ، بیترتنیدـب

داد و همادا  دوخ  تایحب  زین  رگید  هام  هن  ، دـید مشچب  ، تیالو دیـشروخ  جرب  نیمتـشه  زا  ار  زاجعا  نیا  هکنآ  زا  سپ  ، هبابح دوب . (ع ) متـشه
يوناب نیا  يامیس  يرآ  دوب . هتسب  هنیپ  هدش و  هایس  ، رایـسب ینالوط  ياه  هدجـس  رثا  رب  ، هبابح یناشیپ  تسویپ . ناکاپ  هب  شکاپ  حور  هاگنآ 

هنیـس نوناـک  هدرب و  يا  هرهب  ، قح قشع  زا  هکناـنآ  دوب . قح  تمظعاـب  هاگـشیپ  رد  وا  ياـه  شنرک  اـهتدابع و  رب  نشور  یهاوـگ  لدـکاپ 
ار حور  هراومه  ، اهتدابع نیا  اب  وا  دوب . نینچ  ، هبابح دنـشاب . دنناوتیمن  نیا  زج  ، دنراد زوس  رپ  یلد  تسا و  زورفا  شتآ  ادـخ  تبحم  زا  ، ناش

يدرز كورچ و  نیچ و  دوب و  هدش  هدیکشخ  ، رایـسب تدابع  رثا  رب  شمکـش  تسوپ  تساک . یم  نت  يورین  زا  درک و  یم  دنمجرا  يوق و 
مارتحا دروم  همه  نیا  ، ام گرزب  ناماما  هاگشیپ  رد  يو  هک  تسین  تهجیب  دوب . وا  ینورد  زادگ  زوس و  رب  نیتسار  یهاوگ  ، تروص تسوپ 

هتوک حول و  هداس  مدرم  هک  ییاهزور  نآ  دنداد . یم  رارق  شتبحم  دروم  دندرک و  یم  ینادردق  وا  زا  نینچ  نیا  ، ناشیا زا  نت  تشه  دوب و 
هچنآ هار  رد  درک و  یم  رکف  تسرد  ، هبابح ، دوب ناـسکی  ناـشرظن  رد  کـشم "! کـشپ "!و" دـندادیمن و" زیمت  مداـخ  نئاـخ و  ناـیم  رکف 

هک مدرم  هدوت  نیسح ! ناگدازآ  رورس  هب  وا  دندوب و  هتخود  هیواعمب  مشچ  مدرم  تشادیم . رب  ماگ  ، تداشر تماهـش و  اب  ، دادیم صیخـشت 
رپ رابرد  هار  ، دـندرک یم  هلاوح  بیغب  ار  اهراک  هداد و  تسد  زا  ار  رکف  لالقتـسا  ، ناـیوما تموکح  ربارب  رد  دوب و  ناشمـشچ  رد  ناـشلقع 

نایوما اب  هبابح  هک  دوب  يا  هزرابم  نیرتگرزب  دوخ  نیا  دـش  یم  بایفرـش  نیـسح  ماما  روضحب  هبابح  دـنتفرگ و  یم  شیپ  ار  هیواعم  لمجت 
هک یماگنه  تفر . یم  وا  رادـیدب  الباقتم  درک و  یم  مارتحا  ار  وا  زین  نیـسح  دادـیم . مدرمب  هک  دوب  یقـشمرس  سرد و  نیرتهب  درک و  یم 

ياـعد تکرب  زا  تفاتـش و  وا  رادـیدب  ماـما  ، ددرگ بایفرـش  ، نادیهـش هلـسلس  رـس  روـضحب  تسناوـتن  دـش و  يا  هضراـع  راـچد  شمـشچ 
تـسکش ییورین  اب  دوش و  یم  ملاس  ، هبابح ، ماما ياعد  تکرب  زا  هک  تسین  راب  نیرخآ  راب و  نیلوا  نیا  دش  فرط  رب  هضراع  نیا  ، ترـضح

داجس ماما  ياعد  تکرب  زا  مه  رابکی  میدید  هکنانچ  دهد . یم  همادا  شیوخ  تمواقمب  ، یسابع هرخالاب  يوما و  نانارسوه  ربارب  رد  ، ریذپان
يا هریخذ  ناونعب  ، ناـمیا اـب  دـنمورین و  نز  نیا  اـت  ، تفاـی افـش  (ع ) قداـص ترـضح  ياـعد  تکرب  هب  زین  راـب  نیموس  تفرگ . ورین  ناوـت و 

نـشور اهتماهـش و  هب  طوبرم  ، میا هتـشون  هبابح  هرابرد  نونکات  هچنآ  دناسر . ماجنا  هب  ار  دوخ  گرزب  تلاسر  دـنامب و  راگدای  هب  شزرارپ 
تشادیمن و زاب  زین  شناد  تفرعم و  بسک  زا  ار  يو  ، روکذم ياه  همانرب  هک  مینک  هفاضا  مه  ار  هتکن  نیا  دوب . شنامیا  يوقت و  اه و  ینیب 

یملع رظن  زا  نانچنآ  ، دوب هدرک  ادیپ  هک  یـصاخ  تیعقوم  اب  ، رقاب ماما  تخودنا . یم  شناد  دیـشوک و  یم  ناکما  دحرـس  ات  زین  هار  نیا  رد 
ار مدرم  راکفا  دنارورپب و  هتسجرب  ینادرگاش  ، فلتخم مولع  رد  تسناوت  تفرگ و  بقل  اهـشناد  هدنفاکـش  ینعی  مولعلارقاب " " هک دیـشخرد 

نیمجنپ زا  لکـشم  هلأسم  رازه  ، هکم رد  وا  دراد . ار  شترـضح  يدرگاـش  راـختفا  ، هباـبح دـهد . قوس  تالـضعم  تالکـشم و  لـح  يوسب 
هزرابم تماهـش و  ینیب و  نشور  شناد و  نامیا و  يوقت و  ظاحل  زا  ، هبابح ، بیترتنیدب درک . لقن  نیریاس  يارب  تخومآ و  نایعیـش  ياوشیپ 

نآ رب  زین  رگید  زایتما  کی  دیاب  ، میروآ باسحب  تازایتما  زا  یکی  مه  ار  رمع  لوط  رگا  تسا . هنومن  صخاش و  ، يرگمتس ياه  هاگتسد  اب 
ياهلاس دناوتب  یـسک  هک  تسا  لاحم  ، رطاخ شمارآ  نودب  اریز  درک . باسح  زایتما  کی  ار  رمع  لوط  ناوتب  مه  دـیاش  میئازفیب . تازایتما 

(94 .) دهد همادا  دوخ  یناگدنزب  دتمم 

بوّیا رسمه 

روگ هناخب  ار  اهنآ  هنامحریب  ، لجا تسد  دـنا و  هدـش  گرم  همعط  اهدـنزرف  دـنا . هدومیپ  لاوز  هار  همه  اهتمعن  درادـن . چـیه  ایند  زا  ، بویا
کیرات و هایس و  سفق  نیا  زا  شگرزب  حور  تشادیمن و  مه  نت  نیا  رگا  روجنر ! ناوتان و  ، هدوسرف لیلع و  دراد  ینت  اهنت  تسا . هدیناشک 
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دیاـب زونه  ناـمیا  اـب  يدرم  سوـسفا ! یلو  زیگنا ! برط  هچ  دوـب و  شوـخ  هچ  ، درکیم ناریط  ، نییلعـالعا رد  دـش و  یم  دازآ  ، هتفوـک مهرد 
ياضف هک  دـبای  الج  نانچنآ  دوش و  رت  فافـش  شدوجو  ياتکی  رهوگ  ات  ددرگ . رتسکاخ  دوش و  هتخپ  دزادـگب . دزوسب و  ، دـشاب ینادـنز 

وا مسیونب . رت  هنافصنم  اهبنارگ ! یقشمرس  یلاع و  يا  هنومن  ، تیناسنا ملاع  يارب  دشاب و  شخب  ینشور  ار  توکلم  ملاع  ياهانتیال  عیسو و 
هن دوب . وا  یعقاو  سینا  قفاوم و  رای  تقیقح  رد  هک  تشاد  یمدـمه  تشادـن . روصحم  سفق  نآ  ای  روجنر  رامیب و  نت  نآ  اهنت  ایند  نیا  زا 

دـنک و یم  زاورپ  ینیریـش  درگب  هک  دوبن  يا  هزره  ياهـسگم  نوچمه  وا  شینامـسج . توارط  یناوج و  هتخاـبلد  هن  دوـب و  شتورث  هتفیش 
همه اـب  هک  دـب  وا  يرآ  دوب . بویا  یتوکلم  تیـصخش  يونعم و  لاـمج  هفیـش  ، همه زا  رتشیب  وا  دـنزاس . یم  ناـیامن  ار  دوخ  یتسود  لـغد 

رپ وا  رظن  رد  ار  ایند  درک و  یم  يراتسرپ  درکیم  يراکددم  اهتبیـصم  اهدرد و  اهجنر و  لمحت  رد  ار  بویا  شا  هنامیمـص  كاپ و  فطاوع 
یناسنا ةدنزرا  كاپ و  فطاوع  قشع و  همشچرس  نیا  رب  نیرفآ  اتکی ! رهوگ  نیا  رب  نیرفآ  تخاس ! یم  رگ  هولج  توارط  دیما و  افص و  زا 

ار وا  یعقاو  یتیمیمـص  ریظن و  یب  یـصالخا  اـب  دوب و  هدرک  بوـیا  فـقو  ار  شدوـجو  هک  ینز  نآ  رب  نیرفآ  يرآ  نیرفآ !... و  نیرفآ !...
وا زا  هنامیمص  هک  تسا  بویا  يافو  اب  رسمه  نامه  نیا  دوب . بویا  يراودیما  یمرگلد و  بابـسا  یگدنز و  هاگهانپ  هناگی  درکیم و  يرای 

رطخ رد  تسا  نکمم  یناسنا  ره  هرخالاب  دـنک ! یم  شـالت  دـشوک و  یم  یـشاداپ  دزم و  چـیه  راـظتنا  یب  ، هناقـشاع دـنک و  یم  يراتـسرپ 
نیا رد  هناروکروک  هک  یمدرم  دنرایـسب  تسا . یعطق  همه  يارب  ابیرقت  رطخ  نیا  دریگ . رارق  وا  هدـنبیرف  ياـهماد  یناطیـش و  ياـه  هسوسو 

اهرطخ نیا  زا  ار  دوخ  هنارایشوه  هک  دنوش  یم  ادیپ  مه  یناسک  یلو  دننت . یم  دوخ  ياپ  تسد و  رب  ار  نآ  ياهرات  دننک و  یم  طوقس  ماد 
نیمه ریثأت  تحت  زین  بویا  نز  هراچیب  نانآ ! رب  دورد  دنزات . یم  شیپ  هب  ، تمظع التعا و  يوسب  نانچمه  دنزاس و  یم  اهر  اهماد  نیا  زا  و 

تلأسم دنوادخ  زا  تسا  رتهب  يداد . تسد  زا  ار  همه  نت  تمالـس  دالوا و  تورث و  تفگ : دمآ و  بویا  دزن  يزور  یناطیـش  ياه  هسوسو 
یئانمت مهنآ  یئانمت . دراد و  یـشهاوخ  طقف  دـنکیمن . یخاتـسگ  هنوگچیه  هک  دـینک  یم  هظحالم  دـشخب . یئاـهر  اـهجنر  نیا  زا  ارت  ینک 
نارگید هک  يراک  اهالب !!!... زا  ، اهغاد زا  ، اهجنر زا  ، اهیتخس زا  ، یگدنز زا  هلگ  دنک . یم  هلگ  يرصتخم  طقف  هنازجاع ! یـسامتلا  عورـشم و 
هاگـشیپ رد  زگره  هک  بویا  یلو  تسادـخ . ، دنتـسین نآ  داـیب  زگره  هچنآ  دـننک و  یم  رارکت  هراوـمه  ، معنت یـشوخ و  راـگزور  رد  یتـح 

شیارب ، هدیناسر تابث  اب  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ار  دوخ  تیاضر  يدونشخ و  بتارم  يرازگساپس  رکش و  اب  هراومه  هدرکن و  هوکـش  دنوادخ 
نینچ ، تسا هدرک  تباث  تقشم  جنر و  رپ  نارود  یط  رد  ار  بویا  نوچ  يدرمدار  يرسمه  تقایل  ًاقح  هک  راکادف  ینز  زا  هک  تسا  راوشد 

هلگ رفیکب  ، دنزب شا  هنایزات  دص  ، دنک هیبنت  ار  وا  ، دوش ملاس  شنت  رگا  هک  دنک  یم  دای  دنگوس  دوش و  یم  تحاران  ورنیا  زا  دونشب . ینخس 
راکادـف ینز  یگدـنز  طیحم  زاار  اهتیمیمـص  اهفطل و  همه  ، راگزور هکنیا  لثم  تسین ! یتمظعاب  نز  نینچ  هتـسیاش  هک  ییاه  هوکـش  اـه و 

ار ینز  دـناوتب  رـضاح  لاـح  رد  هک  یبویا  هن  مهنآ  تشاد . ار  بویا  طـقف  ، بیـشن زارف و  رپ  ياـیند  نیا  یگدـنز و  زا  وا  تسا . هدرک  بلس 
يراکادف و نیاو  دراد . یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادفب و  جایتحا  زیچ  ره  زا  شیب  هک  یبویا  هکلب  دناسرب . لد  ماکب  ار  وا  دنک و  دـنمتداعس 

کی ساـمتلا و  کـی  ، هلگ کـی  رطاـخب  هک  درکیمن  لاـیخ  زگره  وا  ریظن ! یب  تسا  یـششوک  گرزب و  تسا  يداـهج  یگتـشذگدوخ  زا 
ود شجنر  ، تسکـش شبلق  دوش ! قالـش  ياـه  هبرـضب  دـیدهت  یتـح  دریگ و  رارق  دوخ  راوگرزب  رـسمه  بضغ  دروم  نینچ  نیا  ، شهاوخ
رد هدراذگ و  شیوخ  یناسنا  هدـنزرا  فطاوع  ورگ  رد  ار  شبلق  وا  دورب !؟ اجکب  دـیدرگ . تملظ  هچراپکی  شرظن  رد  ایند  دـش و  نادـنچ 

ياـشامت تسا  رابهودـنا  هچ  یتـسار  ، درکن كرت  ار  وا  یلو  تفرگ  هلـصاف  بویا  زا  یمک  تسا . هدرک  بویا  فقو  ار  دوخ  دوـجو  ، هجیتـن
مادک دناسر !؟ یم  تاجن  لحاس  هب  یـسک  هچ  ار  ینافوط  یتشک  نیا  هدروخ ! تسکـش  هدزمتام و  يوش  نز و  نیا  رابتقر  یگدـنز  هنحص 

یگدــنز و طاـشن  زا  ار  رمع  هـیقب  دــیاشگب و  اـهنآ  کـیرات  گــنرمغ و  هـبلک  يور  رب  دــیما  زا  يا  هـنزور  هـک  تـسا  دــنمورین  تـسد 
. دوش یم  يرپس  ، بویا یپایپ  تاناحتما  بیـشن  زارفرپ و  نارود  ، ماجنارـس دراد . ینایاپ  یهایـس  بش  ره  دنادرگ !؟ ناشرادروخرب  ، شیاسآ

رگید وا  تسا . هدیـشک  رـس  ، هعرج نیرخآ  ات  يدرـسنوخ  لامک  اب  بویا  ، دوش یم  هداد  قح  هاگرد  ناـبرقمب  رتشیب  هک  ار  یئـالب  ماـج  نآ 
زا هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  ، نیارباـنب تسا . هدـمآرد  راـک  زا  صلاـخ  ، ناـحتما هتوب  زا  شدوـجو  يـالط  هک  تسا  داـش  زارفرس و 
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: تفگ بضغ ! مشخ و  اب  هن  ، شنرک عوضخ و  اب  دوشگ و  شیاین  هب  نابز  ورنیا  زا  دشخب . یئاهر  الب  جنر و  زا  ار  وا  هک  دـهاوخب  دـنوادخ 
: هک دش  هداد  روتسد  وا  هب  دنوادخ  بناج  زا  هک  دیشکن  یلوط  تخاس " التبم  اهجنر  اهدرد و  عاوناب  درک و  سم  ارم  ناطیـش  ، اراگدرورپ "

یتسردنت و ات  ، دهد وشتسش  ار  دوخ  ندب  دشونب و  همشچ  نآ  زا  سپس  دشوجب . اراوگ  درـس و  يا  همـشچ  ات  دبوکب  نیمز  رب  ار  دوخ  ياپ  "
یمیمـص افو و  اب  اـنز  دـش . فرطرب  شیاـهدرد  اـهجنر و  ماـمت  درک و  لـمع  دـنوادخ  روتـسد  قبط  بویا  ( 95") ددرگ زاب  وا  يدـنمورین 

شندرگب یلاحشوخ  تدش  زا  دیناسر و  بویا  هب  ار  دوخ  هدزباتش  ، عضو يا  هدهاشم  اب  ، درک یم  اشامت  یمک  هلصاف  زا  ار  هنحص  هک  ، بویا
یلو دنک . هیبنت  قالش  هبرض  دصب  ار  دوخ  رـسمه  ، تسا هدرک  دای  هک  يدنگوس  قبط  رب  بویا  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  نونکا  تخیوآ .

!؟ دنیب هجنکـش  ددرگ و  نوگلین  ، قالـش هاکناج  تابرـض  ریز  رد  شفیطل  ندب  ، تمه دـنلب  تشرـسکاپ و  نینچ  ینز  هک  تسا  راوازـس  ایآ 
مانب هک  ار  يدـنگوس  هک  دراد  ناکما  ، تسا قح  قشاع  دوشیمن و  لفاغ  ادـخ  داـی  زا  يا  هظحل  هک  بویا  نوچ  ، راوگرزب يدرم  اـیآ  زگره !

ود نیا  ناـیم  عمج  درک !؟ دـیاب  هچ  سپ  زگره ! دریگب !؟ هدـیدان  ار  قح  تمظع  ینز  رطاـخب  دراذـگ و  اـپ  ریز  ، تسا هدـنار  ناـبز  رب  ادـخ 
زا يا  هتسد  هک  دش  هداد  روتسد  وا  هب  يرآ  ( 96) ثنحتالو هب  برضاف  اثغض  كدیب  ذخ  و  : " دیونشب میرک  نآرق  نابز  زا  ار  داضتم  لکشم 

نایاپ ( 97 .) ددرگن هدرزآ  ماقمیلاع  رادافو و  ینز  دوشن و  هدراذگ  اپ  اریز  بویا  دنگوس  ات  ، دزاون نز  ندب  رب  تمیالم  اب  درادرب و  رافوس 

موس دلج 

راتفگ شیپ 

یمیدق تسا . یعیبط  ياه  مروف  اه و  بلاق  رییغت  دـنک : یم  یتخبدـب  یتسین و  هب  دـیدهت  ار  زورما  رـشب  هک  یتارطخ  زا  یکی  تسا  نز  ، نز
مروف رییغت  دروم  رد  ، دنا هتفگ  اهنآ  هچنآ  ( 1!") تسا ناگچب  ندرک  يریپ  ناوریپ و  یگچب  ، خی زا  رت  گنخ  رت و  بیجع  : " دـنا هتفگ  ياه 
داقتنا نآ  زا  زیمآزنط  ینحلب  هتخادرپ و  لمعلا  سکع  هب  نآ  ربارب  رد  ، تسا هدوب  لمحت  لـباقریغ  ناـشیا  رب  نوچ  هک  تسا  يا  هداـس  یلیخ 
تفـص رییغت  طقف  ، درک یم  لمع  ، ناگچب رگا  لاسدروخ  ریپ  ای  درکیم  يریپ  رگا  ، لاسدرخ كدوک  دـنا . هدرمـش  خـی "! " زارتدراـب هدرک و 
زورما ام  هچنآ  یلو  دسر . یم  نآ  هب  دوز  ای  رید  درادن و  الاح  هکنیا  ای  تسا  هداد  تسد ـ  زا  الاح  هتـشاد و  يزور  هک  یتفـص  مهنآ  ، دادیم

نز نز و  یئامن  درم  ، تسا خـی  زا  ( 2) رتدراب ، كدوک یئامن  ریپوریپ  یئامن  كدوک  رگا  تسا . تیـسنج  رییغت  هلأـسم  ، میتسه هجاوم  نآ  اـب 
ناوج نامز  رورمب  ناکدوک  تسا . تقیقح  تاذ و  رییغت  زا  رت  ناسآ  یلیخ  ، تفـص رییغت  هک  تسا  یهیدـب  تسیچ !؟ زا  رتدراب  ، درم یئاـمن 
اهنیا دنوشب . ناوج  یبط  یملع و  ياهتفرشیپ  زا  هدافتسا  اب  مه  يزور  دیاش  دنوش و  یم  يریپ  راچد  یلاس  دنچ  زا  سپ  اهناوج  دنوش و  یم 

هک سیلبا : نوـچمه  ، ناـیاسراپ ناـبوخ و  یهاـگ  دـنوش و  یم  بوـخ  ، تـیبرت بیذـهت و  هیاـس  رد  نادـب  هـن  رگم  یندـش ! تـسا و  ناـسآ 
یهاگ دنوش و  یم  بوخ  ، تیبرتو بیذهت  هیاس  رد  نادب  هن  رگم  درادـن ! بجعت  اهنیا  دـنوش ! یم  ناطیـش  دوب ـ . اسراپ  دـهاز و  يراگزور 

نیا زا  نامـشوگو  مشچ  درادـن ! بجعت  اهنیا  دـنوش ! یم  ناطیـش  دوب ـ . اسراپ  دـهاز و  يراگزور  هک  سیلبا : نوچمه  ، نایاسراپ نابوخ و 
رد اهیدب  اهیکین و  لاعفنا  لعف و  ، لامعا طبح  تقیقح  ( 3 .) دراد لامعا " طبح  " نوماریپ یتایآ  مه  میرک  نآرق  تسا . رپ  عیاقو  اه و  فرح 

راثآ ًاجیردت  ، دروآ يور  یکین  هب  هک  يراکدب  دـنک و  یم  لیاز  ار  دوخ  ياهیکین  رثا  ، دـنک هشیپ  يراتفردـب  هک  راکوکین  تسا . رگیدـکی 
دروم رد  یئاهلاجنج  راج و  یهاگ  رگا  امـش  تسین . دراوم  نیا  زا  ، تیـسنج رییغت  اما  درب . یم  نیب  زا  دـیادز و  یم  ار  دوخدـب  لاـمعا  موش 

هک تسین  نینچ  تـسا . رگید  زیچ  نآ  تـقیقح  هـک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  دـیاب  ، دیونـش یم  دـئارج  اـه و  هماـنزور  ناـبز  زا  ، تـسینج رییغت 
صئاقن زا  يا  هراپ  رثا  رب  وا  یلسانت  هاگتسد  رد  هک  يدرم  هک  تسا  هدوب  نیا  وا  راک  دنک . درم  ار  ینز  ای  نز  ار  يدرم  دشاب  هتسناوت  ، حارج

! نیمه تسا . هتخاـس  راکـشآ  ار  وا  تیـسنج  هدرب و  نیب  زا  یحارج  کـی  اـب  هدرک . یم  لکـشم  ار  وا  تیـسنج  صیخـشت  هدوـب و  یماـهبا 
نز تیصاخ  هن  هک  تسا  یثلاث  سنج  شیادیپ  تسا . هدرک  بلج  دوخب  ار  ناسانـش  ناسنا  رظن  زورما  هک  ، تیـسنج رییغت  نیا  زا  ام  دوصقم 
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ای درم  دنهاوخیم  دننادزیرگ و  دوخ  ندوب  نز  زا  ، یللع يور  اهنز  زا  یلیخ  هک  تسا  نیا  رطاخب  عضو  نیا  شیادـیپ  درم ! تیـصاخ  هن  ، دراد
دردب هن  هک  دننک  یم  ادیپ  یثلاث  سنج  هکلب  دننام . یم  نز  هن  دنوش و  یم  درم  هن  اهنیا  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  دننک . یگدنز  هنادرم  لقاال 

هدنسیون دنمشناد و  ناوناب  زا  یطاشلا  تنب  رتکد  تسا . نیمه  ناشتشونرس  ، ناهج ياهنز  زا  يرایسب  یگنادرم  دردب  هن  دنروخیم و  یگنانز 
دلج دـنچ  یط  ـالبرک . ناـمرهق  يوناـب  (ع ) يربـک بـنیز  و  (ص ) ربماـیپ نارتـخد  یفرعم  هار  رد  ًاـصوصخم  هـک  تساـم  رــصع  ناملــسم 

هماـنزور رد  تسا " نیوـکت  فرـش  رد  هک  یموـس  سنج  " ناوـنع تحت  يا  هلاـقم  رد  وا  تـسا . هداد  ماـجنا  يا  هتـسیاش  تامدـخ  ، باـتک
رد " " هناخباتک رد  یبرع  يدرب " " قاروا نایم  رد  هدننک  هتـسخ  هتفه  کی  ندنارذگ  زا  سپ  نم ـ  هک  داتفا  نینچ  : " دـسیون یم  مارهالا " "

زور :" " هـک مدوـب  هتــشادنپ  نـینچ  مدرک و  نـیو  رهــش  هموــح  گــنهآ  مناتــسود  زا  کــشزپ  یئوناــب  رادــید  يارب  ، هبنــشکی لــیطعت 
تدـش اب  ار  رد  نم  تسود ": هک  دوب  نیا  هدـش  نم  بجعت  بجوم  رایـسب  هکیزیچ  یلو  تسا . رادـید  نیا  يارب  ، تقو نیرتبـسانم  ، هبنـشکی

هب ارم  تبحم  فطل و  اب  هاگنآ  و  دوب ، هدـنک  تسوپ  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  تشاد  تسد  رد  ینیمز  بیـس  کی  هک  یتلاح  رد  ، دوشگ میورب 
نم هفایق  زا  ارم  بجعت  تدش  نم  تسود  هتبلا  ! " میوش رادروخرب  ، مه رادید  زا  مینیشنب و  رگیدکی  رانک  اجنامه  رد  ات  درب  دوخ  هناخزپشآ 

یئوناـب یتشادـن : ار  يا  هرظنم  نینچ  اـب  ندـش  هجاوم  راـظتنا  هک  منک  یم  ناـمگ  :" " تفگ دروآ و  نمب  ور  تهج  نیمهب  دوـب و  هتفاـیرد 
یلو دومن  یمن  مهم  نادنچ  دیاش  ، هبنشکی زور  رد  راکب  لاغتـشا  اما  مداد : خساپ  مسبت  اب  نم  " " هبنـشکی زور  مهنآ  !" هناخزپشآ رد  کشزپ 
رظن هاگره  تفگ : مکـشزپ  تسود  !" " دوبن مراظتنا  دروم  هاگچیه  مراد  وت  هدننک  هتـسخ  لغـش  زا  هک  یعالطا  اب  يزپشآ  هبوت  " " لاغتـشا

بیرغ بیجع و  يرما  هبنـشکی  زور  رد  ندرک  راک  ام  بدا  فرع و  رد  :" " اریز يدوب . یم  رتکیدزن  باوصب  ، يدرک یم  سوکعم  ار  دوخ 
اما تسا و  یلاغتـشا  نینچ  يارب  نم  تصرف  اهنت  نیا  هک  ما  هدـیزگرب  هناـخراکب  لاغتـشا  :" " يارب ار  زور  نیا  ، تهج نآ  زا  نم  یلو  تسا 
" تسا ینارگن  هرهلد و  يارب  ، هجلاعم زا  یعون  ، یمرگرـس نیا  اریز  دشابن . جراخ  نم  هفیظو  دودح  زا  دیاش  يزپشآ " :" راکب نم  یمرگرس 

عـضو هک  یتروـص  رد  متفگ : " " میرب یم  جـنر  نآ  زا  ، میراد لاغتـشا  لزنم  زا  جراـخ  یموـمع و  ياـهراکب  هک  یناوناـب  ریاـس  نم و  هک  "
ینارگن و نیا  تفگ : مکشزپ  تسود  " ؟ تسیچ هرهلد  :" نیا بجوم  ینارگن و  نیا  تلع  ، هتفرگ دوخب  رارقتسا  تابث و  یبرغ  نز  یعامتجا 

هکلب درادـن ! یطابترا  دوش  یم  لیمحت  قرـش  نانز  کنهاشیپ  لسن  يارب  " " هاوخان هاوخ  هک  لاقتنا ـ  لوحت و  نارود  ياهیراوشد  اب  هرهلد 
يژولویب يژولویزیف و  عامتجا و  ءاملع  هک  دـیدج  روط  نامه  درادـیم : مالعا  ار  يدـیدج  " " روطت زاغآ  هک  تسا  یـساسحا  ساکعنا  نیا 

رد یجیردـت  دـنک و  لوحت  عون  کی  زا  ترابع  ، روطت نیا  دـننک و  یم  ینیب  نیـشیپ  ار  هناخ  زا  جراخ  ياهراک  لغاش . نانز  یناگدـنز  رد 
هقبط نیا  نایم  رد  دـیلاوم  رامآ  هک  يرتمـسم  شهاـک  یلو  درک . یمن  هجوت  بلج  راـک  زاـغآ  رد  هک  تسا  ناـنز  زا  " " هقبط نیا  یگدـنز 

رد شهاـک  نیا  هک  دنتـشادنپ  یم  نینچ  رما  ودـب  رد  نادنمـشناد  نیا  " " تسا هدرک  بلج  نآ  هب  ار  نادنمـشناد  نیا  هجوـت  " " هداد ناـشن 
فیلاکت زا  ندـنام  رابکبـس  روظنمب  ، جراخ راکب  جایتحا  ریثأت  تحت  ، نانز زا  هقبط  نیا  " " هک تسا  نیا  زا  یـشان  يراـیتخا و  يرما  دـیلاوم 

شهاک هک  داد  ناـشن  اـهرامآ  یـسررب  یلو  دـننک . یم  يریگولج  ندـش  روراـب  زا  دوخ  لـیمبانب  يراد  هچب  لـمح و" ... عضو  يروراـب و 
هنومن یـسررب  زا  سپ  تسا و  هدـش  یـشان  یجالعلا  بعـص  يدازان  زا  هکلب  ، هدوبن يرایتخا  يرما  دراوم  رتشیب  رد  ، هقبط " " نیا رد  ، دـیلاوم

نیا هجیتن  هدوبن و  يوضع  صقن  هب  طوبرم  ، دراوم رتشیب  رد  يدازان  نیا  هک  هدیـسر  توبث  هب  يدازان  تـالاح  زا  عونتم  " "و  فلتخم یئاـه 
زا هقبط  نیا  دوجو  رد  هک  تسا  یلوحت  رییغت و  هب  طوبرم  ، هضراع نیا  هک : تسا  هدروآ  دیدپ  نادنمشناد  نایم  رد  ار  هیرظن  نیا  " " یسررب

بسکب " "و  هتفاترب خر  اوح  يایند  يردام و  فئاظو  زا  ، هجوت نودب  ای  هجوت  اب  ، نانز نیا  هک  تسا  نیا  هضراع  نیا  تلع  هداد و  خر  نانز 
یعیبط نوناقب  دوخ  هیرظن  نیا  دـیئأت  رد  يژولویب  نادنمـشناد  " " دـنا هتخادرپ  وا  تیلاعف  راک و  هاـگنالوج  رد  تکرـش  درم و  اـب  تاواـسم 
نادرم دروم  رد  نوناق  نیا  ینعم  دنیرفآ . یم  ار  دوخ  هدـنهد  ماجنا  وضع  هفیظو  هک : تسا  نیا  " " نوناق نآ  دـنا و  هتـسج  دانتـسا  یفورعم 

ياضتقمب " "و  تسا هدـیرفآ  اوح  دوجو  نامزاس  رد  ار  هدام  سنج  تازیمم  صئاصخ و  هک  تسا  یلماع  نامه  ، يردام هفیظو  : " هک تسا 
هب ور  تازیمم  صئاصخ و  نیا " اب  دـش  درم  اب  تباقر  هزرابم و  نادـیم  دراو  دـباترب و  خر  يردام  هفیظو  زا  نز  هک  ناـمز  ره  نوناـق  نیمه 
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هبرجت هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دنداد و  همادا  هیرظن  ضرف و  نیا  رد  قیقحت  یسررب و  هب  نادنمشناد  سپـس  " " داهن دهاوخ  روتف  یتسس و 
سنج یکیدزن  هدـنیآ  رد  هک  دـندرک  مالعا  طایتحا  اـب  مأوت  ناـنیمطا  اـب  تبـسانم  نیمهب  دـنک و  یم  دـییأت  ار  نآ  راـظتنا  " " دـح زا  شیب 

زا سپ   " دشاب يردام  هتخودنا  تورث  اوح و  ثاریم  زا  مورحم  هدام و  سنج  تازیمم  صئاصخ و  دـقاف  هک  دـمآ  دـهاوخ  دـیدپ  " " یموس
زا رگراـک  ناـنز  زا  رتشیب  هک  دوب  نیا  :" " تاـضارتعا نآ  هلمج  زا  و  تساـخرب ... نآ  نوماریپ  یتاـضارتعا  راـبغ  درگ و  ، هیرظن نیا  راـشتنا 

رگراک ناردام  نیون  عامتجا  هک : دوب  نیا  تاضارتعا  :" " نآ زا  رگید  دنراد و  تسود  ار  ندروآ  كدوک  ندش و  روراب  دنرازیب و  يدازان 
ار يرگراک  فیلکت  يردام و  فئاظو  ات  دهد  یم  تصرف  وا  هب  نوناق  مکحب " درادیم و  روظنم  ار  وا  قح  دهد و  یم  رارق  تیانع  دروم  ار 
. هدرکن زواجت  لسن  دـنچ  زا  شدوخ  صوصخم  ایند  زا  نز  جورخ  نارود  زونه  هک ": دوب  نیا  تاضارتعا  نآ  زا  رگید  دـهد و  ماجنا  مه  اب 

نیا هک  تسا  نکمم  هنوگچ  نیاربانب  تسا و  هتـشاد  دادـتما  يرامـش  یب  ياهنرق  " " هدام سنج  تازیمم  صئاصخ و  رمع  هک  یتروص  رد 
: دـنتفگ تاضارتعا  نیا  در  ماقم  رد  نادنمـشناد  یلو  " "؟ دـشاب هدرب  نایم  زا  ار  رامـش  یب  نورق  نآ  تازیمم  صئاصخ و  " " هاتوک تدـم 
زا يراد و  هچب  فیلاکت  لبقت  تاعبت و  لمحت  زا  ساره  لوه و  اب  هشیمه  ،" " كدوک ندروآ  دنزرف و  نتـشادب  رگراک  نز  هقالع  قشع و 

دودـحم و يدراوم  رد  زج  وا  قوقح  تیامح  رگراـک و  رداـم  ماـقمب  فارتعا  اـما  و  ... " " تسا هتخیمآ  " " یتسد یهت  راـک و  نداد  تسد 
یم تسدـب  دـنزرف  یب  نانز  باختنا  يارب  ياهتـصرف  نایامرف  راک  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  هچ  " "و  دریذـپ یمن  ققحت  نوناق  راـشف  تحت 

ماجنا هاـتوک  یتدـم  رد  هچ  رگا  ، لاغتـشا نیا  هک  تسا  نیا  جراـخ  ياـهراکب  نز  لاغتـشا  تدـم  یهاـتوک  ههبـش  باوج  اـما  " "و  دـنروآ
هبنت و نیمه  " "و  هدوب ماوـت  ، درمب هبـشت  رد  دـیکا  يرارـصا  درم و  اـب  تاواـسمب  دـیدش  داـح و  یهجوـت  هبنت و  اـب  هشیمه  یلو  ،" " هتفرگ
ار یلوحت  رییغت و  نینچ  " " هاتوک یتدم  نانچ  رد  نز  ریمـض  نادجو و  رد  ذوفن  خوسر و  تدش  باصعا و  يور  دـیدش  ریثأت  تلعب  ، هجوت

زونه ، صصختم نادنمـشناد  تسا و  هتـساخاپب  هیرظن  نیا  نوماریپ  هک  دوب  یتاهبـش  باوج  هصالخ  نیا  " " تسا هدروآ  دیدپ  وا  دوجو  رد 
يدازان ياهرامآ  دنهدیم و  رارق  قیقحت  یـسررب و  دروم  ، دهدیم خر  هدام  سنج  تایح  تیـصخش و  رد  هک  ار  یتالوحت  تارییغت و" " مه 

اب " " رگراک نانز  هقبط  رد  ار  يردام  هفیظو  صوصخم  ءاضعا  یتسـس  فعـض و  يریـش و  مک  هضراع  عاضر و  هفیظو  ماجنا  زا  " " زجع و 
دوجو رطخ  نیمه  زین  درم  سنج  دروم  رد  تسین . نز  سنج  هجوتم  اهنت  هنافـسأتم  ، رطخ نیا  اـما  ( * * * 4") دننک یم  ءارقتسا  مامت  تقد 

نز کی  بلاق  رد  تسرد  ، دنتشاد هفاضا  دوخ  مادنا  رد  یعونصمول ـ ! هنیس و  یگتسجرب  کی  رگا  هک  يا  هتـساخون  نادرم  دنرایـسب  دراد .
نیا هـتبلا  دنتــسین . زیمت  لـباق  هـجو  چـیهب  ، دـنراد ندرگب  هـک  یئـالط  ریجنز  یتـح  ساـبل و  تروـص و  وـم و  شیارآ  رظن  زا  اریز  دـندوب .

ظاحل زا  ًاصوصخم  درک و  حرط  دیاب  يا  همانرب  هنوگچ  ، نز تداعـس  نیمأت  يارب  دید  دیاب  درادـن * * * . طابترا  ام  ثحب  هب  العف  ، تمـسق
: صوــصخم ياــهبلاق  اــهمروف و  اــب  ، دراد يرامـــش  یب  تادــیلوت  ، شنیرفآ هناــخراک  دوــمیپ ؟ دـــیاب  ار  یهار  هــچ  ، تــیبرت مــیلعت و 
ار نوگانوگ  تادوجوم  دـیاب  ، مینک هیبشت  ابیز  نوزوم و  ناسنا  کیب  ار  ناهج  رگا  درم . نز و  ، هدام ، رن ، ناـسنا ، ناویح ، تخرد ، هاـیگ ، داـمج
. دنتـسه ینتـشاد  تسود  مزال و  بوخ و  دوخ  ياج  رد  اهنیا  زا  مادـک  ره  هک  مینک  فارتعا  مینادـب و  وا  وربا و ... شوگ و  مشچ و  هلزنمب 
رد يزیچ  ره  لامک  ، تروص نیا  رد  تسوکین  شیوخ  ياجب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  طخ و  لاخ و  مشچ و  نوچ  ناهج  رعاـش : نآ  هتفگب 

. دزادرپ شالت  شـشوکب و  شیوخ  دادعتـسا  ورین و  دودح  رد  هکلب  دنکن . زارد  دوخ  میلگ  زا  ار  اپ  دـشاب و  تسه  هک  نامه  هک  تسا  نیا 
زا مادک  ره  درادن  دوجو  تیسنج  رییغت  ناکما  چیه  تسا " نز  ، نز تسا "و" درم  ، درم : " هک درک  یلاح  ناسنا  ای  اپ  ود  دوجوم  نیا  هب  دیاب 

دنناوت یم  هک  دنراد  شیپ  رد  تفرشیپ  لماکت و  يارب  رکب  عیسو و  رایسب  ياهنادیم  ، اهتردق روخارفب  اهدادعتسا و  دودح  رد  سنج  ود  نیا 
اهکاکطـصا و دوش . ادـیپ  يدروـخرب  كاکطـصا و  اـی  ، عفاـنم داـضت  هکنیا  نودـب  دـننک  شـشوک  يداـمتم  ياـهلاس  ، عیـسو ورملق  نآ  رد 

رطاـخب ، دـننک یم  ادـیپ  فـالتخا  ، هیاـسمه ود  مینیب  یم  رگا  دـیآ . یم  شیپ  اهفدـه  اـه و  هدـیا  اهتـساوخ و  تیدودـحم  رثا  رب  اـهدروخرب 
نکل یماظن ! يداصتقا و  یـسایس و  ياهتباقرب  دسرب  ات  ، رتگرزب ياهفالتخا  بیترت  نیمهب  دنا و  هدرک  لاغتـشا  هک  تسا  یئاضف  تیدودحم 
لصا روطچ !؟ ، میزاس رتراوتسا  رتدنلب و  ار  اه  تمه  میشخب و  لماکت  شرتسگ و  ار  تفرشیپ  نادیم  مینک و  رتعیسو  عیـسو و  ار  اهدید  رگا 
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شزرارپ تبهوـم  نیا  زا  دـناوتیمن  دـشاب و  نز  دـیاب  تسا و  نز  هک  تسا  هدرک  شوـمارف  وا  تسا . نـیمه  زورما  ياـیند  رد  نز  يراـتفرگ 
تعیبط تسد  ار ا  نآ  همدص  هک  دور  یم  یهارب  دیامیپ و  یم  یـضوع  ار  ریـسم  هک  تسا  تهج  نیمهب  دـشابن . نز  دـنک و  فلخت  یعیبط 

ار تعیبط  مسر  هار و  تعیبط ،  گرزب  قلاـخ  درک !؟ ناوت  یم  هچ  ددرگ . یم  راـمیب  ناـشیرپ و  ، تعیبـط ياـهیرهمیب  ربارب  رد  دروخ و  یم 
یب اب  هجاوم  هک  دـنک  میظنت  يروط  ار  دوخ  یگدـنز  ياه  هماـنرب  رگا  ناـسنا  ( 5 !) تسین رییغت  لباق  وا  ياه  تنـس  هدرک و  میـسرت  روطنیا 

، تاردخم تابورشم و  هب  دایتعا  دش . دهاوخن  شریگن  ابیرگ  یتخبدب  يراتفرگ و  هنوگچیه  ، دوشن تعیبط  لمحت  لباقریغ  تامطل  يرهم و 
مـسج هک  دـیاپ  یمن  يرید  ، هاوخان هاوخ  دزاس . یم  هجاوم  ، تعیبط يرهمیب  اب  ار  ناـسنا  كاروخ و ... باوخ و  راـک و  رد  طـیرفت  طارفا و 

یناتـساد ، بیترتنیدـب دوش و  یم  کیرات  روگ  یهار  ، هلان هآ و  فسأت و  ریثأت و  اهلاس  زا  سپ  ، هتـشگ هابت  اهورین  هدوسرف و  حور  ،و  ملاـسان
اریز دریذـپ . ناـیاپ  رتدوز  هچ  ره  دـشاب و  رت  هاـتوک  ، زیگنا مغ  ياهناتـساد  نیا  هک  رتـهب  هچ  و  دـسر ؛ یم  ناـیاپ  هب  کیدـمک  زیگنا و  مـغ 

هکنیا نود  دنرب . یم  شنایاپ  هب  دوخ  ، راحتناب ، دنتـسه رتلوجع  يردـق  هک  اه  یـضعب  داد ! حـیجرت  یگدـنز  رب  ار  گرم  دـیاب  هک  تساجنیا 
راک ای  دراد  زاب  یـشکدوخ  زا  ار  اـهنآ  دـنک و  یئاـمنهار  ار  ناـشیا  هک  تسا  هداـمآ  راـحتنا  اـب  هزراـبم  نمجنا  ياـهنفلت  هک  دنـشاب  هجوتم 
دنت ياهبیش  اب  هک  یبالیس  ریسم  فالخرب  میشابن ! ای  میـشاب  یـضار  درک !؟ دوش  یم  هچ  میراذگب ! دزاس ! ناسآ  ناشیا  يارب  ار  یـشکدوخ 

اب دناشک و  یم  دوخ  هارمه  هب  ار  ام  بآ  میهاوخن  هچ  میهاوخب  هچ  ام  درک . انـش  ناوتیمن  ، تسین داهم  لباق  ییورین  چـیه  اب  تسا و  ریزارس 
یم دوخ  میمصت  راک و  زا  تسد  ، هدروخ تسکش  هتفوک  هتـسخ و  ماجنارـس  درادیم . زاب  فلاخم  تهج  رد  يانـش  زا  ار  ام  درب و  یم  دوخ 

. * * * دنمیلست هدرپرـس و  نآ  ربارب  رد  ، تانئاک هک  یئارجم  نتفرگ  هدیدان  تعیبط و  ریـسم  فالخرب  تکرح  تبقاع  تسا  نینچ  میـشک .
ناسنا کی  ناوت  یم  ، دنک یم  باجیا  نز  هک  يریـسم  زا  فارحنا  يدعت و  نودـب  نز "و  ندوب  نز  " ظفح هبوچ  راهچ  رد  دـید  دـیاب  الاح 

هبوچراهچ نیمه  رد  تسناوت  مالـسا  ایآ  هن ؟ ای  تسا  هدـش  يرکف  هلأسم  نیا  يارب  ، مالـسا ياه  همانرب  رد  هن ؟ اـی  هدوب  زارفرـس  لآ و  هدـیا 
ار دوخ  راک  ییایند  رد  یطیحم و  رد  مالـسا  مینادب  تسیندب  هن ؟ ای  دهد  شرورپ  هجوت  لباق  میظع و  ییاه  تیـصخش  هتـسجرب و  يرهاظم 
هک ناگدنیارـس  ارعـش و  هک  دوب  تهجنیدب  هداوناخ ! ردپ و  نماد  رب  هدوب  یگنن  هکل  هکلب  تشادن . یـشزرا  چیه  ، ندوب نز  هک : درک  زاغآ 

: ربقلا یلا  يراهـصابحا  دـنتفگ : یم  نینچ  هرابنیا  رد  تسا  هعماج  فطاوع  دـیاقع و  قالخا و  راکفا و  يامن  اپارـس  هنیآ  ناشیا  ياه  هتفگ 
اهئاقب یجری  تنب  با  لکل  تسا ـ . هدیدنـسپ  ياهراک  زا  نارتخد  نفد  تامرکملا ! نم  تاـنبلا  نفد  تسا ـ ! ربق  نم  ياـهداماد  نیرتبوبحم 
تسا راودیما  تسا و  يرتخد  ياراد  هک  يردپ  ره  ربقلا  مهریخ  اهیراوی و  ربق  اهنوصی و  لعب  اهیطغی و  تبیف  رهصلا ! رکذ  اذا  راهـصا  هثالث 

دوب و شیوخ  هناخب  ار  رتخد  هک  يرهوش  دناشوپب و  ار  رتخد  هک  يراصح  هناخ و  ، تسوا راظتنا  رد  داماد  هس  ، دنامب یقاب  شیارب  رتخد  هک 
همانهاش هب  هکتسا  راکفا  نیمه  يایاقب  رد  دیاش  تسا ! رتهب  اهداماد  همه  زا  ربق  اما  دهد . ياج  شیوخ  گنت  هاگیاج  رد  ار  رتخد  هک  يربق 

ینز ًاملـسم  هب ! كاپان  ود  ره  نیا  زا  كاپ  ناج  هب ! كاخ  رد  ود  ره  اهدژا  نز و  دیوگ : یم  یـسودرف  تسا . هدرک  تیارـس  مه  یـسودرف 
ار خلت  تقیقح  نیا  میرک  نآرق  دـهد . روهظ  روزب و  ار  دوخ  ياهدادعتـسا  دـناوتیمن  هجوچیهب  ، تسا شهوکن  ریقحت و  دروم  همه  نیا  هک 
ما نوه  یلع  " " هکـسمی هیرـشب ! ام  ءوس  نم  موقلا  نم  يراوتی  میظک . وه  ادوم و  ههجو  لظ  یثنالاب  مهدحا  رـشب  اذا  و  : " درک نایب  روطنیا 

شتروص گنر  تسا ؛ هدش  رتخد  بحاص  هک  دش  یم  هداد  عالطا  ناشیا  زا  یکیب  هک  یماگنه  ( 6"  ) نوکمحی ام  ءاسالا  بارتلا  یف  هسدی 
ار رتـخد  هک  درکیم  رکف  تشادـیم و  ناـهنپ  مشچ  زا  ار  دوـخ  ربـخ  نیا  يراوگاـن  زا  وا  تشادـیم . ناـهنپ  ار  دوـخ  مـشخ  درک و  یم  رییغت 

هیور نیا  اب  مالـسا  هک  تسین  يدیدرت  تهج  نیا  رد  دندرک ! یم  يرواد  دب  هچ  اهنیا  دنک !؟ كاخریزب  هدـنز  ار  وا  ای  مدراد  هاگن  يراوخب 
تیـساسح تاساسحا و  دیاقع و  ،" سمـشلا نیع  هاگـشناد  داتـسا  ، یطاشلا تنب  رتکد  نامه  لوقب  تسا . هدرک  هزرابم  تدش  هب  یناسناریغ 

ـ  تلیضف راختفا و  تریغ  تیعمج و  گنن و  لیبق  زا  رسپ  ای  رتخد  درم و  نز و  هلأسم  رد  يونعم  ياهـشزرا  ثحب  یحور و  یقالخا و  ياه 
هدرک یم  روگب  هدنز  ، هدنیآرد یگنن  ندروآالاب  سرت  زا  ار  نارتخد  هکنیا  ندوب و  رتخد  يراوخ  یگتسکشرس و  نتشاد و  رسپ  تفارـش  و 
یئاپ رـس و  یب  مدآ  اب  مصاع  نب  سیف  لوقب  ای  دوش و  هناگیب  زینک  دـتفیب و  نمـشد  تراسا  هب  اـهگنج  رد  دـنکن  هک  تلع  نیا  هب  اـی  دـنا و 
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لصا هتفای و  لکـش  رییغت  هدش و  لیدبت  ياهتیعقاو  لولعم  دنتـسه و  یئامن  ور  حالطـصا  هب  ای  يدعب  ياه  هدیدپ  همه  اهنیا  دنک … جاودزا 
رد زاب  و  تسا . ناسانـش  هعماـج  بلاـغ  لوبق  دروم  زورما  هتفرگ و  میرک  نآرق  زا  ار  لـصا  نیا  يو  هتبلا  ( 7") تسا يداصتقا  لماع  نامه 

. تخادرپ يا  هدنزرا  رایسب  ياهوگلا  بیترت  هب  هلـصافالب  ، نز شزرا  تیعقاو و  نداد  ناشن  يارب  ، مالـسا هک  تسین  يدیدرت  مه  تهج  نیا 
زا دبایب و  دازآ  اه  شهوکن  اه و  هدقع  نآ  زا  ار  دوخ  وسکی  زا  هدوب ـ ! هناملاظ  ياه  شهوکن  تراقح و  هدقع  راتفرگ  تخـس  هک  نز ـ  ات 

تیلاعف ششوکب و  ، دوجوم ياهوگلا  يور  زا  دناوتب  ، دوب هتخیر  شیارب  ار  نآ  حرط  مالـسا  هک  ینیون  تیـصخش  نتخاس  يارب  رگید  يوس 
نیتسخن هکلب  مالـسا و  يوناـب  نیتسخن  دـشاب . هتـساخرب  مالـسا  گرزب  ربهر  دوخ  هداوناـخ  هناـخ و  زا  اـهوگلا  نیا  هک  رتـهب  هچ  دزادرپ و 

ـ ! اهناسنا بلغا  نز و  تقلخ  راکهاش  نیرتگرزب  ارهز ـ  همطاف  یمارگ  ردام  ادخ و  لوسر  هتسیاش  قیال و  رسمهوا  تسا . هجیدخ  ، ناملـسم
همتاخ هناملاظ  ياه  شهوکن  اهیرگدادـیب و  همهب  اـت  ، تفاتـش شتیاـمحب  ادـخ  تسد  راـبنیا  دروآ . تسدـب  يا  هدـنزرا  تیعقوم  نز  تسا 

اـمنهار و یبرم و  دوـخ  درادرب و  نز  ياـپ  شیپ  زا  ار  عـناوم  هـیلک  هـک  دراد  تیرومأـم  ادـخ  بناـج  زا  ، ناناملــسم گرزب  ربـهر  دـشخب .
ییوگلا مادـک  ره  هک  دنتـساخرب  ییاـه  هجیتن  اـه و  هون  نارتخد و  ناـنز و  وا  رقحم  هناـخ  زا  ادـخ و  لوسر  هداوناـخ  زا  دـشاب . شناـبیتشپ 

زا يوریپ  اب  هداوناخ و  نیمه  زا  ماهلا  اب  دوخ  هبونب  زین  ناملسم  نانز  ، نارود نامه  رد  دنوش . یم  باسح  نز  سنج  يارب  هدنزرا  هتسیاش و 
يارب هنومن و  ینانز  دوخ  نارهوش  يارب  نانیا  دـنتخاس . رهاظ  ار  دوخ  یناهن  ياه  شزرا  اهدادعتـسا و  ، گرزب ياوشیپ  نامه  ياـه  هماـنرب 

ار دوخ  فئاظو  هیلک  ، یعقاو نز  کی  شقن  رد  دندوب و  رثؤم  دیفم و  ياضعا  شیوخ  هعماج  يارب  سانـش و  هفیظو  یناردام  ، دوخ نادنزرف 
. درکیمن دـیدهت  ار  نز  تسام ! یئالط  نرق  ياهناغمرا  زا  هک  موس ـ  سنج  شیادـیپ  رطخ  ، تروص نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـنداد . ماجنا 

. * * دیناشک یمن  یتسین  یگراچیب و  هب  ار  وا  اه  شهوکن  اه و  هدقع  هار  رد  ندش  ادف  یتسین و  بالجنم  رد  نز  طوقـس  رطخ  هکنانچمه 
زیچ همه  ، مالـسا تکرب  زا  هک  دنک  یم  هدهاشم  ، درک یم  یگدـنز  یطیارـش  نانچ  رد  مالـسا ، روهظ  لیاوا  مالـسا و  زا  شیپ  ات  هک  ینز  * 

اب وسکی  زا  دـهاوخب  هک  یتسد  درک و  یفرعم  ناحیر  لگ و  ار  وا  تشاد و  یمارگ  ار  نز  ، اـه یـشیدنادب  همه  مغریلع  ، مالـسا دـش . ضوع 
و تفرگ ! داقتنا  دابب  تخس  ، دنز هقلح  شندرگ  رب  یسنج  هزیرغ  ياضرا  ماگنهب  رگید  يوس  زا  دیآ و  دورف  نز  رـس  رب  هدرک و  هرگ  تشم 
زا مه  وا  تسا . هدش  نوگرگد  عاضوا  یلک  روطب  دنیب  یم  نز  تسا  مالـسا  تکرب  زا  ( 8 .) درک نغدق  ار  تقلخ  هدنزرا  رهوگ  نیا  عییضت 

تیمورحم نیا  اما  دشن . هداد  وا  هب  تموکح  تواضق و  داهج و  هزاجا  اهنت  رـسمه . باختنا  ظاحل  زا  مه  زا  هتـشگ و  دازآ  يداصتقا  ظاحل 
تفالخ هاگتسدب  يو  ضارتعا  دجـسمب و  ردپ  تلحر  زا  سپ  ارهز  همطاف  ندمآ  ، نآ لیلد  نیرتهب  ( 9) تشگ ناربج  رگید  ياههار  زا  مه 

نخـس ارهز  تسا . راصنا  نیرجاهم و  ربارب  رد  ، یلالدتـسا یقطنم و  نیـشتآ و  قطن  داریا  هتفر و  تسد  زا  قح  قاـقحا  يارب  يوعد  هماـقا  و 
ترـضح نآ  رطاخب  دنوادخ  هک  ار  ییاهفده  دنک و  یم  زاغآ  یفـسلف  ینافرع و  يدـیحوت و  ياهتـشادرب  نیرتقیمع  نیرتیلاع و  اب  ار  دوخ 
فئاظوب هجوتم  ار  ناناملـسم  تیعمج  هاگنآ  دهدیم ، رارق  یـسررب  دروم  نایب  نیرتهب  اب  ، تسا هدومرف  ثوعبم  ار  (ص ) هللادـبع نبا  دـمحم 

دننادنمـشناد اهنت  ، ادخ ناگدنب  زا  دینک . تعاطا  شیاهنامرف  رد  ار  وا  دیزیهرپب و  ادخ  زا  : " دـیامرف یم  ، هدرک دـنراد  شیپ  رد  هک  يریطخ 
رد هکیناـسک  همه  :" " هک دیئاتـسب  شروـن  تمظع و  رطاـخب  ار  ادـخ  دنتـسه . هتخاـب  دوـخ  توـهبم و  وا  نارکیب  تـمظع  ربارب  رد  :" " هـک

وا و تجح  وا و  هدیزگرب  وا و  هاگرد  هلیسو  ناگدیرفآ  نایم  رد  هک  " " میئام نیا  دنیوج و  یم  هلیـسو  وا  يوسب  ، دنتـسه نیمز  اهنامـسآ و 
نآ هراـبرد  دـیهد و  ارف  شوگ  زین  امـش  منک . یم  رارکت  يزارفرـس  اـب  ار  هتفگ  نیا  مدـمحم . رتخد  همطاـف  نم  …"  " میئوا ياـیبنا  ناـثراو 
يا …"  " تسین یثرا  ارم  هک  دیرادنپ  یم  نینچ  نونکا  مه  امـش … هن  تسا  نم  معرـسپ  ردارب  امـش . هن  تسا  نم  ردـپ  وا  …"  " دیـشیدنیب
ردپ ثرا  زا  نم  يربب و  ثرا  :" " تردپ زا  وت  هک  تسا  هتساوخ  ادخ  ایآ  هفاحق ! یبا  رسپ  يا  دندوبر . نم  زا  ار  مردپ  ثرا  ناملـسم : مدرم 

یهاوخ وربور  دمحم  تماعز  گرزب و  يادـخ  يرواد  اب  " " نیـسپاو زور  رد  ماجنارـس  يدـش ! بکترم  تشز  سب  يراک  منامب ؟ مورحم 
قلخ و راتفر و  رد  يا  هعلاطم  اب  تسا  مالسا  لوصحم  ، مالـسلا اهیلع  همطاف  ( 10") دنتخبنوگن راکنایز و  لطاب  لها  هک  دید  یهاوخ  دـش و 

نز سنج  تیرـشب و  ناهجب  شردقیلاع  ردپ  هک  یتمدخ  درب و  یپ  شنارکیب  تمظعب  ناوت  یم  شرادـجرا  نانخـس  اه و  هشیدـنا  يوخ و 

نامرهق زا 99نانز  هحفص 68 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دیشروخ نوچمه  شنارتخد  ردام و  همطاف و  هک  نز  دلج 93  هس  یط  ، نامرهق نانز  باتک  داد * * * . رارق  یبایزرا  یسررب و  دروم  ، هدرک
رادمان نانز  زا  دـنراد ـ  رـس  رب  تفارـش  یکاپ و  يدنلبرـس و  راختفا و  جات  هتـسشن و  تمظع  یـسرک  رب  دـننک و  یم  یلجت  ناشیا  نایم  رد 

ناگدزیـشود ناوناب و  هک  تسا  نیا  اـم  فدـه  ( 11 .) تسا هدرک  یفرعم  ، درذـگ یم  مالـسا  روهظ  زا  هک  ینرق  هدزناـپ  یط  مالـسا  خـیرات 
دننادب ات  دنا . هتفای  تمظع  هدیشخرد و  مالسا  خیرات  رد  ینانز  ، مالسا هیلاع  تامیلعت  تکرب  زا  هک  میزاس  هجوتم  ار  رضاح  رصع  ناملـسم 

جوا هب  ار  دوختیـصخش  تخادرپ و  تبثم  یئاه  هبنج  رد  دـیلقت  هب  ناوت  یم  يرگـشیارآ  دـم و  ياه  هبنج  رد  موهوم  ياهدـیلقت  ياـجب  هک 
لوا دلج  همدقم  رد  ام  هک  تسا  مرگرـس  یناسک  یگدنز  راتفر و  قالخا و  اب  ، رـضاح رـصع  طیارـش  رد  سنج  ، هنافـسأتم دـیناسر . تمظع 

راتفرگ یقیقح " نامرهق  " يوخ قلخ و  اب  یئانـشآ  ياجب  هک  نانز  همهب  تسا  گرزب  متـس  کـی  نیا  میدـیمان . یلدـب "! ناـمرهق  " ار اـهنآ 
مادام زورما  رتخد  نز و  دننک . میسرت  ناشیا  طلغ  مسر  هار و  زا  ماهلا  اب  ار  دوخ  یگدنز  طوطخ  دنشاب و  یلدب  یـضوع و  رـصانع  هنوگنیا 

نانز وکانوم و  هکلم  بو ب و  دـنک ؟ یم  ضوع  لوپ  اب  ار  شزیچ  همه  هک  سیـسانوا  نیلکاژ  لاس 91 و  رد  ناهج  هکلم  ماـنب  ار  یگیئوت 
نانچمه شزاین  هدـشن و  ینیمأت  شیاهدوبمک  نوچ  هک  تسا  لیلد  نیمهب  دسانـش و  یم  بوخ  ار  دـناب و ... زمیج  نوماریپ  شک  ریت  تفه 

رد ، حیحص مسر  هار  کی  لابندب  ، هتسبن یفرط  يردنلیس  هالک  ياه  يزب  شیر  نآ  رگـشزاون  نماد  رد  طوقـس  زا  هتـشگ و  رتنوزفا  نوزفا و 
ناربج ار  اه  هتشذگ  مه  ، دبایب ار  اهنآ  رگا  تساهنیا و  وا  هتـشگ  مگ  يرآ  تسا . یقیقح  نانامرهق  تخانـش  هنـشت  تسوپاکت و  وجتـسج و 

ار ناش  یقیقح  نانامرهق  یعقاو و  نانز  مه  اپورا  نامه  زا  ، هنافـسأتم دنک . یم  يزیر  یپ  تقد  یتسردـب و  ار  هدـنیآ  ریـسم  مه  دـنک و  یم 
راثآ ینانوی و  هفسلف  رد  ار  يداه  الم  جاح  رادصالم و  دشر و  نبا  انیس و  نبا  یفـسلف  راکفا  هشیر  هک  نشاوگ " مدام  " نانز میا . هتخانـشن 
هدرک حیحصت  وطسرا  سفنلا  ملع  يور  زا  ار  انیس  یلعوب  یـسانشناور  هک  ار  یئایلاتیا  ادیوالود " مادام  . " دنا هتخانـشن  ، دنکیم ادیپ  وطـسرا 
رتخد لپاشالود " " مادام مناخ  تسا . ردقلا  لوهجم  ناشیا  شیپ  ، تسا هتیویتکا  ویدار  موتناوک و  فشاک  هک  " يروک مادام  ! " دنسانش یمن 
دروم شیاه  هبنج  همه  اب  ار  تیناسنا  خیرات  زاتمم  تیـصخش  نیا  درک و  (ع ) یلع راثآ  تخانـش  فقو  ار  دوخ  یگدـنز  مامت  هک  يدـئوس 
ردام تسا !؟ هراکچ  يدنلریا  نامرهق  رتخد  نآ  ای  و  تسیک ؟ یئاکیرمآ  نامرهق  رتخد  نآ  الجنآ " . " دنا هدینشن  ، داد رارق  قیقحت  هعلاطم و 
نوچ دـننک و  یم  هعلاطم  ناگچروم  کـخاش  تکرح  زا  هرداـص  جاوما  هراـبرد  اـقیرفآ  نازوس  يارحـص  رد  اـهلاس  هک  يوسنارف  رتخد  و 

هچ ، دنا هدرک  فشک  ار  بیجع  کچوک و  هرـشح  نیا  هملاکم  مئالع  زا  يا  هراپ  هک  دـننک  یم  مالعا  هاگـشناد  رد  دـندرگ ، یم  زاب  نطوب 
یلع عطـست  برعلا  سمـش  " مانب اپورا و  ندـمت  رب  مالـسا  ندـمت  ریثأـت  هراـبرد  یقیقحت  یباـتک  هک  هکنوه " دـیرگیز  " !؟ دنتـسه یناـسک 

. دنا هتخانـشن  اهنیا  اهنت  هن  تسا ؟ ینز  هنوگچ  تسیک و  تسا  هدـش  همجرت  یبرع  نابزب  اپورا " هراضح  یف  برعلا  هراضح  رثا  " ای برغلا "
هک تسا  لیلد  نیمهب  دنا . هتخانشن  ، دنا هتفای  تمظع  هدیشخرد و  یمالسا  تامیلعت  تکرب  زا  لاح  هتشذگ و  رد  هک  مه  ار  یناملـسم  نانز 
یم ادیپ  شیازفا  هراومه  يرگـشیارآ  لئاسوو  یتنیز  ياهالاک  فرـصم  نازیم  دور و  یم  رت  نیئاپ  زورب  زور  یهاگآدوخ  تفرعم و  حـطس 
هبنج هیاس  رد  رگید  دسر و  یم  ربارب  دصناپ  هب  کی  زا  ات 1345  لاس 1335  زا  ینارهت  نانز  شیارآ  لیاسو  فرصم  اهنت  هک  اجنآ  ات  دنک .
ظفح اب  دـیاب  هک  میتسه  ام  نیا  تسا . هدـشن  رید  مه  زونه  ، لاحرهب اما  دـیربب . یپ  دـینزب و  سدـح  دـیناد  یم  رتهب  دوخ  هدـنناوخ  امـش  اه 
مـسر هار و  ، نآرق ادخ و  گرزب  ربمایپ  یتیبرت  بتکم  هتـسجرب  نانامرهق  بتکم  زا  ماهلا  مالـسا و  راختفارپ  خـیرات  اب  دوخ  دـنویپ  طابترا و 

ياـهتیعقوم اـه و  تصرف  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  دـنناوتب  ، دارفا همه  نآ  رد  هک  میزاـسب  يا  هدـنیآ  مینک و  یحارط  ار  دوخ  نیون  یگدـنز 
نیرتهب و رد  ، شور نیرتهب  اب  هکلب  دـتفین . راـکب  هدـیاف  یب  طـلغ و  ياـههار  رد  اـهورین  اهدادعتـسا و  اـهنت  هن  دـنریگرب و  يداـم  يونعم و 

هاگـشیپ رد  یـضار و  گرزب  دـنوادخ  ، تروص نیا  رد  دـنتفا . یم  راکب  ، هداوناـخ هعماـج و  درف و  عفن  هب  اهفدـه و  اـههار و  نیرتدـنمدوس 
محارم فاطلا و  نوهرم  ار  هدنراگن  دوخ  ياهرظن  راهظا  اب  البق  هک  یناسک  زا  دنادیم  مزال  همتاخ  رد  میزارفرـس . دنلب و  رـس  دوخ  نادجو 

ضیفتـسم علطم  دوخ  هدنزرا  دـیفم و  یحالـصا و  تارظن  زا  ار  هدـنراگن  هک  دـنک  اعدتـسا  ناشیا  زا  ًاددـجم  رکـشت و  دـنا  هداد  رارق  دوخ 
یتشهب دمحا  هامریت 1352  مق ـ  دننادرگ .
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هرح

تهج نیا  زا  تسین . رثا  یب  ناشیا  لئاصخ  لکـشت  رد  اهمان  ، دیدرت نودـب  تسا ، یبوخ  رایـسب  فرعم  ، دارفا زا  یخرب  يارب  اهمانزا  یـضعب 
صخـش هتخاس و  فظوم  شیوخ  نادنزرف  يارب  مبلاج  هدیدنـسپ و  ياهمان  نییعت  رد  ار  ناردام  ناردـپ و  ، مالـسا سدـقم  نیئآ  هک : تسا 

هشیدـنا و رد  هک  تسا  یئوناب  اجنیا  رد  اـم  ناـمرهق  دازآ ! ینعی  هرح  ( 12) دادـیم رییغت  ار  دالب  دارفا و  تشز  ياهمان  ، مالـسا یمارگ  ربمایپ 
زا یکی  ، دشاب هتشاد  یساسا  ( 13") ءامسلا نم  لزنت  ءامسالا  : " فورعم هلمج  رگا  تسا . راکشآ  یگدازآ  یشنم و  دازآ  ، شراتفر راتفگ و 

يردام ردپ و  لد  رب  ماهلا  قیرط  زا  تشگ  لزان  نامـسآ  زا  شتدالو  هارمه  هب  هک  درک  فارتعا  دـیاب  قح  هب  هک  تسا  هرح " " مان شدراوم 
يرآ دندرک . ادیپ  (ص ) دمحم ترـضح  ینعی  ، مشاه ینب  بیجن  فیرـش و  تیب  زا  میتی  یکدوک  شرورپ  یتسرپرـس و  راختفا  هک  تسـشن 
ربهر هک  درک  دشر  ینییوم  فقس  نامه  ریز  رد  تفای و  شرورپ  یتاهد  نامه  رد  دیشون و  ریش  یناتسپ  نامه  زا  ، هیدعس همیلح  رتخد  ، هرح

رثا دارفا  رد  هاوخان  هاوخ  ، ترواجم ترـشاعم و  هک  تسین  دیدرت  ياج  تسا و  مالـسا  گرزب  ربمایپ  یعاضر  رهاوخ  و  مالـسا !... ردـقیلاع 
ای یکشم  هک  متفگ  دب  متسدب  یبوبحم  تسد  زا  دیـسر  يزور  مامح  رد  يوبـشوخ  یلگ  تسا : هتفگ  شوخ  هچ  يدعـس  (14 .) دراذگ یم 
نم هنرگو  درک  رثا  نم  رد  نیـشنمه  لامک  متـسشن  لگ  اب  یتدم  نکیلو  مدوب  يزیچان  یلگ  نم  اتفگب  متـسم  وت  زیوالد  يوب  زا  هک  يریبع 

اهزیگنچ و اه و  نورن  زا  يا  هنومن  يراوخنوخ  یکافس و  رد  وا  دیا . هدینش  شیب  امک  ار  جاجح  نیگنن  مان  متـسه * * *  هک  مکاخ  نامه 
ياه هفیلخ  هک  يراب  تملظ  سوحنم و  طیحم  تسا . اه و ... هاطرا  نب  رسب  اه و  جاجح  نایوما . هنابـصاغ  تموکح  هدزاب  تساهردنکـسا .

رـضم و ياهـسوریو  اهبرکیم و  شرورپ  يارب  يدـعاسم  رایـسب  هنیمز  هک  دوب  يا  هلبزم  قـالتاب و  نوچمه  ، دـندوب هدرک  يزیر  یپ  هیما  ینب 
رس هب  یشومارف  کیرات  يایاوز  رد  اه  هدازآ  همه  اه و  هرح  دننیشن و  یم  تردق  دنـسم  رب  اه  جاجح  ، طیحم نآ  رد  يرآ  تسا . شخبنایز 
اب دنکـشب و  ار  فیثـک  رـصانع  هنوگنیا  رورغ  ، دـشاب مه  يا  هظحل  دـنچ  يارب  وـلو  دـناوتب  يدرم  اـی  نز  رگا  یطیارـش  نینچ  رد  دـنرب ! یم 

يداهج گرزب و  يراک  ، دروآ نابز  رب  یقیاقح  تسا . رتناسآ  اهنآ  همه  زا  ، رجز هجنکـش و  نودب  گرم  هک  یتارطخ  همه  زا  یـشوپمشچ 
شیپ هرح  تفرگ . هدهع  رب  ار  شقن  نیمه  جاجح  ربارب  رد  "، هرح . " تسا ینامرهق  ناشخرد  ناونع  هتـسیاش  قحلا  هداد و  ماجنا  ، تیمها رپ 

،و اهرـسای رامع  اهربنق و  اهریبج و  نب  دیعـس  هک  دوب  یتیموکحم  نامه  نیا  دوب . افلخ  رگید  رب  (ع ) یلع حیجرت  لیـضفت و  هب  مهتم  جاجح 
هچ مینادـیمن  العف  درک . یم  راد  هبوچ  میلـست  ، هدـیرب ناـبز  اـپ و  تسد و  ار  اـهنآ  اـی  دـیناطلغ  یم  نوخ  كاـخب و  ار  یلع  ناتـسود  رگید 

ماگنه دـندوب ؟ هتخادـنا  مادـب  ار  وا  جاجح  ناسوساج  نارومأم و  هکنیا  ای  دوب  قافتا  فرـص  ایآ  دـیناشک . جاجح  خاـک  هب  ار  هرح  یلماوع 
یب یمدآ  زا  یتـسارف  نینچ  يا ـ ؟ هیدعـس  همیلح  رتـخد  هرح  وـت  دیـسرپ ـ : يو  زا  یلبق  یفرعم  یئانـشآ و  نودـب  جاـجح  ، سلجم هب  دورو 
نیا اــیآ  یهد . یم  حــیجرت  ، ناــمثع رمع و  رکبوـبا و  رب  ار  یلع  وـت  دــنیوگ : یم  دروآ . نـم  شیپ  ارت  ادــخ  15 ـ ) !) تسا بیجع  ، نامیا

زا ریغ  رب  ار  یلع  نم  تسا . هتفگ  غورد  مهد  یم  حـیجرترفن  هس  نیا  رب  طـقف  ار  یلع  نم  هک : تسا  هتفگ  وـتب  سک  ره  تسرد ـ ؟ ، بـلطم
حیجرت زین  (16) یسوم یسیع و  ، نامیلـس دوواد  ، میهاربا ، طول ، حون ، مدآ رب  ار  وا  نم  دنتـسه ـ ؟ یناسک  هچ  اهنآ  مهد ـ ! یم  حیجرت  زین  اهنآ 
حیجرت زین  ناربماـیپ  زا  نـت  تـفه  رب  ار  وا  هـکلب  ، یهد یم  حـیجرت  ادـخ  ربماـیپ  گرزب  هباحـص  رب  ار  یلع  اـهنت  هـن  وـت ! رب  ياو  مهدـیم ـ .
ناربمایپ نیا  رب  ار  یلع  نم  شاب ! تکاس  منز ـ . یم  ار  تندرگ  ، یناسرن تابثا  هب  یـشاب و  هتـشادن  لیلد  یتفگ  هچنآ  هرابرد  رگا  یهدیم !؟

هبر مدآ  یـصعف  :" دوـمرف مدآ  هراـبرد  لاـعتم  دـنوادخ  تـسا . هداد  حـیجرت  ار  وا  ، نآرق رد  دـنوادخ  هـکلب  ما  هدادـن  حـیجرت  ادـخ  گرزب 
یعس و ( 18") ًاروکـشم مکیعـس  ناک  ":و  دومرف یلع  هرابرد  اما  دـش . یهارمگ  راتفرگ  درک و  یچیپرـس  ادـخ  نامرف  زا  مدآ  ( 17") يوغف

ترضح رب  ار  یلع  لیلد  هچب  تنسحا ! تسا ـ . رایسب  هلصاف  ، میرک نآرق  رد  یلع  مدآ و  نایم  سپ  تسا . لوبقم  روکـشم و  امـش  شـشوک 
هللا برـض  : " دـیامرف یم  ناشیا  نارـسمه  هرابرد  تسا . هداد  حـیجرت  ناـشیا  رب  یلع  دـنوادخ  یهد ـ ؟! یم  حـیجرت  طول  ترـضح  حون و 

الخدا لیق  ًائیـش و  هللا  نم  امهنع  اینغی  ملف  امه  اتناخف  " " نیحلاص اندابع  نم  نیدـبع  تحت  اـتناک  طول  هارما  حون و  هارما  اورفک  نیذـللالثم 
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هب ، دندوب هتـسیاش  حلاص و  هدـنب  ود  رـسمه  هکنیا  اب  هک  دروآ  لثم  ار  طول  حون و  نانز  ، رفاک مدرم  يارب  دـنوادخ  ( 19") نیلخادلا عم  رانلا 
رـسمه اما  دنور . خزودب  ناگیامورف  ریاس  اب  هک  دش  هداد  روتـسد  ناشیا  هب  دـنتفرگن و  يا  هرهب  دوخ  نارـسمه  زا  دـندرک و  تنایخ  ناشیا 

ـ . دوش یم  نیگمـشخ  شمـشخ  هب  دونـشخ و  شیدونـشخ  هب  ادـخ  هک  تسارهز  ع )  ) همطاـف ، مالـسا گرزب  ربماـیپ  هیاـمنارگ  تخد  یلع 
نینچ هداد و  حیجرت  میرک  نآرق  رد  ار  وا  دنوادخ  اریز  یهد ـ !؟ یم  حیجرت  (ع ) لیلخ میهاربا  ترضح  ِءایبنا  ردپ  رب  ار  یلع  ارچ  تنسحا !

میهاربا هک  یماگنه  ("  20) یبـلق نئمطیل  نکلو  مکب  لاـق  نمؤت  ملوا  لاـق  یتومل  یحت  فیک  ینرا  بر  میهاربا  لاـق  ذا  و  : " تسا هدومرف 
: داد خـساپ  يا !؟ هدرواین  نامیا  رگم  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  ینک ؟ یم  هدـنز  هنوگچ  ار  ناگدرم  هک  هد  ناشن  نمب  ، راگدرورپ درک : ضرع 

هرابرد ناناملـسم  زا  کیچیه  هک  تفگ  ینخـس  نینموملاریما  نم  يالوم  اـما  منک . ادـیپ  یبلق  ناـنیمطا  مهاوخ  یم  نکل  ما : هدروآ  ناـمیا 
رب يزیچ  ، ددرگ راکشآ  قیاقح  دوش و  هتـشادرب  اه  هدرپ  رگا  ًانیقی " تددزا  ام  ءاطغلا  فشک  وت  : " دومرف یم  وا  دنرادن . دیدرت  نآ  تحص 

ار یلع  ارچ  هک  وگب  الاح  تنـسحا ! تسا ـ . هدرواین  نابز  رب  یلع  زا  دعب  یلع و  زا  شیپ  يدـحا  ینخـس  نینچ  دوش . یمن  هدوزفا  نم  نیقی 
یسوم هک  یماگنه  ( 21") برقتی ًافئاخ  اهنم  جرخف  : " دیامرف یم  یسوم  هرابرد  دنوادخ  هکنیا  لیلدب  یهد ـ ؟! یم  حیجرت  میلک  یسوم  رب 

دوخ ناج  زا  هک  یلاح  رد  یـسوم  دـنتفرگ . شلتق  میمـصت  ، دوب هدـیناسر  لـتقب  نایلیئارـسا  زا  یکی  دادمتـسا  رطاـخب  ار  ناـینوعرف  زا  یکی 
یبش اما  دش . نیدم  راپسهر  درک و  رارف  ، دنزادنیب مادب  ار  وا  دنـسرب و  رـس  ینوعرف  نارومأم  هک  دیـشک  یم  راظتنا  هظحل  ره  دوب و  كانمیب 

ار ادـخ  ربمایپ  دـنرب و  موجه  هناخ  لخادـب  ناهگان  هک  دنتـشاد  میمـصت  دوب و  نانمـشد  زا  نت  لهچ  هرـصاحم  رد  مالـسا  ربماـیپ  هناـخ  هک 
دنوادخ هک  دوب  تبـسانم  نیمهب  تفای . تاجن  هکلهم  زا  (ص ) ربمایپ دیباوخ و  ادخ  ربمایپ  رتسب  رد  بارطـضا  سرت و  نودـب  یلع  ، دنـشکب

زا ، دنوادخ يدونشخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  ، مدرم زا  یخرب  (" 22) هللا تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرـشی  نم  سانلا  نم  و  : " دومرف (ع ) یلع هرابرد 
لیلدب مهنیا  دراد ـ ؟! يرترب  دوواد  رب  یلع  ارچ  هک  وگب  الاح  تنسحا ! تسدایز ـ ! ردقچ  یلع  یسوم و  نایم  هلـصاف  نیبب  دنهد . یم  فک 

هفیلخ كانلعج  انا  دوواد  ای  : " دوش یم  هتفگ  وا  هب  دنک  یم  ادیپ  قلخ  يربهر  تیرومأم  دنوادخ  بناج  زا  ، دوواد هک  یماگنه  ادـخ . مالک 
دوـخ نیـشناج  نیمز  يور  رد  ارت  اـم  ، دوواد يا  (" 23") هللا لیبس  نع  کلـضیف  " " يوهلا عبتتال  قحلاب و  ساـنلا  نیب  مکحاـف  ضرـالا  یف 

هاـگآ و ناـنچ  یلع  اـما  يوش . یم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  هک  نکم  يوریپ  سوه  يوه و  زا  نک و  مکح  قـحب  مدرم  ناـیم  رد  میا . هدـینادرگ 
تسا و شرع  يالاب  هچنآ  زا  ینودقفت " نا  لبق  ینولس  ، شرعلا تحت  امع  ینولس  شرعلا ـ  قوف  امع  ینولـس  : " دیامرف یم  هک  دراد  هطاحا 
رب هراومه  یماقم  نینچ  هک  تسا  یهیدب  دـینیبن ! دوخ  نایم  رد  ارم  هکنآ  زا  شیب  دیـسرپب  دـینک . لاؤس  نم  زا  ، تسا شرع  ریز  رد  هچنآ  زا 
ـ ؟ تیـسچ نامیلـس  رب  یلع  يرترب  لیلد  وگب : ـالاح  تنـسحا ! ، هرح تسا ـ . رودـب  یهارمگ  سوه و  يوه و  زا  دـنز و  یم  رود  قح  روحم 

هـضرع دوادـخ  هاگردـب  يو  هک  دـنک  یم  لقن  نامیلـس  نابز  زا  میرک  نآرق  تسا . راکـشآ  ، دـیجم نآرقب  هعجارم  ام  زین  بلطم  نیا  لـیلد 
اما دشابن  راوازـس  يدـحا  يارب  نم  زا  سپ  هک  شخبب  یتنطلـس  ارم  ، اراگدرورپ ( 24") دـعب نم  دـحال  یغبنیال  اکلم  یل  به  بر  : " تشاد

نایم هلـصاف  تسین ! يزاین  وتب  ارم  ما و  هدرک  هقالط  هس  ، ایند يا  ارت  کیف " یل  هجاحال  اثالث  ایندای  کنقلط  : " دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع 
نشور مه  نآ  یلد  دراد ـ . حیجرت  یسیع  رب  یلع  ، لیلد هچب  وگب : الاح  تنسحا ! تسا ـ . نامـسآ  ات  نیمز  زا  ، یلاع هتـسجرب و  ماقم  ود  نیا 

دروآدرگ و دندوب  هدیورگ  لطاب  هدیقع  نیدب  هک  ار  یمدرم  یلع  دـندش . هدرمـش  ادـخ  ، هارمگ مدرم  هلیـسوب  ود  ره  یـسیع  یلع و  تسا .
نآرق نکل  دندوب . هیرصن " " نامه اه  نیا  تخوس . دیـشک و  شتآ  هب  دنتـشادنرب  دوخ  هدیقع  زا  تسد  نوچ  ، یئامنهار تحیـصن و  زا  سپ 

کناحبـس لاق  هللا  نود  نم  نیهلا  یما  ین و  ذـختا و  سانلل  تلق  تنا  میرم ! نب  یـسیع  ای  هللا  لاق  ذاو  : " دـیامرف یم  یـسیع  هراـبرد  میرک 
تلق ام  بویغلا . مالع  تنا  کنا  کسفن  یف  ام  ملعا  یسفن و ال  یف  ام  ملعت  هتملع  دقف  هتلق  تنک  نا  قحب  یل  سیل  ام  لوقا  نا  یل  نوکیام 

دـسرن ارم  وت  یهزنم  تفگ : دینک ؟ رایتخا  ادخ  ار  مردام  ارم و  يا  هتفگ  مدرمب  وت  ، یـسیع يا  دومرف : دـنوادخ  ( 25 ...) هب ینترما  امالا  مهل 
. متـسین هاگآ  وت  رارـسا  زا  نم  یلو  یهاگآ . نم  یبلق  رارـسا  رب  وت  یتسنادـیم . وت  ، مدوب هتفگ  رگا  مروآ . ناـبز  رب  تسین  نم  قح  هچنآ  هک 

هلیـسوب دوخ و  بیجع  یحور  تردـق  اـب  هرح  ، بیترتنیدـب ما . هتفگن  ناـشیا  هب  يا  هداد  ناـمرف  ار  هچنآ  زج  یبـیغ  روما  همه  ياـناد  یئوـت 
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تسکش ، دوب هک  مه  يا  هظحل  دنچ  يارب  ار  يو  نعرفت  رورغ و  درک و  موکحم  ار  جاجح  تشاد . مالسا  نآرق و  فراعم  زا  هک  یتاعالطا 
(26 .) دش اهر  ، رطخ زا  و 

یسیلگنا ینه  تژیرب 

تالاقم و ، مالسا هرابرد  هدروآ و  نامیا  مالسا  سدقم  نیئآ  هب  ، قیقحت یـسررب و  زا  سپ  هک  تسا  يدارفا  زا  یکی  یئایناتیرب  هزیـشود  نیا 
يو اب  مالـسالا " هراضح   " هلجم راگنربخ  دشاب . یم  سیلگنا  ناملـسم  نانز  نوناک  ریبد  نونکا  يو  تسا . هتخاس  رـشتنم  يدـیفم  ياهباتک 

ما هدش  گرزب  يا  هداوناخ  رد  نم  تشاد ـ : راهظا  ینه  تیژیرب  دنک . نایب  ار  دوخ  ندروآ  مالسا  تلع  هک  تساوخ  وا  زا  درک و  هبحاصم 
زا کیچیه  وا  تسا . يراب  دنب و  یب  یحیسم  مردام  دشاب . یم  ناتـسلگنا  یلعف  ياه  هداوناخ  زا  يرایـسب  دننامه  یبهذم  كرد  رظن  زا  هک 
" یبهذمال : " هکنیا رگم  تسا . یبهذمال  مدآ  یلک  روطب  وا  دراد . يرتدب  عضو  مردپ  اما  دهدیمن . ماجنا  ار  تیحیسم  تاروتـسد  ضئارف و 

مهافت داجیا  تاضقانت و  عفر  روظنمب  اسیلک  فرط  زا  هک  یئادـتبا  سرادـم  زا  یکی  رد  یکدوک  لیاوا  رد  دوش ! هدرمـش  یبهذـم  دوخ  مه 
تـسد راگزور  نامه  رد  هک  مراد  رطاخب  تسرد  یلو  مدش . لیـصحت  لوغـشم  دوب . هدیدرگ  سیـسأت  ناتـستورپ  کیلوتاک و  بهذم  نیب 

مه زور  کـی  یتح  دـیخرچ . یمن  نید  روحم  رب  هجوچهب  هداوناـخ  طـیحم  رد  اـم  ياـهوگتفگ  فرطکی  زا  مدوب . راـکفا  تتـشت  ناـبیرگب 
قوش هک  مدرک  یم  ساسحا  دوخ  رد  ، رگید فرط  زا  دـشاب . هدـش  هدرب  لاعتم " يادـخ  : " زا یماـن  اـم  لزنم  رد  هک  مروآ  رطاـخب  مناوتیمن 

هلئــسم ًاـصوصخم  ، تیحیــسم يداـبم  اـما  تـسا . هتخاـس  لوغــشم  دوـخب  ار  مراــکفا  هدرک و  ریخــست  ارم  دوـجو  مـه  تـقیقح  كردــب 
زا ارم  حیـسم ) ترـضح  ندش  هتخیوآ  رادب  هلیـسوب  ناهانگ  ناربج  ) ِءادف و  سدقلا ) حور  رـسپ و  ، ردـپ مانب : ادـخ  هس  شتـسرپ  () 27) ثیلثت

نـس زا  مدوب . فرـص  نید  یب  هک  یلاح  رد  ، مدش جراخ  یبهذـم ! حالطـصا  هب  هسردـم  نآ  زا  ماجنارـس  درک . یم  رود  اهگنـسرف  ، تقیقح
" وبات  " هفـسلف رب  يا  همدـقم  هک  یباتک  ادـتبا  ، مدـش یفـسلف  بتک  هعلاطم  لوغـشم  ، متـشاد هفـسلفب  هک  ياوارف  هقالع  رثا  رب  یگلاس  هدزناـپ 
زا يرایسب  ، هدرک ادیپ  یئانشآ  يدنه  هفسلف  اب  اداناک  هب  دوخ  ترفاسم  رد  مدومن و  یئادوب  هفسلف  نوماریپ  یتاعلاطم  سپـس  مدناوخ و  ، دوب

درکن و رپ  ارم  يرکف  ِءـالخ  اـهنآ  کـیچیه  اـما  متفاـی . اـهنآ  رد  قیمع  دـنلب و  یبلاـطم  مدـنارذگ و  رظنزا  ار  نیچودـنه " : " یفـسلف بتک 
نیب نزاوت  مدع  زا  دوب  ترابع  نآ  متفای و  یفسلف  بتاکم  نیا  همه  رد  كرتشم  صقن  تهج  کی  دوبن . نم  یبهذم  تاساسحا  يوگباوج 
هیاپ نیمه  يورو  نآ ... هب  ندز  اپ  تشپ  یگدنز و  ندراذگ  لمهم  ًاساسا  یعامتجا و  يدرف و  یگدـنز  تاجایتحا  شنیرفآ و  عیـسو  ماظن 

ار یگدـنز  نز و  مه  ادوب  تفر . یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دوب و  نادرگرـس  هشیمه  وبات "  : " هفـسلف راذـگناینب  هک  منک  یم  هظحـالم 
ار یعامتجا  تایح  یناسنا و  ياهنامیپ  تاررقم و  مامت  ، هدراذگ رتارف  یمدق  ، نیچ ودنه  هفسلف  اجنیا  رد  تفگ ! كرت  تقیقح  كرد  يارب 
زا یلاخ  یگدـنز  رب  ار  گرم  فرطکی  زا  دوب . هدـش  یئامعم  نم  يارب  تایح  تسین ! لئاق  اهنآ  يارب  یتقیقح  دـنادیم و  تـالایخو  ماـهوا 

ياهورین مامت  نم  هک  تسا  تسرد  مروایب . نامیا  يداقتعا  لوصا  نیا  زا  کیچیه  هب  متسناوتیمن  فرط  زا  مدادیم و  حیجرت  نامیا  هدیقع و 
مدیهفیم بوخ  ام  مدومن . راومه  دوخرب  ار  ینیچ  تغل  نتفرگارف  یتخس  روظنم  نیمه  يارب  مداد و  جیسب  تقیقح  تخانش  هار  رد  ار  دوخ 

لثم متسنادیمن . یهجوت  لباق  زیچ  مه  مالسا  زا  مراد . هلـصاف  یلیخ  ، متـسه شیوجتـسج  رد  هک  يا  هتخانـشان  مهبم و  تقیقح  زا  زونه  هک 
هزاجا نمب  ، تشاد جاور  مالسا  نانمشد  فرط  زا  هک  یئوس  تاغیلبت  هب  هجوت  اب  مدوب و  نیبدب  یقرش  نیئآ  نیا  هب  تبسن  اهیبرغ  زا  يرایسب 

ربص و اب  اهنآ  متفرگ . سامت  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  يا  هدـع  اـی  ندـمآ  شیپ  رثا  رد  هکنیا  اـت  دادـیمن . نآ  نوماریپ  یـسررب  نیرتکچوک 
هدش هتشون  مالسا  هرابرد  هک  یئاهباتک  نمض  رد  دندادیم و  خساپ  نم  تاضارتعا  هب  دندرک و  یم  شوگ  نم  راتفگب  یـصوصخم  هلـصوح 

مامتها اب  دـیاب  هک  مدـش  هجوتم  ، هعفدـکی اما  مدـنارذگ . یم  رظن  زا  یحطـس  عیرـس و  ار  اـهنآ  لوا  هلحرم  رد  دـندرک . یم  هیدـه  نمب  ، دوب
عجار ، اهنآ يرطف  نشور و  نیهارب  ًاصوصخم  متفای . اهنآ  رد  يا  هتـسجرب  یلاع و  بلاـطم  نوچ  منک . یـسررب  ار  بتک  تاـیوتحم  يرتشیب 

یـسیلگا نابز  هب  هک  ار  ینآرق  سپ  دینادرگ . بوذجم  تدـش  هب  ارم  ، گرم زا  سپ  ندـش  هدـنز  تقیقح  نینچمه  راگدـیرفآ و  ناهجب و 
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باتک نیا  مهد  حرـش  امـش  يارب  هک  مرادـن  ار  نآ  تردـق  نالا  متـشاد . تفاـیرد  ناملـسم  نایوجـشناد  زا  یکی  طـسوت  دوب  هدـش  همجرت 
ادـیپ تغارف  نآرق  موس  هروـس  تئارق  زا  زوـنه  داد !؟ رییغت  ارم  یناگدـنز  ریـسم  هنوـگچ  دراذـگ و  نم  حور  رد  یقیمع  ریثأـت  هچ  سدـقم 
مالسا هب  لاح  نیمه  رد  ( 28 !) مدرک هدجـس  ادخ  يارب  یگدنز  رد  هک  دوب  هبترم  نیلوا  نیا  مداتفا و  هدجـس  هب  رایتخا  یب  هک  مدوب  هدرکن 

يرآ دنادیم . هزنم  كرش  هنوگره  هبئاش  زا  ار  شسدقم  تحاس  دنک و  یم  یفرعم  یندش  رواب  لوقعم و  يادخ  هک  یمالسا  مدروآ . نامیا 
تدـم نیا  رد  هک  تس  یعیبط  تشذـگیمن . یناسنا  نیئآ  نیا  هب  تبـسن  متاقیقحت  يادـتبا  زا  هام  هس  زا  رتشیب  هک  یلاح  رد  مدروآ . مالـسا 

نارهاوخ اب  ار  لئاسم  تالیـصفت  تایئزج و  هکنیا  ات  منادـب  مالـسا  زا  یلامجا  بلاطم  تاـیلک و  هلـسلس  کـی  زجب  متـسناوتیمن  نم  ، هاـتوک
یم لاؤس  ارم  ندروآ  مالسا  یساسا  للع  ، مدرم زا  يرایسب  مدش . انـشآ  اهنآ  اب  ، راد هنماد  ياهثحب  اهیـسررب و  اب  ، هدومن حرط  دوخ  ناملـسم 

نامتخاس کی  دـننامه  مالـسا  نیئآ  ، یئاپورا ناناملـسم  زا  یکی  لوقب  نوچ  تسا . لکـشم  رایـسب  لاؤس  نیا  خـساپ  هک  یتروص  رد  ، دـننک
وج تقیقح  ياهناسنا  سوفن  رد  هک  تسا  راکنا  لباقریغ  تیـصاخ  نیمه  تسا . رگید  يازجا  لـمکم  نآ  ياهتمـسق  زا  کـی  ره  هک  تسا 
اراد ، نیناوق ندوب  هبناج  همه  ، تادوجوم ناهج و  هرابرد  ، مالـسا رظن  دـهدیم . رارق  رطاخ  نانیمطا  زا  ناهج  کی  رد  ار  اـهنآ  هدراذـگ و  رثا 

تلود و لیکـشت  يارب  یللملا  نیب  یتموکح و  نیناوق  عضو  هرخالاب  اه و  هدوت  تاـجایتحا  ساـسا  رب  حیحـص  یعاـمتجا  ماـظن  کـی  ندوب 
داجیا نینچمه  و  دنک ، یم  انشآ  سدقم  نیئآ  نیا  تقیقح  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یبلاطم  يرس  زا  نمز  يور  ياهتلم  مامت  عضوب  یگدیسر 

زا ، طیرفت طارفا و  هنوگچیه  نودـب  يونعم  يدام و  تاهج  نیب  لداعت  یناسنا و  لئاضف  ادـخ و  هب  نامیا  هیاپ  رب  راک  تعنـص و  گـنهرف و 
. درب یم  رس  هب  یبیجع  بارطضا  رد  برغ  ناهج  زورما  ، دیدرت نودب  دنک . یم  هجوت  بلج  ، مالـسا رد  هک  تسا  يا  هتـسجرب  تاکن  اهدص 
ار حور  تداعـس  مسر  هار و  دناوتب  هک  ینـشور  فده  ، تاعامتجا نیا  رد  هک  دـننادیم  ، دـنراد یئانـشآ  یئاپورا  ياه  هعماج  اب  هک  یناسک 

یگدـنز رهاوظ  راد  قرب  قرز و  هدـنبیرف و  کسام  ریز  هک  دنتـسه  یئاـهینارگن  ناـبیرگ  هب  تسد  مدرم  همه  درادـن و  دوجو  دـنک  نشور 
يوسب اهنآ  ریـس  تعرـس  رب  زورب  زور  تسا و  هدیاف  نودب  ، دنبایب یتاجن  هار  ات  ، دننز یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  دـنچ  ره  هدـش و  هدیـشوپ 

عماج بتکم  اب  مالـسا  يدعاسم  ساسح و  تیعقوم  نینچ  رد  دزاس . یم  دیمون  شیپ  زا  شیب  ار  اهنآ  ددرگ و  یم  هدوزفا  یهابت  تسکش و 
دیدج ندمت  تافارحنا  اهیوردنت و  دراد  تردـق  ، هدومن داجیا  ناج  مسج و  تاجایتحا  نیب  هک  يا  هنالداع  قیقد و  نزاوت  اب  دوخ  فارطالا 

یتخبشوخ دناوت  یم  هکنیا  نیع  رد  مالسا  يرآ  دیامن . یم  هیجوت  یحیحـص  وحنب  ناسنا  یعقاو  تداعـس  ریـسم  رد  ار  نآ  دنک و  لرتنک  ار 
یم یئامنهار  یئوکین  زرط  رگید  يارـس  رد  ، گرزب راگدرورپ  ياضر  لیـصحت  هار  رد  ار  اهنآ  ، دـیامن نیمأت  اـیند  نیا  رد  دارفا  هبناـج  همه 

(29 .) دنک

 : هکرب

يراتـسرپ و يو  دنفـسوگ . دـنچ  رتش و  جـنپ  هکرب و  ماـنب  ، زینک کـی  زا  دوب  تراـبع  ، ردـپ زا  ادـخ  ربماـیپ  ثرا  (ص ) ادـخ لوسر  راتـسرپ 
ردام ار  وا  هک : دوب  دنمقالع  وا  هب  ادخ  ربمایپ  نانچ  تشاد . هدهعرب  ، هجیدـخ اب  جاودزا  زا  شیپ  ار  مالـسا  ردـقیلاع  ياوشیپ  يرازگتمدـخ 

ردقیلاع ياوشیپ  يرـسمه  هب  يربک  هجیدـخ  هکنآ  زا  دـعب  تسا ! نم  هداوناخ  هدـنامزاب  وا  دومرف : یم  ، دـید یم  ار  وا  هاگره  دـناوخ و  یم 
رد هک  دوب  نیمه  گرزب  ياوشیپ  نآ  یناـسنا  یلاـع و  ياـه  هیور  زا  یکی  یلک  روـطب  دـش . دازآ  یگدرب  دـیق  زا  هکرب " ،" دـمآرد ، مالـسا

جراـخ یلگنا  یلیفط و  عضو  زا  اـت  درک  یم  دازآ  ، دنـشاب هتـشاد  لقتـسم  یگدـنز  دوخ  يارب  دنتـسناوت  یم  هک  یناـگدرب  ، یـضتقم دراوـم 
دوبمک و هنوگچیه  ساسحا  هک  ، دـندوب ادـخ  لوسر  تبحم  مارتحا و  دروم  ناـنچ  نآ  ، دـندوب هدیـسرن  يدازآ  هب  هک  مه  ییاـهنآ  دـندرگ .
. درک جاودزا  یجوزخ  دیز  نب  دیبع  اب  ، دـش دازآ  هکرب  هکنآ  زا  سپ  تسا . هکرب  نیمه  ، راتفگ نیا  هنومن  کی  ( 30 .) دندرک یمن  یتراقح 

راکادف دهاجم و  نارای  فص  رد  نمیا  درک . ادیپ  ترهـش  نمیا " ما   " هینک هب  هکرب  ، تهج نیمهب  نمیا "و  " مانب يرـسپ  ، جاودزا نیا  هجیتن 
هب ار  وا  هک  هثراح " نب  دـیز  " مانب تشاد  یمالغ  هجیدـخ  دـش . لئان  تداهـش  راختفا  هب  نینح  گـنج  رد  دـمآرد و  مالـسا  ردـقیلاع  ربهر 
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دیز نیا  دوب . هماسا " " جاودزا نیا  لوصحم  درک و  جاودزا  دـیبع ـ  گرم  زا  دـعب  نمی ـ  ما  اـب  دـیز  درک . شدازآ  ربماـیپ  دیـشخب و  ربماـیپ 
یگدرب زا  هک  یسکاب  ، راتفر نینچ  نیا  دوب . هتفای  ترهـش  دمحم " نب  دیز  " هب دناوخ و  یم  شیوخ  دنزرف  ار  وا  ادخ  ربمایپ  هک  تسا  نامه 

: دومرف مالـسا  گرزب  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تایور  زا  یخرب  رد  تسا . مالـسا  ردـقیلاع  ربهر  تمظع  زا  رگید  يا  هنومن  ، تسا هدـش  رازآ 
نید و هار  رد  ، هکرب هک  تسا  نیا  هاوگ  ، هلمج نیا  دـنک . جاودزا  نمیا  ما  اب  دـنک ؛ جاودزا  ، یتشهب نانز  زا  یکی  اـب  هک  دراد  لـیم  سک  ره 

طیحم رد  دـناوت  یم  یئوناب  نینچ  ًالمـسم  دوب . هتخانـش  یعقاو  نادنمتداعـس  زا  ار  وا  ، گرزب ياوشیپ  هک  دوب  راوتـسا  نانچ  ، فئاظو ماجنا 
هک دـیز  دوش . بوسحم  ناـنیمطا  دروم  ياـگهانپ  دوخ  نادـنزرف  رـسمه و  يارب  دروآ و  دوـجوب  تیمیمـص  افـص و  زا  ینوناـک  یئوشاـنز 

. دروآرد شیوخ  دقعب  ار  وا  درکادیپ و  ار  دوخ  هدش  مگ  ، دوب هتفرگن  يا  هرهب  هدش و  ماکان  شحجرتخد  بنیز  اب  شجاودزا  زا  ًاصوصخم 
روحم رب  ، هناورپ نوچمه  دنتـشذگ و  یم  زیچ  همه  زا  مالـسا  هار  رد  هک  تسا  نیمه  ، مالـسا ردـص  رد  ناملـسم  ناـنز  تماهـش  نیرتـگرزب 

رب اهگنج و  رد  تکرش  ، هنیدم هب  ترجاهم  ، هشبح هب  ترجاهم  ، نطو كرت  ربمایپ : اب  تعیب  دندیخرچ . یم  مالـسا  ناشلا  میظع  ربهر  دوجو 
ناج زا  مالـسا و  زا  عافد  یهاگ  نیحورجم و  ندرک  نامـسناپ  نازابرـس و  يارب  اذـغ  بآ و  نیمأت  لیبق  زا  یئاـه  تیلوئـسم  نتفرگ  هدـهع 

لباقریغ ياـهراشف  رثا  رب  ادـتبا  دوب . مدقـشیپ  ، دراوم نیا  همهرد  زین  نمیا  ما  تسا . ناـسنا  ياـهراکهاش  زا  ، حالـس نتفرگ  فکب  اـب  ربماـیپ 
نیمه زا  یکی  رد  درک . ترجاهم  هنیدمب  سپس  تفاتـش  دوخ ـ  یلـصا  نطو  ینعی  هشبح ـ  نیمزرـس  هب  ، هشبح نارجاهم  اب  نیکرـشم  لمحت 
یهلا فطل  تسد  اـما  دـمآرد . اـپ  زا  هک  تشادـن  یلوط  یگنـشتو  اـمرگ  تدـش  رثا  رب  داـتفا : قاـفتا  نیریـش  يا  هعقاو  وا  يارب  اـهترجاهم 
هنـشت زگره  ، بآ نآ  ندیـشون  زا  دعب  تفگ ـ : یم  شدوخ  دیـشون . اراوگ  یبآ  زور  نآ  داد . تاجن  گرم  رطخ  زا  ار  وا  دـمآ و  شکمکب 

دوب و مالسا  ردقیلاع  ربمایپ  اب  ربیخ  گنج  دحا و  گنج  رد  مدرکیمن . یگنشت  ساسحا  یلو  ، متفرگ یم  هزور  مرگ  رایـسب  ياهزور  مدشن .
. درک یم  هیرگ  همه  زا  رتشیب  ، نمیا ما  ، تفگ دوردب  ار  ناهج  نیا  یگدنز  ، مالسا گرزب  ربمایپ  هک  یماگنه  درک . یم  نامرد  ار  نیحورجم 

هیرگ دباتش . یم  ینادواج  يارس  هب  ددنب و  یمرب  تخر  ناهج  نیا  زا  ادخ  ربمایپ  هک  متـسنادیم  ینک ـ !؟ یم  هیرگ  همهنیا  ارچ  دندیـسرپ ـ :
ظاحل زا  هک  ییوناب  ، ناـمثع تفـالخ  ناـمز  رد  دروآ . یمن  يربخ  نامـسآ  زا  دوش و  یمن  لزاـن  یحو  هتـشرف  رگید  هک  تسا  نیا  يارب  ما 
مالسا دنمهوکـش  خیرات  رد  شراختفارپ  مان  اما  تفگ . دوردب  ار  یگدنز  ، دشاب اهناسنا  همه  قشمرـس  دناوت  یم  یـسانش  هفیظو  تلیـضف و 

فالتخا تافلا ) یبا  نبا  ) يدرم اب  ، هماسا نب  نسح  مانب  وا  يرسپ  هون  تسه . هدوب و  ناناملسم  مارتحا  دروم  هراومه  دیدرگ و  طبض  تبث و 
هاوگ تفگ ـ : نارـضاح  هب  نسح  هکرب ؟ رـسپ  تفگ ـ : وا  هب  ِءازهتـسا  نیهوت و  لاـحب  ، درم نآ  وـگتفگ  نمـض  رد  درک . ادـیپ  تموـصخ  و 

ـ : تفگ درم  نآ  هب  رکبوبا  درک . لقن  ار  نایرج  تفر و  رکبوبا  مانب  ، زیزعلادبع نب  رمع  فرط  زا  هنیدـم  یلاو  ای  یـضاق  دزن  سپـس  دیـشاب .
نیا تروظنم  ییوگ ! یم  غورد  مدروآ . نابز  رب  ار  شردام  ماـن  طـقف  متـشادن . يروظنم  تسیچ ـ !؟ يدرب  وا  رداـم  ماـن  هکنیا  زا  تروظنم 

هک تسا  یـسک  وا  تسا . مولعم  مالـسا  رد  شماقم  هک  تسا  ینانز  زا  ، گرزب يوناب  نیا  هک  یلاح  رد  ینک . تناها  يو  هب  هک  تسا  هدوب 
روتـسدب هاگنآ  دراذـگن ! نم  زا  دـنوادخ  ، مرذـگب وت  زارگا  نمیا " ما  ردام ؛ : " تفگ یم  ، درک یم  باـطخ  ار  وا  هک  یماـگنه  ادـخ  ربماـیپ 

یمیمص نارادفرط  زا  شناگدنامزاب  هماسا و  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  مه  ار  هتکن  نیا  دنتخاون . وا  رکیپ  رب  قالـش  هبرـض  داتفه  یـضاق 
هک تسا  نیا  (31") نمیا ما  " ياهیروالد تماهـش و  زا  دندش . یم  لئاق  یـصاخ  مارتحا  اهنآ  يارب  مشاه  ینب  دـندوب و  شنانیـشناج  یلع و 

دوب ناهارمه  زا  زین  يو  ، درک داریا  ار  هدنبوک  یخیرات و  قطن  نآ  تفر و  دجسم  هب  شیوخ  قح  زا  عافد  يارب  (ع ) ارهز همطاف  هک  یماگنه 
هتفرگ هدیدان  ار  ربمایپ  داماد  مع و  رسپ  يرادمامز  يربهر و  ینیشناج و  دادیم و  رییغت  ار  مالـسا  تفالخ  ریـسم  هک  يروهظون  تردق  زا  و 

. دادن هار  لدب  یمیب  ، دوب

اشاپوب هلیمج 

لاگنچ ریسا  هک  یماگنه  درک و  هزرابم  هنادنمتفارش  ، شزیزع نهیم  لالقتـسا  تاجن و  هار  رد  هک  تسا  ینامرهق  دیـشر و  روالد و  رتخد  وا 
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رب ار  نطومه  نهیم و  هب  تنایخ  گنن  هکل  اما  ، درک لمحت  ار  اهباذـع  اه و  هجنکـش  همه  دـیدرگ : يوسنارف  نادالج  دولآ  نوخ  فوخم و 
هتخومآ مالسا  شخبتایح  بتکم  زا  ار  يراکادف  تماهش و  سرد  هک  ناملسم  رتخد  نیا  زیمآ  تفگش  تشذگرـس  درکن . هراومه  شیوخ 
اـشاپوب هلیمج  تشذگرـس  هعلاطم  اب  ، دنا هدرمـش  اه  هدوت  نویفا  ار  نید  هک  یناسک  تسا . هدننک  رادـیب  زومآ و  تربع  ناگمه  يارب  ، تسا

هب شغورف  هک  یمالسا  اب  تسا و  یبرغ  ياهالاک  يرس  زا  دبال  ، دنا هتخانـش  شنویفا  اهنآ  هک  ینید  نآ  هک  دننک  فارتعا  هناراسمرـش  دیاب 
: دوب هتفگ  ریازجلا  نیـشیپ  يروـهمج  سیئرـالب  نب  درادـن . یطاـبترا  ، هدـینارورپ شیوـخ  دـهم  رد  ار  اـه  هلیمج  هدیـشخب و  ینـشور  قرش 

یمیظع یبالقنا  يورین  كرحم و  يورین  ناونعب  اقیرفا  لامـش  رد  دـناوت  یم  مالـسا  متفگ : وا  هب  ، دـمآ ریازجلا  هب  فچـشورخ  هک  یماگنه 
کی يرآ ! تفگ : خـساپ  رد  دوب ! نید  ندوب  نویفا  هب  دـقتعم  مسینومک و  بتکم  نامیا  اب  هتفای  شرورپ  دوخ  هک  فچـشرخ  دور و  راـکب 

رگراکیپ روشک  ( 32 .) دنک یم  یفرعم  مسیلایرپما  اب  هزرابم  كرحت و  لماع  ار  مالـسا  زین  دوب  هدـمآ  ریازجلا  هب  هک  تسینومک  نیـسیروؤت 
تلم نیا  اب  یناـسناریغ  ياـه  شور  نیرت  تخـس  اـب  هسنارف  ، لاـس تفه  نیا  یط  دـیگنج . هسنارف  مسیلاـیرپما  اـب  ماـمت  لاـس  تفه  ، ریازجلا

ار ریازجلا  دـنک و  بوکرـس  تکلمم  نیا  رد  ار  یبـلط  لالقتـسا  یهاوـخیدازآ و  تـضهن  اـت  درک  راـتفر  ، ریـسا هدز و  رامعتـسا  ناملـسم و 
دیاب یم  دوب و  هتفرگ  رارق  یگدـنز  گرم و  یهارود  رـس  رب  هک  یناملـسم  تلم  اما  درب . ورف  شیوخ  ماک  رد  یمرن  برچ و  همقل  نوچمه 

بئاصم اه و  تیمورحم  همه  لمحت  اب  دـنک و  جیـسب  ار  اهورین  ماـمت  ، گرم روآ  گـنن  تیرفع  نتخادـنارب  شیوخ و  فیلکت  نییعت  يارب 
اب داد و  حـیجرت  راب  تلذ  نیگنن و  یگدـنز  رب  ار  هنادنمتفارـش  گرم  هراـبکی  دزادرپ . راز  راـک  هب  هشیمه  زا  رترادـیاپ  رتراوتـسا و  ، گرزب

تمواقم اه و ... لسلـسم  اه و  ثوت  اه و  نکفا  بمب  یگنج و  ياـهامیپاوه  شرغ  ربارب  رد  ، ناـمیا قشع و  زا  راشرـس  یلد  یلاـخ و  تسد 
نامرف هریزجلا  حتاف  ژوی و  داتـسرف . اه  هناخ  هجنکـش  اهنادنز و  هب  ار  هدبز  ناربهر  زرابم و  دارفا  ، حورجم هتـشک و  نارازه  رب  هوالع  درک و 
نتخیر اب  سپـس  دـینک ، رپ  هتب  مزیه و  اب  ، دـنا هدـش  ناهنپ  زیرگ  گنج و  نیح  ریازجلا  نایوجگنج  هک  ار  یئاهراغ  جرخم  لخدـم و  داد ـ :

رد درمریپ  كدوک و  نز و  نویلیم  ود  هک  دیـسر  يا  هلحرمب  راـک  ( 33 .) دـنزوسب اه  هابور  نیا  ات  دـینزب  شتآ  هقرتحم  رگید  داوم  نغور و 
متس و ملظ و  ( 34 .) دندش هدهانپ  سنوت  كاخ  هب  یتسه  زا  ندـش  طقاس  یگدـنز و  هناخ و  يدوبان  یبارخ و  اه و  هدـکهد  نارابمب  هجیتن 

هچنآ زا  یتعنـص  رگراک  طاقن  یـضعب  رد  یتح  ناملـسم و  یتعارز  رگراک  کی  يزور  هنابـش  كاروخ  دوب . هدیـسر  دوخ  جوا  هب  ضیعبت 
مرج هب  هک  ، هلیمج ناتـساد  ، ناـیم نیا  رد  ( 35) دوب رت  شزرا  یب  رتمک و  ، دروخ یم  هناحبـص  هدـعو  کی  رد  يوسنارف  هداس  رگراـک  کـی 

تازاجم ، لود ناربهر  رتشیب  تطاسو  ایند و  یمومع  راکفا  هجیتن  رد  دش و  موکحم  مادعا  هب  يوسنارف  رسفا  نیدنچ  نتـشک  بمب و  باترپ 
راووب ود  نومیس  ( 36 ،) تسا زیمآ  ریثأت  هدـنهد و  ناکت  ، همه زا  شیب  ، تفای فیفخت  دـبا  سبح  هب  هسنارف  قباـس  روهمج  سیئر  طـسوت  وا 

ینوناقریغ و فیقوت  دروم  يوسنارف  نایماظن  فرط  زا  ریازجلا  یلم  تاجن  ههبج  طابترا  رومام  يریازجلا  هلاس  رتخد 23  کی  دسیون ـ : یم 
ام همه  نونک  اـت  لاس 1945  زا  تسا . لذـتبم  یلومعم و  اه  فرح  نیا  ماـمت  دـندرک . زواـجت  وا  هب  يرطب  کـی  اـب  تفرگ و  رارق  هجنکش 

کی زا  شیب  ، شمارآ حلص و  يرارقرب  ناونع  تحت  سپس  شاشتغا و  یبوکرس  مان  هب  هک  میتسه  یعیجف  یعمجتسد  راتکـش  مرج  ياکرش 
ياه هکت  ار  ناشیاه  هنیـس  ( 37") اه یـشک  شوم  : " شکاشک رد  ناکدوک  اهریپ و  ، نانز ، اهدرم تسا . هدرک  یناـبرق  ار  ناـسنا  رفن  نویلیم 

هب هدـش و  هدـیرد  ناشیاهمکـش  ، دـنا هدـش  هفخ  ، دـنا هدروخ  کتک  دـنا  هتخوس  اه  هدـکهد  رد  هدـنز  هدـنز  ، هدرک خاروس  هراپمخ  بمب و 
هچ دـنا ! هدـیدرگ  هلولگ  تبرـض  جامآ  دـنا و  هداتفا  امرـس  یگنـسرگ و  ماـک  هب  رفن  نیرخآ  اـت  هک  ییاـه  هلیبق  هچ  دـنا . هدیـسر  تداـهش 

هتفر روگب  هتسد  هتسد  ، کلهم ریگاو و  ضارما  اب  ، دنتسه گرم "! ياه  هاگودرا  " عقاو رد  هک  یعمجتـسد  تراسا  زکارم  رد  هک  یئاهانگیب 
ياه هاگودرا  نیمه  رد  مه  زونه  دنا و  هدمآرد  يوسنارف  صخـشتم  ياهنوشق  یگتـشامگ  هب  راو  كدی  تبون و  تبون  هک  يدرم  هچ  دنا !
نیرت طاتحم  یتح  اه ـ  همانزور  ، ریخا ياه  هام  یط  دننارزگ ! یم  ار  یگدنز  نیسپاو  قیاقد  يریازجلا  ناملـسم  رازه  دصناپ  زا  شیب  ، گرم
ندرک هلثم  ، اه لتق  دـنا ! هدرک  ریزارـس  ام  يوسب  ررکم  يازتشهد  رابخا  راشتنا  اب  ار  ساره  تشحو و  زا  یجوم  اهنآ ـ ! نیرتراک  هظفاحم  و 
تـسد داسجا  اه  هد  فشک  رابخا  ، نس هناـخدور  دادـتما  رد  سیراـپ و  رد  (، 38) ناروا ياهنابایخ  رد  اه  ناسنا  راکـش  ، اه یـشک  شوم  ، اـه
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همانزور ندناوخ  ماگنه  ام  نامـشچ  يارب  هک  تسا  یتاعوضوم  اهنیا  همه  ریازجلا  نوخ  دیع  هدش و  ناغاد  ياه  همجمج  ، هتـسکش هدیرب و 
نامبلق ، ناوج رتخد  کی  نوخ  ات  تسا  هدنام  یقاب  ، اهداهن رد  ، تیساسح تقر و  ردقنآ  ایآ  ، لاوحا عاضوا  نیا  مامت  اب  تسا . هدش  يداع  اه 

اب متـشاد  روضح  نآ  رد  زین  نم  هک  يا  هبحاـصم  یط  تبقارم ـ ! نویـسیمک  سیئر  نتاـپ ـ  ویـسم  هک  يروطنآ  يرآ  دروآرد !؟ شپط  هب  ار 
هدوبن كاتشحو  نادنچ  هدرک ، لمحت  هک  ياه  هجنکش  نیا  ربانب  تسا ! هدنز  مه  زونه  اشاپوب  هلیمج  ، دندرک هطفس  مامت  تفارظ  تراهم و 
يرطب يور  ار  هلیمج  هک  مدیـسرت  یم  نآ  زا  نم  دـندوب : هتـشاد  راهظا  ، يرطب اب  هلیمج  تراـکب  هلازا  هب  هراـشا  نمـض  نتاـپ  ياـقآ  تسا ؛

لتقب دوش و  یم  هراپ  هدنوش  هجنکش  هدور  لمع  نیا  اب  دندرک !!! یم  اه  یمانتیو  اب  نیچودنه  رد  ار  راک  نیا  هک  يروطنامه  دنشاب  هدناشن 
عیجف و هجنکش  نینچ  ینامرهق  شدوخ  هک  یـسک  مسبت  اب  ار  دوخ  نانخـس  ریخا  تمـسق  نتاپ  دندرکن ! ار  راک  نیا  هلیمج  اب  اما  دسر . یم 

نیا تیاـکح  اـب  هـک  تـسین  یعدـم  (: 39) یمیلح لزیژ  دروآ ! یم  ناــبز  رب  ، دـــیجنگ یمن  تسوــپ  رد  یلاحـــشوخ  زا  هدـــشن و  یعینش 
: هک تسا  نیا  وا  باتک  یلـصا  هدـیاف  رظن و  هطقن  هکلب  دروآرد . ناـکت  هب  تسا  ناـمرفان  شومچ و  ناـشیاه  بلق  هک  ار  یناـسک  ، ناتـساد
اب ریخا  لاس  یط 7  هک  ار  نآ  دننک و  یم  هدایپ  ءزجب  ءزج  هعطق و  هب  هعطق  ار  هسنارف  همکاح  هاگتـسد  ياه  يزادرپ  غورد  یمنهج  نیـشام 

وسام لارنژ  هک  یعیاجف  دزاس . یماوسر  ، هدومن يریگولج  هسنارف  تلم  ناهذا  رد  ، تقیقح زا  يوترپ  ره  خوسر  زا  یضایر  تقد  ساوسو و 
زا یگرزب  هورگ  دزومآ و  یم  هسنارف  شترا  ناوج  نارـسفا  هب  اراکـشآ ـ  ار ـ  اهنآ  يارجا  ،و  دـنک یم  هظعوم  ار  اهنآ  دوخ  ماع  ظـعاوم  رد 

دیئأت نیـسحت و  ياهویرغ  اب  هک  ییاه  هجنکـش  دـنهد و  یم  يوتف  يریازجلا  ناملـسم  نادـهاجم  دروم  ار  اـهنآ  لاـمعا  ، هسنارف نویناـحور 
اـه و نادـنز  رداـه  يریازجلا  هیفـصت  هاـگودرا  رد  کیتامتـسیس  یموـمع و  يا  هویـش  هـب  زور  ره  دوـش و  یم  وربور  يریازجلا  ناـیئاپورا 

ریخا لاس  تفه  یط  صوصخب  ، دروم ره  رد  اه  هجنکـش  عوقو  بیذـکت  رد  ار  هسنارف  همکاح  تأیه  راک  ، دوش یم  هدومزآ  اه  هناـخزابرس 
. تساهنآ يور  هدرپ  هکلب  ، تسین قیاقح  دوخ  ، تسا یئانثتـسا  هداعلا و  قراخ  هک  هچنآ  ، اشاپوب هلیمج  هیـضق  رد  تسا . هدرک  ناـسآ  رایـسب 

کی یـسانش  هفیظو  تماهـش و  ،و  یکاـش هدـید  هجنکـش  رتـخد  حور  ولع  رورغ و  تسوا و  عفادـم  لـیکو  هک  ینز  يراـبدرب  تجاـمس و 
گنج " اب هلباـقم  ناونع  تحت  رب  ماـمت  لاـس  تفه  هک  ار  يدولآ  هم  یناـملظ و  بش  هایـس  هدرپ  دـنداد و  رگیدـکی  تسدـب  تسد  ، یـضاق
تفه یط  هک  دراددوجو  يوسنارف  نادالج  زیگنا  ترفن  باقن  ندش  هدـیرد  هار  رد  ، عنام کی  اهنت  دـندیرد . ، دوب هدـش  لیاح  هناراکبارخ "

اب هسنارف  شترا  دیوگ : یم  ، ریازجلا رد  هسنارف  ياهورین  یلاع  هدنامرف  هریآ " " لارنژ تسا . هدـنام  راوتـسا  تبالـصرپ و  نانچمه  ریخا  لاس 
ار دوخ  ای  دنا  هتشک  ار  وا  ، هدمآرد اپ  زا  ، هدش هجنکش  یناسنا  تسا  فلاخم  ، دندرک هجنکـش  ار  هلیمج  هک  ینامیخژد  کسام  ندش  هدیرد 
؟ دنک ادیپ  ار  دسج  هک  یـسک  نآ  وک  كاب !؟ هچ  ار  يوسنارف  نایمخژد  اما  دـنا  هدـیدزد  مامت  یتسدرت  اب  اروا  دـج  سپـس  تسا و  هتـشک 

هشوگ رگج  غارـس  دنک و  یم  هعجارم  لوؤسم  تاماقمب  هدیدغاد  نز  کی  اب  ردپ  کی  هاگ  درادرب ؟ تیانج  نیا  يور  زا  هدرپ  هک  تسیک 
! دریگ یم  ارف  ار  طیحم  ، ریذپان ذوفن  درـس و  یتوکـس  باوج ! لاؤس و  نیا  لابندب  و  هدش ! مگ  چیه ! دونـش : یم  باوج  دریگ . یم  ار  دوخ 

نیا دش و  مروتم  وا  فارطا  ناوارف  تاعیاش  ، تشاد ددعتم  نایانـشآ  دوب و  يوسنارف  یهاگـشناد و  هکنیا  هطـساوب  ، دنتـشک ار  ندوا " " یتقو
دعب دنتـسارآ ! رون " ود  نویژل  " ناشن اب  ار  وا  لتاق  هنیـس  یتح  دنتخابن و  ار  هیفاق  ناراکتیانج  هدیاف !؟ هچ  اما  دش . یم  رتگرزب  زور  ره  مروت 

یماسا هک  یمانمگ  ياهیریازجلا  مامت  تشادن . يا  هدیاف  مه  زاب  اما  ، تساخرب ییاهادـص  رانک  هشوگ و  زا  ، لجنموب راحتنا  هعیاش  راشتنا  زا 
ياه هجنکش  ریز  رد  یگمه  ، هدیسرن تبث  هب  يرتفد  چیه  رد  ناشمان  هک  يرگید  رامـش  یب  دادعت  هدش و  تبث  ( 40) زبس هچرتفد  رد  ناشیا 

شیهانگیب نوچ  دنا و  هتفرگ  ار  يریازجلا  کی  تسا . هدش  هدرپس  یـشومارف  تسدب  اهنآ  عیجف  گرم  دـنا و  هدـش  تسین  هب  رـس  كانلوه 
يارب يوسنارف  تاماقم  دـنک . خاروس  ار  وا  بلق  ات  تسا  هدامآ  هظحل  ره  دـیدهت  هزین  رـس  یلو  دـنا . هدرک  شدازآ  نادـنز  زا  ، هدـش تباـث 
روطچ هک  دننادیم  بوخ  یلیخ  ، بیهم نانابنادنز  اجنیا  رد  دننک . یم  راضح  ار  وا  دـنور و  یم  شغارـس  هب  رابکی  يدـنچ  ره  ، تینما ظفح 
ینوناق ناکشزپ  تاضق و  ، هریزجلا رد  دنکن .... اطخ  اپ  زا  تسد  نوریب  رد  هک  دننک  يراکو  دننک  توکس  هب  راداو  ار  هدش  دازآ  يریازجلا 
نادالج تموکح  روآ  مرـش  متـسیس  دـننک . یقلت  ینمـشد  ار  وا  دـیاب  دـندروآ  ناشدزن  هب  ار  یمهتم  یتقو  هک  دـننادیم  عفادـم  يـالکو  و 
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مکح دـننک . موکحم  ار  وا  دـیاب  تسا . راوتـسا  ، عفادـم لیکو  ینوناق و  کشزپ  یـضاق و  ینمیرها  تسپ و  داـحتا  نیمه  يور  رب  يوسنارف 
هیور هیرگ  هرهچرب  یکـسام  ندیـشک  يارب  اـهنت  ، دوش یم  ارجا  ینوناـق  حالطـصا  هب  تافیرـشت  رگا  هدـش و  رداـص  شیپاـشیپ  ، تیموکحم

یضاق لباقم  هک  یلاح  رد  وا  دراد . يا  هقالخ  رایسب  هبنج  ، رظن هطقن  نیا  زا  ، هلیمج دروم  رد  تسا . ناگدننک  موکحم  هنادبتسمو  هنامیخژد 
فرحب ، دروآ یم  دایب  ار  یکاندرد  ددـعتم و  تارطاـخ  وا  فیحن  نت  ناوارف  ياـهغاد  دـنرگن و  یم  رگیدـکیب  هنامـصخ  ود  ره  هداتـسیا و 
نودـب یـضاق  اما  مریگ ! رارق  هنیاعم  دروم  ینوناق  کـشزپ  فرط  زا  هک  منک  یم  تساوخ  رد  دـنا . هدرک  هجنکـش  ارم  دـیوگ ـ : یم  ، هدـمآ
ینوناـق ناکـشزپ  نآ  زا  یکی  دـعب  تسا . ینادـنز  رتخد  هیلع  ، هماـناعدا تـالمج  نیرخآ  ندرک  سیون  شیپ  لوغـشم  ، دـنکب یلاؤس  هکنیا 

! دنا هدرکن  هجنکـش  ار  هلیمج  هک : دننک  مالعا  قیقد  هنیاعم  نمـض  ات  دنک  یم  راضحا  همکحم  هب  دنک . روج  ار  هیفاق  هکنیا  يارب  ، ار یئاذک 
؛ ار هلیمج  تراکب  هک : دنهد  یم  رظن  ءارآ  قافتا  هب  ، دنوش یم  راضحا  ًاددجم  یکشزپ  هنیاعم  يارب  یـسیراپ  ناکـشزپ  هک  دوب  هام  دنچ  اما 

الماک هنیاعم  يارب  ار  هلیمج  هک  یماگنه  هک : دنک  یم  دیکأت  يورل  يول  رتکد  فصولا  عم  دنا ، هتشادرب  حرج ؛ هب  یهتنم  هجنکش  لامعا  اب 
یعیبط و هکلب  ، دوبن هجنکـش  زا  یـشان  لـالتخا  نیا  اـما  تسا . یگناـنز  تداـع  لـالتخا  راـچد  يو  هک  دـش  مولعم  دـندرک  ناـیرع  تخل و 

یکشزپ هنیاعم  ماگنه  هلیمج  هک : تشاد  راهظا  دعب  هامدنچ  ، رتکد ياقآ  نیمه  ، دوش یم  هظفاح  مک  وگغورد  هک  اجنآزا  اما  تسا . یمومع 
صقاـنت نـیا  يارب  دـشن ! تـشاد  اـپ  هـب  هـک  يا  هعماـج  ریز  ندـنک  هـب  رــضاح  هـقیقد  نـیرخآ  اـت  دــنکن ؛ تراـقح  ساـسحا  هـکنآ  يارب 
نیلکوم هب  کمک  رکف  زگره  ، دندوب هتفر  ریازجلا  هب  عفادم  لیکو  ناونعب  هک  یئاهنز  درک ! ادـیپ  ناوتیمن  ینادـجویب  زج  يزوجم  ، رادـخاش

عفادم لیکو  زا  نتفرگ  کمک  رکفب  مه  اشاپوب  هلیمج  هک  دوب  لیلد  نیمهب  دنتشاد ! مه  سرت  هک  صوصخب  دندادیمن . هار  رـس  رد  ار  دوخ 
هدرک يزود  شوپاـپ  شیارب  هـک  یمرج  دــهاوش  زا  مادــکچیه  دــش . موـکحم  رگید  ناــسگ  رایــسب  دــننام  هـلیمج  دوـب . هداــتفین  دوـخ 

ار وا  تشگنا  اسب  هچ  هدیشک و  نوریب  شنابز  زا  روزب  هک  یتافارتعا  دانتـسا  هب  لداع  هاگداد  دیدرگن و  مالعا  رابتعا  یب  شودخم و  ، دندوب
رد یساکعنا  چیه  يد " نیح  "،" رایب لا  " نادنز كانلوه  ياه  هجنکش  هرطاخ  درک . اضما  ار  وا  تیموکحم  ، دندوب هدینابـسچ  اهنآ  لیذ  رد 

نیا داتفا و  قافتا  يا  هبقرتم  ریغ  هثداح  ماجنارـس  دوب . سکعنم  ، هلیمج دوخ  هدرـسفا  هدرزآ و  نهذ  رد  اهنت  تارطاخ  نیا  تشادن . هدـنورپ 
سح ، دوب هدـش  لاسرا  هلیمج  ردارب  فرط  زا  هئوسوب " " هاـگودرا زا  هک  يا  هماـن  تسکـش . مهرد  ار  کیـسالک  هرخـسم و  يزاـس  هنحص 
مرـش هنانزهار و  ياه  یـشارتلاکشا  ریثأت  تحت  هک  دوب  يدودـعم  يالکو  زا  یمیلح  لزیژ  تخیگنارب . ار  هلیمج  عفادـم  لیکو  يواکجنک 

لک ناتـسدادب  زین  دوـخ  دـنک و  مرج  مـالعا  هـک  درک  راداو  ار  وا  درک و  تبحــص  وا  اـب  ، تـفرگ ساـمت  هـلیمج  اـب  وا  تـفرگن . رارق  ، روآ
زا يردـقب  هتیمک  نیا  دـمآ . دوجوب  يا  هتیمک  ، هلیمج زا  تیامح  يارب  دـشاب . رذـح  رب  ناشک  مدآ  اب  تاـشامم  زا  هک  درک  راـطخا  ، ریازجلا
زا زین  هاـگداد  درک و  عونمم  ریازجلا  هب  ار  لزیژ  ترفاـسم  هسنارف  تلود  هک  تخادـنا  هارب  ادـص  رـس و  ناـهج  رگید  ياـهروشک  هسنارف و 
هب هسنارف  يرتسگداد  هاگتـسد  هک  دیـشکن  یلوط  درک . يراددوخ  شعفادم  لیکو  تبیغرد  ، هلیمج ندرک  موکحم  زا  ، یمومع راکفا  سرت 

رگا دننک . هئربت  ار  وا  بیترت  نیا  هب  دراد  ساوح  لالتخا  يو  هک  دنک  مالعا  هنیاعم  کی  زا  سپ  کشزپناور  کی  هک  درک : داهنشیپ  هلیمج 
هک یئاوعد  دادـیم و  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا  ، ناگدـننک هجنکـش  هیلع  زا  مرج  مالعا  اهیرگ و  ءاـشفا  ، درک یم  لوبق  ار  داهنـشیپ  نیا  ، هلیمج

دوبن يدیما  چیه  فصولا  عم  درک . در  ار  داهنشیپ  دوبن . هلماعم  لها  هلیمج  تفرگیمن . رارق  یگدیسر  دروم  ، دوب هدرک  هماقا  نامیخژد  هیلع 
" تسین دراو  مهتم  تیاکـش  :" هک دـندرک  یم  مالعا  تاضق  ًاروف  ، دیـسر یم  هاگدادـب  هک  یتیاکـش  ره  دروآ . رابب  يرمث  وا  یتخـسرس  هک 

یم لفق  ار  ناشناهد  هک  دوب  یمکحم  دنب  هزوپ  ، سرت دندادیم . غورد  تداهش  مه  یهاگ  دنتفر و  یم  هرفط  تداهـش  يادا  زا  مه  اهدوهش 
مه هلیمج  تیاکـش  رگا  دندوب . هدش  راچد  ، قوف تشونرـس  هب  ، دوب زادگناج  ياهفاحجاو  اه  هجنکـش  زا  یکاح  هک  تیاکـش  اهدـص  ، درک
درک یم  مالعا  نانز  روپیش  نابوک و  لبط  ، مرتحم هاگداد  ، ماجنارـس تشادن و  نیا  زا  ریغ  یتشونرـس  ، داتفا یم  یناتنومروگ " " ياقآ تسدب 

ینمیا هار  رد  ار  دوخ  ششوک  اهنت  هکلب  ، درادن يراک  دنوش  هجنکـش  ینمیا  هب  مه  تبقارم  نویـسیمک  تسین "! دراو  مهتم  تیاکـش  : " هک
اهینامرهق و دوش و  هدـیبوک  ناهج  ياهرازاب  رـس  رب  راکمتـس  یئاوسر  سوک  دـیاب  هک  اجنآ  زا  اـما  ( 41 .) درادیم فورـصم  هدننک  هجنکش 
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زا دهاجم  هدیدمتس و  کی  مرج  مالعا  تیاکش و  دنداد و  مه  تسدب  تسد  یلماوع  ، دنک ادیپ  ساکعنا  ناهج  همه  رد  هلیمج  ياهیروالد 
قح یتلم  درک و  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ار  هسنارف  تلود  دروآ و  ناـجیهب  ار  ناـهج  مدرم  دـیدرگ و  جراـخ  ، یـشومارف ياـه  هناـخکیرات 

هیروف 1960 مهدزای  زور  حبص  ات  مهد  بش  رد  تسا ـ : رارقنیا  زا  هلیمج  مرج  مالعا  تیاکش و  نتم  دروآ . فکب  ار  دوخ  ملسم  یناسنا و 
یماظن و نویماک  پیج و  نیدنچ  اب  دندش  یم  رفن  هاجنپ  دودـح  رد  هتفرمهیور  هک  سیلپ  ناهاگآراکو  (42) اه یکراهو  رایس  دراگ  دارفا 
رد عقاو  میهاربا " یلد   " هلحم رد  هلزنم  نیا  دندروآ . شروی  متشاد  تنوکس  اجنآ  رد  زین  مدوخ  هک  نم  نیدلاو  ینوکـسم  هلزنمب  ینابرهش 

لحم رد  نم  دـشاب . یم  راـیب " لا  " هاگتـشادزاب زکرمب  بستنم  هـک  تـسا  "د " ناورـس دارفا  نـیا  زا  یکی  تـسا . هـتفرگ  رارق  هریزجلا  رهش 
رهوـش مداـتفا . ناگدـننک  تشادزاـب  هنایـشحو  هناـمحریب و  ياـهکتک  ریز  ، موـش لـمح  هاگتـشادزاب  هـب  هـکنآ  زا  شیپ  یتـح  يریگتـسد و 

يدرمریپ 60 هک  مه  اشاپوب " زیزعلادـبع  " مردـپ ، دروخ کتک  تدـش  هب  نم  لثم   ، دوب لزنم  رد  بش  نآ  هک  زین  دـمحا " یلدـبع  " مرهاوخ
ياهمتش برـض و  جامآ  رگید  راب  اجنآ  رد  نم  دندرب . رایب " لا   " هیفـصت زکرم  هب  ار  رفن  هس  ام  تشادن . نیا  زج  یتشونرـس  زین  تسا  هلاس 

هلمج زا  یماـظن و  رفن  دـنچ  هک  دوب  هظحل  نیا  رد  مدـش . نیمز  رب  شقن  مداد و  تسد  زا  ار  ملداـعت  هجیتن  رد  هک  متفرگ  رارق  یکانتـشحو 
یجک تلاح  تروصب  تابرـض  نیا  رثا  مه  زورما  ات  دـنتفرگ و  ناشیاهدـگل  هدـننک  درخ  تابرـض  ریز  ار  میاهولهپ  زاب  رتچ  ناورـس  کـی 

نیا هب  لاقتنا  دـندوب : هتفگ  نمب  متفای . لاقتنا  يد " نیـسح  " نادـنزب زور  جـنپ  راهچ  زا  دـعب  تسا . هدـنام  یقاـب  نم  رد  پچ ) يولهپ  ) ولهپ
تراـبع هجرد " نیمود  " زا اـه  نآ  روـظنم  هک  مدـیمهف  ًادـعب  منادـب . زین  ار  هجنکـش "! هجرد  نیمود   " هزم نم  هـک  تـسا  نآ  يارب  نادـنز 
ناگدننک هجنکـش  زا  یکی  ، دندروخ یم  زیل  میاهناتـسپ  كون  يور  زا  قرب  هب  لصتم  ياهدرتکلا  نوچ  تسا "! قرب  اب  ندـش  هجنکـش  :" زا

لحارم رد  دندینازوس . هویـش  نامه  اب  زین  ارم  تروص  یگنانز و  تلآ  نساب و  اهاپ و  دینابـسچ . نم  ندب  تسوپ  هب  چاکـسا  راون  اب  ار  اهنآ 
هجنکـش رد  تفرگ . یم  ماجنا  زین  مامح  اب  هجنکـش  تشم و  تابرـض  راگیـس و  شتآ  اب  ندرک  غاد  ًابوانتم  ، قرب اب  نداد  هجنکـش  فلتخم 

شیپ گرمب  یهتنم  یگفخ  هک  اجنآ  ات  دوب . هتفرگ  رارق  مرگ  بآ  ناو  کی  هبل  ود  يور  نآ  رـس  ود  هک  دنتـسب  بوچ  کیب  ار  مندب  ، ریخا
زا یشان  درد  تدش  متفرگ . رارق  يرطب ! اب  هجنکـش  دروم  ، دعب زور  دنچ  دندرک ! یم  ممکـش  دراو  ینیب  ناهد و  هار  زا  ار  مامح  بآ  ، دیاین
رد ار  يرطب  کی  ندرگ  ، دنتـسب یـصوصخم  عضو  هب  ارم  ندب  هکنآ  زا  دعب  دوب . رت  كانتـشحو  رگید  ياه  هجنکـش  مامت  زا  ، هجنکـش نیا 

متماقا هلحرم  نیلوا  یط  مدوب . شوهیب  زور  ود  منک  یم  نامگ  مدش . شوهیب  سپـس  مدیـشک . دایرف  هظحل  دـنچ  دـندرب . ورف  میگنانز  تلآ 
دوجو زین  وا  ندب  رد  كانتـشحو  ياه  هجنکـش  تابرـض و  راثآ  ، دندرک وربور  دمحا " یلدـبع  " مرهاوخ رهوش  اب  ارم  رایب " لا  " نادـنز رد 

اب تنواعم  ماهتاب  دـندناسر و  متیؤر  هب  ار  تشادزاـب  رارق  هم 1960  هام  زور 15  دـندرکن ! محر  زین  ما  هلاس  ردـپ 60  قح  رد  یتح  تشاد .
روبجم هتفرگ و  نم  نابز  زا  هجنکـش  روزب  هک  ار  یتافارتعا  ، سرپزاب رـضحم  رد  دـندرک . مرج  مالعا  نم  هیلع  ، دـمع لـتق  دـصق  نیمرجم و 

مه زونه  دنازرل و  یم  ارم  ندـب  كانلوه  براجت  نیا  هرطاخ  ماگنه  نآ  رد  مدرک . رارکت  ًاددـجم  ، مراذـگب هحـص  اهنآ  رب  ات  دـندوب  هدرک 
ياه هجنکـش  اهغاد و  رثا  هک  تسا  يدرمریپ  لاح  ، رت كانتـشحو  نیا  زا  هک  منک  هفاضا  دیاب  دزادـنا . یم  ممادـنا  رب  هشعر  اهنآ  يروآدای 
نیا هب  لاقتنا  زا  شیپ  تسا . ینادنز  یـسوم " ینب  " هاگودرارد مردپ  نونکا  دنک ! یم  هدهاشم  شدوخ  هلاس  رتخد 22  مادنا  رب  ار  فلتخم 
رهوش هدـنورپ  ددرگ . يرتسب  ویام " " ناتـسرامیب رد  هتفه  کی  بیرق  ، یجازم عضو  تماـخ  تدـش و  زا  اـت  دوب  هدـش  ریزگاـن  هاگتـشادزاب 

زور کی  رد  ود  ره  نوچ  تسا . كرتشم  ام  هب  بستنم  مئارج  هک  یلاح  رد  دنا . هدرک  کیکفت  نم  هدنورپ  زا  ار  دمحا " یلدـبع  " مرهاوخ
ام هانگ  دنتـسه و  يرارف  نآ  دارفا  هک  میتسه  ینوناق  فالخ  نامزاس  نامه  رد  ترکـش  رب  مهتم  ود  ره  هدـش و  تشادزاب  لحم  کی  رد  و 
ود ام  تشادزاب  لحم  هدنورپ و  کیکفت  لیلد  تسا . تشادزاب  هریزجلا  ینابرهـش  ینادنز  رد  نونکا  مرهاوخ  رهوش  تساهنآ . هب  نداد  هانپ 
نآ زا  ناگدننک  هجنکش  تسا  نکمم  میا . هدوب  میا  هدیشک  هک  ییاه  هجنکش  دهاش  الباقتم  مرهاوخ  رهوش  نم و  تسا . راکشآ  الماک  رفن 

نابز رب  ار  دوخ  كرتشم  براجت  ، دریگ رارق  یگدیـسر  دروم  يدـحاو  يداع  همکحم  رد  اـم  ياـه  هدـنورپ  هاـگره  هک  دنـشاب  كانـساره 
هب قفوم  زورما  ات  زج  کلاذـعم  ، ما هدرک  باختنا  دوخ  عفادـم  لیکو  ناونعب  ار  یمیلح " لزیژ  " مناـخ هک  تسا  هتفه  دـنچ  هچ  رگا  میروآ .
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تماقا زور  هس  زا  رتشیب  هزاجا  وا  هب  ، سیراپ رهـش  رد  ریازجلا  هب  ترفاسم  هناورپ  رودص  تاماقم  هک  دوب  نیا  تلع  ما . هدیدرگن  وا  تاقالم 
قیاقح و دـندرک . مهارف  وا  يارب  ار  تیدودـحم  رثکادـح  ، بیترت نیا  هب  دـنا و  هدادـن  هم 1960 ـ  هاـم  ات 19  زا 16  ینعی  ار ـ  هریزجلا  رد 

ینوناقریغ تشادزاب  ددرگ : یم  هصالخ  ریز  حرشب  ، هددشم عاضوا  داجیا  اب  هارمه  ، ینوناقریغ تشادزاب  مرج  نایب  لماش  ، هحورـشم تاعقاو 
داوم 341 و رد  ، میارج نیا  تیموکحم  تازاجم و  یندب ! ياه  هجنکش  اب  هارمه  هامکی ؛ زا  شیپ  یتدم  ات  ینوناق  رارق  نودب  سبح  همادا  و 

دوخ تیاکش  ، ثحب دروم  طیارـش  هب  هجوت  اب  هک  مراد  راختفا  ، سرپزاب بانج  تسا . هدش  ینیب  شیپ  ، رفیک دیدج  نوناق  ممتم  432 و 344 
نادنز رد  سوبحم  اشاپوب . میامن . میدقت  بانج  نآ  روضحب  یساسا  نوناق  یندم  قوقح  شخب  دافم  اب  قباطم  ، راعـشالا قوف  مئارج  هیلع  ار 

ار اشاپوب  هلیمج  تسا  هتـسناوت  تقیقح  رد  هک  راووب  ود  نومیـس  ناـمه  هم 1960(43 * * * ) هریزجلا 17  هرامش 1143  ینادنز  ، هریزجلا
هک يا  هلاقم  یط  دناسانشب . ناناملسم  هلمج  زا  ناهج  مدرم  همهب  ار  وا  یمالـسا  ینامرهق و  تیـصخش  مه  دنک و  یفرعم  هسنارف  تلمب  مه 

یـساکعنا زین  ناهج  رـسارس  رد  هکلب  هسنارف  رد  هلاقم  نیا  اهنت  هن  داد و  راشتنا  سیراپ  پاچ  دنومول  همانزور  نئوژ 1960  موس  هرامش  رد 
نیرت تشز  دـسیون : یم  نینچ  ، دومن عیرـست  یلمع و  نآ  راشتنا  اـب  ار  هلیمج  يارب  قیقحت  هتیمک  داـجیا  درک و  ادـیپ  هداـعلا  قوف  نینطرپ و 

رد یمومع  راکفا  هک  تسا  نکمم  ریغ  ًارهاظ  ، دوجو نیا  اب  تسا ؛ تحیـضف  اب  نتفرگوخ  دوش  یم  ادـیپ  حاضتفا  کـی  رد  هک  یتیـصوصخ 
انتعا یب  توافت و  یب  ، هدش لیدـبت  اشاپوب  هلیمج  ینعی  هلاس ـ  ناوج 23  رتخد  کی  یگدـنز  نایرج  هب  نونکا  هک  يزیگنا  مغ  هعجاف  لاـبق 
رهـش رد  عقاو  هتلوکاف " ود  " یـشورف وجبآ  رد  ، دندیـشک ار  نآ  ینـشاچ  راجفنا  زا  شیپ  هتبلا  هک  بمب  کـی  ربماتپـس 1959  هام  رد  دنامب .

لاس نئوژ  رد 17  هلیمج  همکاحم  هک  تسا  رارق  الاح  دیدرگ . ریگتسد  اشاپوب  هلیمج  ، هعقاو نیا  زا  دعب  هام  جنپ  دش و  هتشاذگراک  ، هریزجلا
وا هیلع  زین  مرج  لیلد  زا  يا  هیاس  هجو  چیهب  یتح  هدیدن و  مرج  باکترا  نیح  ار  وا  يدهاش  چیه  هک  یلاح  رد  دوش . زاغآ  ( 1690) يراج
وا نابز  زا  مه  ار  تافارتعا  نیا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  شدوخ  ناـبز  زا  یتاـفارتعا  دوب  مزـال  هلیمج  تیموکحم  تاـبثا  يارب  درادـن . دوجو 

تافارتعا نیا  ياپ  در  ، هدـش میلـست  سرپزاب  هب  هلیمج  فرط  زا  اـه  هجنکـش  ینوناـقریغ و  تشادزاـب  هیلع  ًاریخا  هک  یتیاکـشرد  دندیـشک .
زا يدایز  رایـسب  دادعت  دنکیم . فیـصوت  ، هدـش تافارتعا  نآ  هب  ریزگان  اه  نآ  ریثأت  تحت  هک  ار  یطیارـش  یکاش  رتخد  هدـیدرگ و  نشور 

لیکو مهتم و  رتخد  دنـشاب . یم  وا  شرازگ  دروم  قیاقح  دیئأت  هب  رـضاح  ، هدرک رکذ  زین  ار  اهنآ  یناشن  هدرب و  مان  اهنآ  زا  هلیمج  هک  دوهش 
دریگ و تروص  لوؤسم  تاماقم  فرط  زا  یلماـک  قیقحت  ، یـسرداد عورـش  زا  شیپ  هک  دـنداد  تساوخرد  یمیلح  لزیژ  مناـخ  شعفادـم 
ات مهد  بش  تسا : رارق  نیا  زا  عقو  ام  لصا  ، دنهد یم  شرازگ  یمیلح  لزیژ  مناخ  هلیمج و  هک  روطنآ  ددرگ . تباث  تیاکش  دروم  قیاقح 

هلیمج و هک  یلزنمب  ینابرهش  ناهاگآراک  اه و  یکراه  رایـس  دراگ  دارفا  زا  رفن  هب 50  کیدزن  نیا  هدع  هیروف 1960 : مهدزای  زور  حبص 
ار رفن  هس  ره  سپـس  دـندز و  کتک  ار  شردـپ  رهاوخ و  رهوش  هلیمج و  هک  اـجنآ  رد  دـندرب . شروی  ، دنتـشاد تنوکـس  نآ  رد  شنیدـلاو 
دنتفرگ و دگل  تابرض  ریزب  ار  شندب  ، تسا ناشیا  هلمج  زا  مه  زاب  رتچ  ناورس  کی  هک  یماظن  رفن  دنچ  اجنآ  رد  دندرب . رایب " لا  " نادنزب

رفن ود  اهدوبک و  زا  رفن  هس  هک  دوب  نادنز  نیمه  رد  دـندرب . يد " نیـسح  " نادـنزب ار  وا  دـعب  زور  جـنپ  دـندرک . صقان  ار  وا  يولهپ  کی 
بسچ راون  اب  ار  قرب  ياهدورتکلا  دنتسب . راکب  وا  يور  مه  ار  هجرد "! نیمود  " دنتـشادرب رد  یـصخش  سابل  هک  یهاگآراک  هس  یماظن و 
لحارم هلصاف  رد  دندرک . لصو  زین  شتروص  یـسنج و  تلآ  لپک و  اهاپ و  يور  ار  قرب  سپـس  دندینابـسچ . شیاهناتـسپ  كونب  چاکـسا 

بآ ناو  کی  يور  ار  وا  دنتسب و  بوچب  ار  شندب  دعب  دنداد . شا  هجنکش  راگیـس  ياهغاد  تابرـض و  اب  ًابوانتم  قرب  اب  هجنکـش  فلتخم 
وت هب  یـسک  دندوب : هتفگ  وا  هب  دندرکیم  شیئوجزاب  هک  ینادرم  دـعب  زور  دـنچ  دـنداد . هطوغ  بآ  ریزب  راب  نیدـنچ  دـندومن و  قلعم  مرگ 

رارق يرطب  هجنکش  تحت  ارم  دنک !: یم  حیرصت  شدوخ  نابز  اب  هلیمج  دییاب !!! تشوخ  راک  نیا  زا  میسرت  یم  نوچ  درک . دهاوخن  زواجت 
کی ندرگ  دنتـسب ؛ یـصوصخم  عضو  رد  ار  مندب  هکنآ  زا  دعب  دوب . رتکانتـشحو  رگید  ياه  هجنکـش  مامت  زا  ، هک هجنکـش  نیا  رد  دنداد !
مولعم ود  ره  شـسردآ  مسا و  هک  يدوهـش  زا  یکی  متفر و … شوه  زا  دعب  مدیـشک و  دایرف  هظحل  دنچ  دـندرب . ورف  ممکـش  رد  ار  يرطب 

یم سفن  سفن  هک  یلاح  رد  ، اه هجنکش  نیا  زا  دعب  هزات  تسا . هدید  يد " نیسح  " نادنز رد  ، دولآ نوخ  یـشوهیب و  لاحب  ار  هلیمج  ، تسا
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دوب درک  لمحت  هسلج  نیدـنچ  رد  هک  یئاـه  هجنکـش  رثا  رب  دوخ  هبون  هب  زین  درمریپ  نیا  دـنداد . ناـشن  شا  هلاـس  ریپ و 60  ردـپب  ار  وا  ، دز
اب رایب " لا  " نادنز زا  هلیمج  دوب . هدماین  تسدب  وا  هیلع  يدنس  هنوگچیه  هچ  رگا  دش . رتسب  ویام " " ناتـسرامیب سناژروا  شخب  رد  ریزگان 

روطب زور  هس  یس و  تدم  ات  هلیمج  دوب . هدرک  هدهاشم  وا  ندب  رد  ار  هجنکـش  برـض و  كانتـشحو  راثآ  هدش و  وربور  شرهاوخ  رهوش 
رارق وا  درب . رسب  دنا  هتشاذگ  نآ  يور  هیفصت " زکارم  " يامسم اب  مسا  هک  یئاههاگ  هجنکش  زا  یکی  رد  ، تشادزاب رارق  نودب  ینوناقریغ و 

ات تشادن  دوجو  یلرتنک  چیه  لوئسم و  ماقم  چیه  ، دوب نادنز  ریـسا  هک  یتدم  مامت  رد  درکیم . تیؤر  ، تدم نیا  زا  سپ  ار  دوخ  تشادزاب 
ریجنزب يارب  ، هریزجلا مامت  دنک . عافد  ، دندروآ یم  شرس  رب  شیوخ  دنیآ  شوخبانب  شنامیخژد  هک  یئاهباذع  تازواجت و  لباقم  رد  وا  زا 

عفادم لیکوب  کلذعم  ، دندوب هدرک  نیعم  هم  زور 18  ار  لوا  هاگداد  هسلج  خیرات  هکنآ  دوجو  اب  دش . جیسب  وا  یعافد  ياهتیلاعف  ندیـشک 
شا هلکوم  ای  هبتاکم  سامت و  ندرک  رارقرب  يارب  یمیلح  مناخ  دیامن . تماقا  هریزجلا  رهش  رد  هم  هام  ات 19  زا 16  شیب  ات  دنرادن  هزاجا  وا 
دروم رد  عافد  يدازآ  قح  تشادن . تقو  تعاس  زا 30  شیب  هتفرمهیور  ، یعافد هحیال  هیهت  همهتم و  اب  ترواشم  هدـنورپ و  هعلاطم  يارب  و 

اب ناگدننک  هجنکـش  هک  ار  یتافارتعا  ات  دوش  هداد  هزاجا  ، هلیمج هاگداد  تاضق  هب  دیاب  ایآ  … دش . ضقن  يزراب  یخاتـسگ  نانچ  اب  ، هلیمج
ياه هجنکش  هرطاخ  دناوتیمن  سکچیه  ، کش نودب  دنهد !؟ رارق  هدافتسا  دروم  وا  هیلع  ، دنا هدیـشک  شنابز  زا  حرج  برـض و  داریا  ربج و 

يارجام رد  دیاب  تشاذگ . بوچ  یتلادـع  یب  یمنهج  نیـشام  خرچ  يال  تسا  نکمم  اما  دربب . دای  زا  ار  شرهاوخ  رهوش  ردـپ و  هلیمج و 
هاـگره دوـش . نشور  ، هتـشاداو فارتـعا  ندز و  فرح  هب  ار  وا  هک  یلاوـحا  عاـضوا و  اـت  میدرگ  زاـب  بقعب  ردـقنآ  شا  هدـنورپ  ،و  هـلیمج

تلادع و هک  تقیقح  نیاب  اهنآ  یحیولت  ینمض و  فارتعا  زج  ، هنالدزب عانتما  نیا  موهفم  ریزگان  ، دنریگن راک  نیا  هب  میمـصت  ام  نارادمامز 
هک یظعاوم  فالخرب  ام  نارادمامز  تشاد . دهاوخن  يرگید  نایب  لباق  ریبعت  چیه  ، تسین شیب  یلطاب  بارس  رگید  ، ریازجلا رد  يرتسگداد 

یئاضق ياهـششوک  یلـصا  رـصانع  ناونعب  باذـع  هجنکـش و  هک  دـنا  هدـش  یـضار  ، دـننک یم  شخپ  هناـبیرفماوع  ياـهوگ  دـنلب  تشپ  زا 
شردام ، دنا هدرک  دراو  شرهاوخ  رهوش  ردپ و  هلیمج و  رب  هک  ییاه  هجنکش  زا  رظن  فرـص  دریگ . رارق  يرادرب  هرهب  دروم  ام  يرتسگداد 

. دننیب یم  يدوبان  رطخ  رد  ار  دوخ  اما  دنهد . تداهـش  وا  عفنب  دنرـضاح  هلیمج  دوهـش  تسا . هدش  نایماظن  زیمآ  دیدهت  شروی  راتفرگ  زین 
دیاب هسنارف  تلود  تسا ! هدروخن  ناکت  بآ  زا  مه  بآ  دنا و  هدش  دوبان  هفخ و  نامیخژد  نامه  تسدب  رگید  دارفا  زا  يرایسب  هکنیا  امک 

ریز رد  ریازجلا  هک  تسا  یناـمز  رید  دریگ . رارق  دـیدش  تیاـمح  دروـم  ، دنتـسه رطخ  ضرعم  رد  هک  يدارفا  ماـمت  ینمیا  هک  دـنک  يراـک 
ات هدـماین  دوجوب  یبجوم  چـیه  نونک  ات  اذـهعم  دروآ . یمرب  زادـگناج  ياه  هلان  ، هدـننک هجنکـش  نادالج  شوپ و  همکچ  نامیخژد  زیمهم 

لاـیخ اـب  ناـنچمه  دـنا  هدرک  یئوجزاـب  ار  هـلیمج  هـک  یناـسک  اـت  داد  دـهاوخ  هزاـجا  هـسنارف  تـلم  اـیآ  دــنک . برطــضم  ار  ناـمیخژد 
یب زواجت  نارود  رگید  ریازجلا  رد  هک  دوش  تباث  ناخاتسگ  نیا  هب  هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  دننک ؟ لابند  ار  ناشیناویح  تایانج  ، تحار

ار ندرک  هجنکش  لگ  ود  رخا  دوب ـ . هدیشک  دایرف  اه  هجنکـش  ریز  رد  ، هلیمج هدروخلاس  ردپ  اشاپوب  زیزعلادبع  تسا . هدش  يرپس  تافاکم 
شدوخ يارب  لگ  ود  دوب ـ : هداد  باوج  ، تشاد هدهع  رب  ار  باذـع  برـض و  تایلمع  يربهر  هک  یناورـس  بانج  اما  تسا ! هدرک  نغدـغ 
تـسا کیکر  ردقنآ  هنافـسأتم  هک  دوب  هدرک  مه  يرگید  تاشیامرف  ناورـس  بانج  نیا  میتسه ؟ ام  هراک  همه  اجنیا  رد  دـنک ؛ عضو  نوناق 

تلادـع و هب  یطبر  ناناملـسم  ندرک  هجنکـش  دـیاش  هک  دـنک  رکف  هسنارف  تلود  رگا  مینک . یم  يراددوخ  اجنیا  رد  اه  نآ  لقن  زا  اـم  هک 
ریازجلا يوسنارف  نایماظن  هک  دنک  فارتعا  دیاب  تلود  تسا . هدراذگ  هحص  حیقو  رـسفا  نیا  ياهیناوخلزغ  رب  دیدرت  نودب  ، درادن یتلادعیب 
یـشحو تشم  کی  هدولآ  نوخ  هجنپرد  یتلادـعیب و  متـس و  ینوناق و  یب  تسد  درد  ریازجلا  تشونرـس  ، هجبتنلاب دـنناوخیمن و  ار  وا  طـخ 

تلم مامتب  كانلوه ، میلـست  نیا  اب  هسنارف ، تلود  دـنا ! هدروآ  ناـهد  رب  فکراـه  ، ناگـس نوچمه  مشخ  طرف  زا  هک  هدـش  هدرپس  صیرح 
کی ناربهر  یتقو  میتسه .  نارادـمامز  نیمه  تلود و  نیمه  نیدـحتم  لیم ، نودـب  ای  تبغ  رب  اضرب و  ام  همه  تسا . هدرک  تنایخ  هسنارف 

یم ایآ  دـنوش . یم  هدرمـش  راکتیانج  زین  روشک  نآ  مدرم  مامت  دریگ ،  تروص ، ناـش  روشک  ماـنب  یتیاـنج  عون  ره  هک  دـننک  لوبق  روشک 
. دراد یگتـسب  هسنارف  تلم  درف  درف  تفارـش  اب  هلیمج  يارجام  دبـسچب ؟ نایوسنارف  اـم  نماد  رب  یگنن  هکل  نینچ  هک  میـشاب  یـضار  میناوت 
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ضیوعت هب  هلیمج  یـسرداد  ات  دننک  تساوخ  رد  هنارـصم  دنروآ و  راشف  هک  تسا  یمومع  راکفا  مدرم و  رب  دنک  یم  للعت  تلود  هک  لاح 
لابند یئاهن  هجیتن  لوصح  ات  ، هدرک تساوخ  رد  اه  هجنکـش  هب  طوبرم  قیاقح  فشک  يارب  هلیمج  هک  یتاقیقحت  هک  دنهاوخب  دـیاب  دـتفیب .

هب ار  وا  ناگدننک  هجنکش  نادالج و  دیامن و  دهعت  ًادیکا  ار  هلیمج  ناتـسود  هداوناخ و  دارفا  لام  ناجزا و  تیامح  هسنارف  تلود  ددرگ و 
رد هلیمج  هیحورب  هکنیا  يارب  نونکا  ( * * * 44 .) دروآرد ارجا  هلحرمب  اهنآ  هرابرد  ار  ینوناق  تاررقم  دنک و  تازاجم  هجو  نیرتدـیدش 

هکنآ زا  دعب  میروآ ... : یم  اجنیا  رد  ار  یمیلح  لزیژ  مناخ  يو  لیکو  ياه  هتشون  زا  یتمسق  ، میوش انـشآ  رتشیب  ، نادنز روآ  ناقفخ  طیحم 
هتیلامرف تافیرشت و  یتح  راک  نیا  رد  دنا و  هدرک  لوبمس  یگدز  باتـش  هزادنا  هچ  اب  ار  هلیمج  هجنکـش  هیـضق  هک  مدرک  لصاح  نانیمطا 

ار شزولب  دوب . شاشب  هداعلا  قوف  هلیمج  هرهچ  متفر . سوربراب " " نادـنزب مدـش و  یـسکات  راوس  ، دـنا هتـشاذگ  اپ  ریز  زین  ار  یلوصا  ياـه 
راب زا  رتشیب  یلیخ  نم  رظن  رد  شا  هفاـیق  تشادرب . رد  مه  زونه  ار  هتـشذگ  تاـقالم  یناـتک  راد و  نیچ  نماد  ناـمه  اـما  ، دوب هدرک  ضوع 
نآ يالاب  ار  شیاه  فلز  هک  هلیمج  ندرگ  تشپ  تلاح  کش  نودـب  دومن . یم  رتافـصم  یلیخ  ینارگن و  هودـنا و  زا  غراف  شاشب و  شیپ 
هک هیکز  تفگ ـ : ، دـید شیاهوم  دـیدج  شیارآ  هب  ارم  هجوت  یتقو  درک . یم  کمک  نم  نهذ  رد  ساسحا  نیا  داـجیا  هب  ، دوب هدرک  هتـسد 

تـسادیپ شندب  رد  الماک  هجنکـش  نیا  راثآ  زونه  دـنا . هدرک  هجنکـش  مه  ار  وا  تسا . هدرک  شیارآ  ار  میاهوم  ، تسام نارهاوخ  زا  یکی 
زورما اما  دوب . هدرـسفا  هتفوک و  ، مدوب هتفر  شتاـقالمب  هک  هتـشذگ  زور  درک . یم  یجارو  اـه  هچب  لـثم  ًاـبیرقت  دوب و  هدـمآ  فرحب  هلیمج 

یفرح اـهمیخژد  راـتفر  هراـبرد  مهاوخیمن  نم  تفگ ؟ دـیاب  هچ  همکاـحم  هسلج  رد  ادرف  تفگ ـ : یم  تشاد . يا  هناـکدوک  قوذ  قوـش و 
یتبحـص مهاوخیمن  ًادبا  منزب . فرح  دیاب  روطچ  مناد  یم  بوخ  ، عافد یـسایس  هبنج  ظاحل  زا  تفگ ـ : دـیدج  یلیخ  ینحل  اب  دـعب  منزب ...

رطاخب ما  هتفرگ  میمصت  درک ـ : هفاضا  دناوخب  رب  زا  ار  زیچ  هک  یـسک  لثم  ًابیرقت  هاگنآ  مروآ . نابز  رب  ، دنک ما  هدیقع  رییغت  زا  تیاکح  هک 
روطچ درک ـ : مهاگن  هدز  تریح  ياه  مشچ  اب  هلیمج  ارچ ؟ متفگ : مدیود و  هلیمج  فرح  يوت  هملک  کی  اب  منک . هزرابم  منهیم  لالقتـسا 
ثحب وا  اب  هرابنیا  رد  تساوخ  یم  ملد  دـش . میهاوخ  زوریپ  ام  هرخـالاب  ، ریدـقت رهب  هکنیا  يارب  تسا ! هنـالداع  ما  هزراـبم  هکنیا  يارب  ارچ ؟

زا نم  تفگ ـ : یم  تسا ؟ هدرک  باختنا  دوخ  یگدنز  رد  ار  یـسایس  هزرابم  هار  روطچ  هلیمج  هک  منادـب  متـساوخیم  زیچ  ره  زا  لبق  منک .
نیدهاجم يارب  ار  اهاود  مربب . زرابم  یفخم و  ناردارب  يارب  ات  مدـیدزد  اود  يرادـقم  ، مدوب اجنآ  رد  یتدـم  هک  سوسم " ینب  " ناتـسرامیب

تبثم راک  چیه  ماجنا  تردق  ، دشاب هتشادن  نهیم  هب  تمدخ  میمصت  ات  ناسنا  هک  دوب  هدش  تباث  نم  هب  دوب . نیا  نم  یـساسا  راک  مدیدزد .
راـب نیدـنچ  مداد . ماـجنا  ار  نیدـهاجم  نیب  طاـبترا  يرارقرب  تیرومأـم  راـب  نیدـنچ  اـهاود  ندـیدزد  زا  دـعب  تشاد . دـهاوخن  يدـیفم  و 

ار اهنآ  مداد و  هانپ  ار  ههبج  نیلوؤسم  زا  رفن  دنچ  مدوخ  قاطا  يوت  یتح  مدرک . ارجا  ، دوب هدـش  هداد  تاعالطا  بسکیارب  هک  یئاهتیرومأم 
ولهپ ود  دـیدرت و  زا  یناشن  چـیه  تساوخیمن  هک  يروطب  دـکؤم و  هدـنز و  الماک  ییادـص  اب  فرح  نیا  زا  دـعب  هلـصافالب  مدومن . یفخم 

اما دراد . يرایـسب  ياه  هنومن  هریزجلا  رد  دـنک  ناهنپ  شیوخ  قاـطا  رد  ار  درم  دـنچ  يرتخد  هکنیا  ینادـیم ؟ تفگ ـ : ، دـشاب نآ  رد  ندوب 
تبـسن هک  میراد  یهاگداد  ام  دننزب . تسد  رگیدکیب  هکنیا  نودب  دنـشاب . مه  اب  قاطا  کی  رد  دنناوت  یم  ههبج  وضع  ناردارب  نارهاوخ و 
عوضوم نیاو  تشاد  يدیدش  رایسب  یبهذم  بصعت  ، هلیمج ( 45) تسا ریگ  تخـس  هداعلا  قوف  دننک ؛ زواجت  نانز  نارتخدب و  هک  ینادرمب 

هک یلاـح  رد  دـش و  هتخورفا  ناـهگان  شا  هرهچ  تفرگ . رـس  زا  ار  شقباـس  ياـهفرح  مه  زاـب  دـیدرگیمن . نم  بجعت  ثعاـب  هجوچیه  هب 
همه زا  ارم  دـیاش  اما  يرطب .... يدرم .... چـیه  اب  نوچ  ، متـسه هرکاب  مه  زونه  نم  ینک  یم  لاـیخ  تفگ ـ : نینچ  ، دز یم  قرب  شیاهمـشچ 
لاح نآ  رد  هک  یمسبت  اب  کنز  درک . توکـس  هلیمج  دش و  ادیپ  نابنادنز  نانز  زا  یکی  هلک  رـس و  تقو  نیا  رد  دشاب ! هدرکن  طقاس  زیچ 

تاراـهظا هصـالخ  ، منک هدافتـسا  يریرحت  زیم  زا  هکنیا  نودـب  مه  نم  دوشیم . ماـمت  دراد  تقو  درک : راـطخا  ، دوـب ینعم  یب  اـجیب و  یلیخ 
زا تسیاب  یم  هک  دوب  یتیاکـش  نامه  نومـضم  ، تاراهظا نیا  مشاب . هتـشاد  هخـسن  ود  اـت  متـشاذگ  مه  هیپک  مدرک و  تشادداـی  ار  هلیمج 

دوخ ملق  هلیمج  دـسرب . هلیمج  ياـضما  هب  سپـس  ، دوش رکذ  زین  تیاکـش  خـیرات  دوب  مزـال  دوش . هتـشون  سرپزاـب  هب  باـطخ  هلیمج  فرط 
شصوصخم طخ  اب  هاگنآ  يراد . تداع  هک  يروط  ره  منک ـ ؟ ءاضما  هلیمج  طقف  ای  مسیونب  اشاپوب  هلیمج  دیـسرپ ـ : تشادرب و  ار  سیون 
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سیراپ هنسرف " " نادنزب هلیمج  ماجنارس  هم 1960 * * *   17 هرامـش 1143 . ینادنز  هریزجلا . رد  سوبحم  اشاپوب . تشون ـ : حضاو  یلیخ 
قوقح قاقحا  تاجن و  هار  رد  هک  ییاهـششوک  رثا  رب  دیناسر . نادنز  هشیک  هب  ار  دوخ  خرـس  لگ  هخاش  دنچ  اب  یمیلح  لزیژ  دش و  لقتنم 

. تفای لیدبت  دبا  نادنزب  هلیمج  مادعا  مکح  لگود  صخـش  تلاخد  اب  ماجنارـس  ، میدرک هراشا  هکنانچ  ، تفرگ یم  تروص  هلیمج  هملـسم 
هلمج زا  يریازجلا و  دهاجم  ناینادـنز  ییاذـغ  باصتعا  اجنآ  رد  دوب . هدـش  هزرابم  ناجیهرپ  هنحـص  کی  هب  لیدـبت  زین  نادـنز  طیحم  اما 

ناـشتازرابم هک  دـندوب  راودـیما  شمزرمه  ناردارب  نارهاوخ و  همه  هلیمج و  دوب . هدروآ  دوجوب  زیگناروش  سب  يا  هساـمح  ، هلیمج دوـخ 
. تفای ققحت  ، دـیما نیا  ( 46 .) دـش دـهاوخ  مامت  هانپ  یب  هدزرامعتـسا و  تلم  کی  تاجن  هکلب  ناـشدوخ  تاـجن  تمیقب  اـهنت  هن  ماـجنارس 

زیزع روشکب  ، دوب هتفرگ  ندیزو  ریازجلا  رد  يدازآ  شخبتایح  میسن  هک  یلاح  رد  ، راختفا يزارفرـس و  ایندکی  اب  هلیمج  دش و  دازآ  ریازجلا 
. تشگزاب شیوخ 

: هلیمج میرم 

یم ، ناشخرد ياه  هرهچ  هنوگنیا  تخانـش  تسا . هتـسجرب  گرزب و  نانز  زا  یناشخرد  ياه  هرهچ  دهاش  ام  رـصع  سوکرام ) تیرگرام  )
دنمـشناد و نانز  زا  ، قباس سوکرام " تیرگرام  " اب هلیمج  میرم  دشخبب . تمظع  تیـصخش و  ، ناملـسم نانز  ًاصوصخم  ناهج  نانزب  دناوت 
. دنک یم  كرت  ار  تیحیسم  خوسنم  هنهک و  نیئآ  دربیم و  یپ  مالـسا  تمظعب  ، دهدیم ماجنا  ، هک یتاعلاطم  رثا  رب  هک  تسا  يریمـض  نشور 

دننک ادیپ  یئانشآ  نانز  هنوگنیا  راکفا  اب  تسا  مزال  تسا . هدرک  دودحم  ار  اهنآ  ، مالـسا دننک  یم  نامگ  هک  یناملـسم  نانز  هدع  نآ  يارب 
ار ناگدنناوخ  میهدیم و  وا  دوخ  تسدب  ار  نخس  هتشر  ، تهج نیمهب  دنسانشب . اهنآ  هلیسوب  ، دنسانشب دنا  هتـسناوتن  دوخ  هک  ار  یتقیقیح  و 

: * * * مینک یم  توعد  ، تسا هتشون  یـسیلگنا  هب  (47") نم یگدـنز  اب  تیـصخش  طابترا  " ناونع تحت  يو  هک  يا  هلاقم  همجرت  هعلاطمب 
ندش يرپس  زا  سپ  دیـشخب . موهفم  نم  یگدنز  هب  مالـسا  هناتخبـشوخ  اما  تشادن  موهفم  نم  يارب  یگدـنز  مروایب  مالـسا  هکنآ  زا  شیپ 
ياه هسینک  زا  " هک یناوج  ماگنه  رد  غولب  نس  هب  ندیـسر  زا  دـعب  یتح  تسا و  هتـشاد  یبهذـم  هرهچ  هشیمه  نم  یگدـنز  ، یکدوک هرود 

هب هک  مدوب  یقلطم  تقیقح  نآ  يوجتـسج  رد  هشیمه  اریز  دوب  یقاب  نم  داهن  رد  یبهذـم  ساـسحا  مدوب . هدروخرـس  اـهاسیلک " دوهی "و"
ناتـسود ،و  نم هداوناخ  تشادن : یبهذم  گنر  نم  یگدنز  طیحم  یلو  دهدیم . فده  تهج و  ،و  دشخب یم  ینعم  ناسنا  یگدنزب  یئاهنت 

،و دـندوب بذـهم  رکف و  دـنلب  رایـشوهو و  مرتحم  هزیکاپ و  یمدرم  اهنآ  دـندوب . هدـش  کلهتـسم  ییاکیرما " هعماج  " رد الماک  همه  ناشیا 
طابترا یتح  و  درادن ، نید  اب  يا  هطبار  هنوگچیه  یناسنا  راتفر  یقالخا و  مسارم  هک  دندوب  دقتعم  یلو  دنتشاد  يدنب  ياپ  یقالخا  نیناوقب 
تافارخ ِءزج  ار  یناعم  هنوگنیا  دنتشادن و  رواب  ار  گرم  زا  سپ  يازج  ازـس و  عوضوم  اهنآ  دندرکیمن . كرد  رگیدکی  اب  ار  ینعم  ود  نیا 

هب دنکیم و  هلخادم  قولخم  ياهراک  رد  و  دراد . دوجو  یئادخ  ملاع  رد  هک  دنتشادن  رواب  زین  دنتشادنپ و  یم  هتشذگ  ياه  هرود  راگدای  و 
ضحمب دنتـشاد . عانتما  يربمایپ " " موهفم ینعم و  نتفریذپزا  لیلد  نیمهب  هقباس و  نیمهب  زاب  ،و  دـهدیم باوج  نمؤم  مدرم  ياهتـساوخرد 

یـشایع و تذـل و  نآ  فدـه  هک  عاـمتجا  رد  جـیار  ياهـشزرا  ذوـفن  ریززا  ، ممهفب يزیچ  منک و  رکف  اـهراک  رد  یکدـنا  متـسناوت  هـکنیا 
نینچ هک  اجنآ  زا  دشاب . دیواج " هدنزرا و  " هک مهد  ماجنا  ار  یئاهراک  متشاد  وزرآ  هکنیا  رتالاب  نآ  زا  و  مدش . رانک  رب  دوب  ینراذگشوخ 

يراددوخ یتاعوضوم  نینچ  رد  رکفت  زا  دـیاب  صخـش  هک  دـننکیم  روصت  اذـهل  تسین  مدرم  سرتسد  رد  یماقم  نینچب  ندیـسر  یفدـه و 
دیدج یگدنز  هک  یـشون  شیعو و  شیاسآ  یگدـنز و  رذـگدوز  ياهتذـل  زا  دوش و  مرگرـس  ینارذگـشوخب  دـناوتیم  هکیئاج  ات  دـنک و 
دلوتم ام  ارچ  دـسرپب : یـسک  دـیابن  هجوچیهب  یلاح  نینچ  رد  تسا  یهیدـب  ددرگ . رادروخرب  ، هداد رارق  مدرم  رایتخا  رد  رفاو  دـحب  اکیرما 

هک دمآ ؟ دهاوخ  ام  رـس  رب  هچ  گرم  زا  سپ  و  میریمب ؟ دیاب  ارچ  و  تسیچ ؟ ام  یگدنز  فده  و  تسا ؟ هدرک  قلخ  ار  ام  هک  و  میا ؟ هدش 
نیسحت دروم  ًابلاغ  اهیئاکیرمآ  يراب  دش . دهاوخ  يدرسلد  یگدرسفا و  ینیبدب و  تیمورحم و  راچد  ناسنا  ، دوش حرطم  یلئاسم  نینچ  رگا 

و دنرادیم . تسود  شتسرپ  دحرس  ات  ار  لوحت " رییغت و  " هکلب دنتـسین  دماج " " یمدرم هک  تهج  نادب  دنوش  یم  ناگناگیب  رطاخدنـسپ  و 
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تسا يروشک  اهنت  اکیرما  اریز  تسا  یقرت " " هملک اب  فدارم  اکیرمآ " " هملک ، دنوشیم هدیمان  یقرتم  دارفا  هک  هتـسد  نیا  صخیـشت  قباطم 
زور ره  دناوتیم  اکیرما  ظاحل  نیا  زا  درادن و  دوجو  اجنآ  رد  نادنچ  یبهذـم  یمیدـق و  یعامتجا  موسر  دـماج و  نهک و  ياه  هفـسلف  هک 

دیق و یب  هک  ما  هدوبن  یناسک  زا  ،و  ما هتشادن  یمهـس  یتسرپ " لوحت  " هنوگ نیا  رد  تقوچیه  نم  دنک ! داجیا  ار  يا  هزات  هقالخ و  تارییغت 
نینچ نیا  تسا و  نآ  راکنا  یفن و  ینعمب  يزیچ  ره  رد  رارقتـسا " " ندوبن تابث "و  " نادـقف نم  يارب  مشاب . لوحت " هنوگنیا  " قشاع طرش 

ریغتم و ياهزیچ  " هن هدوب  اـهقلطم " " هجوتم هشیمه  نم  شطع  وزرآ و  ( 48) دهدیم هولج  هناقمحا  یحطس و  نم  يارب  ار  یگدنز  یعـضو 
هـشیدنا زا  نم  متفای ؟ هار  مالـسا  هب  اجک  زا  " تیدوهی * * * . " هن دزاس و  یـضارارم  تسناوت  یم  تحیـسم " " هن لاح  نیا  اـب  " رذـگدوز ،

ياهـشزاس ،و  نایحیـسم كرد  لـباقریغ  هدـیچیپ و  مهبم و  دـئاقع  اـب  ار  دوخ  متـسناوتیمن  تقوچیه  ،و  مدوب راـنک  رب  هسینک  دودـحم  ياـه 
مدـشیم هجاوم  اسیلک " هسینک "و" " عاضوا اب  هکیتقو  مهد ! قیبطت  يداـصتقا  یـسایس و  یعاـمتجا و  یقـالخا و  دـسافم  اـب  اسیلکدودـحمان 

دوب روآ  مازلا  ًاعبط  نم  يارب  مدوب  دوهی  تامیلعت  نتخومآ  لوغـشم  هکیماگنه  تسا ! قافن  داـسف و  زا  ولمم  زکرم  ود  ره  مدرکیم  ساـسحا 
تقونآ منک . يواکجنک  دشاب ـ  برع  هک  تیدوهی ـ  هب  کیدزن  رایسب  عبانم  رد  یخیرات  ظاحل  زا  بهذم  شیک و  نیا  تایصوصخ  رد  هک 

هکنیا ضحم  هب  سپـس  و  تسین ؛ رودقم  مالـسا  ندمت  مالـسا و  نتخانـش  نودـب  زین  بارعا  تایـصوصخ  رد  هعلاطم  قیقحت و  هک  متفایرد 
مناوتب هکیئاج  ات  مدرک  ادیپ  لیامت  درک . گرزب  ار  بارعا  هک  دوب  نیا  سکع  رب  هکلب  دندرکن ؛ گرزب  ار  مالسا  بارعا  هک : مدرک  فشک 

دودحم و یتسرپ  تیلم  فالخرب  مالسا  هک  دش  ملسم  اجنیا  زا  میدق " دهع  " رب نآرق " " يرترب منک . بسک  یتاعالطا  مالـسا  نید  هب  عجار 
یلک و ياه  هبنج  نوچ  و  لـماک . یناـگمه و  یمومع و  تهج  ره  زا  یناـهج و  تسا  ینید  دوهی " " كرادـم عباـنم و  رد  دوجوم  کـشخ 

هتـشاذگ قیمع  رثا  ندـمت  بهذـم و  ظاحل  زا  یخیرات  لماکت  تفرـشیپ و  رد  نآ  یقالخا  يرترب  هب  هجوت  اب  مالـسا  ندوب  یناهج  یمومع 
رد قلطم  ياهـشزرا  كرد  اب  نم  شطع  ما ! هدوب  ناملـسم  مرواـیب  مالـسا  هکنآ  زا  شیپ  تسا . هداد  لکـش  میهاـفم  یناـعم و  نیا  هب  ، تسا
هب تازایتما  نیا  هک  متفایرد  زاب  تسابیز و  بوخو و  یقیقح  هک  مداد  صیخشت  مدروآ  تسد  هب  مالسا  زا  هچ  ره  و  تفای ، نیکست  مالـسا 

هداد و لکـش  رییغت  تقیقح  ، بهاذم ریاس  رد  هکیتروص  رد  ، دنکیم نییعت  یگدـنز  رد  ار  ناسنا  ریـسم  و  دـشخب ؛ یم  ینعم  ناسنا  یگدـنز 
یم طقف  مدیسر  هجیتن  نیاب  هنوگچ  هک  دسرپب  نم  زا  یسک  رگا  تسا . هدش  هتخیـسگ  رگیدکی  زا  نآ  يازجا  هدیدرگ و  دودحم  هنوراو و 

مالـسا هب  نم  ندیورگ  قیرط  نیدب  دشخبب . نمب  رطاخ  تیاضر  دـنک و  عانقا  ارم  دوب  یفاک  نم  یـصخش  شیامزآ  هبرجت و  میوگب : مناوت 
هب هک  دارفا  یـضعب  فالخرب  دـیدش ! رایـسب  قایتشا  اب  مارآ  یلد  ،و  بلق نوکـس  نادـجو و  شمارآ  اب  نورقم  داد  نم  هب  يرطاخ  تیاضر 

هداتفین قافتا  نم  يارب  زین  و  ما ، هدیدن  باوخ  رد  ار  (ص ) ربمغیپ ترـضح  تقوچیه  هک  تسا  يروط  نم  عضو  دنا ؛ هدیورگ  مالـسا  نیئآ 
هک نیریش ) بلاج و  ياهناتـساد  ) کیتاما رد  ياه  همانـشیامن  ریثأت  ریظن  ای  ییایؤر ؛ ملاوع  هنوگ  نآ  هناموص و  ياهتـضایر  رثا  رب  هک  تسا 

شیپ یتح  ما  هدوب  ناملسم  ًابلق  هشیمه  هک : مراد  نامیا  هتشذگ  نیا  زا  دشاب . هداد  يور  یئاهدمآ  شیپ  نانچ  دراذگیم  رثا  صاخـشا  يور 
زا سپ  هتـشاد و  ندرک  ادـیپ  تیمـسر  هبنج  الوصا  یلعف ؛ یتروص  هب  نم  ندـش  ناملـسم  و  دراد ! دوجو  مالـسا  مانب  يزیچ  منادـب  هکنآ  زا 
نآ رد  ما و  هدوب  نآ  هب  لوصو  يوزرآ  رد  اهلاس  ار  هچنآ  هکلب  هدـشن  لصاح  نم  بلق  رد  يراد  هشیر  رییغت  هجو  چـیه  هب  ندـش  ناملـسم 

نآرق قیقد  هعلاطم  زا  سپ  يراب  متفر ؟ مالـسا  خیرات  ثیدـح و  غارـس  هب  ارچ  ( 49) منکیم لمع  نآ  هب  ًامـسر  الاح  ، ما هدرک  یم  رکف  هراـب 
زا رت  هتسیاش  یسک  هچ  نآرق  ریسفت  يارب  اریز  تسین  لماک  نآ  مهف  ، نآرق هب  طوبرم  ثیداحا  زا  يرادقم  لیـصحت  نودب  هک  مدش  هجوتم 
هک یلکـشب  ار  یگدـنز  لئاسم  بلاطم و  سؤر  یلک و  هشقن  حرط و  اـم  يارب  نارق  تسا . هدـش  یحو  وا  رب  نآرق  هک  تسا  یتیـصخش  نآ 

تلاصا رابتعا و  هکیناسک  تسا . ثیدـح "  " هدـهع رب  لئاسم  بلاطم و  يرورـض  تایئزج  حیرـشت  یلو  هتخاس  هداـمآ  هتـشاد  ررقم  مالـسا 
ار ترضح  نآ  قالخا  ات  دنتـساوخ  (ص ) مرکا ربمغیپ  نارـسمه  زا  یکی  زا  هکیتقو  دننادب  دیاب  دنرادن ؛ لوبق  نآرق  ریـسفت  يارب  ار  ثیدح 

ترـضح نآ  هنازور  یگدـنز  رگید  ریبـعت  هب  تسا . نآرق  ًاـنیع  (ص ) ربـمغیپ راـتفر  قـالخا و  ینعی  نآرقلا " هقلخ  : " تفگ دـهد  حیـضوت 
تاحفـص تسا . هدـش  حیرـشت  نآرق  هلیـسوب  هک  تسا  یلئاـضف  همه  مسجت  رهظم  شدوـجو  نآرق و  تاـمیلعت  زا  یقیقح  تسا  يریوـصت 
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توـسک رد  هـچ  ، یگیاـسمه تمـس  رد  هـچ  ، يرــسمه ماـقم  رد  هـچ  یکدوـک ؛ نارود  رد  هـچ  ار  يو  راـتفر  ، شترــضح یگدـنز  خـیرات 
ناونعب هچ  ، تباقر یتسود و  قیرط  رد  هچ  هدید  جنر  رجاهم  لکشب  هچ  ، غلبم ظعاو و  تروصب  هچ  ، رکـشل یهدنامرف  ناونعب  هچ  ، یناگرزاب

کی تروصب  هچ  ، همه زا  رتالاب  ،و  یئاورنامرف تموکح و  لاح  رد  هچ  ، نوناق عضو  ،و  تواضق ماـقم  رد  هچ  ، يزوریپ لاـحرد  هچ  ، هدـنمزر
تقادص و (ص :) ربمایپ یگدـنز  زا  يا  هشوگ  ( 50) ادـخ باتک  زا  دوب  یمـسجت  ریوصت و  اج  همه  همه و  ، ادـخ هدنتـسرپ  نمؤم و  صخش 

يادا زا  سپ  زور  ره  مظنم . رایسب  دوب و  دوهشم  ثیح  ره  زا  هنازور  روما  نایرج  رد  ترضح  نآ  ياوقت  دهز و  اب  نورقم  یگدنز  تراهط 
درک یم  یگدیسر  یئاضق  روماب  دادیم و  همتاخ  ار  تاعزانم  تخادرپ و  یم  اهنآ  تیبرت  میلعت و  هب  نیدراو و  یئاریذپ  لوغشم  حبص  زامن 

مـسارم هکیتقو  دیـسریم . نایاپ  هب  سلجم  هاـگنآ  دومرف و  یم  ءاـشنا  هرداـص  ياـه  هماـن  يارب  ار  یبلاـطم  دومن و  یم  یئاریذـپ  ناریفـس  زا 
دیرخ يارب  یتح  درکیم و  یگدیـسر  اهنآ  تاجایتحا  هب  تفریم و  نارـسمه  دزن  تفای ؛ یم  همتاخ  اـهراکب  یگدیـسر  یمومع و  یئاریذـپ 

یم شناتـسود  تاقالم  هب  تخادرپ و  یم  نایاونیب  ناراـمیب و  تداـیع  هب  دـناوخیم و  يرـصتخم  ياـعد  نآ  زا  سپ  تفریم  رازاـبب  ًاـصخش 
سپ درکیم و  فرص  ارنآ  دوب  شترضح  سرتسد  رد  یئاذغ  رگا  تعجارم ؛ زا  سپ  تفریم و  دجسم  هب  رهظ  زامن  يادا  يارب  سپس  تفاتش 

زاب سپ  نآ  زا  تفر : یم  دجـسم  هب  هرابود  رـصع  زامن  يادا  يارب  نآ  زا  دعب  تفریم و  يرگید  قاطا  هب  يرـصتخم  تحارتسا  يارب  نآ  زا 
ار برغم  زاـمن  نآ  زا  سپ  دـنتفرگ . یم  ار  شتقو  یناـکدوک  هک  اـسب  هـچ  تسـشن و  یم  اـهنآ  اـب  تـفر و  یم  شا  هداوناـخ  دزن  ترـضح 

زاب دشیم و  لوغـشم  زامن  اعدب و  دشیم و  دنلب  زاب  دیباوخ و  یم  دـناوخیم و  ار  ءاشع  زامن  دومن و  یم  فرـص  تشاد  هکیئاذـغ  دـناوخیم و 
. درک یم  عورـش  راـکب  هراـبود  حبـص  زاـمن  يادا  زا  سپ  دـسر  یم  ارف  حبــص  زاـمن  ماـگنه  اـت  تـفر  یم  رتـسب  هـب  یهاـتوک  تدـم  يارب 

هنادهاز یگدـنز  نیا  مینیبب  الاح  ( 51) دومرفیم تیاکـش  یگتـسخ  زا  تردنب  دوب و  هداعلا  قوف  ترـضح  نآ  یتاذ  يورین  تردق و  ، يژرنا
ناتـساد دـیهاوخیم  دومرف : شنادرگاش  زا  یکیب  (ع ) یلع ترـضح  يزور  تشاد ؟ يریثأت  هچ  ترـضح  نآ  هداوناـخ  ناـنز  ياـهتیلاعف  رد 
همطاـف نوچ  " دومرف درک  ضرع  تبثم  باوج  شدرگاـش  هکنآ  زا  سپ  منک ؟ حیرـشت  امـش  يارب  ار  (ص ) ربمغیپ رتخد  نیرتزیزع  همطاـف ؛

دروآ یم  بآ  یمرچ  کشم  اب  هناخ  يارب  ًاصخـش  نوچ  زاب  و  درک . مرو  شتـسد  درکیم  درخ  سآ  تسد  هلیـسوب  ار  وج  ای  مدـنگ  ًاصخش 
زا و  متفگ : واب  نم  دندروآ  هنیدمب  ریـسا  يا  هدع  يزور  دـش . یم  فیثک  شـسابل  درکیم و  بوراج  شدوخ  ار  هناخ  دـش . ملأتم  شا  هنیس 

کمک امـشب  ات  ، دراذگب امـش  رایتخا  رد  هناخ  رد  يراذگتمدخ  يارب  ار  نتکی  دنا  هدمآ  هک  یناریـسا  نایم  زا  ات  دینک  تساوخرد  ناتردـپ 
ار اضاقت  نیا  درکن  تراسج  دندوب  ترـضح  نآ  تمدخ  رد  يدایز  تیعمج  دوب و  بوبحم  رایـسب  نوچ  تفر و  شردـپ  دزن  همطاف  دـنک .

يزیچ مرـش  زا  همطاف  يدوب ؟ هدـمآ  نم  دزن  يراک  يارب  زورید  ایآ  دیـسرپ : همطاف  زا  دـمآ و  ام  هناخب  شردـپ  رگید  زور  دـناسرب . ضرعب 
تسا هدرک  مرو  ، بآ ندروآ  وج و  مدنگ و  ندرک  ایسآ  هطساوب  ترتخد  هنیـس  تسد و  ادخ ! ربمغیپ  يا  متفگ : نم  ، دنام تلاسر  تفگن و 

ور نیا  زا  دیوش . یم  يو  دوخ  ار  اهـسابل  تساراد و  هدهع  شدوخ  زین  ار  هناخ  تامدـخ  یقاب  دـنکیم و  فیظنت  شدوخ  ار  هناخ  هشیمه  و 
درکن و تقفاوم  شرتخد  داهنـشیپ  اب  (ص ) ربمایپ دـیتسرفب  وا  کمک  يارب  ار  ناریـسا  نیا  زا  یکی  دـنک  اـضاقت  امـش  زا  اـت  مدرک  داهنـشیپ 

منیبب ـالاح  ( 52) تشگرب هناـخ  هب  لاحـشوخ  همطاـف  دـشاب و  وا  نت  حور و  شمارآ  هیاـم  هک  داد  داـی  واـب  یـصوصخم  شیاـین  نآ  ياـجب 
نیا دوب . (ص ) ربمغیپ نارـسمه  نیرت  قداص  نیرتدهاز و  هنومیم " " دـیوگ یم  هشیاع  دـندینارذگ  یم  تقو  هنوگچ  (ص ) ربمایپ نارـسمه 
عون نیا  دز . یم  كاوسم  ار  شیاهنادند  دندرک  یم  ادیپ  تغارف . تقو  ره  ،و  هناخ ياهراک  مرگرـس  ای  دوب  تدابع  لوغـشم  ای  هشیمه  وناب 

نودب دنراد و  تشحو  اهراک  هنوگنیا  زا  اهنآ  اریز  ، تسین راگزاس  نانز " يدازآ  " حالطـصاب دـیدج  تضهن  رادـفرط  ناوناب  قاذـم  اب  راک 
هب یگدنز  نینچ  رب  هنوگچ  يا ؛ هدش  دلوتم  اکیرمآ  رد  متـسیب  نرق  رد  یتسه و  يددجتم  رکفنـشور و  نز  وت  تفگ : دنهاوخ  نمب  دـیدرت 

قمع و ربمایپ  رظن  رد  هک  منادیم  ما  هدش  ناملسم  نوچ  نم  هک  تسا  نیا  نم  باوج  ياذگ ؟ یم  هحص  يا  هناریقف  دودحم و  گنت و  رهاظ 
هشیمه دوب و" لاعف  دیاب  هک  تسا  نیا  زورما  ینیشام  یگدنز  رد  ماگ  نیلوا  تسا  هدوب  رتمهم  تاجردب  نآ  تافیرـشت  زا  یگدنز  تیعقاو 
نادرم نانز و  تایبرجت  مالـسا : هاگدـید  زا  ناسنا  یناگدـنز  فدـه  دوش . یم  هتخانـش  یلاـع  زاـتیما  ناونعب  راـک  زرط  نیا  تکرح "و  رد 
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دوصقم (ص ) ربمایپ رظن  رد  تسا . قمع  مک  رایـسب  نولتم و  تابث و  یب  یحطـس و  اهنآ  راکفا  یلو  تسا  نوگانوگ  عونتم و  زورما  ددجتم 
يدنـسرخ و یعیبـط  لوصحم  یعقاو  فعـش  یتـقوشوخ و  ینارذگـشوخ . ینارـسوه و  هن  تسا  گرزب  ياـهراک  نداد  ماـجنا  یگدـنز  زا 
زا تسترابع  گرزب  ياهراک  ماجنا  ، زورما يدام  ناهج  رد  دـهدیم . يور  ناسنا  يارب  ینادـجو  فئاظو  نداد  ماجنا  زا  هک  تسا  یتیاـضر 
رد ندروآ  تسدب  ای  دشاب .) یتبهوم  ياراد  ًاعانثتسا  صخش  هکیتوص  رد  ) تورث لیـصحت  یعیبط و  مولع  يرنه و  ياه  هتـشر  رد  تیقفوم 

رادیاپ و نآ  راثآ  هک  تسا  یگرزب  ياهراک  " نداد ماجنا  تیقفوم  سیاقم  مالسا  رد  یلو  یناگرزاب . راک  بسک و  زا  ناوارف  تورث  دمآ و 
يراک و هدوهیب  زا  زارتحا  يراددوخ و  و  هدنزاس ) شخبرمث و( ریخ و  لامعا  هلیـسوب  طقف  تیقفوم  هنوگنیا  دشاب "و  دنم  شزرا  دـیواج و 

مالـسا نآرق و  میلاعت  زا  يوریپ  هیاس  رد  زاتمم  گرزب و  ياهراک  ماـجنا  يرآ  سب ! تسا و  ریذـپ  ماـجنا  هاـنگ  باـکترا  زا  ندوب  راـنکرب 
! مدرم يا  : " دومرف (ص ) ربمغیپ ترـضح  هیروس ) ) كوبت رد  يرجه  مهن  لاـس  رد  تسا . يدـبا  تداعـس  نآ  هجیتـن  تسا و  ریذـپ  ناـکما 
و (ص ؛) دمحم ناوریپ  تاقبط  همه  رب  مدقم  ،و  میهاربا نید  اهبهذم  نیرتهب  و  يوقت ؛ هملک  هیامرس  نیربتعم  تسادخ و  باتک  نایب  نیرتهب 

تین اـب  هک  تسا  یلمع  نآ  ، لاـمعا نیرتهب  تسا و  نآرق  ياهناتـساد  نیرت  فیطل  ، تسادـخ زا  اعدتـسا  عرـضت و  ماـحرتسا و  اـعد  نیرتهب 
اهگرم نیرتهب  ، تسا ناربمغیپ  هار  اههار  نیرتهب  تسا . بهذـم  رد  تعدـب  اهراک  نیرتدـب  دـشاب و  هتفرگ  ماـجنا  عطاـق  میمـصت  قداـص و 

. دشاب نآ  رد  يریخ  هدیاف و  هک  تسا  يراک  نآ  اهراک  نیرتهب  تسا  تیاده  زا  سپ  یهارمگ  اهیروک  نیرتدب  تسادـخ . هار  رد  تداهش 
اوغا دایز و  زا  رتهب  دنمدوس  كدنا و  زیچ  تسا ... یلد  روک  اهیروک  نیرتدب  دشاب . هدش  لمع  نادب  هک  تسا  یتیاده  نآ  تیادـه  نیرتهب 

هک تسا  یـسوسفا  نآ  اه  سوسفا  نیرتدب  دیآ و  نابز  رب  گرم  ماگنه  هک  تسا  یهاوخ  شزوپ  نآ  یهاوخ  شزوپ  نیرتدب  تسا . هدننک 
يارب ،و  نورق راصعا و  همه  يارب  ًامومع و  رشب  عون  دارفا  همهب  ًاصخش و  نمب  (ص ) مالسا ربمایپ  قیرطنیدب  (. 53) دوش ساسحا  تمایق  زور 

یب یئاهزیچ  هچ  مهم و  شخبرمث و  یئاـهزیچ  هچ  هک  تسا  هداد  حیـضوت  هدومرف و  ماـهلا  ار  رـشب  یگدـنز  زا  فدـه  دوصقم و  اـج  همه 
تیحیــسم اــهیئادوب و  اهودــنه و  شور  فــالخرب  (ص ) ربماــیپ تـسین  عوـنمم  يداــم  یگدــنز  بهاوــم  تـسا . هدــیاف  یب  تـیمها و 

عورشم ياهتذل  تسا و  هتسناد  دودرم  تشز و  ، یناحور یگدنز  ناونعب  ار  ندیـشوک " دوخ  يانف  رد  اوزنا "و" تینابهر "و" ،" یکیـسالک
یتح تشاد . فیطل  ياهحازم  یهاگ  (ص ) مرکا لوسر  تسا . هدرکن  میرحت  ار  فطاوع  تاساسحا و  لماک و  نزاوت  لداـعت و  یگدـنز و 

حلاصم و هک : دومرف  یمن  يراددوخ  هیـصوت  نیا  زا  هجوچیه  هب  لاح  نیا  اب  یلو  دومرف . یم  تکرـش  اهنآ  ياهیزاب  رد  ، ناکدوک اب  یهاگ 
دوب و ریظن  یب  ادخ  هار  رد  وا  يراکادف  نامیا و  دشاب . نادیواج ) تداعس  (و  رگید ناهج  تعفنم  تحلصم و  عبات  دیاب  نامیا  اب  دارفا  عفانم 

عرـضت اب  ، دباوخب هکنآ  زا  لبق  بش  ره  دشاب . دیفم  يدام  تاهج  تاکن و  هب  طقف  هک  تسنادیم  نآ  زا  رتالاب  قیرطنیدب  ار  یگدنز  فدـه 
نیدـب ( * * * 54!") منک یم  یگدـنز  وت  مانب  مریم و  یم  وت  مانب  ، ایادـخ !" " هدـب تاجن  زیخاتـسر  ياـهتیلؤسم  زا  ارم  ، ایادـخ : " دومرف یم 

یب یگدنز  نآ  وترپ  رد  دنک و  كرد  قیقد  روطب  ار  یمالـسا  قیاقح  تسناوت  هک  درک  نشور  ار  وناب  نیا  بلق  نانچ   ، مالـسا رون  بیترت ، 
. دشخب قنور  افص و  موهفم و  ار  دوخ  قنور  یب  موهفم و 

: همطاف

یم مالـسا  تیناقح  هب  یپ  هک  دنوش  یم  ادیپ  يرکفنـشور  نیب و  نشور  دارفا  ، ایند رانک  هشوگ و  رد  زور  ره  یئایلاتیا  ولجنا :) لیام  ) همطاف
تذل هزات و  يا  هلحرم  دراو  ، هتـشاذگ رـس  تشپ  ، دـنراد هک  يدنـسپان  تشز و  قالخا  یفارخ و  دـیاقع  همه  اب  ار  دوخ  هنهک  نید  دـنرب و 

لابق رد  هک  یتیلؤسم  هفیظو و  ، هدـنامن لابند  ، دنمتداعـسو تنمیم  رپ  ناوراـک  نیا  زا  زین  ناـنز  ، ناـیم نیا  رد  دـنوش . یم  یگدـنز  زا  شخب 
یلاح رد  ، هدمآ لئان  گرزب  راختفا  نیا  هب  هک  تسا  یناوناب  نامه  زا  یکی  یئایلاتیا  ولجنا  لیام  دنهد . یم  ماجنا  ، دـنراد تقیقح  صیخـشت 
رتهب ملاع  للم  همه  زا  زین  ار  ناناملـسم  رتالاب و  نایدا  رگید  زا  ار  مالـسا  نیئآ  نم  : " دـیوگ یم  نینچ  ، تسا تاهابم  راختفا و  رد  قرغ  هک 
يارب نونکا  ما " هتفای  يددـجم  یگدـنز  منک  یم  ساـسحا  ، هتفرگ رارق  يرت  عیـسو  ياـیندرد  ، ترطف نیئآ  شریذـپ  اـب  نونکا  نم  منادـیم .
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ناهج تالجم  زا  یکی  رد  يو  هرابرد  هک  يا  هلاقم  همجرت  ، نامرهق زارفرس و  يوناب  نیا  تایحور  رکفت و  زرط  یگدنز و  اب  رتشیب  یئانشآ 
شیگدـنز طئارـش  طیحم و  ياضتقم  هب  تسخن  وناب  نیا  ایلاتیا ) زا  ) ولجنا لـیام  ( * * * 55 :) میروآ یم  اجنیا  رد  ، تسا هدش  هتشون  مالـسا 

مدرم رثکا  فالخرب  ماجنارس  یلو  دنا ، هدراذگ  رنه  نف و  ار  اهنآ  مان  طلغ  هب  هک  درک  یئاهراک  فرـص  ار  دوخ  هتـشذگ  یگدنز  زا  یمین 
بادآ دویق و  تراـسا  زا  دوخ : قیقد  شنیب  شناد و  وترپ  رد  دـنعامتجا . تاـیحور  قـالخا و  یگنوگچ  عباـت  طـیحم و  موـکحم  ًاـبلاغ  هک 

" همطاف " ار شمان  هتشگ  رختفم  مالسا  ینامسآ  نیئآ  لوبق  هب  ، رصم هب  هاتوک  ًابیرقت  يرفس  نمـض  دمآ و  ردب  اپورا  برغ و  عماوج  دنـسپان 
اب دیوگیم : وا  تفر  رصم  هب  مالسا  لئاسم  رد  رتشیب  یئاسانـش  قیقحت و  ناونع  هب  يدالیم  لاس 1971  لیروآ  رد  دنمشناد  يوناب  نیا  داهن .
رد یـسررب  لیلحت و  لاح : نیع  رد  ، داد یمن  ، دـش دـهاوخ  ناملـسم  کیدزن  هدـنیآ  رد  هکنیا  لامتحا  نیرتکچوک  رفـس  نیا  رد  هکیدوجو 

کیب يو  يوج  قح  ترطف  ناشخرد  هرهچ  زا  ار  تافارخ  بصعت و  ياه  هدرپ  ناناملـسم  یحور  یقـالخا و  عضو  هعلاـطم  مالـسا و  دروم 
زا يدودح  ات  هک  رصم  کچوک  دجاسم  زا  یکی  رد  دیوگیم : وا  تفاتـش . مالـسا  ینامـسآ  نیئآ  لابقتـسا  هب  زاب  شوغآ  اب  وا  دناشکوس و 
هب مشیارگ  لـیم و  زور  نآ  زا  مدرک . راکـشآ  ار  دوخ  مالـسا  ، شیـالآ هیاریپ و  هنوگچیه  نودـب  ، كدـنا یتـعیمج  روضحرد  دوب  رودرهش 

دندیـسر دجـسم  هب  نوچ  ،و  دـنتکرح رد  يدجـسم  يوس  هب  ، زامن هضیرف  ماجنا  يارب  ناناملـسم  زا  یهورگ  مدـید  هک  دـش ؛ دـیدش  مالـسا 
یتیناحور هژیو و  یمظن  اب  يددعتم  ینالوط و  ياهفـص  رد  سپـس  و  دـندش . ادـخ  هناخ  لخاد  یـصاخ  هقالع  اب  هدروآرد  اپ  زا  ار  اهـشفک 

! دوب رورپ  حور  بلاج و  رایـسب  نم  يارب  هرظنم  نیا  هک  یتسار  دندوب . دوجـس  مایق و  رد  یهاگ  عوکر و  رد  یهاگ  ماما  تعباتم  هب  ، بیجع
هب مه  رانک  رد  راو  ردارب  ، داژن گنر و  هلئسم  هب  هجوت  نودب  ناناملسم  نآ  رد  هک  يدجـسم  مدید . ار  دجـسم  نم  هک  دوب  راب  نیتسخن  نیا 

هدنزومآ سرد  کی  نم  رظن  زا  ناناملسم  تعامج  زامن  دندرب ؛ نایاپب  ار  شیوخ  شیاین  تدابع و  عوضخ ؛ لامک  اب  دندوب و  هداتسیا  زامن 
ناکم و لاس و  نس و  ثیح  زا  هک  ییاهتوافت  اب  دنتـسه  هک  يداژن  هقبط و  ره  زا  مدرم  مامت  لاحنیا  رد  هچ  دوب . یناسنا  ینامـسآ و  گرزب 

يا هلول  نم و  نورد  رد  هک  مدرک  ساسحا  تقو  نیا  رد  دـننکیم . تیوقت  هدـنز و  ار  يربارب  تاواسم و  لـصا  ـالمع  ، دـنراد مه  اـب  ساـبل 
يارب نم  ریمـض  هک  متـسناد  یمن  متـشادن و  ارنآ  لرتنک  طبـض و  تردق  نم  هک  يزیچ  درادیماو . تکرح  شبنج و  هب  ارم  يزیچ  و  تسا ؛

یئادـن دوخ  نطاب  زا  یئوگ  هکنانچ  ، متـشاد وگتفگ  دوخ  ریمـض  نادـجو و  اـب  هراومه  سپ  نآ  زا  اـما  دراد ! ناـجیه  شورخ و  همهنیا  هچ 
هرهب یمالسا  تاواسم  تیونعم و  زا  يدوب و  ناملسم  مدرم  نیا  دننام  زین  وت  شاک  يا  هک  دیسر  یم  مشوگب  سامتلا  اب  ماوت  زیمآ  ترـسح 
نامه فرط  هب  نانآ  زا  یخرب  اب  وگتفگ  دصق  هب  ناناملـسم و  تعامج  زامن  هرظنم  ندید  ناونع  هب  رگید  راب  یتدم  زا  سپ  يدش . یم  دنم 

اهیتسود و رد  تقو  نیمه  زا  مدـش و  رت  قیقد  نانآ  یمومع  راـتفر  رگیدـکی و  اـب  ناـشیا  دروخرب  زرط  رد  راـب  نیا  مدرک . تکرح  دجـسم 
یناسنا و هفطاع  زج  ، مدرک طابنتـسا  ناناملـسم  اب  يوگتفگ  دروخرب و  زا  نم  زور  نآ  رد  هک  هچنآ  یتسارب  مدوشگ . ار  هدـنیآ  ياـهتاقالم 
زا هدوب  نوصم  یگزره  تنوشخ و  زا  ادخب  نامیا  وترپ  رد  دنراک و  زیهرپ  كاپ و  یمدرم  نانآ  نم  رظن  هب  دوبن . يرگید  زیچ  تبحمو  رهم 
یب فیرـش و  یئاـهناسنا  ، میوـگیم نخـس  ناـنآ  اـب  نم  هک  یناـسک  مدرک  ساـسحا  دـنرادروخرب ؛ ینورد  لـماک  شمارآ  رکف و  تمـالس 

لماع هچ  نیا  هک  مدوب  هشیدـنا  نیاب  نانچمه  نم  دـش و  یم  يرپس  اهزور  دنتـسه * * * . يربم  یئوخ  هدـنرد  یئور و  ود  زا  دنـشیالآ و 
ندـمت هک  برغ  لـلم  فـالخرب  دروآ و  مهدرگ  دنتـسه  هک  يداژن  هـقبط و  ره  زا  راو  ردارب  ار  ناناملـسم  هتـسناوت  هـک  تـسا  يدـنمورین 

ماگنه نیا  رد  دـننک ؟ ترـشاعم  تیمیمـص  افـص و  لامک  رد  مه  اـب  هدرک  بلـس  ناـنآ  زا  ار  یناـسنا  فطاوع  تاـساسحا و  همه  ، ینیـشام
زا ار  ینامـسآ  نیئآ  نیا  نیناوـق  قیاـقح و  تخادرپ و  يرتـشیب  یـسررب  ثحب و  هب  ، مالـسا شریذـپ  یئانـشآ و  يارب  دـیاب  مدرک  ساـسحا 

دندوب هتشون  نآرق  مالسا و  هنیمز  رد  ناگناگیب  هکیئاهباتک  ًامازلا  یللعب  ادتبا  رد  تخانـش . رتهب  طوبرم  ياهباتک  هعلاطم ي  تقد و  رذگهر 
لاح نیع  رد  ، تسا ماوت  یئوگدب  يزرو و  ضرغ  اب  مالسا  ینادواج  نیئآ  هرابرد  نانآ  ياه  هتـشون  هک  يدوجو  اب  ، مداد رارق  هعلاطم  دروم 

تاعلاطم هچرگ  دروآ . تسدب  ار  نآرق  بلاطم  ناقتا  ذوفن و  دودحو  تفایرد  ار  مالسا  كانبات  قیاقح  ناشیا  نانخـس  يالبال  زا  ناوت  یم 
یمن یناسآب  ،و  دـش وربور  یعناوم  تالکـشم و  اب  یمالـسا ؛ ياهروشک  رد  هاـتوک  ترفاـسم  زا  تشگزاـب  زا  سپ  نم  یمالـسا  یـسررب  و 
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روطب هک  یئاهیسررب  ثحب و  اما  ، مروآ تسدب  تسا  هدش  هتشون  ناملـسم  نادنمـشناد  ملق  هب  هک  ار  یمالـسا  ياهباتک  كرادم و  متـسناوت 
زا هزادنا  نامهب  دزاس و  رتخـس  ار  مدـیدج  نیئآ  هب  تبـسن  ارم  داقتعا  دوب  یفاک  متـشاد  هراب  نیا  رد  مالـسا  نانمـشد  تافیلأت  رد  هدـنکارپ 

هرهچ يردـقب  ، تقو نیا  رد  دـنادرگ . نیبدـب  برغ  یئاپورا و  عماوج  تسرداـن  موسر  بادآ و  زا  زین  رفنتم و  تیحیـسم  هیاـم  یب  بهذـم 
موق و نیا  زا  الـصا  هک  تهجنیدـب  نتـشیوخ  زا  یتـح  ، دومنیم هیرک  تشز و  نم  هدـید  رد  اـپورا  برغ و  ینیـشام  ندـمت  يداـم و  رهاـظم 

یتسرپ هفارخ  ، اپورا برغ و  مدرم  يارب  اهیبرغ  نیغورد  تاغیلبت  فالخرب  ، ینیشام موش  ندمت  نیا  هک  یتسارب  مدوب ! رازیب  متـسه  نیمزرس 
شخبتایح و میلاعت  اب  نم  یئانـشآ  دوبر . ناشیا  زا  كاـپ  ار  يرـشب " فطاوع  ساـسحا و  " ضوع رد  دروآ و  ناـغمراب  ار  یئارگ  ماـهوا  و 

دوجو هفـسلف  شنیرفآ و  ناـهج  هراـبرد  ار  مدرکف  زرط  دروآ و  دوجوب  نم  رد  یقیمع  دـیدج و  شنیب  ، نآرق مالـسا و  ناـشخرد  فراـعم 
یم تیـصخش  اب  فیرـش و  يدوجوم  ار  ناسنا  ، تیحیـسم میلاعت  فالخ  رب  مالـسا  تامیلعت  هک  مدرک  ساسحا  تخاس و  نوگرگد  یلکب 

يوسب رتدوز  هچ  ره  دش  ببـس  هک  یلماع  ، یلبق یئانـشآ  دوجو  اب  ءادـتبا  رد  ، متفگ البق  هکنانچ  هدولآ ! اتاذ  فیثک و  يدوجوم  هن  دـسانش 
هک دوب  يراد  هشیر  هدرتسگ و  يرکف  لوحت  کی  زاغآرـس  نیا  عقاو  رد  یلو  ، دوب یفطاـع  لـماع  کـی  موش  هدـناشک  ینادواـج  نیئآ  نیا 

یئاهنت هب  دوخ  متشادن . يرادم  رارق  زین  يدحا  اب  دوب و  هدشن  حرطم  یلبق  هشقن  هنوگچیه  يرکف  لوحت  نیا  رد  دمآ  دوجوب  نم  رد  اهدعب 
همه تسا  هتسیاش  هک  مینزگرب  ینیئآ  دوخ  يارب  هدیرد  ار  بصعت  لهج و  هدرپ  مالسا ؛ ياهیئامنهار  وترپ  رد  متسناوت  یـسررب  قیقحت و  اب 
نیئآ نیا  رد  رتشیب  همه  زا  هک  يزیچ  دـننک . باختنا  یناـسنا  عماوج  نوگاـنوگ  تالکـشم  رب  يزوریپ  لـماع  اـهنت  ناونع  هب  ارنآ  ناـیناهج 

ینامـسآ نیئآ  تسا . نآ  تیعماج  یگدرتسگ و  ،و  موهفمان هدـیچیپ و  لـئاسم  زا  نید  نیا  ندوب  یلاـخ  ، درک بذـج  تدـشب  ارم  ینامـسآ 
نآ كرحتم  هدنز و  نیناوق  دزاس و  فرطرب  اهرصع  مامت  رد  ار  رشب  یمسج  یحور و  ياهزاین  همه  دناوت  یم  هک  تسا  ینیئآ  اهنت  مالـسا 
نم دنک . يربهر  هرادا و  دوشیم  شبیصن  مولع  فلتخم  ياهتمسق  رد  هک  یلماکت  تفرشیپ و  همه  اب  ار  اهناسنا  عماوج  مامت  دراد  یگتسیاش 

يایازم يرترب و  ینامسآ  نایدا  رگید  رب  مالسا ) ) ام ینامسآ  نیئآ  هک  منکیم  غالبا  ، ناهج ناناملسم  مامت  هب  ناملـسم  کی  ناونع  هب  نونکا 
همه زا  شیب  ، رگیدکیب ناناملسم  زا  یخرب  ینیبدب  سح  مغریلع  مالسا و  نانمشد  تاغیلبت  فالخ  رب  ناملسم  تلم  دراد و  یمهم  نشور و 

ناناملـسم دنـشاب  یم  رادروخرب  یناسنا  دنمورین  فطاوع  زا  هدوب و  دنباپ  یبهذـم  موسر  ترـشاعم و  بادآ  هب  ، گرزب نایدا  ناوریپ  للم و 
تلاسر و غیلبت و  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـننادیم  رگید  ياهناسنا  دـننام  یناـسنا  ار  دوخ  ماـقمیلاع  ربماـیپ  نآرق ) ) ینامـسآ باـتک  مکحب 
زا يریگ  هرهب  هوحن  یگدـنز و  روتـسد  باتک  نیا  رد  تسا . نآرق " " مالـسا ربمایپ  ینامـسآ  باتک  مان  تسا . هدـیزگرب  اـهناسنا  یئاـمنهر 

یگدنز منکیم  ساسحا  يرطف ؛ نید  نیا  نتفریذپ  اب  نونکا  نم  تسا . هدش  نایب  هنادـنمدرخ  بلاج و  يزرطب  ، نآ تایح  ایند و  نیا  ذـیاذل 
(56) ما هتفرگ  رارق  يرت  عیسو  يایند  رد  هتفای  يددجم 

: همطاف

تداهش زا  سپ  دوب و  یبتجم  ماما  رـسمه  ادتبا  وا  تسا . هحلط  رتخد  ، قاحـسا ما  شردام  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یمارگ  رتخد  همطاف  7 ـ
. دوب تدابع  لوغشم  اهبش  راد و  هزور  اهزور  تسا . یئاسراپ  يوقت و  رهظم  همطاف  دمآرد  (ع ) نیسح ماما  دقعب  شترضح  تیصوب  انب  يو 
هک درک  اضاقت  دوخ  راوگرزب  يومع  زا  ، نسح مانب  (ع ) یبتجم ماـما  نادـنزرف  زا  یکی  دـنا . هدـناوخ  نیعلاروح  هیبش  ار  وا  ناـسیون  خـیرات 

. دـندرک زاغآ  ار  دوخ  كرتشم  یگدـنز  دـندمآرد و  رگیدـکی  دـقعب  نسح  همطاف و  ماجنارـس  دروآرد . وا  يرـسمهب  ار  همطاف  اـی  هنیکس 
ارهز و هیبش  راد و  هزور  راد و  هدنز  بش  يوقت و  اب  يرتخد  ، همطاف درک ـ : یفرعم  نینچنیا  داماد  دزن  ار  هنیکس  شرهاوخ  همطاف و  نیـسح 
رد دمآ . ماش  هب  ، ناریسا رگید  هارمهب  همطاف  ، دندوب ماما  تمدخ  رد  ود  ره  ، البرک رفس  رد  تسادخ . هب  سنا  تدابع و  رد  قرغتـسم  هنیکس 

ناهنپ ناشیا  مشچ  زا  ار  رـس  هک  درک  یم  یعـس  دیزی  دننیبب و  ار  ردـپ  رـس  هک  دـندرک  یم  شـشوک  ، هنیکـس شرهاوخ  وا و  ، دـیزی سلجم 
دیزی يارـسمرح  نانز  ناشیا  هلان  زا  دش . دنلب  ناشیا  هلان  يادص  داتفا و  ردپ  رـس  رب  ناشیا  مشچ  دیـسرن و  رمث  هب  دیزی  شـشوک  اما  درادب .
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درک و بلقنم  ار  سلجم  نارـضاح  هلمج  نیا  يدرک !؟ ریـسا  ار  ادخ  ربمایپ  نارتخد  ایآ  ، دـیزی دومرف ـ : همطاف  دـنتخادرپ . نویـش  هلانب و  زین 
درک و یم  تدابع  اه  بش  اـجنآ  رد  تشارفارب و  شربق  يور  رب  يا  همیخ  ، شیمارگ رـسمه  تشذـگرد  زا  سپ  دـندمآرد . هیرگب  یگمه 

سپ هک  دنا  هتشون  نیخروم  زا  یضعب  دندنک . ار  همیخ  داد  روتسد  ، تشذگ شرسمه  گرم  زا  لاسکی  هکنآ  زا  سپ  دوب . راد  هزور  اهزور 
دهز و يوقت و  اب  هک  دـنا  هتـشون  یبلاطم  صوصخ  نیا  رد  نکل  دـمآ . رد  نامثع  يرـسپ  هون  ، هللادـبع جاودزا  هب  يو  ، نسح تشذـگرد  زا 

یم یعـس  ، دایز رارـصا  اب  هک  یناسک  زا  یکی  درادن . شزاس  دوخ  دیقف  يومعرـسپ  هب  تبـسن  شیرادافو  داهنکاپ و  يوناب  نیا  كاپ  نامیا 
قفاوم يور  هک  ار ـ  همطاف  ، لد ماکب  ندیـسر  يارب  وا  دوب . كاحـض  نب  نامحرلادـبع  ، هنیدـم مکاح  ، دروآرد شیوخ  دـقعب  ار  وا  هک  درک 

زا ، نامرهق يوناب  نیا  هتبلا  دز . دـهاوخ  دـح  يراوخیم  مرجب  ار  هللادـبع  شرتگرزب  رـسپ  هک  تشاد  مـالعا  درک و  دـیدهت  داد ـ  یمن  ناـشن 
رورغ و ماش و  هفوک و  يریـسا  البرک و  شارخلد  هثداح  هک  ینز  تسا . هدرک  اـشامت  ار  فوخم  شارخلد و  ياـه  هنحـص  هک  تسا  یناـنز 

توهـش يدرم  ماـخ  سوـه  ربارب  رد  دـنک و  یمن  تشحو  اهدـیدهت  نیا  زا  دـیدرت  نودـب  هدیـسارهن . هدـید و  ار  دـیزی  هللادـیبع و  نـعرفت 
میلـست ، هیواعم نب  دـیزی  سوه  ربارب  رد  البرک  يادهـش  ریاـس  نینچمه  شراوگرزب و  ردـپ  هکناـنچمه  دروآ . یمن  دورف  میلـسترس  ، تسرپ
رطاخب دایز  اه  یگتخیسگ  راسفا  اهیورجک و  هنوگنیا  زا  هک  تسا  يایند  ام  يایند  درک ؟ ناوت  یم  هچ  دندرپس . ناج  يدنلب  رس  اب  دندشن و 

لامع تسا و  هدرتسگ  مدرم  رـس  رب  نایوما  ذوفن  موش  هیاس  هک  دـنک  یم  ساسحا  مه  زونه  اهلاس  تشذـگ  زا  سپ  ، راوگرزب همطاـف  دراد !
هدولآ و ار  هانگیب  نمادکاپ و  يدارفا  دنوشب و  ارتفا  تمهت و  نمادب  تسد  ، شیوخ یئوجماک  يارب  دنرضاح  ناشیا  نارـسوه  نادجو و  یب 

هدنز بش  راد و  هزور  اسراپ و  نینچ  نیا  ینز  هک  تسا  ملسم  دننک . يراج  یعرـش ! دح  اهنآ  رب  يراوخیم  ماهتا  هب  دنهد و  هولج  راکهنگ 
ار نمحرلادبع  هکلب  دـنک . یم  ظفح  ار  شنادـنزرف  وا و  يوربآ  اهنت  هن  یبیغ  تسد  دروخ و  یم  فدـهب  شیرحـس  ياه  هلان  هآ و  ریت  ، راد

نادجو لقع و  هدناشن و  ینارمکح  دنـسم  رب  ار  وا  هک  نامه  تسدب  نامحرلادبع  ، ماجنارـس يرآ  دزاس . یم  حضتفم  کبـس و  راوخ و  زین 
ناجب یملاظ  هک  ینعی  دنام . ناما  رد  شیاهگنرین  وا  رـش  زا  همطاف  دیـسر و  رفیکب  يوما ـ  کلملادبع  نب  دـیزی  ینعی  دوب ـ . هتفرگ  وا  زا  ار 

دیزی دوب  هنیدـم  یئاراد  سیئر  زمره " نبا  " مانب يدرم  تسا : رارق  نیا  زا  هیـضق  نایرج  دـش ! هدوسآ  یمولظم  نایم  نیا  رد  داـتفا و  یملاـظ 
دیزی دزن  تشون و  یتیاکش  زین  دوخ  دیناسر و  يو  عالطا  هب  ار  هیضق  نیا  ، همطاف درک . راضحا  ار  وا  ، هقطنم جرخ  لخدب و  یگدیـسر  يارب 
رـسپ تفگ ـ : یم  هک  یلاـح  رد  ، دـمآ ریزب  شیوخ  دنـسم  زا  ، تفاـی یهاـگآ  شیوـخ  هدـنیامن  راـتفر  زرط  زا  دـیزی  هک  یماـگنه  داتـسرف .

دحاولادبعب سپس  مونـشب ! ار  شنویـش  دایرف و  هک  دهد  هجنکـش  ار  وا  نانچ  هک  دینک  ادیپ  یـسک  تسا !؟ هداد  دوخب  یتأرج  هچ  ، كاحض
نم هک  هد  هجنکش  ار  وا  نانچ  ریگب و  تمارغ  نمحرلادبع  زا  رانید  رازه  لهچ  منک . یم  رومأم  ، هنیدم يرادناتسآ  هب  ار  وت  تشون : يرـصن 

. درب هاـنپ  کلملادـبع  نب  هملـسم  هب  تخیرگ و  ماـشب  ، هنیدـم زا  دـش و  علطم  ناـیرج  زا  نمحرلادـبع  مونـشب ! ار  وا  هلاـن  شیوـخ  رتـسب  رد 
ات نادرگرب  هنیدـمب  ار  وا  تسین . وفع  قیـال  هک  تسا  هدرک  يراـک  وا  تفگ ـ : دـیزی  نکل  دـنک . وفع  ار  وا  هک  درک  اـضاقت  دزی  زا  ، هملـسم
رد هراومه  ار  حیبست  نیا  دوب . هدروآ  رد  حیبست  لکـشب  هدز و  هرگ  ار  ینامـسیر  همطاف  دنک * * * . راتفر  يو  اب  نم  روتـسد  قبط  يرـصن 

. دوشن هابتـشا  (ع ) ارهز همطاف  شا  هدـج  مان  اب  وا  مان  اـت  دـندیمان  یم  يرغـص  همطاـف  ار  وا  دوب * * * . ادـخ  رکذ  لوغـشم  تشاد و  تسد 
ردارب ردپ و  دزن  وا  درک . كرد  مه  ار  قداص  ماما  رـصع  تشذـگ و  لاس  داتفه  زا  شرمع  دـش . یم  هدـیمان  زین  هیوبن " :" دـنا هتفگ  یخرب 

نآ مدرم  تیب و  لها  نایم  رد  تخومآ . قـالخا  تلیـضف و  سرد  ناـشیا  بتکم  زا  تفاـی و  شرورپ  بنیز  دوخ  همع  داجـس و  ماـما  دوخ 
زور : " دـسیون یم  هرابنیا  رد  يدوعـسم  درپس . وا  هب  ار  تماما  رارـسا  درمـش و  دوخ  نیما  ار  وا  (ع ) نیـسح دوب . ناـیاش  مارتحا  دروم  ناـمز 
نیا رد  دـنیوگ : دـنک " میلـست  داجـس  ماـما  دوخ  ردارب  هب  هک  درپـس  وا  هب  دوـب  یباـتک  نآ  رد  هک  يا  هتـسب  دـیبلط و  ار  وا  نیـسح  اروشاـع 

ناماما تسدـب  دـعب  درک و  میلـست  دوخ  ردارب  هب  ار  باتک  ، همطاف ، البرک هعقاو  زا  سپ  دوب . هدـش  تبث  مدرم  زاین  دروم  لئاسم  مامت  ، باـتک
رسمه ، هملـس ما  یکی  ، دندمآ لئان  يراختفا  نینچ  هب  هک  ینانز  تسا . راختفا  نیرتگرزب  همطاف  يارب  يرادتناما  ار  تناما  نیا  دیـسر . يدعب 

دـش و هفوک  رازاب  دراو  يریـسا  سابل  رد  ، ردـپ ناگدـنامزاب  ریاس  نوچمه  همطاف  تسا . همطاـف  نیمه  يربک و  بنیز  رگید  ادـخ و  ربماـیپ 
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یم نامیا  وا  هب  میاتـس و  یم  ار  وا  منک . یم  دـمح  تارک  مامت  نزو  هب  اهگیر و  اهلمر و  ددـعب  ار  ادـخ  درک ـ : داریا  حرـش  نیدـب  ینانخس 
ماک هنشت  دنزرف  ، راکمتس یهورگ  تسوا . هداتـسرف  هدنب و  ، دمحم تسا و  یکی  ادخ  هک  مهدیم  تداهـش  میوج . یم  لک  وت  وا  رب  مروآ و 

ار (ع ) نیـسح زورید  میوگب  غورد  مهاوخب  رگا  ، مرب یم  هانپ  وت  هب  ایادـخ  دـندیناسر . لتقب  تارف  طش  رانک  رد  ریـصقت  مرج و  نودـب  ار  وا 
یلع دندز ! یم  یناملـسم  زا  مد  هک  دندرک  یمدرم  ار  تشز  ياهراک  نیا  دنتخیر . ادـخ  هناخ  رد  ار  یلع  كاپ  نوخ  نآ  زا  لبق  دنتـشک و 

مالـسا تفرـشیپ  ادخ و  هار  رد  هارمه  و  دوب . هدیئارگ  مالـسا  هب  یلاسدرخ  زا  تشادن و  كاب  یـسک  تمالم  زا  ادخ  هار  رد  هک  دوب  يدرم 
نیا جـیاتن  زا  دومزآ و  اـم  هب  ار  امـش  امـش و  هب  ار  تیب  لـها  اـم  دـنوادخ  هاوـخدوخ ! نازاـب  گـنرین  يا  هفوـک ! مدرم  يا  درک . یم  داـهج 

ام نایم  زا  ار  (ص ) دـمحم تشاد و  یمارگ  ار  ام  وا  داد . رارق  ام  نایم  رد  ار  دوخ  تجحو  تمکح  ملع و  درک و  دنلبرـس  ار  اـم  اهـشیامزآ 
زورما دیتشک و  ار  نامدج  زورید  میدوب . لباک  كرت و  دالوا  ام  ییوگ  دیدرب  تراغب  ار  ام  لاوما  دیدرک و  بیذکت  ار  ام  امش  تخیگنارب .

وا دیدرک و  گنرین  دنوادخ  اب  دیتسه . نشور  هدـید  داش و  دوخ  تشز  راک  نیا  زا  تسا و  هدولآ  ام  نوخب  امـش  ياهریـشمش  ار . نامردـپ 
زا دب  کین و  دیاب  ماجنارـس  تسین . جراخ  ردق  اضق و  همانرب  زا  زیچ  چـیه  اریز  دیـشابن . لاحـشوخ  دوخ  راک  زا  داد . دـهاوخ  رفیک  ار  امش 

ماقتنا هب  ماجنارـس  دیـشاب . باذـع  نعل و  راظتنا  رد  امـش ! رب  گنن  دـندرگ . راکـشآ  ابیکـشان  ابیکـش و  مدرم  دـنوش و  هداد  زیمت  رگیدـکی 
اپ مادک  اب  دیدیـشک و  ریـشمش  ام  يور  هب  یتسد  هچ  اب  دینادیم  چیه  امـش ! رب  ياو  راکمتـس ! مدرم  رب  تنعل  دش . دیهاوخ  راتفرگ  دـنوادخ 

بیرف ار  امش  ناطیش  دیرادن . انیب  مشچ  اونش و  شوگ  دیتسه و  محریب  لدگنس و  یمدرم  امـش  دیتساخرب !؟ ام  گنجب  دیتفاتـش و  ام  يوسب 
اب يراکمتـس  دیتشک و  ار  وا  نادـنزرف  و  (ع ) یلع ادـخ ؛ لوسر  ردارب  ارچ  امـش !!! رب  گنن  داهن ! تلفغ  هدرپ  امـش  شوگ  مشچ و  رب  داد و 

نیا ناهدرب  كاخ  میدرک !!!؟ ریـسا  ار  ناشنانز  میتشک و  اه  هزین  يدـنه و  ياهریـشمش  اب  ار  شنادـنزرف  یلع و  تفگ : يدنلبرـسو  راختفا 
دنوادخ هکنیا  زا  امش ! رب  ياو  تسا !؟ هتـشاد  رود  يدیلپ  زا  هدرک و  ریهطت  ار  اهنآ  دنوادخ  هک : تسا  یناسک  لتقب  شراختفا  ایآ  هدنیوگ !

يرترب و ، دهاوخب ار  هک  ره  ادخ  میا . هدش  تمظع  تلیـضف و  ياراد  هک  تسین  ام  هانگ  نیا  دـیدرب ! دـسح  ، تسا هداد  يرترب  امـش  رب  ار  ام 
زا نوچ  هک  همطاف  روشرپ  نانخـس  نیا  ( * * * 57 .) تسین شهارارف  يرون  چیه  ، دشاب مورحم  ادـخ  رون  زا  سک  ره  دـشخب و  یم  تمظع 

اهلد تسا ! سب  كاپ ! نادرم  نارتخد  يا  دنتفگ ـ : یم  دروآرد . هیرگب  ار  ناگدنونش  همه  ، تسـشن یم  اهلد  رب  ، تساخ یمرب  درد  رپ  یلد 
رب دهاش  نیرتهب  هک  دنتـسه  اویـش  مکحم و  يردقب  تالمج  ظافلا و  ، باذـج ینارنخـس  نیا  رد  يدروآرد . ياپ  زا  ار  ام  يدز و  شتآ  ار 

شیوخ مشچب  ار  نازیزع  لتق  دوب و  میهـس  رـضاح و  البرک  زوسناج  بئاصم  مامت  رد  وا  دـنور . یم  رامـش  هب  هدـنیوگ  تراـهم  تمظع و 
شبلق دینراذگ و  یم  رظن  زا  ار  اهیرگمتـس  تایدعت و  ریاس  اه و  هچب  نز و  رارف  اه و  همیخ  ندز  شتآ  لاوما و  تراغ  درک . یم  هدـهاشم 

زین ار  هنیکس  تافو  نیخروم  زا  یخرب  دش ! هدرپس  كاخب  عیقب  ناتسربق  رد  درک و  تافو  هنیدم  رد  يرجه  لاس 117  هب  تفرگ . یم  شتآ 
زا سپ  ات  دنام  هنیدم  رد  ردپ  رما  هب  دوب و  رامیب  ، هنیدم زا  نیـسح  ماما  تکرح  ماگنه  يو  هک : دندقتعم  یخرب  دـنا . هتـشون  لاس  نیمه  رد 
ات تفرگ . یم  غارس  ار  رابخا  دوب و  ردپ  راظتنا  رد  ، هنیدم رد  همطاف  دناسرب . ردپب  ار  وا  دتـسرفب و  شغارـسب  ار  شناردارب  زا  یکی  يدوبهب 
رد دربب و  ارم  لاخلخ  تساوخ  یم  يدرم  اروشاع  زور  رد  هک : دنا  هدرک  لقن  وا  زا  دنداد . وا  هب  ار  ادهـش  رگید  ردپ و  تداهـش  ربخ  هکنیا 

نیا سپ  مرب ـ . یم  تراغب  ار  ادخ  لوسر  رتخد  لاخلخ  نم  منکن !؟ هیرگ  ارچ  تفگ : مدیسرپ . ار  شا  هیرگ  تلع  درک . یم  هیرگ  لاح  نآ 
يا هنومن  ، خساپ نیا  نایوما و  ياهیرگمتـس  زا  تسا  یکچوک  رایـسب  هنومن  ، لمع نیا  درک . دـهاوخ  يرگید  ، منکن نم  رگا  نکم ـ . ار  راک 

(58 !!!!) هناقمحا ياهیرواد  زا  تسا 

يروباشین هطیطش 

یم باسح  يا  هناگادج  زایتما  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  میدقتعم  یتح  تسا . یگرزب  زایتما  اهناسنا  يارب  ، نآ ندرک  لابندو  تقیقح  صیخشت 
!" نیفعـضتسم  " هقبط اهنیا  دننک  ادج  رگیدکی  زا  ار  لطاب  قح و  دـنناوتیمن  دنتـسه  صیخـشت  زیمت و  هوق  دـقاف  هک  یمدرم  دنتـسه  دـنوش .
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دننک و ناربج  ار  دوخ  دوبمک  دنناوتب  ات  درک  یئامنهار  ار  اهنآ  تخادنا و  راکب  ار  ناشراکفا  دیـشوک و  اهنآ  تاجن  هار  رد  دیاب  دنتـسه و 
شیالآ يراکهنگ و  يدیلپ و  ظاحل  زا  هن  دـنروخ  یم  اهنیا  هک  يا  همطل  تسا . نیمه  اهنآ  بیع  اهنت  دـننامن . مورحم  گرزب  زایتما  نیا  زا 

. تسا ینید  راوتسا  نیناوق  تاررقم و  نتـشاذگاپ  ریز  ادخ و  ینامرفان  تهج  زا  هن  دننیب  یم  اهنآ  هک  يرفیک  تسا و  یحور  ینطاب و  ياه 
ـ  دننیب یم  اهنآ  هک  يرفیک  دنهد و  صیخشت  ار  دوخ  نایز  دوس و  یتسردب  دنناوتیمن  هک  تسا  نیا  ظاحل  زا  دنروخ  یم  اهنآ  هک  يا  همطل 

ياجب ار  نمـشد  نمـشد و  ياجب  ار  تسود  هشیمه ـ، هکلب  و  هاگ ـ  هک  تسا  نیا  ظاحل  زا  دـشاب ـ  بسانم  اـجنیا  رد  رفیک  ندرب  راـکب  رگا 
دوش یم  هدید  هاگ  دـنوش . یم  لمحتم  يریذـپان  ناربج  گرزب و  ياهتراسخو  اه  همطل  امن  تسود  نانمـشد  زا  دـننک و  یم  یقلت  تسود 
لفاغ دننادن "! ارن  زا  ره " " هک نانآ  اشوخ  : " هک دنک  یم  همزمز  هنارعاش  مه  هاگو  دنتـسنادیمن  چیه  شاک  هک  دـننک  یم  وزرآ  يدارفا  هک 

تـسا یبوچ  زا  رتکاندرد  بتارمب  دـنروخ  یم  يربخیب  ینادان و  هار  زا  اهنیا  هک  یبوچ  دنتـسه . اهنیا  رـشب  عون  دارفا  نیرت  هراچیب  هکنیا  زا 
اهنآ دـنرتولج . ناشیا  زا  مدـق  کی  دنـشاب  هچره  ، هدـیمهف اناد و  مدرم  دـنروخ . یم  فارحنا  يورجک و  هطـساوب  هدـیمهف  اـناد و  دارفا  هک 
اهنآ ياه  ینامرفان  هانگ  نیگنس و  اهنیا  تیلؤسم  هک  تسا  تسار  دننک . یم  مادقا  دوخ  نایز  ای  دوس  هب  هتـسناد  دنرادیمرب و  مدق  هناهاگآ 

راومه زاب و  اهنآ  يورب  ، تیقفوم بسک  تداعـس و  نیمأت  هار  راک و  رازبا  ، لاح ره  رد  اما  تسا . كاندرد  اهنآ  ياـهیراکهبت  رفیک  میظع و 
" فاعـضتسا " حور زا  یـشان  ، دـنروخ یم  زواجت  رامثتـسا و  متـس و  يدایا  زا  ، هدز رامعتـسا  للم  هداتفا و  بقع  ماوقا  هک  ییاه  همطل  تسا .

یم تلیـضف  ناشیا  رطاخب  ار  ندـش  هتـشک  نتـشک و  دـنک و  یم  جیـسب  هورگ  نیا  تاجن  هار  رد  ار  هاـگآ  مدرم  ، میرک نآرق  تسا . ناـشیا 
: هک مینک  یم  هدـهاشم  نایعلاب  يرگید  هتـسد  ، میرذـگب هتـسد  نیا  زا  ( 59 .) دـناد یم  تمـالم  شهوکن و  راوازـس  ار  نآ  كرت  دـسانش و 

يوه هک  تسا  نیا  ناشیا  يراتفرگ  " نامیا ! دوبمک  :" دنراد يرگید  دوبمک  اهنیا  دنور . یم  طلغ  هارب  دننک و  یم  اطخ  ، هدیجنـس هدیمهف و 
هراچیب دنشاب . كاپ  ملاس و  يرـصانع  دننک و  هدافتـسا  لقع  نامیا و  رون  زا  دنهاوخیمن  تسا و  بلاغ  ناشیا  رب  توهـش  عمط و  سوه و  و 

و دنروآ . یمور  هطلغم  هطسفس و  رازهب  نارگید  ندرک  یفرعم  راک  اطخ  ندرک و  مکحم  دوخ و  یناطیـش  هیور  نداد  هولج  هجوم  يارب  اه 
طیحم رد  ، روباشین نامرهق  يوناب  اما  دوب ! دـهاوخن  فعـضتسم  هقبط  ناـمه  بیرف  لاـفغا و  زج  يزیچ  اـه  هطـسفس  اـه و  هطلغم  نیا  هجیتن 

مدرم يارب  ار  تقیقح  صیخـشت  ، شناراـکمه روصنم و  یهاوخدوخ  ریوزت و  نایـسابع و  تموکح  تسایـس و  بعر  هک  زور  نآ  کـیرات 
صیخـشت دوب : اراد  ار  زاـیتما  ود  ره  داد  یم  هولج  نوهوم  يرایـسب  يارب  ار  نآ  تعاـطا  ، یتـسرپ توهـش  یبـلط و  عفن  درک و  یم  راوـشد 

زا يو  صیخشت  ماما و  هب  یسرتسد  دوب و  رایسب  هلصاف  ، زور نآ  يایند  رد  مهنآ  ، هنیدم ات  روباشین  زا  هک  صوصخب  نآ !! تعاطا  تقیقح و 
لضاف و يوناب  نامرهق و  نز  اـتکی و  رهوگ  ، طیارـش نآ  همه  مغریلع  هطیطـش  هک  یتسار  درک . یم  رتراوشد  راوشد و  ار  نیغورد  نایعدـم 
ار یمارگ  هدنناوخ  نونکا  تفگ ! اه  نیرفآ  داتسرف و  اهدورد  شرکف  حور و  يراوتسارب  شنارکیب و  تمظع  رب  دیاب  هک  تسا  يرگنـشور 
زا دـندمآ و  درگ  مه  فارطا  روباشین  مدرم  زا  یهورگ  دوب . تایح  دـیق  رد  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماـما  زونه  میهد : یم  رارق  ناـیرج  نتم  رد 

تمدخ ار  هیعرش  تاهوجو  زا  یغلبم  هلاس  ره  ام  دنتفگ ـ : سپـس  دندرک . لد  درد  رگیدکی  اب  متـس  روج و  جاور  هبلغ و  راگزور و  عضو 
یم ام  بهذم  سیئر  اوشیپ و  تسدب  ام  لوپ  هک  میرادن  نانیمطا  ، نابلط هاج  تماما و  نیغورد  نایعدم  ترثک  هطساوب  اما  میتسرف . یم  ماما 

ار وا  مینک و  باختنا  دوخ  نایم  زا  دشاب . ام  نانیمطا  دامتعا و  دروم  هک  یـصخش  دیاب  درک . يا  هزات  رکف  دـیاب  لاسما  دـسر . یمن  ای  دـسر 
میهاربا نب  دـمحم  ، ساسح تیرومأم  نیا  ماجنا  يارب  دـنامن . یقاب  يدـیدرت  ماهبا و  دزاس و  نشور  ام  يارب  ار  تقیقح  ات  میتسرفب  هنیدـمب 

رازه هاجنپ  رانید و  رازه  یـس  دندرپس : وا  هب  ، دسرب ماما  تسد  هب  دیاب  دـندوب و  نویدـم  هک  یلاوما  اهلوپ و  دـندرک و  باختنا  ار  يروباشین 
لباق ریغ  كدنا و  یئایاده  اب  دوب  هطیطش " " ام ناتساد  نامرهق  ، دمآ دمحم  دزن  هک  یـسک  نیرخآ  سابل . هچراپ و  هعطق  رازه  دنچ  مهرد و 

دوخ نازرل  فیعضو و  هدروخ  كورچ  ياه  تسد  اب  هتشر و  دوخ  ار  نآ  خن  هک  يا  هچراپ  هعطق  تشاد و  لوپ  مهرد  کی  طقف  وا  هجوت .
دـشاب و نیب  رهاـظ  ناـسنا  رگا  دـیآ . یم  ناـیمب  تیفیک " تیمک "و"  " هضراـعم هلئـسم  اـجنیا  رد  تشاد . شزرا  مهرد  راـهچ  دوب و  هتفاـب 
هچ سابل  هچراپ و  همهنیا  رانید و  مهرد و  اهرازه  ربارب  رد  زیچان  هیدـه  نیا  دـیوگ : یم  ، دـنک اهـسابل  اه و  هچراپ  اهلوپ و  تیمک  هظحالم 
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دنکن و شوگ  دارفا  هنوگنیا  فرحب  دنکن و  اه  هیدـه  هنوگنیا  فرـص  ار  دوخ  تقو  ، مدرم هدـنیامن  هک  تسین  نیا  رتهب  ایآ  دراد !؟ یـشزرا 
هلگ يا  هدـنیامن  نینچ  زا  مه  هعماج  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب !؟ رهـش  نایعا  ناسانـشرس و  ناگرزب و  تاروتـسد  اه و  هتـساوخ  يرجم  اـهنت 

رکفت زرط  اهنیا  دشاب ! ناوتان  مانمگ و  هطیطـش  نوچمه  ، هدروخلاس ینزریپ  نامرفب  شوگ  هک  درادن  راظتنا  وا  زا  سکچیه  درک و  دهاوخن 
رگا اما  اهتیفیک ! هن  ، دراد راک  اه  تیمک  هب  اهنت  وا  دـیوج . یمن  يربخ  نطاب  زا  دـنیب و  یم  ار  رهاظ  اهنت  ، نیب رهاظ  ناسنا  تسا . نانیب  رهاظ 
نایم رد  ادخب  یکیدزن  صالخا و  یکاپ و  اسب  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هشیمه ـ ! میئوگن  رگا  ًابلاغ ـ  ، دنک اهتیفیک  هب  مه  یشیارگ  ناسنا 

ياهلوپ رب  ، اهنآ شزرا  مک  هیدـه  اه و  هطیطـش  زیچان  لوپ  هک  دـنک  یم  ادـیپ  نانیمطا  تقونآ  دراد . دوجو  هداس  تیمها و  مک  دارفا  نیمه 
نایعا زا  اهبنارگ  ییایاده  اهلوپ و  لماح  دراد و  میظع  یتیرومأم  دیدیم  هک  مدرم  هدنیامن  دراد . تیزم  ، نارگید شزرارپ  يایادـه  نالک و 

ـ  هطیطش هیده  لوبق  زا  ، دریگب باوج  دربب و  مدرم  ینید  ياوشیپ  روضحب  ار  تالکشم  تالاؤس و  همهنآ  دیاب  تسا و  رهش  نکمتم  هقبط  و 
رد تخادرپ . یئوج  هناهب  هب  دیزرو و  للعت  دش ـ ، یم  میدقت  ادخ  یلو  نامز  نامیلس  هوکشرپ  هاگراب  هب  يروم  زا  یخلم  ياپ  نوچمه  هک 
یم هجوت  اهتیفیک " " هب اهنت  ، ماما هاگـشیپ  رد  ، تشاد نانیمطا  هک  هطیطـش  اما  دوب . هداد  رارق  اهتیمک " " نامه ار  دوخ  يرواد  كالم  وا  عقاو 
زین ار  وا  يایاده  دینادرگ و  دوخ  میلـست  ار  دمحم  ات  دـیزرو  رارـصا  نادـنچ  ار " لاق  نورب و  هن  درگن و  یم  ار  لاح  نورد و  " ماما دوش و 
ماما هاگشیپ  هب  ار  زیچان  هیده  نیا  هک  منک  یم  مرش  نم  ، مناخ تسا ـ : رارقنیا  زا  هطیطش  دمحم و  يوگتفگ  درک . نارگید  يایاده  همیمض 

نم ینک ؟ یم  مرـش  ارچ  وـت  دـنکیمن . مرـش  قـح  زا  مه  دـنوادخ  تسا . ماـما  قـح  ما  هدروآ  هچنآ  ینک !؟ یم  مرـش  ارچ  مرادـب ـ ! میدـقت 
یخساپ ، هطیطـش قطنم  ربارب  رد  هک  دمحم  رایـسب ! ای  دشاب  مک  مشاب . هتـشاد  هدهع  رب  ینید  ، منک یم  رادید  ار  ادخ  هک  یماگنه  مهاوخیمن 

يا هرطق  دننام  مه  هطیطـش  زیچان  هیده  هک  یلاح  رد  درک . زاغآ  ار  دوخ  زیمآ  تفگـش  ارجامرپ و  یخیرات و  رفـس  دـش و  تکاس  تشادـن 
تمیقنارگ يایادـه  همه  رب  ، هدـننک میدـقت  یلدـکاپ  صـالخا و  يوـنعم و  شزرا  رظن  زا  نکل  ، دوـب هدـش  مـیظع  يرختـسا  همیمـض  ، لـالز

هفوک دجسم  رد  رب  تفای . فرشت  (ع ) نینمؤملاریما ربق  ترایزب  زیچ  همه  زا  لبق  دیـسر و  هفوکب  رفـس  هار  رد  تشاد ! يرترب  بتارمب  ، رگید
درک و یم  تیاکح  رایـسب  یگدومزآ  راک  نس و  ترثک  زا  شیناشیپ  ياه  نیچ  دوب و  هداتفا  ورف  شناگدید  رب  شناوربا  هک  دید  يدرمریپ 
(ع) یلع بتکم  زا  ماهلا  اب  وا  دـندرک و  یم  لاؤس  وا  زا  ار  دوخ  ینید  تالکـشم  ، هدـمآ درگ  ریپ  فارطا  ، مدرم تشاد . نت  رب  هداس  یـسابل 
. تسـشن درک و  مالـس  یلامث  هزمحوبا  تسیک ـ ؟ درمریپ  نیا  دیـسرپ ـ : ، دندوب هدش  عمج  اجنآ  رد  هک  يدارفا  زا  تفگ . یم  خـساپ  ار  اهنآ 

دش لاحشوخ  هزمحوبا  دیناسر . يو  عالطا  هب  ار  دوخ  رفس  همانرب  درک و  یفرعم  ار  دوخ  دمحم  يا !؟ هراکچ  یتسیک و  دیـسرپ ـ : هزمحوبا 
. دش داش  دمحم  دوش و  یم  لئان  دوخ  فدهب  يدوزب  هک  داد  دیون  ار  وا  تخاس و  هسوب  رد  قرغ  ار  شیناشیپ  تفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  و 

یم هچ  هن ـ ؟ ای  دـینیب  یم  ، منیب یم  نم  هچنآ  مه  امـش  تفگ ـ : نارـضاح  هب  دوشگ و  ار  هدـید  هزمحوبا  هک  دوب  هدروخن  مهب  سلجم  زونه 
یلوط دـندرک . هدـهاشم  ار  راوس  رتش  دـندش و  قیقد  دادـیم  ناـشن  هزمحوبا  هک  يا  هطقنب  سلجم  نارـضاح  منیب . یم  يراوس  رتـش  ینیب ـ ؟

اجک زا  دیسرپ ـ : هزمحوبا  تسشن . يا  هشوگ  رد  درک و  مالس  دش و  هدایپ  رتش  زا  دیناسر و  تیعمج  هب  ار  دوخ  راوس  رتش  درم  هک  دیـشکن 
مدرم زا  یگدـنیامن  هب  هک  دـمحم  تفگ . دوردـب  ار  یگدـنز  (ع ) دـمحم نب  رفعج  يراد ـ ؟ هنیدـم  زا  يربـخ  هـچ  هنیدـم ـ  زا  ییآ ـ ؟ یم 

دریگب و ار  لئاسم  خساپ  دراد و  میدقت  شروضحب  ار  ایاده  دنک و  تاقالم  ار  مشش  ماما  ات  تفر  یم  هنیدمب  ، هطیطـش ًاصوصخم  روباشین و 
یفرعم دوخ  ینیشناج  هب  ار  یسک  هچ  ماما  دیـسرپ ـ : دراو  هزات  درم  زا  هزمحوبا  دش . تحاران  تخـس  ، راوگان ربخ  نیا  ندینـش  زا  ددرگزاب 

دش و داش  هزمحوبا  یـسوم . شیمارگ  دنزرف  حطفا 3 ـ هللادبع  شدنزرف  یسابع 2 ـ هفیلخ  روصنم  1 ـ تسا : هدـیزگرب  ار  رفن  هس  وا  درک ـ ؟
روصنم هب  هکنیا  یتخانـش ـ !؟ ار  ماما  هنوگچ  ، راوگرزب ریپ  يا  متخانـش ـ ! ار  ماما  شابم . نیگمغ  تفگ ـ : ، هدرک نایروباشین  هدـنیامن  هب  ور 

رتگرزب و دـنزرف  ود  هکنیا  دـشاب و  هتـشاد  موتکم  يو  زاار  یعقاو  ماما  هدرک و  هاـتوک  ار  يورـش  هک  تسا  روظنم  نیا  يارب  ، هدرک تیـصو 
بلطم نیا  تسا ـ . ماما  ، رتکچوک دنزرف  هک  دوش  یم  هدافتسا  تحارصب  یبوخب و  رتگرزب  دنزرف  ندوب  بویعم  زا  ، هدیزگرب ار  شرتکچوک 

نکی ملام  یلع  ای  كدلو  ربکا  یف  همامالا  : " دومرف (ع ) یلع هب  مالسا  یمارگ  ربمایپ  اریز  يراد ـ ؟ نآ  رب  یلیلد  هچ  ییوگ و  یم  اجک  زا  ار 
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اهنآ زا  یکی  هک  نتود  هرابرد  (ع ) مشش ماما  مینیب  یم  تسوا . زا  تماما  دشاب  هتـشادن  یبیع  تدنزرف  نیرتگرزب  هک  یتروص  رد  ههاعاذ " 
ماـما ("ع ) یـسوم " شدـنزرف هک  میرب  یم  یپ  (ص ) ادـخ لوسر  راـتفگ  هب  هجوت  اـب  هدرک . تیـصو  ، تسا (60") حـطفا " يرگید زا  رتگرزب 
ربمایپ دجـسم  هب  دوخ  دیزگ و  لزنم  یئارـسناوراک  رد  ، هنیدمب دورو  اب  دش . هنیدـم  راپـسهر  درک و  یظفاحادـخ  هزمحوبا  اب  دـمحم  تسا .

هدینادرگ دوخ  یـصو  ار  یـسک  هچ  (ع ) دـمحم نب  رفعج  دیـسرپ ـ : هنیدـم  لها  زا  ، زامن ياداو  ادـخ  ربمایپ  رهطم  ربق  ترایز  زا  سپ  تفر .
ینارازگتمدخ نامالغ و  اجنآ  رد  تفر . هللادـبع  هناخب  دومحم  يرآ ! دـهد ـ ؟ یم  مه  يوتف  يو  ایآ  هللادـبع ـ  دوخ  حـطفا  دـنزرف  تسا ـ ؟

ماما رگا  تفگ ـ : دوخ  شیپ  اما  ، دش تحاران  ، تالمجت تافیرشت و  نیا  هدهاشم  زا  دوب . هدیدن  ار  نآ  ریظن  مه  رهـش  ریما  هناخ  رد  هک  دید 
تفر و یمـالغ  تساوخ . دورو  هزاـجا  سپـس  مشیدـنیب . اـهارچ  نوچ و  نیا  هب  هک  تسین  نم  هفیظو  دـنادیم . رتـهب  ار  دوخ  فیلکت  ، دـشاب

یم ار  وا  نم  هک  تسا  یـسک  نآ  هن  نیا  تفگ ـ  دوخ  شیپ  دش و  تحاران  نایروباشین  هدـنیامن  مه  زاب  یتسیک ؟ وت  دیـسرپ ـ : تشگزاب و 
هزاجا وا  هب  تشگزاب و  تفر و  مالغ  یناسارخ  دمحم  وگب : داد ـ : خساپ  ورنیا  زا  دـنک . یم  هیقت  دـیاش  درک  رکف  دوخ  شیپ  سپـس  میوج .

. دـنا هداتـسیا  ياپ  رب  يو  روضح  رد  مـالغ  دـنچ  هداد و  هیکت  هتـسارآ  اـبیز و  يدنـسم  رب  هللادـبع  دـید  ، دـش دراو  هک  یماـگنه  داد . دورو 
روط ره  تسا و  ماـما  درادـن . نم  هب  یطبر  بلاـطم  هنوگنیا  تفگ ـ : دوخب  مه  زاـب  نکل  ، درک تحاراـن  ار  يو  رتشیب  ، هنحـص نیا  هدـهاشم 

هچ هب  دیـسرپ ـ : دـیناشن و  شیوخ  رانک  رد  ار  وا  داد و  تسد  وا  هب  هللادـبع  درک و  مالـس  هللادـبع  رب  سپـس  دـنک . یم  راتفر  دـنادب  حالص 
تاکز ردقچ  مهرد  تسیود  رد  سرپب ـ  یهاوخ  یم  هچره  مراد ـ . مه  جح  دصق  منک و  لاؤس  یلئاسم  ما  هدمآ  يا ـ ؟ هدمآ  ام  دزن  روظنم 

ددعب ارت  دیوگب : شنزب  يدرم  رگا  دنک . تظفاحم  ار  امـش  دـنوادخ  مین ـ . مهرد و  ود  ردـقچ ـ ؟ مهرد  دـصکی  رد  مهرد ـ  جـنپ  تسا ـ ؟
لئاسم تاررقم و  زا  هللادبع  هک  دـیمهف  ، درک هک  یلاؤس  ود  نیمه  اب  دـمحم  تسا . هقالط  هس  نز  نیا  متخاس ـ ؟ هقلطم  ینامـسآ  ناگراتس 

هب هک  یتروص  رد  هرقن  لوپ  هک  دوب  نیا  يو  هابتشا  موس . هلأسم  رد  مه  دوب و  هدرک  هابتـشا  مود  هلأسم  رد  مه  اریز  تسا . ربخ  یب  یمالـسا 
دروم رد  درادن . تاکز  هدیسرن و  باصن  دحب  ، دشاب مهرد  زا 200  رتمک  هک  یتروص  رد  اما  تسا . تاـکز  نآ  مهرد  دسرب 5  مهرد   200

هس ظفلب  ولو  دوش  عقاو  سلجم  کی  رد  هک  یقالط  دیوگیم : هعیش  اریز  هعیش  هن  دوب  ننست  لها  قاذم  قباطم  هللادبع  باوج  زین  موس  هلأسم 
ـ . مسر یم  امـش  تمدخ  ادرف  تفگ ـ : تساخرب و  هللادبع  سلجم  زا  دـمحم  دوش . یم  بوسحم  قالط  کی  دـشاب ـ  هقالط  دـنچ  ای  هقالط 

تبرت رب  يردق  تفر . ادخ  ربمایپ  ربق  ترایزب  هرسکی  دمآ و  نوریب  دمحم  میا . هدامآ  رضاح و  ام  ، یشاب هتـشاد  يراک  ای  لاؤس  رگا  مه  زاب 
منک و ور  اـجک  هب  ، تیادـفب مرداـم  ردـپ و  ، ادـخ لوسر  يا  تفگ ـ : نینچ  ، هدوشگ تیاکـش  هب  ناـبز  دـناشف و  کـشا  ادـخ  لوسر  كاـپ 

یم تفگ و  یم  یک ؟ هب  اجک ؟ هب  بهذـم ؟ یبصان  ياهقف  هب  نایتشدرز ؟ هب  نایحیـسم ؟ هب  نایدوهی ؟ هب  مهدـب ؟ هک  هب  ار  مدرم  ياـهتناما 
دید درک . دنلب  ار  رس  دنک . یم  هراشا  ار  وا  یـسک  درک  ساسحا  هک  دوب  لاح  نیمه  رد  اما  درک ! یم  لد  درد  هیاریپ  یب  هداس و  تسیرگ و 

شیپ هن  دوهی و  شیپ  هن  ایب . نم  شیپ  ، دـمحم تفگ ـ : دراد . رـس  رب  هدـیلوژ  يا  همامع  نت و  رب  هنهک  يا  هماـج  هک  تسا  یهایـس  یمـالغ 
هچراپ لوپ و  دش و  دهاوخ  هداد  وت  تالاؤس  خساپ  اجنآ  مربب . ادـخ  تجح  دزن  ارت  ات  ایب  ام . بهذـم  یبصان  نانمـشد  شیپ  هن  نایتشدرز و 

تساخرب و ، دوب هدش  ریحتم  هک  دمحم  داد . یهاوخ  لیوحت  ، تسا یخلب  ردارب  ود  هچقوب  يولول و  یمهرد  دصراهچ  هسیک  رد  هک  هطیطش 
دوب يا  هناخ  تشاد  يرگید  عضو  هناخ  لاوحا  عاضوا و  اجنیا  رد  تفاتـش . ماما  تمدخب  تشادرب و  ار  مدرم  ياهتناما  دـمآ و  ارـسناوراکب 

راظتنا دوب و  هداتسیا  هناخ  رد  رب  ، هرهچ هایس  مالغ  نامه  طقف  یهت ! ، رازگتمدخ ظفحتـسم و  نابرد و  تافیرـشت و  تالمجت و  زا  هبورخم و 
رد و زا  یگیاریپ  یب  یگداس و  هک  درک  هدهاشم  ، داهن مدق  ماما  قاطا  هب  هک  یماگنه  دنک . یئامنهار  ماما  روضحب  ار  وا  ات  دیشک  یم  ار  وا 

ـ : دومرف درک و  هدنخ  ، دید ار  روباشین  هدنیامن  هکنیمه  دوب و  هتـسشن  يریـصح  هعطق  رب  مالـسلا  هیلع  متفه  ماما  تسا . راکـشآ  ، هناخ راوید 
ادخ تجح  نم  يورب . نایتشدرز  نایحیسم و  نایدوهی و  دزن  هکنیا  هن  ییایب . نم  دزن  دیاب  وت  يدرک . یم  یتحاران  يدوب و  هدش  دیمون  ارچ 

دیشخب و شمارآ  ار  يروباشین  درم  بلق  ازفا  حور  نانخس  نیا  درک . یفرعم  وتب  ، هفوک دجـسم  رد  رب  هزمحوبا  هکنانچمه  متـسه . وا  یلو  و 
ار اه  هسیک  دومرف ـ : ترـضح  سپـس  تسا . هدرک  ادـیپ  ار  دوخ  هدـش  مگ  هک  دوب  هدـش  ملـسم  وا  يارب  رگید  دوزفا  شنانیمطا  نامیا و  رب 
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ـ : دومرف دینادرگ و  جراخ  نآ  زا  ار  هطیطـش  مه  رد  دوشگ و  ار  اه  هسیک  زا  یکی  رـس  ، ترـضح تشاد . میدـقت  ار  اه  هسیک  دـمحم  روایب .
غالبا هطیطش  هب  ارم  ناوارف  دورد  مالس و  دومرف ـ : سپس  دروآ . نوریب  ار  هطیطش  هچراپ  دوشگ و  ار  لامتـسد  هاگنآ  يو ! مهرد  تسا  نیا 

هیرق " ایرـص ـ   " هیرق زا  نآ  هبنپ  تسام و  دوخ  ياه  نفک  زا  هک  ار  هچراپ  نیا  مدرک و  دوخ  ياهرفک  همیمـض  ارت  هچراپ  وگب : وا  هب  نک و 
ادص ار  نایفارطا  زا  یکی  هاگنآ  يراذگب . دوخ  نفک  رد  هک  مهد  یم  وتب  ، تسا هتـشر  ار  نآ  خن  همیکح  مرهاوخ  تسا و  (ع ـ ) ارهز همطاف 

نوریب نآ  زا  رگید  مهرد  لهچ  دـنکفا و  نآ  رد  ار  هطیطـش  مهرد  ، ترـضح دروآ و  ار  هسیک  وا  روایب . ار  ام  جراـخم  هسیک  دومرف ـ : دز و 
نیا زا  مهرد   16 دنام . یهاوخ  هدـنز  رگید  بش  تتـسدب 19  نفک  لوصو  زا  سپ  وگب : ناـسرب و  هطیطـش  هب  ارم  مالـس  دومرف ـ : دروآ و 
يادا يارب  هک  يدید  ارم  هک  یماگنه  ، دمحم يا  وت  اما  مناوخ . یم  زامن  وترب  مدوخ  نم  هدب . هقدص  ار  نآ  مهرد  نک و 24  جرخ  ار  اهلوپ 
هدروآ دوخ  اـب  هک  ار  یتـالاؤس  نونکا  دوب . دـهاوخ  رطخ  رد  وـت  ناـج  ـالاو  رادـب  موـتکم  ار  بلطم  ، میآ یم  روباـشین  هب  هطیطـش  رب  زاـمن 

ار اهنآ  نوچ  اما  تفای . هدروخن  تسد  ار  اهنآ  ، تفر اـه  هماـن  غارـس  هب  یتقو  دـمحم  هن ؟ اـی  ما  هداد  ار  اـهنآ  باوج  نیبب  ياـشگب و  ، يدوب
هک تـسا  هدروـخ  دـنگوس  يدرم  دوـب : نـیا  تـالاؤس  زا  یکی  تـسا . هدـش  هتـشون  اـه  هماـن  لـیذ  رد  باوـج  هـک  درک  هظحـالم  ، دوـشگ

رگا مهرد و  تسا 84  مهرد  ياراد  رگا  دوب ـ : هتشون  نآ  لیذ  رد  ترـضح  دیئوگ ؟ یم  هچ  وا  هرابرد  امـش  منک . یم  قافنا  يریثک " " لام
مکرصن دقل  : " دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هکنیا  لیلدب  دهدب . رتش  تسا 84  رتش  ياراد  رگا  دنفسوگ و  تسا 84  دنفسوگ  ياراد 

ار اهاج  نیا  هک  یماگنه  درک . يرای  نینح  گنج  زور  رد  يریثک "و  " ياهاج رد  ار  امـش  دوادخ  ( 61") نینح موی  هریثک و  نطاوم  یف  هللا 
. تسا هتفر  راکب  ياجب 84  ریثک " " نیاربانب تسا . هدرک  يرای  ار  ناناملـسم  گنج  نیا 84  رد  دنوادخ  هدـش و  گنج  دندید 84  ، دندرمش

مـسارم رد  تفر و  ادخ  هناخ  ترایزب  ، ترـضح باکر  مازتلا  رد  لاس  نآ  دینادرگرب و  ارـسناوراک  هب  ار  لاوما  هیقب  ، روباشین مدرم  هدـنیامن 
هب هطیطـش  هلمج  زا  مدرم و  ، دیـسر روباشین  هب  هکنیمه  دـش . ناسارخ  راپـسهر  ، جـح مسارم  ماـجنا  زا  سپ  تسج . تکرـش  جـح  هوکـشرپ 

هجوتم ، تیعمج نایم  رد  ، تسه هطیطـش  هدنیامن  طقف  الاح  ایوگ  هک  روباشین  مدرم  هدـنیامن  دـنتفگ . مدـقم  ریخ  وا  هب  دـندمآ و  شلابقتـسا 
تـسوپ رد  يداش  زا  هطیطـش  تشاد . میدـقت  وا  هب  ار  ماما  يایادـه  درک و  غالبا  وا  هب  مالـس  تینهت و  دورد و  ابار  ماما  مایپ  دـش و  هطیطش 

دندرک یم  وزرآ  دندروخ و  یم  هطبغ  وا  صالخا  هطیطش و  تلزنم  ماقم و  نیا  رب  ، دندوب لدکاپ  هک  يا  هتـسد  ، روباشین مدرم  دیجنگ . یمن 
زا دنتـشگ . دسح  کشر و  راچد  ، دندوبن افـص  صالخا و  هجرد  ياراد  هک  نانآ  و  دندوب . یتلزنم  ماقم و  نینچ  ياراد  زین  ناشیا  شاک  هک 

نیا صالخا و  اـب  يوناـب  نیا  گرم  دیـشکن . لوط  رتشیب  بش  هطیطـش 19  گرم  ماگنه  ات  دوب  هدـش  روباشین  دراو  دـمحم  هک  یعقوم  نآ 
. تشاد یبیجع  ماحدزا  ، تیعمج يو  زامن  يادا  هزانج و  عییـشت  يارب  تخاس . قرغ  مغ  هودنا و  يایرد  رد  ار  روباشین  رهـش  ، ماقمالاو هعیش 

زامن هطیطـش  رب  دوخ  دومرف و  هجنر  مدـق  ، دوب راوس  بیجن  یبکرم  رب  هک  یلاح  رد  ماما  هک  دیـشکن  یلوط  دوب . ماما  راظتنا  رد  دـمحم  اـما 
عقوـم دـش و  راوـس  دوـخ  بکرم  رب  هاـگنآ  تخیر . كاـخ  شربـق  رب  ، كراـبم تسد  اـب  تسج و  تکرـش  زین  وا  نفد  مسارم  رد  درازگ و 
روضح نم  انل  دبال  تیبلا  لها  يرجم  مرج  نم  نا  : " وگب ناشیاب  ناسرب و  ناشیاب  ارم  مالـس  هدب و  عالطا  مدرمب  دومرف : دـمحم  هب  تکرح 

تیب لها  ام  شورب  سک  ره  رانلا " نم  مکباقر  كاکف  مکـصالخ و  یلع  انونیعتل  لاـمعالا  اونـسحأ  هللا و  اوقتاـف  متنک  دـنب  يا  مکزی  اـنج 
يرای ، شتآ زا  ناتندرک  دازآ  صالخ و  رب  ار  ام  ات  دـینک  هشیپ  راکوکین  دـیزیهرپب و  ادـخ  زا  میوش . یم  رـضاح  وا  هزانج  رب  ، دـنک تکرح 

زا رتشیب  هچ  ره  تعرس  اب  راوس  رتش  هک  دندرک  هدهاشم  مدرم  دیناسر و  مدرم  عالطا  هب  ار  نایرج  دمحم  ، درک تکرح  ماما  هکنیمه  دیهد .
رد ، دنسانشب ار  دوخ  بوبحم  دنشاب و  هتشاد  سانش  ماما  هدید  ، دندوب هتـسناوتن  هکنیا  زا  اهنآ  دریگ . یم  هلـصاف  دوش و  یم  رود  ناشیا  رهش 

حطفا هللادـبع  تماما  هب  ، دوب هدرک  در  ار  ناـشیا  هیدـه  ، ماـما هک  یناـسک  هک  دوب  نیا  همه  زا  رت  بلاـج  دـندش . قرغ  یناوارف  هودـنا  مغ و 
رارق ادخ  یلو  فطل  تیانع و  دروم  دناوتب  هک  یتداعـس  تیلباق و  نآ  ، تهجنیدب دـندوب و  هدـش  فرحنم  قح  باوص و  قیرط  زا  دـقتعم و 

ياـیلوا ادـخ و  هاگــشیپ  رد  دوـش  یم  موـلعم  دـندرکن . ادـیپ  ، دوـش عـقاو  لـالج  توکــشرپ و  هاـگراب  لوـبقم  ناـشیا  يایادـه  دـنریگب و 
! نیمه ( 62 .) تسا تبحم  صالخا و  يایمیک  ، دشاب رابتعا  شزرا و  ياراد  دناوت  یم  هچنآ  (ع ) نیموصعم
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لئاو نب  رکب  هلیبق  زا  ینز 

نابز رب  هک  يا  هلمج  دنچ  اب  تفاتـش و  قح  لها  قح و  يرای  هب  ، صالخا لامک  اب  هک  يراوگرزب  نانز  زا  یکی  ، البرک هوکـشرپ  خیرات  رد 
یئوناب نیمه  ، تسا هدیـسر  یئاهن  هلحرمب  ، تلیـضف فرـش و  دقاف  يامن  ناسنا  تشم  کی  یناگـس  دـب  یگزره و  راک  هک  داد  ناشن  ، دروآ

شتریـصب هدـید  اروشاع  رـصع  ات  دوب و  دعـس  نبا  هاپـس  رد  شرهوش  قافتا  هب  يو  هتبلا  تسا . خـیرات  رادـمان  نانز  زا  ، مان نودـب  هک  تسا 
اشامت ار  البرک  راب  تقر  نینوخ و  هنحص  هتسشن  یجنک  رد  ، فسأت تریح و  اب  ، هدوب هدش  هدوشگ  شتریصب  هدید  مه  رگا  ای  دشن . هدوشگ 

هک دوـب  یتـقو  ناـمه  ، دــش دــنلب  شــضارتعا  داـیرف  ، ناراکمتــس هـیلع  دروآ و  ناــجیه  هـب  ار  وناــب  نـیا  هـک  یــساسح  هـظحل  درک . یم 
دید یم  هک  صوصخب  دوب . هتخادرپ  شا  هداوناخ  مالسلا و  هیلع  نیسح  یگدنز  مزاول  اهـسابل و  بابـسا و  يرگتراغب  هنادنمزوریپ  ، نمـشد

نبرکب هلیبق  نادرم  يا  دیـشک : دایرف  تشادرب و  يریـشمش  ، نز نیا  دـننک . یم  تراغ  ، هنامرـش یب  مه  ار  ناـنز  ساـبل  یتح  ، دـیلپ دارفا  نیا 
درایب دوجوب  میظع  یجوم  هکنیا  يارب  ، هلمج نیمه  ( 63 (!؟ دننک یم  تراغ  ار  ادخ  لوسر  نارتخد  ياه  همیخ  نانیا  دیا و  هدنز  امـش  ، لئاو

یئورین هک  دوب  تاضارتعا  نیمه  اما  درکن . يریثأت  اه  شوگ  نآ  رد  ادص  نیا  دماین و  دوجوب  ، هظحل نآ  رد  ، جوم نیا  هچ  رگا  تسا . یفاک 
ار دادبتـسا  ملظ و  خاک  دـمآرد و  تکرحب  ورین و  نیا  ربماـیپ  نادـناخ  ناگدـنامیقاب  نیـشتآ  غاد و  ياهینارنخـس  اـب  دروآ و  دوجوب  میظع 

يریگولج نیسح و  ناگدنامزاب  يرای  مزعب  ، هتفرگ فکب  يریـشمش  هک  یلاح  رد  ، سانـش قح  يوناب  نیا  يادص  نونکا  ایوگ  درک . ناریو 
. دسر یم  شوگب  ، تسا راپـسهر  دوش ـ ! یم  قیرح  همعط  رگید  هظحل  دـنچ  ات  هک  هاگ ـ  همیخ  يوسب  ، محر یب  نارگلواپچ  نارگتراغ و  زا 

شرهوش ماجنارس  ( 64 .) دینک یهاوخنوخ  ادخ  لوسر  رطاخب  دییایب و  تسادـخ . نآ  زا  ، تموکح تسا ـ : نیا  یخیرات  نانخـس  نیا  هلابند 
راـختفا و ، داـهن کـین  نز  نـیا  تشاذـگ و  راـگدایب  یتـسپ  گـنن و  دوـخ  يارب  ، داهندـب رهوـش  نآ  یلو  دـینادرگزاب  هـیمخب  ار  وا  دـمآ و 

(65 !) تمظع

: دنه

بلاغ تسا . طـیحم  ، دراذـگ یم  رثا  ، دارفا يارآ  دـیاقع و  فطاوع و  راـکفا و  تیـصخش و  تخاـس  رد  هک  یلماوع  زا  یکی  دـیزی  رـسمه 
عون ار  ندش  تعامج  گنرمه  دننک و  یم  يوریپ  طیحم  زا  ، دنزاس راومه  دوخ  رب  ار  صیخـشت  هشیدـنا و  تمحز  دـنهاوخیمن  هک  يدارفا 
یمن رد  طـیحم  گـنرب  اـهنت  هن  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  هعماـج  رد  مه  يدارفا  دـنناد . یم  یئاوسر "! " ًاـنایحا رـسدرد و  زا  تاـجن  شیاـسآ و 

یئاناوت و دودح  رد  هک  دنک  یم  باجیا  ، ناملـسم ره  یمالـسا  تیبرت  دنـشوک . یم  نآ  حالـصا  رییغت و  رد  ، ناکما دـح  رـس  ات  هکلب  ، دـنیآ
ربمایپ دشاب . اشوک  اهنآ  اب  هزرابم  هار  رد  و  دنک . تیلوئـسم  ساسحا  دوخ  طیحم  هعماج و  ياهیورجک  تافارحنا و  ربارب  رد  ، شذوفن ورملق 
هزادـنا نامهب  ، نارگید یهاوخریخ  داشرا و  هار  رد  دـیاب  ناـسنا  ( 66") هسفنل هتحیـصنک  هاخا  مکنم  لـجرلا  صنیل  : " دومرف مالـسا  گرزب 
نارگید زا  ار  دوخ  دناوتن  سکچیه  ات  ، دسانش یم  لوؤسم  رگیدکی  ربارب  رد  ار  ناملسم  دارفا  همه  مالـسا  نتـشیوخ . يارب  هک  دشاب  اشوک 
رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رم  الا  تلکاوت  یتما  اذا  : " دومرف مالـسا  ردقیلاع  ربهر  دشاب . هتـشادن  راک  ناشیادب  کین و  هب  دنادب و  ادج 

. دنـشاب ناهج  نیمه  رد  یهلا  رفیک  راظتنا  رد  ، دـننز زابرـس  رکنم  زا  یهن  فورعمبرما و  زا  نم  ناوریپ  هاـگره  ( 67") هللا نم  عاقوباون  ذایلف 
زا دـندمآ  رد  نایوما  تموکح  ذوفن  تحت  ، دـندییارگ مالـسا  هب  مود  هفیلخ  نایهاپـس  هلیـسوب  هک  يزور  زا  ، قشمد ًاصوصخم  ماـش و  مدرم 

نوچ درک و  تموکح  ناشیا  رب  نایفس  یبا  نب  دیزی  مهدجیه  لاس  ات  مالسا ـ  هاپس  ربارب  رد  ماش  میلست  لاس  ینعی  يرجه ـ  مهدراهچ  لاس 
رگید قطانم  یـضعب  ماش و  رب  يرجه  ملهچ  لاس  ات  هیواعم  دـش . وا  نیـشناج  هیواعم  شردارب  ، تشذـگرد نوعاـط  رثا  رب  لاـس  نآ  رد  يو 

لاس 60 ات  درک و  لخاد  شیوخ  تموکح  ورملق  رد  ار  مالسا  ناهج  رسارس  ، دیسر تداهـش  هب  (ع ) یلع هک  لاس  نیا  رد  درک و  ینارمکح 
قشمد هب  شناگدنامزاب  دورو  و  (ع ) نیسح تداهش  لاس  يرجه  لاس 61  دیسر . دیزی  شرسپ  هب  تبون  سپ  نآ  زا  تفای . ماود  شتموکح 

نامرهق زا 99نانز  هحفص 94 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ـ ) (ع یلع يانثتـسا  هب  افلخ ـ ! ذوفن  تحت  هتـشگ و  جراخ  مور  ناروطارپما  ذوفن  ورملق  زا  هک  تسا  لاس  قشمد 47  تسا . يریسا  سابل  رد 
ریز رد  نایوما  تسا . هدرک  غیلبت  يوما  موش  تسایـس  هک  دـنا  هدـش  انـشآ  یمالـسا  اب  قشمد  مدرم  ، نرق مین  تدـم  نیا  رد  تسا . هدـمآرد 

تیب لها  مهـس  نایم  نیا  رد  دنا ـ  هتـشاد  رودب  مالـسا  تقیقح  زا  ار  مدرم  هتخادرپ و  یلهاج  موش  ننـس  غیلبت  جـیورت و  هب  مالـسا  کسام 
مدرم هک  يراتفر  تسا !؟ هزادنا  هچ  هک  دز  سدـح  ناوت  یم  ، تساهدـش دراو  مالـسا  تقیقح  هب  هک  ییاه  همدـص  اهتنایخ و  نیا  زا  ، ربمایپ

نـشور یبوخب  ار  تقیقح  نیا  ، تسا هدرک  طبـض  تبث و  ار  نآ  تایئزج  مامت  خیرات  دنا و  هدرک  تیب  لها  اب  نایوما  زا  يرادـبناجب  قشمد 
هبطخ ناریـسا و  دورو  ، دیـشخب قیمع  ریثأت  ، ماش مدرم  راکفا  نتخاس  رادـیب  ندرک و  نشور  رد  هک  یلماع  هناـگی  ، لاـح نیع  رد  دزاـس . یم 
هوحن هب  هجوت  اب  مدرم  هک  ییاهتـشادرب  قشمد و  طیحم  دوب  نینچ  دـندرک . داریا  بسانم  ياهتـصرف  رد  مادـک  ره  هک  هک  دوب  یجیهم  ياه 

یئاهیلحتو هیزجت  هب  هجوت  اب  دندش و  رادیب  رتدوز  هچ  ره  رکفنشور  دارفا  اما  دنشاب ! هتشاد  ناریـسا  ناوراک  هرابرد  دنتـسناوت  یم  ناشتیبرت 
ناگدنامزاب هکنآ  زا  شیپ  دنهد . صیخـشت  ار  تیعقاو  ، دیزی یتاغیلبت  ياهوگدـنلب  مغریلع  دنتـسناوت  ، دـندرک یم  یعامتجا  ثداوح  زا  هک 

هناهاگآ هک  میروخ  یمرب  يدارفا  هب  ، دننادرگ راومه  ، دارفا هنوگنیا  ندش  نشور  يارب  ار  هنیمز  دنناوتب  ، نیـشتآ ياهقطن  داریا  اب  (ع ) نیـسح
اهاطخ ربارب  رد  هکنیاب  هجوت  اب  ، دارفا نیا  زا  یضعب  دندش . یمن  بکترم  شیوخ  تواضق  هوحن  رد  یهابتـشا  هنوگچیه  دنتـشادیمرب و  مدق 

هک دنتشاد  یم  نایب  یقیاقح  دندمآ و  یم  نخسب  عقومب  ، دنتـسناد یم  هانگ  ار  توکـس  یـشومخ و  ، نایوما رگید  دیزی و  ياهیراکتیانج  و 
هک درکیم  داجیا  کـچوک  یجوم  ، دـندادیم ناـشن  اـهنیا  هک  یلمعلا  سکع  هتبلا  هدوب . رثؤم  ـالماک  مدرم  ندرک  رادـیب  دـیزی و  یئاوسررد 

داریا و ... (ع ) داجـس ماما  بنیز و  هک  ییاهقطن  اما  دـش . یم  وحم  ناـشیا  موش  تاـغیلبت  هلیـسوب  ناـیوما و  گـنرین  راـشف و  ریز  رد  يدوزب 
ار شمان  دیاب  هک  یناشخرد  ياه  هرهچ  زا  یکی  دنادرگ ! وحم  ار  نآ  تسناوتن  یتردق  چـیه  هک  دروآ  دوجوب  میظع  یجوم  نانچ  ، دـندرک
! تسا دـیزی  رـسمه  ، رماع نب  هللادـبع  رتخد  ، دـنه ، داد رارق  شیاتـس  دروم  اروا  ، باتک نیا  هتـسجرب  نانامرهق  فیدر  رد  درک و  داـی  تمظعب 

یم مه  بوخ  ًاعبط  تسا و  رادروخرب  یعامتجا  يدام و  ياهتیعقوم  نیرتیلاع  زا  مالسا ـ  ناهج  همه  ای  قشمد ـ  لوا  يوناب  یناونعب  هک  ، دنه
هاج يادف  ار  دوخ  حیحص  صیخـشت  تیناسنا و  نادجو و  دناوتیمن  ، دراد یگتـسب  اهتواسق  اهتیانج و  نیمهب  تیعقوم ! ماقم و  نیا  هک  دمهف 

تحت هکنیا  رب  هوالع  هدرک و  یگدنز  (ع ) نیـسح هناخ  رد  یلاس  دنچ  وا  هک  صوصخب  دـشورفب ! نایوما  رگید  دـیزی و  هب  ای  دـنک  ماقم  و 
زین وا  هداوناـخ  اـب  دسانـش و  یم  همه  زا  رتهب  ار  وا  ، هدرک تلیـضف  لاـمک و  بسک  وا  زا  هتفرگ و  رارق  وا  میظع  تیـصخش  قـالخا و  ریثأـت 
قح وا  تساادـج . قشمد  مدرم  نینچمه  نایوما و  ریاس  دـیزی و  یگداوناخ  طـیحم  باـسح  زا  ، دـنه باـسح  سپ  دراد . کـیدزن  یئانـشآ 

. تسا هداد  رارق  دوخ  یگدنز  همانرب  هحولرس  رد  ، شیالآ یب  كاپ و  ینامیا  اب  هتخومآ و  ربمایپ  نادناخ  زا  ار  تقیقح  يرادساپ  یسانش و 
ياهرهوگ اما  تسا . هداهن  وا  رب  مه  ار  يو  يرسمه  مان  هدناشک و  يا  هفرح  راکتیانج  کی  خاکب  ار  وا  ریدقت  تسد  العف  هک  تسا  تسار 

شوگب ار  دوخ  ضارتعا  کناب  دمآرد و  ادصب  عقومب  ، دـنه دـنهد . یمن  تسد  زا  ار  دوخ  تمیق  شزرا و  دـنتفیب  هک  مه  رازنجل  رد  یتمیق 
رد ار  (ع ) نیـسح ناگدنامزاب  ناریـسا و  تسا . هدیناشک  جوا  هب  ار  تیانج  یمرـش و  یب  راک  هک  تسا  رورغم  نانچ  دـیزی  دـناسر . ناگمه 

يداش تمالع  مه  دشاب و  تموکح  نافلاخم  تربع  هیام  مه  ات  ، هتخیوآ خاک  رد  رب  ار  نیسح  هدیرب  رس  هتشاد و  هاگن  ، طیارش نیرت  تخس 
... يداصتقا و یـسایس و  هطبار  قشمد  اب  هک  یجراـخ  لود  یـسایس  ناگدـنیامن  يارفـس و  قشمد و  لاـجر  ماـمت  ، رگید يوس  زا  رورـس ! و 

کیربـت دـننک و  تکرـش  تسا  هدرک  مهارف  دوخ  ناـشخرد ! يزوریپ  تبـسانمب  دـیزی  هک  یگرزب  نشجرد  اـت  دـنا  هدـش  توـعد  ، دنتـشاد
خاـکب اـج  همه  زا  ربخ  یب  هک  ییاـج  رد  دوش و  دـنلب  ضارتعا  تفلاـخم و  همزمز  رگا  ، ساـسحا هظحل  نیا  رد  هک  تسا  یهیدـب  دـنیوگب !

رثؤم و رایـسب  دنوش  نشور  يردق  ، دننک یم  هتکید  اهنآ  يارب  دیزی  نایوگنخـس  هچنآ  زج  ، دـننادیمن چـیه  دـنا و  هدـش  هدـناوخ  ارف  قشمد 
دیزی ياهتیانج  يور  زا  هدرپ  دنناوتب  هک  دیآ  یمن  شیپ  یتصرف  مهارسا  يارب  هک : تسا  هدش  میظنت  يروط  سلجم  ًاملـسم  تسا . شزرارپ 

يزوریپ و اب  ار  دوخ  گرزب  تلاسر  دریگ و  هدهعرب  ار  ساسح  رایـسب  شقن  نیا  دناوت  یم  هک  یـسک  نیرتهب  دننک . اوسر  ار  وا  دنرادرب و 
هرابرد دنهد و  یم  تیمها  نآ  هب  دنونـش و  یم  همه  ، تسا دیزی  دوخ  رـسمه  هکنیا  رطاخب  ار  وا  ضارتعا  تسا . دـنه  ، دـهد ماجنا  تیقفوم 
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بجعت و زا  هـک  ار  راـضح  هجوـت  دـش  سلجم  دراو  همیـسارس  ، زور نآ  ياهتنـس  ماـمت  فـالخرب  دـنه  دـننک . یم  تـقد  نآ  هـلمج  هـلمج 
یـضار هنوگچ  ، تسا تفالخ  خاک  هتـسجرب  زاتمم و  يوناب  ـالعف  هک  دـنه  دوب . یبیجع  زیچ  درک . بلج  دوخب  ، دـندوب هدـنام  هریخ  ، تریح

یلیخ ، هیـضق هک  دندیمهف  همه  دزادرپ . ضارتعا  هب  ، هدراذگ سلجمب  مدق  دنکن و  تیاعر  ار  تافیرـشت  اهتنـس و  نینچ  نیا  هک  تسا  هدـش 
یـسررب هب  دـیاب  نونکا  مه  زا  نیارباـنب  دـشاب ! ناـهنپ  يا  هساـک  مین  ، هساـک نیا  ریز  رد  دـیاب  ، اـهیزاس رهاـظ  همه  نیا  مغریلع  تسا و  مهم 

ربارب رد  ، دوب دهاجم  ینامرهق  ریظن و  مک  یـسانش  عقوم  هک  ، دنه يرآ  تشادرب . دیزی  ياهتیانج  رارـسا و  يور  زا  هدرپ  تخادرپ و  ثداوح 
(68 (!؟ يا هتخیوآ  نم  هناخ  رد  رب  ار  ادخ  ربمایپ  رتخد  همطاف  رـسپ  رـس  ایآ  دیزی ! تفگ ـ : نینچ  ، سلجم راضح  هدز  تهب  هریخ و  نامـشچ 
یناملـسم و زا  مد  امـش  دیوگب : دـهاوخیم  وا  تسا . هدرک  هیکت  یـساسح  بلطم  يور  ، هاتوک ضارتعا  نیمه  رد  دـنه  دـینک ! تقد  تسرد 

ردام ردپ و  نآ  راذگناینب  هک  دیا  هدروآ  تسدب  یمالـسا  نامه  تکرب  زا  ار  تورثو  تردق  ذوفن و  نیا  دـینز و  یم  ادـخ  ربمایپ  زا  يوریپ 
ياهبوچ رعاش ـ : نآ  هتفگب  تسا !؟ یـضارتعا  هچ  ، رت هدنبوک  رتالاب و  نیا  زا  تسا ! نازیوآ  خاک  نیا  رد  رب  شرـس  هک  تسا  نیـسح  نیمه 

تیعبت امـش  زا  شنادنزرف  ، روتـسد مادک  قبط  دنرادیم ـ ! ياپب  ربنم  نامه  ياپ  رد  ار  وا  نادـنزرف  و  دـننک ـ ! یم  میظعت  وا  رطاخب  ار  شربنم 
يارب زین  تیب  لـها  دوخ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یتـح  ( 69 !) دـیا هدوب  وا  نارای  باحـصا و  هک  تسا  نیا  امـش  راختفا  هکنآ  لاح  دـننک ـ !!

نشور و لئالد  مکحم و  قطنم  زا  رظن  فرـص  اهنآ  دندرکیم . رایـسب  هدافتـسا  ، هبنج نیا  زا  ، دـیزی ندرک  اوسر  مدرم و  راکفا  ندرک  نشور 
دندرک و یم  ار  هدافتسا  رثکادح  دیزی  هیلع  رب  ، زیت هدنرب و  حالس  نیا  زا  ، دنتـشاد شنراکمه  دیزی و  تیموکحم  يارب  هک  يراکنا  لباقریغ 
زج يا  هراچ  ، ساسح عقوم  نیا  رد  مه  وا  دوب ؟ هچ  رکفنشور  دیشر  يوناب  نیا  ربارب  رد  دیزی  لمعلا  سکع  مینیبب  الاح  دوب . نیمه  مه  قح 

یلاح رد  ورنیا  زا  دباتشب . دنه  يوسب  دزیخرب و  ياج  زا  ارجام  نداد  همتاخ  دنه و  ندرک  شوماخ  ياربو  دنکشب  ار  اهتنـس  هک  تشادن  نیا 
تساخرب و ياج  زا  رایتخا  یب  ، تسا هدـش  یثنخ  ، دـنه ضارتعا  دایرف  هلیـسوب  ، يو تموکح  هنانئاخ  ياه  هشقن  تاغیلبت و  مامت  دـیدیم  هک 

شزاون فطل و  دروم  ار  دنه  ، سانش عقوم  ره و  ام  رگتـسایس  کی  هرهچ  رد  سپـس  دنکفا و  دنه  رب  یـششوپ  ادتبا  دیناسر . دنه  هب  ار  دوخ 
شیرق صلاخ  صاخ و  وا  زیرب . کشا  ، ربمایپ رتخد  رـسپ  رب  یهاوخ  یم  هچره  ، دنه يا  تفگ ـ : نینچ  يو ! زا  ییوجلد  نمـض  و  داد ! رارق 
جرخب اجنیا  رد  دیزی  هک  یتراهم  دشکب ! ار  وا  ادخ  تخیر . ار  وا  نوخ  درک و  باتش  نیـسح  راک  رد  هک  ، دایز رـسپ  رب  نعل  نیرفن و  تسا .
رامـشب وا  ياهیرـس  دوخ  زا  ار  گرزب  تیانج  نیا  تخادـنا و  دایز  نبا  ندرگب  ار  نیـسح  لتق  هاـنگ  درک و  هئربت  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  داد ،

نیا ندومیپ  اما  داهن . مدـق  يا  هزات  هارب  نارگید  بیرف  لاـفغا و  يارب  دـنکفا و  تقیقح  هرهچ  رب  يا  هزاـت  هدرپ  مه  زاـب  بیترتنیدـب  دروآ .
. دهدب يدازآ  يردق  ار  اهنآ  دهاکب و  (ع ) نیـسح ناگدنامزابب  تبـسن  اهتیدودحمو  اهیریگتخـس  زا  سپ  نیا  زا  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  ، هار

دجـسم رد  هک  دش  ادیپ  تصرف  نیا  شترـضح  يارب  هک  اجنآ  ات  دوزفا . (ع ) داجـس ماما  تامارتحا  رب  زورب  زور  درک و  ار  راک  نیمه  راچان 
نایاپ ( 70 .) دیوگب نخس  نایوما  ياهتیانج  هرابرد  قشمد  مدرم  هدوت  اب  دنیشن و  ربنم  زارف  رب  ، قشمد گرزب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
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