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ع)  ) نیسح ماما  مایق 

باتک تاصخشم 

گنهرف رشن  رتفد  نارهت   : رشن تاصخشم  يدیهش  رفعج  فیلات  نیسح ع /  مایق   : روآدیدپ مان  ناونع و   1297 رفعج - ، يدیهش   : هسانشرس
-430-964 لایر ؛  31050-471-430-964  : کباش ( 6 اههصالخ  :) تسورف مس  x21 5/10 79 ص  : يرهاظ تاصخشم  یمالسا 1376 .
-471-430-964 لایر ؛  31050-471-430-964 لایر ؛  31050-471-430-964 لایر ؛  31050-471-430-964 لایر ؛  31050-471
-471-430-964 لاــیر ؛  31050-471-430-964 لاــیر ؛  31050-471-430-964 لاــیر ؛  31050-471-430-964 لاــیر ؛  31050
 . نیـسح ع ماـما  ماـیق  هصـالخ  یلـصا  ناوـنع   : تشادداـی یکرت   : تشادداـی یلبق  یـسیونتسرهف   : یـسیون تسرهف  تیعـضو  لاـیر  31050

لایر  3500 مشـش 1381 ؛ پاچ   : تشادداـی لاـیر   1378  : مراهچ 2200 پاـچ   : تشادداـی لاـیر   12500 مود 1377 ؛ پاچ   : تشادداـی
لایر مراهچ 22001378  پاـچ   : تشادداـی لاـیر   3600 متـشه 1382 ؛ پاـچ   : تشادداـی لاـیر   3500 متفه 1381 ؛ پاـچ   : تشادداـی

تروصهب هماـنباتک   : تشادداـی  ISBN-964-430-971-3 لاـیر  4400 مـهن 1382 ؛ پاـچ   : تشادداـی  ISBN 964-6406-05-x:
هسانش ق61  البرک ، هعقاو   : عوضوم  4 موس ق61 -  ماما  یلع ع ،  نبنیـسح   : عوضوم نیـسح ع  ماما  مایق  هصـالخ  : رگید ناونع  سیونریز 

یسانشباتک هرامش   297/953  : ییوید يدـنب  هدر  BP41/4/ش85ق9045 1373   : هرگنک يدـنب  هدر  یمالـسا  گنهرف  رـشن  رتفد   : هدوزفا
م2976-77  : یلم

همدقم

ریخا ياهلاس  لوصحم  رـضاح  باـتک  يدـنب  لـصف  بیترت و  نیرهاـطلا . هلآ  دـمحم و  یلع  هللا  یلـص  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  همدـقم 
يهثداح نیا  يهرابرد  متـساوخیم  رتشیپ -  مه  دیاش  شیپ و  لاس  تسیب  زا  ینعی  زابرید -  زا  هدشن . هتـشون  یگزاتب  نآ  بلاطم  اما  تسا ،

لد زا  هک  یقرب  نوچ  يدنچ  ره  دیدرگن و  شومارف  هاگچیه  راک  يهرطاخ  نکیل  تشادیم ؛ زاب  ارم  یعنام  نامز  ره  مسیونب و  یباتک  مهم 
رتشیب نامز  تشذگ  اب  دش . راذگاو  دـعب  لاس  يهدـهع  هب  لاس  نیا  ادرف و  هب  زورما  يهفیظو  درکیم . نشور  ار  نهذ  يهحفـص  دـهجب  ربا 

لاس دنچ  مدیجنـس . رتفرژ  يرگید  اب  ار  کی  ره  يهطبار  مدرک و  بترم  نهذ  رد  ار  هثداح  تایئزج  راب  ره  مدیـشیدنا و  رتهب  مدناوخ و 
زا یکی  رد  دوـب  دوـجوم  هدــنکارپ  ياـهتشاددای  رد  اـی  متــشاد  رطاـخ  رد  هـچنآ  زا  ياهصـالخ  مرحم  هاـم  ندیــسرارف  تبــسانمب  شیپ 
هک اجنآ  ات  دنتخاس ، دوخ  تیانع  لومشم  ارم  نفلت  همان و  اب  نایانشآ  ناتسود و  زا  رایسب  یهورگ  تشگ . رشتنم  نارهت  رـصع  ياههمانزور 
زا اـت  دوب  یـشان  ناگدـنناوخ  فطل  زا  رتـشیب  هک  اـهتیانع  نیا  ددرگ . رـشتنم  همجرت و  یبرع  هب  هلاـقم  نآ  تساوـخ  نادنمـشناد  زا  یکی 

نیا رد  باـتک  هک  درک  اـضتقا  نینچ  راـگدرورپ  تساوخ  مزاـس . هداـمآ  پاـچ  يارب  ار  باـتک  مشوکب و  اـت  دـیدرگ  بجوـم  رثا ، تیمها 
خیرات و  تسین ، هزات  هثداح  نیا  خیرات  اب  هدنـسیون  یئانـشآ  متـشون  هچنانچ  ددرگ . هضرع  نادنمهقالع  نابلاط و  هب  تروص  نیدـب  اهزور ،

یتـح دـیدج و  میدـق و  لـصفم ، لـمجم و  ياهخـیرات  زا  تسا  هدوب  رودـقم  هک  اـجنآ  اـت  ار  ناتـساد  نیا  درذـگیم . لاـس  هاـجنپ  زا  نآ 
رظن زا  هدـش  هتـشون  هراب  نیا  رد  هک  ار  یئاـهباتک  رتشیب  میوگب  رگا  و  ماهدینـش . نآ  نیا و  زا  اـی  ماهدـناوخ و  ررکم  اـهلتقم  و  اـههموظنم ،

ناگدنـسیون ضعب  هتـشذگ و  ناسیون  خیرات  رگید  نوچمه  زین  نم  يهدیقع  تسخن  دادیور ، نیا  للع  يهرابرد  تسین . هغلابم  ماهدنارذگ 
رگید هحفـص 4 )  ) ياهنوگب زین  ار  هثداح  نیا  هک  دـش  ببـس  مالـسا ، زاغآ  يهلاس  هاجنپ  خـیرات  رد  هعقاو  دـنچ  یـسررب  نکیل  دوب ، زورما 

زا یمهم  شخب  متـسناد  هک  دـش  نیا  اهیـسررب  نیا  يهجیتـن  مباـیرد . تـسا  هدوـب  هکناـنچ  ارنآ  یقیقح  لـلع  اـی  تـلع  اـت  مـنک  یـسررب 
ناگدنیآ دناهدروآ و  ملقب  هتشذگ  ناسیون  خیرات  هک  تسا  نانچ  هن  یسابع -  لوا  رصع  ات  زاغآ ، زا  صوصخب  مالسا -  خیرات  ياههثداح 

يهثداح دنچ  يهرابرد  قیقحت  دناشک ، وجتـسج  هب  سپـس  تخادنا و  دیدرت  هب  هراب  نیا  رد  ارم  هچنآ  دناهتفریذپ . ملـسم  لصا  ناونعب  ارنآ 
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ناتـساد قینارغ ، ناتـساد  دوش . یـسررب  تسیابیم  مدوب  نآ  نتـشون  راک  رد  هک  ییاههلاقم  اهباتک و  تبـسانمب  هک  دوب  کچوک  رهاـظب 
تبـسن ع )  ) یلع رـصع  جراوخب  هک  ییاهتیانج  ع )  ) یلع لتق  رد  جراوخ  يهئطوت  ناـمثع ، رمع و  ندـش  هتـشک  لـلع  اـی  تلع  وناـبرهش ،

رد نارگید  يربط و  نوچ  حول  هداس  ناخروم  هک  لیبق  نیا  زا  یئاهناتساد  و  نآرق ، هب  وا  ندوزفا  حرسیبا و  نب  هللادبع  نب  دعـس  دناهداد ،
رد تسا . هدیدرگ  مالـسا  نادناعم  ناسانـش و  قرـش  يارب  يزیواتـسد  لصایب  ياهناتـساد  نآ  ضعب  هنافـسأتم  و  دـناهدروآ ، دوخ  باتک 

نانآ هک  سوسفا  اما  تسا ؛ هدادـن  خر  دناهتـشون  نیرید  ناخروم  هک  تروص  نادـب  عیاقو  نیا  رتشیب  متـسناد  هک  دوب  اهیـسررب  نیا  ناـیاپ 
تسا یخیرات  يهثداح  رتمک  هک  دش  ملسم  دناهتسب . هیاریپ  نادب  دناهتسناوتیم ، دناهتساوخیم و  هک  اجنآ  ات  زین  دعب  ناخروم  دناهتـشون و 

. دشاب هدشن  نوگرگد  نآ  تقیقح  هدنام و  رانکرب  فلتخم  بهاذم  ینید ، تابـصعت  ای  نایـسابع و  نایوما و  یـسایس  تاغیلبت  گنر  زا  هک 
هب اهلاس  نآ  خیرات  نتم  ندناوخ  دشاب -  مه  لامتحا  هنظم و  ساسا  رب  دـنچ  ره  یخیرات -  تقیقح  تفایرد  يارب  هک  مدیـسر  هجیتن  نیاب 

یملع يهویش  هکنانچ  دیجنس ، یعامتجا  يداصتقا و  یئایفارغج ، عضو  هلمج  زا  طیارش ، رگید  اب  ار  خیرات  دیاب  هکلب  تسین ، یفاک  یئاهنت 
دوخ فالخا  رب  تهج  نیا  زا  دناهدرک و  يرایسب  ششوک  عیاقو  طبض  رد  دنچ  ره  نیـشیپ  ناخروم  تسا . نیمه  مه  زورما  ناسیون  خیرات 

، تشاد دیاب  روذعم  ار  نانآ  هراب  نیا  رد  تسا و  هدشن  مزال  طیارـش  تیاعر  دیاب  هکنانچ  نآ  قیقحت  لیلحت و  رد  اما  دـنراد ، گرزب  یقح 
هدـمآ باتک  نتم  رد  هکنانچ  لاح  رهب  تسا . هدوشگ  ناگدـنهوژپ  يورب  رـضاح  هتـشذگ و  نرق  یملع  ياهـشالت  هک  تسا  یهار  نیا  هچ 

نیا لیلحت  يهرابرد  دش . دهاوخ  هتـشادرب  تیمها  رپ  عیاقو  زا  يرایـسب  يور  زا  هدرپ  دوش ، یـسررب  ون  یـشنیب  اب  مالـسا  خیرات  رگا  تسا ،
عیاقو رگید  اب  هدیجنس و  يرگید  اب  یکی  ار  اهدادیور  ماهدرکن و  غیرد  ششوک  زا  تسا  هدوب  نکمم  هک  اجنآ  ات  ماهتشون ، هکنانچ  هثداح 

رد رییغت  يراکتـسد و  لامتحا  هچ  ماهدرک  هدافتـسا  تسا  هدوب  هثداح  هب  رتکیدزن  هچنآب  ذـخآم  زا  بلاطم  نتـشون  ماگنهب  ماهدرک . هسیاقم 
نرق زا  زین  دعب  ياههتشون  هب  یـسررب ، ماگنه  اما  تسا . هتـشاد  رکذ  روخ  رد  یبلاطم  هحفـص 5 )  ) هک باتک  ود  کی  رگم  تسا ، رتمک  نآ 
افلخ رـصع  نایاپ  ات  مالـسا  یعامتجا  یـسایس و  عضو  یـسررب  يارب  تسا . هدـش  هعجارم  هدوب  رـسیم  هک  اجنآ  اـت  رـضاح ، رـصع  اـت  مجنپ 
نامز اب  یبتک  دنس  نیرتمیدق  ماهتشون ، هکنانچ  تسا . هدنامن  رود  رظن  زا  زین  دنراد  هعلاطم  مالسا  رد  هک  یبرغ  ناخروم  یضعب  ياهباتک 
هنوگ ره  باکترا  زا  ار  ام  يهمه  گرزب  دنوادخ  تسین . كرادم  نیمه  هب  دانتـسا  زج  ياهراچ  اما  دراد ، هلـصاف  نرق  ود  دودح  رد  هثداح 

هحفص 6)  ) تفه هاجنپ و  دصیس و  رازهکی و  هام  دنفسا  نارهت . يدیهش  رفعج  دیس  نیمآ ! دراد . زاب  اطخ 

(18 رمز :  ) هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتسی  نیذلا 

ون زا  هک  ياهثداح  ار . نآ  نیرتوکین  دننکیم  يوریپ  سپ  ار  نخـس  دنونـشیم  هک  نانآ  ( 18 رمز :  ) هنسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذلا 
نآ یگنوگچ  زا  هن - ای  دنشاب  ناملسم  مالـسا - خیرات  اب  نایانـشآ  يهمه  تسا . هدادن  خر  یگزات  هب  ماهتـساخرب  وجتـسج  هب  نآ  يهرابرد 
اپرب اهسلجم  هتخاـس و  اـههیثرم  هدورـس ، اهرعـش  هتـشون ، اـهباتک  نآ  نوماریپ  دـناهدرک . ثحب  نآ  زا  تسا  لاـس  رازه  زا  شیب  دـنهاگآ .

اهرازه دناهتخیر ، کشا  هدمآ  مه  درگ  نآ  يهرطاخ  نتـشاد  هاگن  هدنز  يارب  نت  اهنویلیم  لاس  دنچ  دصیـس و  رازه و  لوط  رد  دناهتـشاد .
یحیسم و نت  اههد  و  یعیش ، ینس  نت ، اهدص  نرق  هدزیس  زا  شیب  لوط  رد  دناهتشک . هدش و  هتـشک  نآ  يهرطاخ  يرادساپ  هار  رد  ناسنا ،

رتشیب دوخ - تفایرد  ای  هاوخلد و  قباـطم  ار -  هثداـح  ناـمرهق  دـناهدرک . لـیلحت  هیزجت و  ار  نآ  یعون  هب  کـی  ره  رگید  ياهـشیک  وریپ 
نانیا دناهدیمان . یبلط  تردق  ای  ینامرهق و  يراکادف ، یهاوخ ، تلادع  ار  وا  ندش  هتشک  شـشوک و  دناهتفرگ . هدرخ  وا  رب  رتمک  هدوتس و 
هثداح يهنیآ  رد  ار  دوخ  ناـشیا  زا  ياهتـسد  دناهتـسجیم و  ار  تسار  هار  ناـنآ  زا  يرایـسب  نم  رظن  زا  . دنتـسه هدوب و  دازآ  دوخ  راـک  رد 
داقتعا یفاص  يهتخابلد  نایعیـش  نوچ  هن  نم  دـناهدروآ . هدـیدپ  يرهظم  شیوخ  ياههشیدـنا  اهوزرآ و  زا  سپـس  هتـسیرگن ، هحفص 7 ) )

- حیسم ماقم  اب  ار  وا  ماقم  تواضق  نینچ  اب  ات  دوش ، هعیـش  ناراکهانگ  یجنایم  راگدرورپ  دزن  ات  داد  نتـشکب  ار  دوخ  وا  میوگب  مهاوخیم 
وجارجام و یـضاران ، ار  وا  مهدزون  نرق  ياپورا  ناسیون  خـیرات  يهتفیـش  نایقرـش  یـضعب  نوچ  هن  و  منک ، دـننامه  نایاسرت - يهدـید  رد 
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ار وا  رادرک  شیوخ ، دـیاقع  راـکفا و  هیجوت  يارب  زور ، رازاـب  نادنـسرخان  یـضعب  نوچ  هن  و  منادیم . قشمد  یبرع  یلم  میژر  رگنایـصع 
نانیا زا  کی  ره  مزاسب . یتسیلایسوس  میژر  ناهاوخ  يروتاتکید و  تموکح  فلاخم  یهاوخیدازآ  يور  زا  ات  مروآیم  دوخ  ياعدم  لیلد 

، خیرات لیلحت  رد  شور  نینچ  اب  اما  دـننک ، هیجوت  تسا - هدوب  هک  نانچ  نآ  هن  دـنهاوخیم - دوخ  هک  نانچ  نآ  ار  هثداح  نیا  دـنناوتیم ،
یبهذم و غیلبت  یـسیونلتقم ، اهتشاددای  نیا  نتـشون  زا  نم  دوصقم  نینچمه  تسا . یجراخ  تقیقح  دش  دـهاوخ  هداد  ناشن  رتمک  هچنآ 
. داد خر  ارچ  داد  خر  هچنآ  منادـب  دوـخ  اـت  ماهدیـشوک  نآ  يدـنبهقبط  دانـسا و  يروآدرگ  ماـگنه  هـب  نـم  تـسین . خـیرات  نتـشون  یتـح 

تواـضق ضرعم  رد  مشاـب -  هتفاـیرد  مراودـیما  هک  ار -  خـساپ  نآ  هاـگنآ  دوش ، هداد  ثداوـح  يـالبال  زا  ارچ  نیا  خـساپ  اـت  ماهدیـشوک 
نونکا داد و  خر  دوب  هک  تروص  ره  هب  هثداح  نآ  اریز  تسین . هثداح  رطاخ  هب  دوخ  اهنت  ارچ  نیا  خساپ  ندرک  ادیپ  مراذـگب . ناگدـنناوخ 

یکی نآ  ياهدادـیور  هک  یخیرات  تسا ، خـیرات  زا  یئزج  دوخ  هثداح  نآ  مینیبیم  میرگنب  تسرد  نوچ  اـما  تسا . هتـشذگ  نآ  رب  اـهنرق 
مهرد شرتسگ و  يدنت ، يدنک و  اب  ناکم ، نامز و  فلتخم  طیارـش  رد  دنچ  ره  نآ  ریـس  هک  گرزب  یندمت  خیرات  تسا . يرگید  لولعم 
رگید ياـهتهج  زا  دـشاب  هدـش  دـنک  نآ  ریـس  یتـهج  زا  رگا  مه  رـصع  نیا  رد  یتـح  تسا . هدـشن  فقوتم  هاـگچیه  هدوـب ، هارمه  یگتفر ،

تایاور و ماهتفرگ . هحفـص 8 )  ) هدیدان ار  دوخ  تادقتعم  نید و  مبایب  ار  تسرد  خساپ  هکنآ  يارب  تسا . هدش  رتریگارف  رتيوق و  شداعبا 
طیارـش تسرد ، خیرات  زا  هتـشذگ  هک  ماهتـشون  ار  نآ  همه ، نایم  زا  ماهتـشاذگ و  مه  رانک  ار  نرق  کی  زا  شیب  ضیقن  دض و  ياهناتـساد 

رتمک هتـشذگ  رد  هک  ماهتـسیرگن  هثداح  نیدب  ياهیواز  زا  باتک  نیا  رد  نم  دنکیم . دییأت  ار  نآ  زین  یعامتجا  يداصتقا و  ینید ، یمیلقا ،
. دوب دهاوخ  هدنیآ  لاح و  يارب  یتربع  ماهدروآ  تسدب  هچنآ  مراد  نیقی  مشاب ، هتفای  قیفوت  یـششوک  نینچ  رد  رگا  دناهدرک . هجوت  نادـب 
هب دنداد و  يرای  يهدـعو  فدـه و  نادـب  ندیـسر  يارب  هک  نانآ  دـیگنج و  نآ  يارب  وا  هچنآ  تسا ، هدـش  هتـشک  هثداح  نامرهق  رگا  هچ 

هحفص 9) . ) دوب دنهاوخ  دنتسه و  هدوب و  ناوارف  خیرات  لوط  رد  دندرکن  ای  دندرک  افو  دوخ  يهدعو 

11 و 12) رجفلا :  ) داسفلا اهیف  اورثکاف  دالبلا  یف  اوغط  نیذلا 

رگا دـندرک . رایـسب  یهابت  نآ  رد  دـندیزرو و  نایغط  اهرهـش  رد  هک  نانآ  و 12 )  11 رجفلا :  ) داسفلا اهیف  اورثکاف  دـالبلا  یف  اوغط  نیذـلا 
ياهجیتن نینچ  هب  تسا  نکمم  دنک ، لیلحت  ار  يرجه  مکی  تصش و  لاس  يهثداح  مالسا ، خیرات  لاس  یـسرد  عبتت  اب  اهنت  دهاوخب  یـسک 
یمالـسا تموکح  میژر  لوصا  زا  یـضعب  ای  لوصا و  جـیردتب ، هیواـعم  تموکح  نارود  ناـیاپ  اـت  ناـمثع  تفـالخ  مود  يهمین  زا  دـسرب :

نآ زا  دیـسر ، جوا  يهطقن  هب  ینوگرگد  نیا  هیواعم  تموکح  رد  تشگ . دیدپ  نید  رد  اهتعدب  ناناملـسم  حالطـصا  هب  دش و  نوگرگد 
دانتـسا هب  ای  یعرـش  زوجم  نودب  لاوما  يهرداصم  اهدیعبت ، اهلتق ، دیدرگ . خوسنم  ابیرقت ، تسا ، نید  نیا  یلـصا  نکر  هک  تلادع  هلمج 

نیا روهظ  تفای . جاور  صوصخم ، يرکفت  زرط  نتـشاد  ای  صاخ ، یبهذـم  هب  ندـیورگ  رطاخب  رازآ  هجنکـش و  داـقتنا ، لـباق  ياـهزوجم 
رـسارس رد  اما  تخاس . شروش  ياـیهم  ار  زور  نآ  ناتـسبرع  يهعماـج  دـش و  یـضاران  مدرم  عیرـس  دـشر  ندـمآ و  دـیدپ  ببـس  اهتعدـب 

ماش يزکرم  تردق  عنام ، نیا  دـنتفارد . هحفـص 10 )  ) يو نالماع  اب  ای  يو  اب  نادونـشخان ، دادیمن  لاجم  گرزب  یعنام  هیواعم  یناگدنز 
رگید يوس  زا  نانآ  یفخم  راکـشآ و  نارومأم  نامکاح و  لمع  تدش  يرایـشوه و  وس و  کی  زا  رادمامز  ینادراک  یکریز و  يهیاس  رد 
گرم درکیم . یبوکرـس  تدـم  نیرتهاتوک  رد  ار  هئطوت  ره  تخیریم و  مهرد  ار  یفلاخم  عاـمتجا  ره  عاـضوا ، رب  هاگتـسد  طلـست  دوب .

نتشادن زا  هتشذگ  هک  ار  دیزی  دنیآ و  مه  درگ  ات  دنتفای  یتصرف  نانآ  دوشگ . یـضاران  مدرم  يور  هب  ياهچیرد  دیزی  يرادمامز  هیواعم و 
هب ار  تفالخ  و  دنزادنارب ، دوب  هدش  تموکح  رادهدـهع  یمالـسا  لومعم  میژر  فالخرب  تفالخ ، يرادهدـهع  يارب  مزال  یقالخا  طیارش 

. دننک خسن  ار  اهتعدب  دنناوتب  هک  نادنچ  دـننادرگرب و  یمومع -  ءارآ  هب  هعجارم  تما -  عامجا  هار  زا  اوشیپ  باختنا  دوخ ، نیتسخن  ریـسم 
فـالخرب و  یثوروم - تردـق  يهیاـپ  رب  هک  قشمد  يهزاـت  تموکح  رگید ، يوس  زا  اـما  دوب . نیا  نادونـشخان  ناـفلاخم و  فدـه  رهاـظب 

، تیعقوم نینچ  رد  هک  تسا  یعیبط  دـنک . مکحم  ار  داینبون  تنطلـس  ساسا  رتدوز  هچ  ره  اـت  تساوخیم  دـیدرگ ، اـنب  یناملـسم - تریس 
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نیا رد  تفالخ  یلامتحا  ياـهدزمان  زا  نتفرگ  تعیب  قشمد و  عباـت  قارع -  زاـجح و  یمالـسا - ياـهتلایا  نتخاـس  عیطم  وا  مادـقا  نیتسخن 
صوصخم یجرا  ناناملـسم  يهدـید  رد  نآ  مدرم  و  دوب . رادروخرب  صاـخ  يوـنعم  تیمها  زا  زاـجح  دوـب . ناـنآ  ندرک  میلـست  اـهتلایا و 

ربمغیپ و رقم  هنیدم  تشاد . رارق  رهـش  نیا  رد  ناشیا  يهلاس  ره  هاگترایز  ناناملـسم و  يهلبق  دـش . راکـشآ  هکم  رهـش  رد  مالـسا  دنتـشاد .
نادب ناناملـسم  هک  وا  دجـسم  ربمغیپ و  ربق  دشیم . لصف  لح و  رهـش  نیا  رد  یمالـسا  يهزوح  ياهراک  لاس  جـنپ  یـس و  دوب . وا  يافلخ 

نانیمطا اما  دنتسنادیم ، یبوخ  هب  ار  اهرهش  نیا  تیعقوم  قشمد  ناگشیپ  تسایس  هک  تسا  ملسم  دوب . رهـش  نیا  رد  دنداهنیم  ناوارف  جرا 
نآ رد  هیماینب )  ) دـیدج تموکح  نادـنواشیوخ  زا  گرزب  یهورگ  اریز  هحفص 11 ) . ) تسین نانآ  هجوتم  يرطخ  هکم  بناج  زا  دنتـشاد 
رب ار  هناگیب  دشیم  عنام  ياهلیبق  ياهتنس  تیاعر  تشاد و  ییوشانز  ای  يدنواشیوخ و  دنویپ  اههلیبق  رگید  اب  هلیبق  نیا  دندربیم . رـسب  رهش 

وا و ياـین  نایفـسوبا و  يهریت  زا  ینارجاـهم  شیپ  اـهلاس  زا  اریز  دـندوبن ، نارگن  نادـنچ  زین  هنیدـم  مدرم  يوس  زا  دـنهد . حـیجرت  شیوخ 
ینکـشراک دندرکیمن . اهر  اههریت  رگید  ای  مشاهینب  رطاخ  هب  ار  هیماینب  فرط  هاگچیه  نانآ  دندوب . هدمآ  رهـش  نیدب  نانآ  نارادتـسود 

هتسد نیا  تردق  زا  ياهنومن  نامثع  باختنا  يرفن و - شش  ياروش  لیکـشت  ماگنه  هب  ع -)  ) یلع تفالخ  هار  رد  رمع  لتق  زا  سپ  نایوما 
ع)  ) یلع نب  نیـسح  دیـسرتیم  هک  تفالخ  دزمان  اهنت  زا  قارع و  تشاد  ینارگن  نآ  زا  هزات  تموکح  هک  یتلایا  اـهنت  تسا . رهـش  نیا  رد 
(1  ) ینامی يرضم و  نزاوت  دید  میهاوخ  هدنیآ  ياهلصف  رد  هکنانچ  هکلب  تشادن ، ینزو  يوما  يهریت  يهفک  شیپ  اهلاس  زا  قارع  رد  دوب .
هب هدید  قارع  تهج  نیدـب  دوب ، هدروخ  مهب  تسا  نزاوت  مدـع  نیا  لولعم  مالـسا  زا  سپ  مالـسا و  زا  شیپ  برع  ياهيریگرد  رتشیب  هک 

نداتسیا يورایور  تشگ ، یهتنم  وا  ندش  هتـشک  هب  هک  نامثع  تفالخ  رخآ  ياهلاس  بوشآ  دوب . دونـشخان  هیماینب  زا  هتخود و  مشاهینب 
زا یگرزب  يهریت  ندـش  ادـج  دـنار ، طوقـس  يهناتـسآ  ات  ار  دـیزی  ردـپ  هیواعم  هک  یگنج  ع ،)  ) یلع تفـالخ  رد  هفوک  هرـصب و  رهـش  ود 

: هک تشاد  رطاخ  هب  ار  ردپ  نخـس  دیزی  دیدرگ . يزیریپ  هقطنم  نیا  رد  همه  نانآ ، راتـشک  يریگرد و  مالـسا و  تما  زا  اسراپ  ناناملـسم 
رتناسآ مکاح  ندرک  ضوع  اریز  ریذـپب ، هحفـص 12 )  ) ینک بصن  ار  یمکاح  لزع و  ار  یمکاـح  دـنهاوخب  وت  زا  زور  ره  ناـیقارع  رگا  »

رـسب هنیدم  رد  هباحـص  نادنزرف  زا  نت  هس  تسـشن  یهاشداپ  هب  دـیزی  هک  یماگنه  (. 2 «. ) ریـشمش رازهدص  اب  نداتـسیا  يورایور  ات  تسا 
هللادبع ریبز و  رسپ  هللادبع  یلعنبا ، نیسح  داهنیم : جرا  نانآ  هب  یمالسا  يهعماج  دندوب و  گرزب  مدرم  يهدید  رد  نت  هس  نیا  دندربیم .

ربمغیپ و داماد  مالسا ، رد  قباس  نیسح  ردپ  دنتشادن . تشادیم  نیسح  هک  ار  یگتسیاش  نآ  رمع  رسپ  ریبز و  رسپ  هک  دوب  ملسم  رمع ، رسپ 
یگدازآ و يو ، یـشنم  گرزب  يراوگرزب و  هیواعم ، دهع  رد  نامدرم  اب  نیـسح  راتفر  دوب . هدرک  تفالخ  قارع  رد  اهلاس  وا ، رتخد  رهوش 

ياهعجاف اب  قشمد  تساخیم ، اپب  وا  رگا  و  دندناوخیم ، دوخ  يوس  هب  ار  وا  نایقارع  رگا  دوب . هتخاس  شاهتفیش  ار  نایقارع  وا ، يدرم  دازآ 
راک ای  دنروآ و  نامرف  ریز  ار  نیـسح  تسا  نکمم  هک  تروص  ره  هب  دیاب  دنتـسنادیم  یبوخب  وا  ناینوماریپ  دیزی و  دشیم . وربور  گرزب 

هک دنت  يهمان  نآ  ددرگن . دیدجت  داد ، يور  نیفص  يارحص  رد  هچنآ  ریظن  یگنج  و  دنیشنب ، شیاج  رس  یقارع  رگید  راب  ات  دنزاسب ، ار  وا 
دزیخرب و یبوشآ  هکنآیب  دـیزی  رگا  دوب . رطخ  ساسحا  نیمه  يهجیتن  ( 3  ) تشون هنیدم  مکاح  يارب  تفالخ  ياهزور  نیتسخن  رد  دـیزی 

دنزرف ریبز و  رـسپ  راک  دشیم ، قفوم  دننک  رارقرب  یطابترا  وا  اب  دـنناوتب  نایقارع  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  قارع  هجوتم  نیـسح  هکنآ  زا  شیپ 
نیمه يارب  دـیدرگیم . هفخ  هفطن  رد  دـنک  دـشر  هکنآ  زا  شیپ  بالقنا  و  تفاییم ، ناـیاپ  زین  تفـالخ  هب  ناـگتخود  هدـید  رگید  رمع و 

رد هن  نیـسح  تفاین . ققحت  دنتـشاد  ار  نآ  راظتنا  هکنانچ  قشمد  ینیبشیپ  اـما  دروآ . دراو  نیـسح  رب  ار  دوخ  راـشف  رتشیب  دـیزی  هک  تسا 
ردـپ و هک  ار  يراک  ات  تفر  قارع  هب  هکم  زا  هکم و  هب  هنیدـم  زا  دـش . هتـشک  هکم  رد  اـی  هحفـص 13 )  ) اجنآ و رد  هن  درک و  تعیب  هنیدـم 

رطخ يهنماد  تعـسو  دروخ و  تسکـش  ینیچهئطوت  هار  زا  قشمد  هک  یماگنه  دـهد . ناـیاپ  دـنام  ماـمتان  دـندرک و  زاـغآ  شردارب  سپس 
، نیسح يهدنیامن - تسخن  وا  داتسرف . قارع  هب  لدتخس  قیال و  یهدنامرف  دنک . هدافتـسا  یماظن  يورین  زا  تفرگ  میمـصت  تفای  شیازفا 

نارای نیسح و  راک  سپس  تفرگ . مدرم  زا  یمشچرهز  تشک و  وا  ناراداوه  زا  دنچ  ینت  اب  دربیم  رسب  هفوک  رد  هک  ار  لیقعنبا - ملسم -
یعیبط و رایـسب  رظن  نیتسخن  رد  لیلحت  هیزجت و  نیا  دناهتـشون . هثداـح  نیا  تلع  يهراـبرد  هچ  نآ  يهصـالخ  تسا  نیا  داد . ناـیاپ  ار  وا 
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هتـشون هچنآ  رد  شخـساپ  هک  دیآیم  شیپ  یـشسرپ  زاب  اجنیا  رد  اما  دزاس ، دنـسرخ  ار  ناگدنهوژپ  زا  یهورگ  دیاش  دـیامنیم و  یقطنم 
هب دنتـسه . بونج  نانکاس  زا  یناطحق  برع  ای  ناینامی  دـنزاجح و  نانکاس  زا  یناندـع و  برع  زا  نایرـضم  ( 1 ( ) هحفص 14 . ) تسین دش 

. متصش لاس  ثداوح  يربط ، دنک . تعیب  ات  نکم  اهر  ار  نیسح  ( 3 . ) ص 197 ج 7 ، يربط ، ( 2 . ) دوش عوجر  باتک  مهن  لصف 

(32 لیئارسا : ینب   ) قحلاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  و ال 

یسک قح . هار  زا  رگم  تسا ، هتشاد  مارح  ار  نآ  ادخ  هک  ار  یناج  دیشکم  و  ( 32 لیئارسا : ینب   ) قحلاب الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  اولتقت  و ال 
هاگآ شارخلد - عضو  نانچ  اب  مهنآ  مالسا - ربمغیپ  نادناخ  یعمج  هتسد  راتـشک  زا  دناوخیم و  تقد  هب  ار  البرک  يهثداح  یگنوگچ  هک 

زا رگا  ( 1  ) دـندرکیم نارفاک  اب  هک  دـندرک  نامه  وا  ناراـی  دوخ و  ربمغیپ  دـنزرف  اـب  هفوک  ناملـسم  رهاـظ  هب  مدرم  دـنیبیم  و  ددرگیم ،
ملـسم لوصا  دوخ  تموـکح  ظـفح  يارب  دـیزی  رگا  هک : دـیآیم  شیپ  لاؤـس  نیا  وا  يارب  دـشاب  عـلطم  مالـسا  یئازج  یقوـقح و  ماـکحا 

نید نیا  نیئآ  یناملـسم و  هب  و  دـندوب ، مکاح  نامرف  هب  شوگ  قارع  زاـجح و  ماـش و  رد  دـیزی  نـالماع  رگا  تفرگ ، هدـیدان  ار  یمالـسا 
یقاب دوخ  لغـش  رد  رتشیب  يزور  ود  ات  درادهاگن  یـضار  ار  قشمد  هک  دوب  نیدب  رـصحنم  هفوک  مکاح  شـشوک  رگا  دـندادیمن ، یتیمها 

ار دوخ  نید  هک  دندوب  رادافو  تموکح  هب  هجرد  نآ  ات  قارع  زاجح و  ماش ، تلایا  هس  نایهاپس  رگا  دوشن ، تساوخزاب  راتفرگ  ای  و  دنامب ،
هدرب الاب  يرتهم  هب  يرتهک  زا  ار  نانآ  هک  ینید  دنتـشاد . نآ  زا  هحفص 15 )  ) دنتـشاد هچنآ  هک  ینید  نامه  دندرکیم -  ینابرق  وا  ياپ  رد 

ياهنیمزرس نیا  مدرم  ارچ  داد ؟ ناشن  ییانتعایب  يدرـسنوخ و  دح  نآ  ات  هثداح  نیا  لباقم  رد  زور  نآ  ناملـسم  عامتجا  هک  دش  هچ  دوب -
نید ماکحا  مالسا و  هقف  زا  هزادنا  نآ  نرق  مین  تشذگ  زا  سپ  هک  دش  هچ  دنتفرگ ؟ دوخب  ار  هنحـص  رگاشامت  تلاح  تیعمجرپ  روانهپ و 

(2 . ) تسا مارح  نآرق  صن  هب  هک  يرکنم  دوشیم ؟ ناشریگنماد  یگنن  هچ  دـننکیم و  يرکنم  يهنوگچ  دنتـسنادن  هک  دـندنام  عـالطایب 
ینمجنا تشذگیمن ، عادولا  ۀجح  ییاذـک  نمجنا  زا  نرق  مین  زا  شیب  زونه  دـیدرگ ؟ رادـقمیب  نانآ  يهدـید  رد  قحان  هب  سفن  لتق  ارچ 
منادیمن اریز  دیونشب  ارم  نخس  تفگ « : مدرم  هب  مالسا  ربمغیپ  نمجنا  نیا  رد  دندوب . رضاح  نآ  رد  زاجح  رسارس  زا  فلتخم  نامدرم  هک 

(. 3 !« ) دینک تاقالم  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  يزور  ات  تسا  مارح  رگیدکی  رب  امش  لام  نوخ و  مدرم ! هن . ای  دید  مهاوخ  ار  امـش  رگید  لاس 
هک دندربیم  رسب  قشمد  هکم و  هنیدم ، هرـصب ، هفوک ، رد  دوبن  كدنا  نانآ  رامـش  هک  ياهدع  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  رد  کش  نودب 
هک دندوب  هدش  بکترم  یمرج  هچ  وا  نارای  نیسح و  دندوب . هدینش  شیوخ  شوگب  ار  ص )  ) دمحم نانخس  رـضاح و  نمجنا  نآ  رد  دوخ 

. دنشکب ار  نانآ  هفوک  نایهاپس  ات  دنداهن  تسد  يور  تسد  ناناملسم  ارچ  دنتشادن  یمرج  رگا  تسنادیم ؟ لتق  ار  نا  رفیک  یناملـسم  هقف 
هورگ يراکمه  اب  دنتـسناوتیم  اـهنیا  ( 4  ) تسا هجوت  روخ  رد  ناـنآ  رامـش  هک  دنتـسیزیم  ربـمغیپ  يهباحـص  زا  ياهدـع  زونه  هفوـک  رد 

یلو دـنک  راـیتخا  تفرگ  شیپ  هچنآ  زج  يرگید  هار  اـت  هحفـص 16 )  ) دننک روبجم  ار  هفوک  مکاح  رهـش ، نارـس  و  ( 5  ) نیعباـت زا  یگرزب 
يرای ار  نیـسح  ردپ  ناورهن  نیفـص و  لمج و  گنج  رد  هفوک  مدرم  دوب . یلع  تفالخ  زکرم  لاس  جنپ  تدم  هفوک  ارچ ؟ دـندرکن ، نینچ 

نانآ رـس  رب  گرم  درگ  ییوگ  هک  دنتـشگ  شوماخ  نانچ  گرزب  يهثداـح  نینچ  رد  اـما  دـندش ، هتـشک  دنتـشک و  وا  يور  شیپ  دـندرک 
رد نانآ  زا  یـضعب  دندربیم و  رـس  هب  ماش  رد  ربمغیپ  نارای  زا  ياهدع  مکی  تصـش و  لاس  رد  میرذگب  هک  هفوک  زا  ارچ ؟ دندوب ، هدیـشاپ 

رهـش ود  دـماین ؟ لمع  هب  هعجاف  نیا  اب  تفلاخم  يارب  یمادـقا  هنوگ  چـیه - یناملـسم  يهزوح  نیا  رد  ارچ  دنتـشاد . الاو  یماقم  دـیزی  رظن 
ناشن دوخ  زا  یلمعلاسکع  دندوبن ، رثایب  ناناملـسم  یـسایس  یـشمطخ  نییعت  رد  هفوک  قشمد و  زا  سپ  هک  هکم ، هنیدم و  رگید ، گرزب 

زا ینامدرم  اما  دنوش ، ربخاب  تشذگیم  هک  یثداوح  زا  تعرـسب  مدرم  هک  دوبن  نانچ  زور  نآ  یطابترا  لیاسو  هک  تسا  تسرد  دـندادن .
تکرح زا  شیپ  دوب . دـهاوخ  هچ  ارجام  نیا  نایاپ  دنتـسنادیم  شیپ  هام  دـنچ  زا  دـندوب  تسایـس  راـک  رد  تسد  هک  گرزب  ياـهتلایا  نیا 
تشادن هارمه  ار  یلمع  هنوگ  چیه  رکذت ، نیا  اما  دنداد ، رکذت  ار  رطخ  دندروخرب و  وا  هب  ياهدع  قارع  هار  نیب  رد  زین  قارع و  هب  نیـسح 

زاجح رد  هک  نانآ  دندوب . هدید  نارگتحایـس  نیا  هچنآ  زا  دوب  ياهنوگ  شرازگ  تفگ  ناوتیم  تفرن . رتارف  هنازوسلد  ییامنهار  دـح  زا  و 
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دهاوخ شیپ  رد  نینوخ  يراکیپ  هک  دنتسنادیم  دنکیم ، جیسب  ار  دوخ  يورین  یباتـش  هچ  اب  هفوک  مکاح  ماش و  دندیدیم  دندربیم  رـسب 
رتارف دوش ، نینچ  هک  دنکن  ادخ  ای  ادخ ، رب  هانپ  دودح  زا  هک  تسا  ینانخس  مینیبیم  خیرات  رد  هتـسد  نیا  لمعلا  سکع  زا  هچنآ  یلو  دوب ،
تـسد اهلاس  اههام و  ناشربمغیپ  رتخد  رـسپ  ندش  هتـشک  زا  سپ  هکلب  دـندرکن ، یمادـقا  گنج  زا  يریگولج  يارب  اهنت  هن  نانیا  دوریمن .

غیرد دـش  هدـید  تلایا  نیا  رد  هثداح  زا  سپ  هک  یلمعلا  سکع  نیرتمهم  دـندییارگ . یـشوماخب  دـیزی  گرم  ات  دنتـشاذگ و  تسد  يور 
(6  ) هرح فورعم  گنج  هب  هک  ترجه  موس  تصـش و  لاـس  رد  هنیدـم  مدرم  شروش  دوب . هیرگ  نویـش و  ًاـنایحا  هحفـص 17 )  ) ندروخ و

دنتفگ دنتشگرب و  ماش  زا  هنیدم  ناگدنیامن  یتقو  ربمغیپ . رتخد  رسپ  لتق  رب  راکنا  ات  دوب  دیزی  یـصخش  راتفر  رب  ضارتعا  رتشیب  دش  یهتنم 
نایهاپس هکنیا  تفگش  دنرادرب . ار  دیزی  دیاب  هک  دنداتفا  رکف  هب  هنیدم  مدرم  تسین ، تفالخ  يهتـسیاش  هک  مییآیم  یقـساف  درم  دزن  زا  ام 
يربمغیپ هب  تداهـش  ناذا  ره  رد  دـندناوخیم و  زامن  مالـسا  يهلبق  هب  تقو  جـنپ  رد  دنتـشک  ار  وا  دـنتفرگارف و  ار  نیـسح  درگ  هک  هفوک 

یلعنبا نیسح  اب  رکشل  ود  هفوک  نایهاپس  يهعیلط  اب  ع )  ) نیسح دروخرب  نیتسخن  زا  هکنیا  رتتفگش  دندادیم . نیـسح  دج  ص )  ) دمحم
یمالـسا ياهگنج  رد  هک  دـندوب  یناـسک  نایهاپـس  نیا  نیب  دنتـسنادیم  تماـما  قیـال  هلبق و  لـها  ناملـسم و  ار  وا  ینعی  دـندناوخ ، زاـمن 

يهدرپ رد  زیچ  همه  دـمآ . مهب  قباوس  نیا  يهمه  راـموط  تعاـس  دـنچ  فرظ  ماجنارـس  اـما  دـنداد . ناـشن  یگتـشذگدوخ  زا  تعاـجش و 
دنتشک نآ  يارب  ار  وا  دنیوگب  تسا  نکمم  ارچ ؟ دمآ ، باسح  هب  رفاک  بش  کی  تشذگ  اب  زورید  ماما  ناملـسم و  دش ، ناهنپ  یـشومارف 

مرج تقو  يهفیلخ  اب  تعیب  زا  یچیپرـس  اما  دـشن . دـیزی  اب  تعیب  يارب  رـضاح  سفن  نیـسپاو  ات  وا  تسا  تسرد  درکن . تعیب  دـیزی  اـب  هک 
هک دینـش  ربمغیپ  یتـقو  هیبیدـح  زور  رد  تشاد . هقباـس  مالـسا  رد  تعیب  زا  فلخت  تسین . نتـشک  نآ  رفیک  دـشاب  مرج  مه  رگا  و  تسین ،

تسناوتیم تساوخیمن  یـسک  رگا  دندرک . تعیب  گرم  اب  يو  اب  نانآ  درک . دیاب  هچ  دیـسرپ  ناشیا  زا  دناهدیزرو ، رکم  نامثع  اب  شیرق 
هحفـص  ) تسا هتفر  یناسک  هب  تراشا  تایآ  نیا  نمـض  رد  دـنکیم و  رما  داهج  هب  ار  ناناملـسم  هک  تسه  یتاـیآ  نآرق  رد  دـنکن . تعیب 

اما دشن ، هتفریذپ  نانآ  رذع  دندروآ و  رذع  غورد  هب  مه  یناسک  دش . هتفریذـپ  نانآ  رذـع  دـندوب و  روذـعم  داهج  رد  تکرـش  زا  هک  ( 18
دهاوخ رگا  ات  تشاذگاو ، ادخ  هب  ار  اهنآ  راک  درکن . نانآ  اب  دـشاب  نانآ  دـنیاشوخان  هک  مه  يراتفر  هکلب  تشکن  ار  ناشیا  اهنت  هن  ربمغیپ 

دندرکن تعیب  وا  اب  هام  شـش  ات  مشاهینب  نارـس  و  ع )  ) یلع یتیاور  هب  دیـسر  تفالخ  هب  رکبوبا  نوچ  دهد . رفیک  دـهاوخ  رگا  دـشخبب و 
سپ دشن . نانآ  ضرتعم  یلع  دندز و  زابرـس  يو  اب  تعیب  زا  نت  دـنچ  مینیبیم  زاب  تفرگ  تعیب  تفالخ  هب  مدرم  زا  یلع  هک  یماگنه  ( 7)

یعون مایق  نیا  و  داتسیا ، هفیلخ  لباقم  ع )  ) نیسح دنیوگب  تسا  نکمم  تسا . هدوبن  مرج  هتـشاد و  هقباس  مالـسا  رد  هفیلخ  اب  ندرکن  تعیب 
. وا یناملسم  رب  وا ، یقالخا  تیحالص  رب  وا ، تفالخ  رب  تفرگ . اههدرخ  دیزی  رب  نیسح  تسا ، تسرد  دمآیم . باسح  هب  یلخاد  شروش 

ودـب دـنیبب و  کیدزن  زا  درذـگیم  اـجنآ  رد  ار  هچنآ  اـت  داتـسرف  قارع  هب  زین  ار  دوخ  يهدـنیامن  تفرگ . ار  قارع  مدرم  ياـههمانتوعد  وا 
توعد نتفریذپ  دیزی و  ندـناوخ  قساف  اما  تساخرب . گنج  هب  دایز  رـسپ  نایهاپـس  اب  قارع  رد  تفر . قارع  هب  زاجح  زا  وا  دـهد . شرازگ 

ناناملسم زا  یهورگ  ای  یناملسم  دوش  ملـسم  رگا  تسین . ناناملـسم  حلاصم  دض  رب  مایق  کی  چیه  هفوک  نایهاپـس  اب  گنج  قارع و  مدرم 
تفلاخم رد  هدننک  مایق  رگا  دیهد . نایاپ  تحلاصم  هب  ار  راک  دـیناوتیم  هکنادـنچ  دـیوگیم  نآرق  دناهتـساخرب ، رگید  یهورگ  لباقم  رد 

تساوخیم و هچ  ع )  ) نیـسح مینیبب  لاح  ( 8 . ) دهنب ندرگ  ادخ  مکح  هب  هک  دیگنجب  وا  اب  نادنچ  درک  اپرب  گنج  داتـسیا و  راوتـسا  دوخ 
خـساپ رد  مایق  زاغآ  رد  وا  هن ! تشاد ؟ رارـصا  گنج  يهمادا  رد  وا  ایآ  درک ؟ زاغآ  ار  گنج  هک  دوب  وا  ایآ  درک ، ياهلماعم  هچ  وا  اب  هفوک 

مارح مارح و  ادخ  لالح  تفگیم  هتسویپ  دوخ  نانخس  اههبطخ و  رد  مایق ، تلع  زا  شسرپ  خساپ  رد  هفوک ، مدرم  ياهتوعد  هحفص 19 ) )
یماگنه وا  دزیخرب . تعدب  ندیناریم  تنس و  تایح  دیدجت  يارب  هک  تسا  یناملـسم  ره  يهفیظو  مینادیم  ام  ( 9 . ) تسا هدش  لالح  ادخ 

زا هتـسد  نیا  هدنامرف  دروخرب و  هفوک  نایهاپـس  يهعیلط  اب  هک  يزور  زا  وا  دیـسر . يو  تسد  هب  ناوارف  ياههمانتوعد  هک  دـمآ  قارع  هب 
زا رگا  نونکا  منک . هدـنز  ار  نید  ناشیا  يرایب  ات  میاـیب  ناـنآ  دزن  دنتـساوخ  نم  زا  نیمزرـس  نیا  مدرم  تفگ  یهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ  يو 
يو هب  دـندرگیمنرب و  داـیز  رـسپ  تعاـط  زا  هفوـک  نایهاپـس  دـید  هکنیا  زا  سپ  وا  مدرگیم . زاـب  زاـجح  هب  نم  دناهتـشگرب  دوـخ  نخس 
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نیا زا  یکی  ات  تساوخ  يو  زا  دعس  رسپ  اب  اهوگتفگ  نیسپاو  رد  یتح  دشکن . گنج  هب  راک  هک  دیشوک  تسناوت  هک  اجنآ  ات  دندنویپیمن 
نیا زج  دایز  رـسپ  اما  تفاییم . يرگید  گنر  راک  تفریذپیم  ار  اهتـساوخرد  نیا  زا  یکی  هفوک  رادنامرف  رگا  دریذـپب . ار  وا  داهنـشیپ  ود 

نم تفگ : هکناـنچ  تفریذـپیمن . زگره  درمدازآ  نآ  هک  دوب  يزیچ  نیا  و  دروآرد ، دوخ  مکح  هب  دزاـس و  راوخ  ار  وا  هک  تساوـخیمن 
هک تسا  نیا  تقیقح  تسا . هدنام  خساپیب  ارچ  نآ  زونه  مینیبیم  هکنانچ  سپ  درک . مهاوخن  امـش  میلـست  ار  دوخ  ناگدـنب  دـننام  زگره 

بابـسا و تهج  زا  دشاب - هتـشاد  رایـسب  تیمها  مه  دنچ  ره  ار - ياهثداح  ره  دناهتـسناوتیمن  ای  دناهتـساوخیمن و  میدـق  ناسیون  خـیرات 
يارب مه  نآ  دناهتسیرگنیم ، اهدادیور  یماظن  یسایس و  يهبنج  هب  رتشیب  نانآ  دننک . لیلحت  یسانش  مدرم  و  يداصتقا ، یعامتجا ، ياهتلع 
تیاور لقن  هب  اهنت  رگا  دـندوب  هداد  ماجنا  زورما  ناخروم  دـننام  ار  دوخ  يهفیظو  هتـشذگ  ناسیون  خـیرات  رگا  هثداـح . لـصا  نداد  ناـشن 

دیاب هک  تسا  ییاههثداح  هلمج  زا  يرجه  لاس 61  مرحم  يهثداح  تشاد . يرگید  تروص  مالسا  خیرات  زورما  ًاملسم  دندرکیمن ، افتکا 
ناتساد يریگیپ  تسا  نکمم  هثداح . زا  شیپ  لاس  دنچ  ای  لاس  نآ  رد  هن  مه  نآ  درک ، وجتسج  ار  نآ  یلصا  ياهتلع  ای  هحفص 20 )  ) تلع

هچ میدرگزاب ، مالـسا  ربمغیپ  دـلوت  زا  شیپ  اهلاس  هکلب  مالـسا و  روهظ  زا  شیپ  رکبوبا و  تفالخ  زا  شیپ  یئاهلاس  هب  ام  هک  دوش  بجوم 
رد مهاوخیم  هک  تسا  نیمه  يارب  درک . ادج  مه  زا  ار  اهنآ  ناوتیمن  و  تسا ، هتسب  يرگید  هب  یکی  ریجنز  ياههقلح  دننام  اههثداح  نیا 

تـسا نکمم  تروـص  نآ  رد  موـش . یـضار  دوـخ  هک  مسرب  ياهجیتـن  هب  منک و  یـسررب  فـلتخم  ياـهتهج  زا  ار  هثداـح  نیا  باـتک  نـیا 
یتسرد خساپ  هکنیا  يارب  دوشیم . هداد  مه  ارچ  نآ  تسرد  خساپ  مبای  قیفوت  يراک  نینچ  رد  رگا  دـندرگ . قفاوم  نم  اب  مه  ناگدـنناوخ 
مهدزای لاس  رد  هک  یعامتجا  یکی  میـسانشب : خیرات  زا  هلحرم  ود  رد  تسرد و  ار  یمالـسا  عامتجا  دیاب  تسخن  میبایب  اهـشسرپ  نیا  يارب 

زا نارفاک  زورما   » هک داد  هدژم  نانآ  هب  هیآ  نیا  ندـناوخ  اب  دوخ  گرم  زا  شیپ  هام  دـنچ  دـمحم  هک  یعامتجا  دوب ، هتفرگ  لکـش  ترجه 
ار مهم  زیچ  ود  موریم و  نم  مدرم ! : » تفگ اهنادـب  هـک  یعاـمتجا  (. 10 «. ) دیـسرتب نم  زا  دیـسرتم و  نانآ  زا  سپ  دندش  دیمون  امـش  نید 
ار عامتجا  نآ  سپس  میسانشب ، ار  عامتجا  نآ  يهدنهد  لیکشت  رـصانع  تسخن  دیاب  (. 11 . ) نم ترتع  ادخ و  باتک  مراذگیم . امش  يارب 

لیکـشت ار  شیپ  نرق  مین  عامتجا  هک  یئاهرـصنع  مینیبب  مینک و  هسیاقم  هیواعم ) گرم  لاس   ) يرجه متـصش  لاس  رد  ناناملـسم  عامتجا  اب 
ناناملسم اب  سایق  رد  هیواعم  رصع  نایاپ  ناناملسم  دوب . هدیدرگ  فیعـض  ای  دربیم  رـس  هب  فقوت  تلاح  رد  ای  دوب  هدرک  تفرـشیپ  دادیم 

هچ دندوب  هدش  نامیایب  ای  هحفص 21 )  ) لزلزتم و رگا  دندوب . هدش  نامیایب  ای  لزلزتم و  رتنمؤم ؟ دنتشاد ؟ یتبسن  هچ  رکبوبا  رـصع  زاغآ 
ناناملـسم عامتجا  رد  رتشیپ  زا  نآ  يهنیمز  ای  دروآ  دیدپ  وا  رـصع  هیواعم و  ار  لماوع  نیا  ایآ  دش ؟ نانآ  ینامیایب  لزلزت و  ببـس  یلماع 

تسا ینشوران  تاکن  اهنیا  دیـسر  یفاک  توقب  درک و  دشر  دید  یبسانم  یـشرورپ  طیحم  نوچ  و  تفاییمن . دشر  ناکما  تشاد و  دوجو 
، مهد لاس  ثداوح  يربط ، ( 3 . ) 151 ماعنا : ( 2 . ) دنتفرگ ریـسا  ار  نانز  دنتـشک و  ار  غلاب  نادرم  ( 1 ( ) هحفـص 22 . ) ددرگ لیلحت  دیاب  هک 

يهقبط نیعبات  ( 5 . ) ص 43 ج 6 ، دعسنبا ، تاقبط  هب  دوش  عوجر  ( 4 . ) ص 275 ج 4 ، ماشهنبا ، ص 90 ؛  ج 1 ، فجن ، پاچ  یبوقعی ،
اما دندید ، ار  ربمغیپ  باحصا  هک  نانآ  دنیوگیم و  هباحص  دندیسر  وا  روضح  هب  و  دندید ، ار  ربمغیپ  هک  ار  یناناملسم  دناهباحص ، زا  دعب 

قیقع هنیدـم و  ناـیم  تسا  ینیمز  هرح  نیا  و  تسا . خالگنـس  ینعم  هب  تغل  رد  هرح ، ( 6 . ) دنراد بقل  نیعبات  دـندرکن  تاقالم  ار  وا  دوخ 
، تارجحلا ( 8 . ) مهدزای لاـس  ثداوح  يربط ، ( 7 . ) تفرگرد دیزی  يهداتـسرف  هبقعنبا  ملـسم  هنیدم و  مدرم  نیب  یگنج  نیمز  نآ  رد  هک 

(. نم تنس   ) یعیش ریغ  تایاور  یضعب  رد  ( 11 . ) 3 هدئام ، ( 10 . ) لاس 61 ثداوح  يربط ، ( 9 . ) 9

(27 دوه :  ) يأرلا يداب  انلذارا  مه  نیذلا  الا  کعبتا  کیرن  ام  و 

ربمغیپ هک  یماگنه  دناهدرک . يوریپ  ارت  ناگیامورف  هکنآ  زج  مینیبیمن  و  ( 27 دوه :  ) يأرلا يداب  انلذارا  مه  نیذلا  الا  کعبتا  کیرن  ام  و 
زا هکنآ  اب  هورگ  ود  نیا  دنتشاد  تسد  رد  دنمورین  هورگ  ود  ار  رهش  يداصتقا  یسایس و  تردق  درک . زاغآ  هکم  رد  ار  دوخ  توعد  مالسا 

هلیبق ياسؤر  ای  خویش  . 1 دندرکیم : يراکمه  كرتشم  عفانم  ظفح  رطاخ  هب  دندوب ، رایسب  توافت  ياراد  یعامتجا  نامتخاس  بیکرت  رظن 
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ياهلام يراوخاـبر  تراـجت و  هار  زا  هک  ینادـنمتورث  . 2 دنتـشاد . هدـهع  هب  ار  اهنادـناخ  هریت و  ییاـمرفنامرف  یثوروم  تنـس  مکح  هب  هک 
اهزور نآ  رد  هک  هکم  عامتجا  رد  دنیازفیب . نآ  رب  دنناوتیم  هک  نادنچ  دننک و  يرادهگن  ار  نآ  دندیـشوکیم  دـندوب و  هتخودـنا  ناوارف 

نایفـسوبا هریغم و  نب  دیلو  ًالثم  دوب . رادروخرب  دـمآرد  تردـق و  عبنم  ود  ره  زا  نت  کی  هاگ  تشاد  ياهلیبق  همین  يرهـش و  همین  تروص 
نید دنتخادنایم . راکب  تسد  رود  ياهرهـش  رد  تراجت  ای  هبراضم  هار  زا  ار  دوخ  ياهلام  مه  دـندوب و  نادـناخ  يامرفنامرف  سیئر و  مه 
ادـخ دـییوگب  هک : دوب  نیا  ناـمدرم  زا  ربمغیپ  توعد  نیتسخن  مینادیم ، هحفص 23 )  ) همه هکنانچ  دش . راکـشآ  یطیحم  نینچ  رد  مالـسا 

ناگرزاب هک  دوبن  ینخـس  نیا  مینادـب  اـت  تسا  یفاـک  لـمأت  كدـنا  دـیزادنیب . رود  دـیاهتخاس  دوخ  تسد  هب  هک  ار  ییاـهتب  تسا و  یکی 
ناتب نانیا  مییوگب  هک  دـهاوخیم  یحولهداس  رایـسب  دزاس . هدرزآ  ار  لهجوبا  نوچ  ياهدروخلاس  خیـش  ای  نایفـسوبا ، نوچ  ياهدـیدناهج 

نب زا  هقبط  نیا  مییوگب  هک  دهاوخیم  یلدهداس  هکلب  دندیتسرپیم ، ار  اهنآ  دنتسنادیم و  ادخ  ار  شیوخ  ناروهشیپ  يهتخادرپ  هتخاس و 
نتـشاد هاگن  مرگرـس  يارب  ياهلیـسو  زج  نانیا  رظن  رد  اهتب  درک . تعاـطا  ارچ  نوچیب و  وا  زا  دـیاب  هک  دـندوب  دـقتعم  ییادـخ  هب  نادـند 

يزیچ تردق  لام و  ندوزفا  زج  هک  یـسک  يارب  دننک . رامثتـسا  سپـس  دـنبیرفب و  ار  نانآ  هار  نیا  زا  دنتـساوخیم  دوبن . لدهداس  نامدرم 
دنتسیایم دناهداتسیا و  دوخ  نامیا  هار  رد  ناج  ياپ  ات  هک  نانآ  باتفآ . ای  هراتس و  ای  دوش  شتـسرپ  تب  هک  دنکیم  قرف  هچ  دهاوخیمن ،

هن دـنزیخرب ، دـمحم  اب  تفلاخم  هب  دـیاب  نانیا  دوب ، داقتعا  رـس  رب  گنج  رگا  دـناتسدیهت . هدـید و  جـنر  طسوتم و  ای  فعیـض و  يهقبط 
اهزور نامه  رد  رگا  ًاملـسم  دـندوب . نایاپ  هدرخ  ناگدرب و  ناشکمتـس و  هزاـت  نید  هب  ناگدـنورگ  يهتـسد  نیتسخن  هک  یلاـح  رد  ناـنآ .
ناـمیا يو  هب  ناـنآ  رتـشیب  اـی  همه  هـکلب  دـندشیمن ، دونـشخان  يو  زا  ناـنچ  نآ  شیرق  دـشیم  هصـالخ  یتسرپاـتکی  رد  ربـمغیپ  توـعد 

، هداـس توعد  نیا  اـب  هارمه  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا  ینآرق  ياـههیآ  زا  هتـسد  نیتسخن  هک  هاـتوک  ياـههروس  رد  تقد  اـما  دـندروآیم .
هک یتـساوخرد  درکیم . دـیدهت  ار  هورگ  ود  نآ  یعاـمتجا  تیعقوـم  هـک  یتـساوخرد  تـسا . هدــش  ناوـنع  مـه  يرگید  ياهتــساوخرد 

هلام نا  بسحی  هددـع  الام و  عمج  يذـلا  ةزمل . ةزمه  لکل  لیو  تشادـن . يراگزاس  ناگرزاب  خیـش و  عفانم  اـب  میقتـسم  اـی  میقتـسمریغ و 
یلوا نیبذکملا  ینرذ و  (. 1 . ) ةدئفالا یلع  علطت  یتلا  ةدقوملا  هللا  ران  ۀمطحلا . ام  کیردا  ام  ۀمطحلا و  یف  هحفص 24 )  ) نذبنیل الک  هدلخا 
یـسک دینک . تقد  اههیآ  نیا  ینعم  رد  رگید  راب  کی  (. 2  ) امیلا ًاباذع  ۀصغاذ و  ًاماعط  ًامیحج و  ًالاکنا و  انیدـل  نا  ًالیلق . مهلهم  ۀـمعنلا و 

نازودنا لام  دزادگیم . ار  شلد  هک  دوشیم  هدـنکفا  یخزود  رد  درک  دـهاوخ  ینابهاگن  ار  وا  لام  نیا  درادـنپیم  دزودـنایم و  لام  هک 
وا ۀـبقر . کف  ۀـبقعلا . ام  کیردا  ام  و  دـیهد . ماو  مدرم  هب  ابر  تساوخردیب  ار  لوپ  میاهتخاـس . هداـمآ  ناـنآ  يارب  يرفیک  هچ  دـننادیمن 

ار یپایپ  ياهدیدهت  نادنمتردق  نارادلام و  يارب  اههیآ  نیا  هک  تسادیپ  (. 3 . ) ۀبرتم اذ  ًانیکسم  وا  ۀبرقم  اذ  ًامیتی  ۀبغسم  يذ  موی  یف  ماعطا 
نافلاخم نیرتتخـسرس  مینیبیم  هک  تسا  نیا  و  دوبن . اونشوخ  نایفـسوبا  دیلو و  لهجوبا ، شوگ  هب  هک  تسا  ینانخـس  اهنیا  درادرب . رد 
ناناملسم يهتسد  نیتسخن  تسرهف  هب  رگا  نافعضتسم . ناگدرب و  وا  ناوریپ  نیرتاجرباپ  تسا و  دنمتورث  ناگرزاب  نادناخ و  خیـش  دمحم 

هب شیوخ  رگدادیب  نادنوادخ  ملظ  زا  هک  یناشکمتس  ناگدرب و  - 1 دنتسین . نوریب  هقبط  دنچ  نیا  زا  ًامومع  دینیبیم  دینکفیب  یهاگن  هکم 
تورث و ظاحل  زا  هک  یناـناگرزاب  - 2 دشیم . هحفـص 25 )  ) هداد شیاسآ  يدازآ و  دیون  نانآ  هب  راب  نیتسخن  يارب  دـندوب و  هدـمآ  هوتس 

هدش نانآ  بیـصن  هک  یتاناکما  زا  دنزیخرب و  تباقر  هب  گرزب  نادـنمتورث  اب  دوبن  نکمم  نانآ  يارب  دـندوب و  طسوتم  يهقبط  رد  دـمآرد 
-4 دنـسرب . ندوب  خیـش  تسایر و  ماقم  هب  يزور  دنتـشادن  يدیما  ياهلیبق  تنـس  مکح  هب  هک  یناگدازگرزب  - 3 دـندرگ . رادروخرب  تسا 

تمواقم تردق  دننک و  لمحت  ار  هلیبق - ياسؤر  گرزب و  نادنمتورث  لکشتم -  هورگ  ود  تخس  راشف  دندوب  راچان  هک  ناراکبساک  هدرخ 
لکـش ینید  يهدـیقع  رد  هکنآ  اب  اههتـسد  نیمه  هک  میباـیرد  میناوتیم  تقد  رـصتخم  اـب  زاـب  دنتـشادن . ار  ناـنآ  ربارب  ندز  مد  تأرج  اـی 
لمحت نودب  ار  دوخ  یتدیقع  لکش  دنتسناوتیمن  یتح  ، دنزیخرب هورگ  ود  نآ  لباقم  دنتـسناوتیمن  مزال  طیارـش  نادقف  رطاخ  هب  دنتفرگ ،

زا ار  اههجنکـش  و  اهتبیـصم ، اهریقحت ، عاونا  هکنآ  زا  سپ  ناناملـسمون  نیا  ماجنارـس  مینیبیم  خـیرات  رد  هکنانچ  دـننک . ظفح  ناـنآ  جـنر 
رد هک  اهلاس  نآ  نایاپ  رد  رگید . يرهـش  هب  هاوخ  رگید و  يروشک  هب  هاوخ  دـندش . نطو  يالج  زا  راچان  دـندرک  لمحت  شیوخ  نافلاخم 
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. دوب رگید  ياهثداح  نتـسبآ  رهـش  تشاد و  يرگید  گنر  راـک  برثی - - رهـش نیا  يرتمولیک  دـصناپ  رد  تشذـگیم  یثداوح  نینچ  هکم 
دوخ یگدنز  دنتسناوتیم  راک  ششوک و  اب  هک  لاح  طسوتم  نازرواشک  . 1 دشیم : لیکشت  نامدرم  نیا  زا  هکم  فالخرب  برثی  تیعمج 

ار دوخ  ات  دنتشادن  یفاک  يهبرجت  تأرج و  ای  نالک و  يهیامرـس  هک  ءزج  ياهراک  بساک  . 2 دنهد . یتروص  رـس و  ار  دوخ  يهداوناخ  و 
ییاههلیبق هحفـص 26 )  ) اب يدنواشیوخ  ینوخ و  ياهدنویپ  دنچ  ره  هک  ینوگانوگ  ياههریت  . 3 دنزادنا . گرزب  ياههلماعم  تارطاخم  هب 

لاح رد  مه  اب  هشیمه  دوب  ظوفحم  يدح  ات  نانآ  نیب  ورین  نزاوت  نوچ  دنداتفایم و  رگیدکی  ناج  هب  هتسویپ  دندوب ، هتخاس  رارقرب  گرزب 
، تشاد يزرواشک  يهشیپ  رهاظ  هب  هک  يرگرامثتسا  تیلقا  . 4 دوش . بولغم  رگید  هتسد  بلاغ و  ياهتسد  هکنآیب  دندوب ، راتـشک  زیتس و 
ار فیعض  ياههلیبق  هتـسویپ  دوب و  هدروآ  تسد  هب  ار  رهـش  داصتقا  دیلک  ینادراک  یکریز و  يهیاس  رد  تسا  موق  نآ  يهویـش  هکنانچ  اما 

دنهاوخ تسدـب  ار  برع  تساـیر  رهـش و  تموکح  دـنیزگیمرب ، تلم  نیا  زا  ادـخ  هک  يربـمغیپ  يهیاـس  رد  يدوزب  هک  درکیم  دـیدهت 
نـشور هک  تسا  حضاورپ  دـندیدیم . هکم  يهطلـس  روهقم  صاخ  یتروص  هب  ار  دوخ  هتـسد  راهچ  نیا  يهمه  رگید  فرط  زا  ( 4  ) تفرگ

هکم رد  هچنآ  زا  ماجنارـس  دـنناهرب . دـندوب  نآ  راـتفرگ  هک  جرم  جره و  بوشآ و  زا  ار  دوخ  مدرم  دوخ و  دنتـشاد  وزرآ  رهـش  نیا  ناـنیب 
رهاظ هب  شیرق  نارـس  دـنتفریذپ . ار  وا  تسایر  و  دـندناوخ ، دوخ  رهـش  هب  ار  ص )  ) دـمحم مینادیم  هکناـنچ  دـندش و  هاـگآ  تشذـگیم 

دنتشادنپیم و  دندرمـشیم ، یتمینغ  ار  وا  نارای  وا و  ترجه  هک  دسریم  رظن  هب  اما  دنرادزاب . برثی  هب  ندیـسر  زا  ار  دمحم  ات  دندیـشوک 
هب مدرم  نیا  هک  یتبرـض  داتفارد . هکم  اب  برثی  ترجه  مود  لاس  رد  هک  تشذـگن  يرید  دـناهدش . اهر  درکیم  ناشدـیدهت  هک  يرطخ  زا 

شیب رطخ  هک  تخاس  هجوتم  ار  شیرق  دندرک  دراو  فارشا  تسديوق و  مدرم  نآ  هب  ناتـسبرع  خیرات  رد  راب  نیتسخن  يارب  اپهدرخ  رهاظ 
هیلع هنیدـم  کیدزن  ياههلیبق  کیرحت  دـنداتفا . شالت  هب  دـننکیم  هچ  دـننادب  هکنآیب  تهج  نیدـب  تسا . يدـج  دنتـشادنپیم  هچنآ  زا 

هب اهـششوک  نیا  زا  کی  چیه  اما  دـمحم . هیلع  شیرق  اب  رگیدـکی و  اب  اههلیبق  نیا  یگنج  ياهنامیپ  يدوهی ، ياههلیبق  اب  نامیپ  ناناملـسم ،
يرجه مشـش  لاس  رد  هکم  هب  هحفـص 27 )  ) ندـمآرد زا  وا  نارای  دـمحم و  نتـشادزاب  يارب  ناشیا  شالت  نیرخآ  تفاین . نایاپ  نانآ  دوس 

. دوب دمحم  لباقم  رد  شیرق  یـسایس  گرزب  تسکـش  نیتسخن  تقیقح  رد  شالت  نیا  اما  تفای . نایاپ  ( 5  ) هیبیدح حلـص  نامیپ  اب  هک  دوب 
هب یمـسر  یفارتعا  نامیپ  نانچ  ءاضما  هک  یتروص  رد  دـناهدرک  راوخ  ار  وا  هکم  هب  ندـمآرد  زا  يو  يریگولج  اب  هک  دنتـشادنپیم  ناـنآ 

متـشه لاس  رد  دوب . رگید  يوس  زا  لیابق ، رگید  اب  شیرق  نامیپ  نتخاس  لزلزتم  وس و  کـی  زا  برثی  فارطا  برثی و  رد  دـمحم  تموکح 
و دندربیم ، رسهب  راظتنا  تلاح  رد  لاس  نآ  ات  هک  زاجح  ياههلیبق  نارس  تخیر  مهرد  شیرق  تمشح  دش . میلست  هکم  دمحم ، ترجه  زا 

تقیقح هک  دوبن  ینعم  نادب  نانیا  يهمه  یناملسم  اما  دنتفرگ . یناملسم  یپ  رد  یپ  دوب ، دهاوخ  هچ  شیرق  راک  نایاپ  دننادب  دنتساوخیم 
اونمءوت و مل  لق  انمآ  بارعالا  تلاق  : » دـیوگیم تعاـمج  نیا  فصو  رد  نآرق  دناهتـشگ . هتـسارآ  یمالـسا  قـالخا  هب  هتفاـیرد و  ار  نید 

نانیـشن نابایب  نیا  زا  یمک  تسد  زین  هدـش  ناملـسم  نانیـشنرهش  زا  يرایـسب  (. 6 «. ) مهبولق یف  ناـمیالا  لخدـی  اـمل  انملـسأ و  اولوق  نکل 
رد دـندید  هوالع  هب  دـنرادن ، رگید  ياهراچ  دنتـسناد  هک  دـندیورگ  مالـسا  هب  يزور  شیرق  ناـگدازرتهم  نارتهم و  زا  یهورگ  دنتـشادن .

تسا هداهن  دوخ  باتک  همدقم  رد  ار  نآ  يراخب  هک  يوبن  ثیدح  نیا  تسا . هدش  هدوشگ  نانآ  يور  هب  ایند  زا  يرادروخرب  يارب  ياهزات 
هللا یلا  هترجهف  هلوسر  هللا و  یلا  هترجه  تناک  نمف  يون . ام  يرما  نکل  ۀـینلاب و  لامعالا  ( » هحفص 28 : ) تسا تقیقح  نیا  يهدنهد  ناشن 

دنـشاب ناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  ناـنیا  (. 7 «. ) هیلا رجاـه  اـم  یلا  هـترجهف  اـهجوزتی  ةارما  وا  اهبیـصی  ایندـل  ۀـترجه  تناـک  نـم  و  هلوـسر ، و 
زین نانآ  لد  دندروآیم ، نابز  رب  هچنآ  تسین  مولعم  چیه  و  دنروآ . تسدب  دندوب  نآ  يایوج  هک  ار  یماقم  هزات  نامزاس  رد  دنتـساوخیم 

يهدـنهد ناشن  مه  و  ناقفانم -  مدرم -  زا  هتـسد  نیا  تلاـح  يهدـنهد  ناـشن  مه  هک  تسا  هدروآ  ار  یناتـساد  هبیتقنبا  دوب . قفاوم  نآ  اـب 
رهش نوریب  دمآ . هنیدم  هب  دوش  ناملسم  هکنآ  زا  شیپ  صح  نبا  ۀنییع  : » دنتـشاد شیارگ  نانآ  هب  هک  تسا  بلط  تصرف  ياهدع  يهیحور 

ياهتـسد دناهتـسد . هس  مدرم  دنتفگ  تسا ؟ هنوگچ  مدرم  اب  دـمحم )  ) درم نیا  عضو  دیـسرپ  ناشیا  زا  هنییع  دـندید . ار  وا  یهورگ  هنیدـم ،
يهتسد دگنجیم . نانآ  اب  وا  دناهدشن و  ناملسم  مود  يهتسد  دنگنجیم . شیرق  زج  شیرق و  اب  وا  يرایب  . دنتـسه وا  اب  دناهدش و  ناملـسم 
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دیسرپ هنییع  میتسه . امش  اب  ام  دنیوگیم  دنسریم ، شیرق  هب  نوچ  مییامش و  اب  میناملسم و  ام  دنیوگیم  دنشاب  دمحم  نارای  اب  نوچ  موس 
مدرم نایم  رد  دیئوگیم  امش  هک  ناسنیا  متسه . هتسد  نیا  اب  نم  دیشاب  دهاش  مدرم  تفگ : قفانم ! دنتفگ  دیاهداد ؟ یمان  هچ  هتـسد  نیا  هب 
اولاق هحفـص 29 )  ) اونمآ نیذلا  اوقل  اذا  و  : » دیوگیم نانآ  يهرابرد  نآرق  هک  دننامه  هتـسد  نیا  (. 8 «. ) تسین هتـسد  نیا  زا  رتلقاع  هنیدم 

نیا يهمه  میئوگب  هک  دهاوخیم  یلدهداس  ای  يروابشوخ و  رایسب  (. 9  ) نؤزهتسم نحن  امنا  مکعم  انا  اولاق  مهنیطایش  یلا  اولخ  اذا  انمآ و 
ضرع لاـم و  هب  زواـجت  ناتـسدریز ، ریقحت  يزوـتهنیک ، زا  ار  نیرید  ياـهتداع  يهمه  راـبکی  هب  تداهـش  يهـملک  نـتفگ  اـب  ناناملـسمون 

دهاوخیم ینامگ  شوخ  رایسب  دندرک . اهر  تسا  یلهاج  برع  یناگدنز  يهمزال  هک  يرگمتـس  يزودنالام و  رابت ، هب  ندیزان  نارگید ،
رد دندیدرگ . یمالـسا  ياهتلـصخ  يامن  مامت  هنیئآ  هک  دنتفای  تیبرت  نانچ  نآ  لاس ، يدنا  تدـم  رد  ربمغیپ  نایباحـص  يهمه  میئوگب  هک 

رگید يوس  زا  اههیرس  اههوزغ و  هب  ناناملـسم  یمرگرـس  وس و  کی  زا  ص )  ) لوسر يونعم  تردق  هنیدم  رد  ربمغیپ  فقوت  لاس  هد  لوط 
نادند درکیم و  نوریب  رس  تفاییم  یتصرف  هک  یهاگ  اما  دوش . اهر  ناناملسم  رهاظ  هب  نیا  نورد  زا  هدش  دنب  ياهوید  هک  دادیمن  لاجم 
هحاور نبا  هللادـبع  یبا و  نبا  هللادـبع  نیب  هک : دناهتـشون  تارجحلا  يهروس  زا  مهن  يهیآ  لوزن  نأش  رد  نارـسفم  دادیم . ناشن  ار  شیوخ 

ار دوخ  قح  تفگ  يرگید  هب  تشاد  رتشیب  يهریشع  هک  یکی  دوب  يراصنا  درم  ود  قح  رد  دناهتفگ  و  تفرگرد ، يدروخ  دز و  وگتفگ و 
دیدـپ هاـگهاگ  هک  دوب  ياهلیبق  ياـهتموصخ  عفر  يارب  دناهتـشون  نارـسفم  هک  تسه  نآرق  رد  زین  رگید  ياـههیآ  مناتـسیم . وت  زا  رهق  هب 

تفگ ورمع  داد . مانـشد  ار  ورمع  ةریغم  تفرگرد ، یئوگتفگ  صاع  نب  ورمع  هبعـش و  نبا  ةریغم  نیب  يزور  دناهتـشون  هکنانچ  تشگیم .
هحفـص  ) ورمع و  یتفر ! هلیبق )  ) تیلهاج قیرط  هب  نوعجار » هیلا  انا  انا هللا و   » تفگ هللادـبع  رـسپ  ( درب ار  دوخ  ياین  مان   ) تساجک « صیـصه »

. تشگ ناهنپ  یـشومارف  زا  ياهدرپ  ریز  یتدـم  يارب  اـهتداع  نآ  دوب  هچ  ره  لاـح  ره  هب  ( 10 . ) درک دازآ  هدـنب  یـس  راک  نیا  رطاخب  ( 30
رد تسا ، هدرک  هیـصوت  نادـب  نآرق  هتـسویپ  هک  يوقت  تیاعر  یگداوناخ و  تازایتما  وغل  یمالـسا و  يردارب  ساـسارب  ياهنوگ ، تدـحو 

، تفر رتارف  هریزج  زرم  زا  مالـسا  هک  نیمه  تسبرب ، تخر  ناهج  نیا  زا  ص )  ) دمحم هک  نیمه  اما  دش . امرفمکح  هنیدم  هکم و  يهعماج 
و دـش ، ریزارـس  هنیدـم  هب  راشرـس  ياهدـمآرد  هک  نیمه  دـنتفریذپ  ار  نید  نیا  ياهلیبق  ریغ  تلـصخ  يوخ و  اـب  برعریغ  مدرم  هک  نیمه 

نآ ياـههناشن  دـنتخادرپ ، هعرزم  غاـب و  تشک و  رد  یمرگرـس  خاـک و  رد  یناـسآ  نت  هب  گـنج  نادـیم  رد  يریگرد  زا  ناناملـسم  نارس 
هک شیرق  دش . هدـید  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  هلـصافالب  نآ  ياههناشن  تفگ  ناوتیم  هکلب  دـمآ . دـیدپ  جـیردت  هب  هدـش  شومارف  تیفارـشا 

، دشاب اورنامرف  سیئر و  هزات  تموکح  رد  تساوخیم  دید ، هکم  يهزاورد  تشپ  ار  هنیدم  نایهاپس  هک  درک  اهر  یماگنه  ار  ناتب  شتسرپ 
زا ناتسبرع و  هب  یناملسم  رهش  نیا  مدرم  ششوک  اب  دوب و  هدرک  يرای  ار  وا  دناوخ و  دوخ  يوس  هب  ار  ربمغیپ  نوچ  هنیدم  هک  یتروص  رد 

دننک و باختنا  يریما  ناناملـسم  يارب  ات  دندمآ  درگ  هفیقـس  رد  یهورگ  هک  زور  نآ  تساوخیم . يرتشیب  مهـس  تفای  هار  هکم  هب  هلمج 
خـساپ ودـب  هک  میراد  تسد  رد  یتیاور  رکبوبا  نابز  زا  يریما » امـش  زا  يریما و  ام  زا  تفگ « : جرزخ  سیئر  يراـصنا  يهداـبع  نبا  دـعس 

تـسدریز دـیاب  ناـنچمه  ناینیدـم  تسا و  هکم  نآ  زا  يرورـس  ینعی  دـشاب . شیرق  زا  دـیاب  ناناملـسم  ياوشیپ  تفگ  ربـمغیپ  تسا : هداد 
یعمج هک  مروآرد  يراک  رد  ار  دوخ  مرادن  تسود  نم  میوگب . نخـس  ثیدح  نیا  یتسردان  ای  یتسرد  يهرابرد  مهاوخیمن  نم  دـننامب .

ار ناناملـسم  زا  ياهتـسد  لـقاال  هحفـص 31 )  ) اـی ناناملـسم  يهفطاـع  مهاوـخیمن  نـم  دـناهداد . ماـجنا  شیپ  نرق  هدراـهچ  ناناملـسم  زا 
نآرق مالـسا و  هچنآ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دشاب ، هتفگ  ار  ینخـس  نینچ  رکبوبا  نوچ  یگرزب  یباحـص  یتسارب  رگا  اما  منک . رادهحیرج 
ضرف رب  رگا  هک  تسا  نیا  ثیدح  نیا  مزال  دیآیمن . راکب  ناناملسم  يرادمامز  راک  رد  لقاال  يوقت -  ینعی - دوب . لئاق  شزرا  نآ  يارب 

هکنآ شیرق ، ریغ  زا  رتشیب  تیافک  رتشیب و  ياوقت  اب  يرگید  شیرق و  يهلیبق  زا  رتمک و  ياوقت  اب  یکی  دندوب ، يرادمامز  بلطواد  نت  ود 
ار نآ  دیاب  هچنآ  دشاب ، قیال  هیقف و  راکزیهرپ ، اسراپ ، ناناملـسم  يهزات  رادمامز  هک  تسین  مهم  هکلب  دوب . دـهاوخ  مدـقم  تسا  شیرق  زا 

تیلهاـج رد  هک  دوـب  شیرق  نیا  نوـچ  ارچ ؟ دوـشیم . هصـالخ  شیرق  رد  هـک  تـسا  نادـناخ  یگرزب  ياهلیبـق و  تفارـش  درمـش  مرتـحم 
هک تسا  شیرق  نیا  دریگب ، تسدـب  ار  ناناملـسم  ماـمز  دـیاب  ربـمغیپ  زا  سپ  هک  تسا  شیرق  نیا  تشاد ، تسد  رد  ار  زاـجح  تشوـنرس 
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هچنآ هک  تسا  شیرق  نیا  هداس  ترابع  هب  و  دوش . مکاح  یمالسا  ياهرهش  رد  دیاب  لاس  هاجنپ  زا  نرق  عبر  تدم  رد  دید  میهاوخ  هکنانچ 
طبـض تنـس  لها  ربتعم  ياهباتک  رد  هدش ، لقن  يوبن  ثیدح  مانب  رکبوبا  زا  هچنآ  دننکن . ضارتعا  نانآ  رب  دـنریذپب و  دـیاب  نارگید  تفگ 
هدوب نکمم  زارد  تدـم  نیا  رد  دراد . هلـصاف  لاس  تسیود  زا  شیب  لقن ، نامز  اب  یبتک  دنـس  نیتسخن  نامز  هنافـسأتم  اما  تسا . هدـیدرگ 

مهاوخیمن هکنانچ  تسین ، ثیدـح  دـقن  اجنیا  رد  نم  راک  تسا -  هداد  خر  هکنانچ  دـهد -  خر  رایـسب  ياهفیرحت  طیلخت و  لـعج ، تسا 
رد ار  ناناملـسم  حالـص  نوچ  دندرک  تعیب  شیرق  زا  يدرم  اب  عمج  نآ  رد  رـضاح  مدرم  زور  نآ  هن . ای  تسا  تسرد  ثیدح  نیا  میوگب 

تریـس رد  يرییغت  رکبوبا  دندش . رادهدهع  ار  ناناملـسم  يرادـمامز  شیرق  زا  رگید  نت  ود  لاس  راهچ  تسیب و  ات  زور  نآ  زا  دـندید ، نآ 
يهریـس تساوخ  هحفـص 32 )  ) ناـمثع دـنک . ارجا  ار  تلادـع  دیـشوک  تسناوت  هک  نادـنچ  يریگتخـس  تیارد و  اـب  رمع  دادـن . ربـمغیپ 
ياهریت هب  شیرق  يهماع  زا  تلاخد  تصرف  لاـس  تسیب  زا  رتمک  تدـم  رد  نوچ  ارچ ؟ تسناوتن ، اـما  درادـهاگن ، هدـنز  ار  دوخ  ناینیـشیپ 
نکمم زایتما  نیا  هک  دـندرکیمن ، ار  نیا  رکف  دـیاش  هفیقـس  رد  نارـضاح  رکبوبا و  زور  نآ  هیما -  نادـنزرف  دیـسر -  هلیبق  نیا  زا  صاـخ 

زور نآ  دناشکب . یثوروم  يدادبتسا  تموکح  هب  یباختنا  تموکح  زا  ار  ناناملـسم  يرادمامز  عون  دوش . رگید  ياهزایتما  يهمدقم  تسا 
ییوجيرترب كدـنا  كدـنا  و  دـننکفایم . اههلیبق  رگید  ناـیم  رد  ار  يدونـشخان  مخت  شیرق  هب  زاـیتما  نیا  نداد  اـب  دـندوبن  هجوتم  دـیاش 

زور و نآ  رد  نانآ  هچنآ  دنراد ؟ مک  هچ  شیرق  زا  هک  دـنتفایم  رکفب  مه  رگید  ياههلیبق  و  دـننکیم . بیوصت  ار  رگید  يهلیبق  رب  ياهلیبق 
هک دعب  لسن  ود  دعب و  لسن  رگا  و  دوب . جرم  جره و  بوشآ و  زا  تعنامم  تموکح و  فیلکت  ندرک  نشور  دنتـساوخیم ، اهتعاس  نآ  رد 
اما تشگیمن ، دـیدپ  یبقاوع  نانچ  دـیاش  دوب ، لسن  نامه  دـننام  ینید  تریغ  يزوسلد و  و  سفن ، يافـص  رد  تفرگ ، ار  مدرم  نآ  ياـج 

نینچ دننزن ؟ مه  هب  دوخ  عفن  هب  ار  يرگید  ياهلـصا  دـعب  ياهلـسن  هک  دـنکیم  تنامـض  یـسک  هچ  دروخ  مهب  یعامتجا  رد  یلـصا  یتقو 
دادبتسا هب  یثوروم  تنطلس  یثوروم و  تنطلـس  هب  يوما  يرادمامز  يوما و  يهریت  يهلخادم  هب  شیرق  زا  يرادمامز  تسا . یعیبط  ینایاپ 

نیا رد  نخس  رگید  لاس ، هاجنپ  نیا  رخآ  لاس  تسیب  رد  هکنانچ  دیدرگ ، بلس  نانآ  زا  اهراک  رد  مدرم  يهلخادم  قح  دش . هدیشک  قلطم 
مهم اهلاس  نیا  رد  هچنآ  هن ؟ ای  دنهد  رادشه  ودـب  دـیاب  تفر  تلادـع  فالخرب  رگا  هن ؟ ای  دـشاب  لداع  دـنک ؟ هچ  دـیاب  رادـمامز  هک  دوبن 

مهارف ار  یلاـم  هکنآ  يوجبیع . نک  شهوکن  رب  ياو  ( 1 ( ) هحفـص 33 . ) تشادهاگن یـضار  ار  رادمامز  ات  درک  دیاب  هچ  هکنیا  دومنیم 
؟ تسیچ همطح  ینادیم  هچ  دوشیم . هدـنکفا  خزود )  ) همطح رد  وا  تسا  نینچ  هن  نادواج  ار  يو  وا  لام  هک  درادـنپ  درمـشیم . دروآ و 
ار نانآ  یکدـنا  و  تمعن . نادـنوادخ  ناـنزغورد ، ارم و  راذـگاو  و  ( 2 (. ) 104 ةزمهلا ، . ) دریگیم ارف  ار  اـهلد  هک  يادـخ  هـتخورفا  شتآ 

هبقع یناد  یم  هــچ  ( 3 (. ) 11-13 لـمزملا ، . ) كاـندرد یباذـع  ریگوـلگ و  یماـعط  تسا و  خزود  اههجنکـش و  اـم  دزن  اـنامه  هد . تلهم 
، يربط ( 4 (. ) 12-16: دلبلا . ) ار يراسکاخ  ياونیب  ای  ار  یمیتی  دنواشیوخ  یگنـسرگ ، زور  رد  ندیناروخ  ای  ياهدـنب ، ندرک  دازآ  تسیچ ؟
هب دنتشاذگن  شیرق  نارـس  درک . هکم  ترایز  دصق  مشـش  لاس  رد  ربمغیپ  هکم . یلیم  هن  رد  یلزنم  هیبیدح  ( 5 . ) 2109 ص 1210 -  ج 3 ،

دننک و ترایز  دنیآرد و  هکم  هب  هدیـشوپن  حالـس  زور  هس  يارب  شناوریپ  دـمحم و  رگید  لاس  هک  دنتـسب  نامیپ  ماجنارـس  دـیآرد و  هکم 
ياهلد رد  نامیا  زونه  میدش و  ناملـسم  دییوگب  نکل  دیدرواین و  نامیا  وگب  میدروآ ، نامیا  دـنتفگ  نیـشن ) نابایب   ) بارعا ( 6 . ) دندرگرب

زا وا  لوـسر  ادـخ و  يارب  هکیـسک  سپ  هدرک  تین  هک  دـسر  نآ  هب  سک  ره  تسا ، هتـسب  اـهتین  هب  اـهرادرک  ( 7 . ) تسا هدـماین  رد  امش 
ینز لاصو  زا  يرادروخرب  ای  ایند  لاـم  هب  ندیـسر  يارب  هک  یـسک  و  دوش . باـسح  لوسر  ادـخ و  اـب  وا  ترجه  دـیآ ، ردـب  دوخ  يهناـخ 

میدروآ نامیا  دنتفگ  دندروآ  نامیا  هک  ار  نانآ  دندید  نوچ  و  ( 9 . ) ص 73 ج 3 ، رابخالا ، نویع  ( 8 . ) تسا نامه  وا  شاداپ  درک  ترجه 
زنک ( 10 (. ) 14 هرقب : (. ) ناناملـسم اب   ) میناگدننک سوسف  ام  انامه  مییامـش ، اب  ام  انامه  دـنتفگ  دوخ  ياهناطیـش  اب  دـندرک  تولخ  نوچ  و 

ص 362. مود ، پاچ  ج 1 ، لامعلا ،

(144 نارمع : لآ   ) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  نافا 
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هکنانچ دیدرگیمرب .؟ دوخ  يهتشذگ  هب  امش  دوش  هتـشک  ای  دریمب  دمحم  رگا  ( 144 نارمع : لآ   ) مکباقعا یلع  متبلقنا  لتق  وا  تام  ناـفا 
عضو يهرابرد  هلاقم  ای  باتک  دنچ  لاح  هب  ات  دیاش  دش . راکـشآ  برعلا  ةریزج  گرزب  ياهرهـش  زا  یکی  هکم ، رهـش  رد  مالـسا  دینادیم 

يهشقن هب  یهاگن  هدـش  مه  رابکی  يارب  دیاهتـشادن  ار  يراک  نینچ  تصرف  رگا  دـیاهدناوخ . برعلا  ةریزج  یعیبط  ای  یـسایس و  ییایفارغج 
نازوس و ياهارحص  زا  هدیشوپ  تسا  ینیمزرس  ناتـسبرع  يهریزج  هبـش  ای  برعلا  ةریزج  دینکفیب . نآ  ییایفارغج  تیعقوم  نیمزرـس و  نیا 

تسا دوفن  يارحص  نیمزرس  نیا  یلامش  تمسق  تسا . هداد  یصاخ  يهولج  گنر و  نآ  هب  باتفآ  موادم  دنت و  شبات  هک  هنهرب  ياههوک 
عبر دراد . دادـتما  یلاخلا  عبر  ات  هک  تسا  ءاـنهد  يارحـص  نآ  یقرـش  لامـش  قرـشم و  تمـسق  رد  و  دوشیم . لـصتم  ماـشلا  ۀـیداب  هب  هک 

روانهپ نابایب  نیا  تسا . عقاو  هریزج  هبـش  یقرـش  بونج  رد  دراد  رارق  ءاسحالا  دجن و  نیب  دنیوگیم و  مه  ءانهدـلا  ار  نآ  هاگ  هک  یلاخلا 
مسوم هحفص 34 )  ) درابیم و مظنم  ریغ  كدنا و  ناراب ، هریزج  هبش  یبونج  يهقطنم  رد  زج  تسا . یلاخ  نانچ  مه  ابیرقت  زین  ام  رـصع  رد 
ریزارس اسآلیـس  ياهناراب  یپایپ  لاس  دنچ  تسا  نکمم  و  درابن ، اهلاس  مه  كدنا  ناراب  نیا  تسا  نکمم  تسا . راهب  زاغآ  ناتـسمز و  نآ 

بآ ياج  ياـج  رد  هک  دوشیم  ببـس  نیمز  رد  اهلیـس  نیا  نتفرورف  دزاـس . ناـهنپ  نش  ياـههدوت  ریز  دربب و  دوخ  اـب  ار  زیچ  همه  دوش و 
يارب شالت  درادیم . هاگن  دوخ  رانک  رد  ار  کچوک  ياـههداوناخ  بآ ، ياـهلادوگ  دزیریم و  اـهلادوگ  هب  اـهبآهز  دـنک . شوارت  كدـنا 

، دـنک نیمأت  ار  ارحـص  نینچ  رد  تایح ، يهمادا  يهلیـسو  رتش ، كاروخ  دـیاب  هک  هزبس  تسا و  یگدـنز  يهیاـم  هک  بآ  ندروآ  تسدـب 
رتشیب هک  تسا  نیا  ندـش  اج  هب  اج  ینادرگرـس و  نیا  يهجیتن  دـننک . چوک  ییاج  هب  ییاج  زا  مد  ره  ات  دزاسیم  روبجم  ار  نانیـشن  نابایب 

اههقطنم نیا  رد  درادن . دوجو  دنزاس  رتهب  ار  یگدنز  نآ  يارجا  اب  ات  دناهدرک  تسرد  دوخ  يارب  نانیـشنرهش  هک  ییاهنوناق  نیمزرـس  نیا 
يهیـشاح و  یعیبط ، عاضوا  ندوب  دـعاسم  رطاخ  هب  بونج  رد  اـما  دـناتکرح . رد  هتـسویپ  مه  كدـنا  هورگ  نیمه  كدـنا و  مدرم  راـمش 
یئاتسور ياهنوناق  لحم ، ياضتقم  هب  اعبط  تسا و  مکارتم  اتبسن  تیعمج  رتلکشتم و  یناگدنز  يداصتقا ، تیعقوم  رطاخ  هب  خرـس  يایرد 

رتهب ای  هتسد  ود  هب  مدرم  طیحم  نینچ  رد  تایح ، يهمادا  رطاخ  هب  ششوک  يهزیرغ  مکح  هب  دنکیم . تموکح  نآ  مدرم  رب  ینیشنرهش  ای 
مالـسا توعد  زاغآ  رد  كرحتم . نکاـس و  رگید  ریبعت  هب  اـی  نانیـشنرهش  نانیـشنرداچ . دـنوشیم : میـسقت  یعاـمتجا  هورگ  ود  هب  مییوگب 
تخاس ياهرازبا  لدم و  نیرخآ  ياهنیـشام  هک  مه  ام  رـصع  رد  دادیم . لیکـشت  مود  يهتـسد  ار  نیمزرـس  نیا  نانکاس  يهدـمع  تمـسق 

رتتشرد مقر  هک  یمدرم  زاب  دوشیم . هدـید  خیـش  رداچ  نورد  رگید  لیاسو  يرایـسب  اـت  هتفرگ  يروتـسیزنارت  ویدار  زا  اـکیرمآ  اـپورا و 
نماد رد  فاص و  نامسآ  ریز  تسارحص و  دنزرف  نیـشنرداچ  هحفص 35 ) . ) دنتسه نانیشنرداچ  دنهدیم  لیکشت  ار  هریزج  هبـش  نانکاس 

دوخ يارب  نانیشنرهش  هک  تسا  ییاهدنب  دیق و  هب  انتعایب  لقتـسم و  دازآ ، دنمورین ، تسردنت ، تهج  نیدب  دوشیم . تیبرت  روانهپ  تشد 
ار ییوم  يهمیخ  نیمـشپ و  يابع  یتقو  هک  انتعایب  اجنآ  ات  تسا . هدروآ  هیدـه  شیوخ  مدرم  يارب  يرهـش  یگدـنز  و  دـناهدرک ، تسرد 
، مرادیمن تسود  ار  یگدنز  نیا  نم  دیوگیم : دمارخیم ، هوکـشاب  ياهرـصق  رد  ابیز  مرن و  سابل  اب  دیوگیم و  كرت  دنچ  يزور  يارب 

دحاو ارحـص  طیحم  رد  ( 1  ) منک نت  رب  تشرد  ياـبع  ریرح  نهاریپ  نیا  ياـج  هب  و  مدرگرب ، ینیـشنرداچ  یگدـنز  ناـمه  هب  مراد  شوخ 
راذگنوناق یضاق ، مکاح ، خیش  دراد . یخیش  هلیبق  ره  دوشیم . لیکشت  مه  هب  هتسویپ  هریت  دنچ  زا  هلیبق  تسا . هلیبق  یعمج ، هتسد  یگدنز 

هدـیقع هچنآ  یتح  دـنکیم و  تواضق  هچنآ  دزاسیم  نوناق  هچنآ  عامتجا  نیا  رد  تسا . شیوخ  مدرم  ناـبرهم  ردـپ  گـنج و  يهدـنامرف 
تسا یتمـس  نینچ  يهمزال  هک  ار  یتازایتما  تافـص و  مامت  دیاب  خیـش  تسا . خیـش  يأر  دنکیم  تیوقت  ار  هدیقع  هچنآ  دروآیم و  دیدپ 
هدـید راکـشآ  خیـش  رد  اهتلـصخ  رگید  زا  شیب  يدرمناوج  ـالومعم  تسا . درمناوـج  عطاـق و  هدارااـب ، شوهاـب ، ریلد ، خیـش  دـشاب . اراد 
يارب اهنت  هن  هک  اجنآ  ات  تسین . راگزاس  یلقع  قطنم  اب  یهاگ  هک  يراکادـف  مه  نآ  دـسریم . يراکادـف  يهجرد  هب  هک  اجنآ  اـت  دوشیم 
رازراک هدامآ  تسا  هدرب  هانپ  وا  يهمیخ  يهیاس  هب  هک  يرادـناج  تاجن  يارب  هکلب  دـنکفایم  رطخ  هب  ار  شیوخ  ناج  دوخ  مدرم  زا  عافد 

مومع رد  دراد ، دوجو  خیش  رد  نآ  يالعا  يهنومن  هک  یگتشذگدوخ  زا  يراکادف و  يدرمناوج و  تلـصخ  هحفص 36 ) (. ) 2 . ) ددرگیم
مارآ و تعیبط  هدرتسگ و  يارحص  ینعی  دوخ  ملعم  زا  نیشنارحص  ار  تنیط  يافص  لالقتسا و  یگدازآ ، نیا  دوشیم . هدید  نانیـشنارحص 
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مهب ناـهگان  هک  مـینیبیم  ار  راکادـف  مارآ  درم  نـیمه  اـما  تـسا . یمدرم  نـینچ  يهـیحور  زا  يور  کـی  نـیا  دزوـمآیم ، فاـص  ياوـه 
نآ رتش  نوچ  ارچ  ددرگ . هتشک  ای  دوش  زوریپ  ات  دشکیم  دگنجیم ، دزیخیم ، اپب  دیارگیم ، يزوت  هنیک  هب  دوشیم ، مشخ  رد  دیآیمرب ،
هک دشکیمن  يرید  درادنپیم . دوخ  موق  دوخ و  هب  یتناها  ار  یتصخریب  نیا  وا  تسا و  هدـمآرد  يو  هلیبق  هاگارچ  هب  وا  تصخریب  هلیبق 
لاس لهچ  نیا  رد  لاس . لهچ  تدـم  يارب  هکلب  لاس ، کی  هام و  کی  هتفه و  کی  زور و  کـی  هن  مه  نآ  دوشیم  هتخورفا  گـنج  شتآ 
نینچ ارچ  دـننکیم و  هچ  دـننادب  هکنآیب  دـننارذگیم ، غیت  مد  زا  ار  گـس  هبرگ و  یتح  لاـسدرخ و  رـسپ  رتـخد و  ناوج ، ریپ و  اهدـص 

زا دننکیمرب و  زا  ار  نآ  ناناوجون  ناکدوک و  دـنزاسیم . اههعطق  اههدیـصق و  اههمان و  هسامح  اهگنج  نیا  زا  هکنیا  رتتفگـش  دـننکیم .
و دناهتـسشن ، مه  درگ  یعمج  هک  دـتفایم  قافتا  هاگ  دـنیرفآیم . اههثداح  هک  اسب  ددرگیم و  لقتنم  رگید  لسن  يهنیـس  هب  یلـسن  يهنیس 
ای دـصق و  اب  درذـگیم و  یکی  رطاخ  هب  ياهلمج  ای  یتیب  ناهگان  دـننارذگیم  شمارآ  افـص و  اب  ار  اـههقیقد  و  دـندنخیم ، دـنیوگیم و 
ای ینعط  هلمج  نآ  ای  تیب  نآ  هک  ارچ  نامه . عمج  نداـتفا  رگیدـکی  ناـج  هب  ناـمه و  ندروآ  ناـبز  رب  دروآیم . ناـبز  رب  ار  نآ  دـصقیب 

هحفـص 37) - ) يرترب یمـشچمه ، نیا  تسا . هتـسشن  عمج  نیا  رد  هلیبـق  اـی  موق  نآ  زا  یکی  و  دراد ، رب  رد  ار  ياهلیبـق  اـی  یموق  زا  يزنط 
تسا نانیشنارحص  يهیحور  رگید  يهیور  ندیرغ  دعر  نوچ  ندنازوس و  قرب  نوچ  نتسنادن و  رتمک  رتهک و  نارگید  زا  ار  دوخ  ییوج و 

ینامرهق و تسا ، رادروخرب  تبهوم  ود  نیا  زا  ارحـص  دـنزرف  دریگیم . ماهلا  ناتـسبرع  يارحـص  ریغتم  نولتم و  ناشورخ و  تعیبط  زا  هک 
زا ناناملـسم  تفای و  یناوریپ  كدنا  كدـنا  مالـسا  هک  یماگنه  دـح . هزادـنا و  زا  شیب  يزوتهنیک  مشخ و  تیاهنیب ، يراکادـف  قشع و 
ود نیا  ص )  ) مالـسا ربمغیپ  دـنتفرگ ، یناملـسم  يرگید  زا  سپ  یکی  اـههلیبق  و  دـندش ، هدوسآ  نانمـشد  جـنر  زا  دـنتفر و  برثـی  هب  هکم 

نانآ نیب  ار  یمالـسا  يردارب  يراکادف ، تیمیمـص و  افـص و  يهیور  زا  درک . راهم  مالـسا  تفرـشیپ  هار  رد  ار  ینیـشن  نابایب  حور  يهیور 
تمینغ میسقت  زور  دناهتشون : رـشح  يهروس  مهن  يهیآ  لیذ  نارـسفم  هک  دندش  لدکی  رگیدکی  اب  اجنآ  ات  مدرم  نیا  هکنانچ  دروآ ، دیدپ 

دنتفگ راصنا  دشاب . امش  نآ  زا  نآ  يهمه  هن  رگا  دینک و  کیرش  تمینغ  نیا  رد  ار  نارجاهم  دیلیام  رگا  تفگ  راصنا  هب  ربمغیپ  ریضنینب ،
هیآ نیا  لوزن  هجو  رد  مینکیم . تمـسق  ناـنآ  اـب  زین  ار  دوـخ  ياـهلام  اـههناخ و  هکلب  مـیهدیم ، ناـنآ  هـب  اـجکی  ار  تـمینغ  اـهنت  هـن  اـم 

ره نتـشاد  مدقم  هکلب  رگیدـکی ، اب  ناناملـسم  تاواسم  نآ  و  دـناسریم ، ار  تقیقح  کی  اهنآ  يهمه  هک  دـناهتفگ ، زین  رگید  ياهناتـساد 
ناوید رمع  یتقو  هکنانچ  دوب . یقاب  ناناملـسم  نایم  رد  زین  ربمغیپ  زا  سپ  اـهلاس  يردارب  نیا  تسا . نتـشیوخ  رب  ار  يرگید  ناـنآ  زا  کـی 

هک هحیوروبا  هب  تفگ  یهدیم  هک  هب  ار  دوخ  مهـس )  ) ناوید لالب  تفگ « : دوب  هتفر  ماـش  هب  داـهج  يارب  هک  لـالب  هب  داد  بیترت  ار  ماـش 
نید هار  رد  يهزرابم  داهج و  حور  یتخـسرس -  تنوشخ و  ینعی  ینابایب -  يهیحور  رگید  يهیور  زا  (. 3 . ) درک ردارب  نم  اب  ار  وا  ربمغیپ 

هتخیر هحفـص 38 )  ) نید مان  يدـنلب  ادـخ و  هار  رد  تفریم ، ردـه  هب  رازفلع  رتش و  ینابهاگن  هار  رد  هک  اهنوخ  نآ  اـت  دروآ  دوجوب  ار 
رگا دـباییم . ناـیاپ  ناـنآ  دوس  هب  هار  ود  ره  تسا و  هدوشگ  ناـنآ  يور  شیپ  هار  ود  گـنج  نادـیم  رد  هک  تخومآ  ناناملـسم  هب  دوـش .

تیلهاج يهرود  رد  هک  ار  ياهلیبق  ياهیزوت  هنیک  رابکی  هب  هکنیا  يارب  دنربیم و  تمینغ  دنـشکب  رگا  دـنوریم و  تشهب  هب  دـنوش  هتـشک 
دوشیم و هتشاگنا  هدیدان  هدش  هتخیر  تیلهاج  رد  ینوخ  ره  مدرم « : تفگ  عادولا  ۀجح  رد  دنکرب ، نب  زا  دوب  هدیناود  هشیر  نانآ  لد  رد 
دوـب و هدروـخ  ریـش  ثیلینب  زا  هعیبر  نیا  ( 4 « ) تسا بلطملادـبع  نبا  ثراـح  نبا  ۀـعیبر  نوخ  مراـگنایم  هدـیدن  نم  هک  ینوخ  نیتسخن 

يارب ار  وجراـکیپ  ياههتـسد  هنیدـم  رد  ربـمغیپ  هک  يزور  زا  دنتـشک . ار  وا  لیذـهونب  تفریم . رامـش  هب  ناـنآ  زا  ياهلیبـق  موـسر  قباـطم 
هک ار  نآ  دنگنجیم ، برع  داژن  اب  دوخ  كاخ  رد  رگا  دنتسنادیم  ناناملسم  دش ، میلست  هکم  هک  يزور  ات  داتـسرف ، ناکرـشم  اب  يهزرابم 

اهبرع نرق  عبر  کی  تدم  رد  ینعی  نامثع  رمع و  رکبوبا و  راگزور  رد  ربمغیپ  زا  سپ  تسین . ناملـسم  اما  تسا  برع  دنچ  ره  دنـشکیم 
لخاد رد  گنج  اهلاس  نیا  رد  دننکیم . گنج  هریزج  زا  نوریب  رد  ناملـسم  ریغ  برع و  ریغ  یمدرم  اب  نید  تفرـشیپ  رطاخ  هب  دـندیدیم 

ع)  ) یلع زا  ریبز  هحلط و  هکنیمه  ترجه ، زا  مجنپ  یـس و  لاس  رد  اما  تفای . ناـیاپ  هشیمه  يارب  رگیدـکی  اـب  برع  يریگرد  ناتـسبرع و 
خیرات قرو  رابکی  هب  تفرگرد ، گنج  ماجنارـس  و  دـنتخاس ، هناهب  ار  ناـمثع  یهاوخنوخ  دـندرب و  هرـصب  هب  ار  هشیاـع  و  دـنتفرگ ، هراـنک 
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هقباس نرق  عبر  تدـم  رد  هک  دـمآ  دـیدپ  برع  كاـخ  لـخاد  رد  یگنج  تشگزاـب . بقع  هب  نآ  تاحفـص  دروخ و  مهب  یبرع  یگدـنز 
لباقم هحفص  نیا  هزات  هک  گنج  نیتسخن  رد  تفرگ . رارق  رگید  ناملسم  ربارب  یناملسم  هکلب  داتسیا  برع  يوربور  برع  اهنت  هن  تشادن .

رگا دنزاسیم . مسجم  ار  دوخ  شیپ  نرق  کی  خیرات  دندید  هک  تشذگن  يرید  اما  دنتسیرگن . نادب  یلدود  دیدرت و  اب  دش ، هدوشگ  نانآ 
باکر رد  هک  ناـنآ  دـننام  و  تشادیم ، رطاـخ  رد  دوب و  هتفرگارف  دـیاب  هکناـنچ  ار  نید  سرد  نآ  دارفا  رتشیب  اـی  لـسن  نیا  هحفص 39 ) )

نیا زا  دوب  نکمم  دشیم  ضحم  میلست  دوخ  يهدنامرف  ماما و  لباقم  رد  رگا  لقاال  ای  دیگنجیم و  نیقی  نانیمطا و  اب  دندیگنجیم  ربمغیپ 
رب دوخ  هک  دوب  هدمآ  دیدپ  یئاهللخ  مه  مدرم  تادقتعم  نید و  راک  رد  دـناوخ ، میهاوخ  رگید  یلـصف  رد  هکنانچ  اما  دـبای ، یئاهر  هطرو 

لمج رد  اصوصخم  و   - نیفص لمج و  گنج  رد  ار  دوخ  يریگرد  دوبن  نکمم  یلع  نایهاپـس  زا  يرایـسب  يارب  دوزفایم . راک  تالکـشم 
ار ثداوح  نیا  زورما  هک  ام  يارب  دـننک . لیلحت  دـندوب  هتفرگ  وخ  نادـب  هک  یقطنم  اب  تشاد -  هدـهع  هب  ار  نآ  یهدـنامرف  ربمغیپ  نز  هک 
هک یجراـخ  نانمـشد  اـب  داـهج  دـننام  زین  تموـکح ، هیلع  یلخاد  نارگناـیغط  یبوکرـس  مینادـب  هک  تسا  هداـس  يراـک  مینکیم  یـسررب 

. دـندوب زجاـع  یتیعقاو  نینچ  كرد  زا  ناـنآ  رتشیب  اـی  رـصع ، نآ  مدرم  اـما  تسا . بجاو  دـنزادنایم  رطخب  ار  یمالـسا  هزوح  تیدوجوم 
هنوگچ دنتفگ  یهورگ  دـیرادنرب »! يزیچ  ناگتـشک  نیا  لام  زا  تفگ « : یلع  نوچ  هک  مینیبیم  لمج  گنج  نایاپ  زا  سپ  ار  نآ  يهناشن 

نانآ نایم  ار  ناگتشک  لام  هتشذگ  ياهگنج  دننام  دندوب  رظتنم  حتاف  نازابرس  (. 5 . ) تسا مارح  ام  رب  نانآ  لام  اما  لالح  ام  رب  نانآ  نوخ 
یلع میونـشب . هظعوم  هن  میریگب  تمینغ  میاهدـمآ  ام  دـنتفگ  دـیزادرپب . دوخ  نایمخز  ياوادـم  هب  دـیورب  تفگ  یلع  یتقو  دـننک . میـسقت 

اما دناهتفرگ ، نز  یناملـسم  نیئآ  هب  دناهتخودنا ؛ لام  هدرک و  شورف  دیرخ و  یناملـسم  نییآ  هب  ناگدش  میلـست  ناگتـشک و  نیا  تفگ « :
ناثراو نآ  زا  نانآ  لام  دناهدوب  ناملسم  نوچ  نکیل  میناشنب ، ناشیاج  رس  ار  نانآ  هک  دوب  نیا  ام  يهفیظو  دنداتسیا  دوخ  ماما  لباقم  نوچ 

نانآ نتخاس  عناق  يارب  سپ  دننک . كرد  تشادـن  هقباس  ناشیا  يارب  زور  نآ  ات  هک  ار  یقطنم  نینچ  دنتـسناوتیمن  مدرم  اما  تسا .» ناشیا 
مادک مهـس  هشیاع  دیئوگب  دینک  ریـسا  ار  بولغم  هتـشک و  مدرم  نیا  نانز  تسانب  رگا  مدرم  تفگ « : دـمآرد . يرگید  هحفص 40 )  ) رد زا 

هک يزیچ  اهنت  دـندنام  زجاـع  بلطم  تقیقح  كرد  زا  مه  زاـب  هک  دـسریم  رظنب  اـما  دـندش . مزلم  هک  دوب  اـجنیا  رد  تسامـش ؟» زا  کـی 
ار نانآ  ارچ  دندوب  ناملسم  اهنیا  رگا  هک  دمآ  دیدپ  نانآ  لد  رد  کش  نیا  تسین و  یلبق  ياهگنج  عون  زا  گنج  نیا  هک  دوب  نیا  دنتسناد 
رد یشک  ناملسم  تمرح  تشک و  ار  وا  دیگنج و  ناوتیم  مه  ناملسم  اب  تشذگ ، نانآ  لد  رد  هک  دوب  راب  نیتسخن  يارب  دیاش  میتشک و 

هرـصب هک  نیمه  لمج  گنج  رد  همه  نیا  اب  داتـسیا . مه  يور  رد  يور  برع  مالـسا  زا  سپ  راـب  نیتسخن  يارب  دـش . مک  ناـشیا  يهدـید 
گنج نیا  رد  ناورهن ، گنج  اما  تخاس . نیفـص  دربن  رد  تکرـش  يهدامآ  ار  نانآ  يزوریپ  نیا  دندش و  داش  هفوک  مدرم  دروخ  تسکش 
رگید يوس  زا  و  تشاد ، هدجس  غاد  نانآ  یناشیپ  رتشا  کلام  لوق  هب  دندوب و  نآرق  نایراق  نادهاز و  همه  تما  زا  ناگدش  ادج  وسکی  زا 

ار یلهاج  راگزور  ياههرطاخ  هک  دوب  یفاک  اهدربن  نیمه  ار . يرصب  يرـصب  تشکیم و  ار  یفوک  یفوک  دنداتـسیا ، يور  رد  يور  یتقو 
ناـنآ نتـشک  رد  میدیـشکیم و  ناـفلاخم  يورب  ریـشمش  ربمغیپ  باـکر  رد  اـم  تفگیم  یلع  دزاـس . هدـنز  لـهاج  ناـمدرم  لد  رد  ون  زا 

وا نوچ  مه  وا  باحـصا  تساوخیم  تسنادیم و  ار  نید  تقیقح  هک  دوب  یناملـسم  وا  میدرکیم . تعاطا  ار  ادخ  اریز  میتشادن  يدیدرت 
مجاـهم ناـیز  زا  ناناملـسم  تینما  ندز  مه  هب  هفیلخ و  تردـق  دـیدهت  رد  یلخاد  شکرـس  ناـیز  هک  دـیدیم  وا  دـننادب . ار  تقیقح  نـیا 

هدوشگ ار  زیمت  هدـید  ات  دربیم  نامرف  یلع  زا  هک  یلـسن  رتشیب  نوچ  ارچ  دنتـسنادیمن ، ار  تقیقح  نیا  وا  مدرم  اما  تسین . رتمک  یجراـخ 
اب ددرگیمزاب  گنج  زا  هک  مه  یتقو  دـگنجیم ، برع  ریغ  هناگیب و  ریغ  هناگیب و  اب  دوریم  گـنج  نادـیم  هب  شردـپ  یتقو  دـیدیم  دوب 

يزکرم و تردق  هحفـص 41 )  ) ینعم كرد  زا  وا  تسنادیمن  يزیچ  یبایتمینغ  یـشکهناگیب و  زج  گـنج  زا  وا  دروآیم ، تمینغ  دوخ 
یلع نایهاپـس  رد  هتبلا  دوب . هتفای  قلعت  هلیبق  هب  دشاب  قلعتم  مالـساب  هکنآ  زا  شیپ  وا  راگزور ، نیا  رد  نوچ  ارچ  دوب . زجاع  تردق  تدحو 
ماما زا  دیاب  هک  دنتسنادیم  زاب  دنتشادن  نینچ  یصیخشت  تردق  رگا  دنبایرد و  یبوخ  هب  درذگیم  ار  هچنآ  دنتسناوتیم  هک  دندوب  یناسک 

يوزرآ نیسپاو  دندربیم . جنر  دوخ  ياوشیپ  دننام  مه  نانآ  راچان  دوب . كدنا  رگید  يهتسد  لباقم  رد  نانآ  رامـش  اما  دننک ، يوریپ  دوخ 
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زا رگا  لمج  گنج  زا  شیپ  ات  دـنبایب . تداهـش  باوث  ات  دنتـسرفب ، گنج  ياهنادـیم  هب  ار  نانآ  هک  دوب  نیا  ع )  ) ربمغیپ نارای  زا  يرایـسب 
هدش و نانآ  بیـصن  یقیفوت  هک  دندیلابیم  دوخب  دنتفرگیم و  رتزارف  ار  ندرگ  وا  ناسک  دشیم  هتـشک  داهج  نادیم  رد  يدـنزرف  ياهناخ 

هتـشک گنج  رد  وا  يوش  ردپ و  هک  دروخرب  راصنا  زا  ینز  هب  ربمغیپ  تفای  نایاپ  دحا  گنج  هکنآ  زا  سپ  دناهداد . يدیهـش  ادـخ  هار  رد 
وا تفگ  تسا ، ملاس  هک  ار  ادخ  ساپس  دنتفگ  تسا ؟ لاح  هچ  رد  ربمغیپ  دییوگب  نمب  تفگ  دنداد ، تیزعت  ار  وا  مدرم  نوچ  دندوب . هدش 

لمج گنج  زا  سپ  اما  ( 6 . ) درک لمحت  ناوتیم  ار  یتبیصم  ره  یتمالـس  وت  هک  نونکا  تفگ  دید  ار  ربمغیپ  نوچ  دیهد و  ناشن  نم  هب  ار 
تقو يهفیلخ  يور  رد  يور  يرماع  ثراح  رتخد  هیفص  هناخ ، يوناب  تفر ، یعازخ  فلخ  نب  هللادبع  يهناخ  هب  ییوجلد  يارب  یلع  نوچ 
میتی ار  هللادبع  نارسپ  هکنانچ  دنک  میتی  ار  تنادنزرف  ادخ  تعامج ! يهدننک  ناشیرپ  ناتسود و  يهدنشک  يا  یلع !  يا  تفگ « : داتـسیا و 

ای مشخ و  يور  زا  وا  تشادن . ياهراچ  درک  هکنآ  زج  ناناملـسم  ماما  هک  دمهفب  تسناوتیمن  ای  دیـشیدنایمن  چـیه  نز  نیا  ( 7 .« ) يدرک
كاخ هب  گنج  نادـیم  رد  هک  رگید  یهورگ  وا و  يوش  درکیم ، راک  ادـخ  ياضر  يارب  وا  تشکن ، ار  نارگید  وا و  رهوش  ماقم ، توهش 

نابز هب  نوچ  دندنکفا و  هرطاخمب  ار  یناملـسم  يهزوح  تینما  هحفـص 42 )  ) هکلب دنتـسکش ، ار  دوخ  ماما  نامیپ  اهنت  هن  دندیتلغ ، نوخ  و 
هدوبن ینز  اهنت  نز  نیا  کش  نودب  دنادرگزاب . ناناملسم  تعامج  هب  ار  نانآ  روز  هب  دیاب  نآرق  مکح  هب  دنتشگنزاب ، تسار  هار  هب  شوخ 

یلع دنتشادنپیم  هک  دندوب  زین  يرگید  نادرم  نانز و  داد . ناشن  يدونشخان  داتـسیا و  ناناملـسم  يهفیلخ  لباقم  گنج ، زا  سپ  هک  تسا 
دنادیمن وا  تسنادیم ، اریز  تفگن ، يزیچ  ودب  تفرگ و  هدینـشن  ار  نز  نانخـس  صاخ  يراوگرزب  اب  یلع  تسا  هدرک  متـس  نانآ  رب  (ع )

ناینامی و میاهتشون  هکنانچ  ار  هفوک  مدرم  تیرثکا  نوچ  داتـسیا ، هرـصب  لباقم  رد  هفوک  لمج  گنج  رد  تسا . هدش  هتـشک  شرهوش  ارچ 
تشذگن يرید  اما  دوب . هتفرگ  رارق  يرضم  لباقم  ینامی ، لمج  دربن  رد  تفگ  ناوتیم  سپ  دندادیم ، لیکشت  نایرضم  ار  هرصب  تیرثکا 

هن هک  اجنآ  ات  تفرگ  الاب  يرگید  لکش  هب  ياهلیبق  تابـصعت  اهگنج  نیا  رد  دمآ . شیپ  جراوخ  اب  گنج  نآ  زا  سپ  نیفـص و  گنج  هک 
يور هب  ور  هتسد  ره  ناینامثع  دندش و  میسقت  ینامثع  يولع و  يهتسد  ود  هب  ناینامی  نایرضم و  هکلب  دنداتسیا  ناینامی  ربارب  نایرـضم  اهنت 

. يرـصب يرـضم  لباقم  یماش  يرـضم  تفرگیم و  رارق  یماش  یفوک و  ینامی  لباقم  يرـصب  ینامی  دـنتفرگ . رارق  رگید  يهتـسد  ناـیولع 
يداژن بصعت  رهظم  ار  شیرق  نانآ  اریز  دنتفریم ، قح  هار  هب  ناینامی  يرضم  ینامی و  نیب  يداژن  یمشچمه  رادوریگ  رد  هک  تسا  مولعم 
يهرود يداژن  يهطلس  شیرق  ینابیتشپ  اب  دهاوخیم  هیواعم  هک  دنتسناد  ناینامی  هک  نیمه  دنک . دوبان  ار  مالسا  دشوکیم  هک  دنتـسنادیم 

رب دوشگ و  ار  هکم  ات  دنداد  يرای  ار  ص )  ) دمحم نانآ  ناردپ  هکنانچ  دندنام و  راوتـسا  ربمغیپ  نادناخ  يرای  رد  دنک  دیدجت  ار  تیلهاج 
نیب گنج  ار  نآ  هک  نیفـص  گنج  رد  دوش . هحفـص 43 )  ) بلاغ هیواعم  رب  ات  دنداتـسیا  یلع  رانک  رد  زین  نادنزرف  دیدرگ ، زوریپ  شیرق 

ریز ادـخ  ياضر  يارب  هک  تسیک  نامدرم  يا  : » تفگ گنج  رادوریگ  رد  ینامی  يدرم  دـناهدیمان  نارجاـهم )  ) شیرق و  راـصنا )  ) ناـینامی
يارب هتـشذگ  رد  هک  نانچنآ  میگنجیم  نآرق  لیوأت  رطاخ  هب  شیرق )  ) امـش اب  زورما  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  ییادـخ  هب  دور ؟ اـههزین 

رتینالوط اهگنج  هزادنا  ره  میگنجیم  امش  اب  نآ  لیوأت  يارب  زورما  میدیگنجیم  امش  اب  نآرق  لیزنت  رطاخ  هب  ام  میدیگنجیم . نآ  لیزنت 
اریز دـندش ، هدرزآ  یلع  زا  كدـنا  كدـنا  مدرم  نآ  رتـشیب  هک  اـجنآ  اـت  تـشگیم  رتناـیامن  ناـیوجگنج  یگدرملد  یگتـسخ و  دـشیم 

زا سپ  هک  ماما ، زیمآ  تیاکـش  ياههبطخ  رد  ار  یگدرزآ  نیا  راثآ  دـندوب . زجاع  تسرد  يوق و  قطنم  كرد  زا  ناـنآ  تیرثکا  هنافـسأتم 
ار ياهیآ  نآرق  رد  درک . ردب  مدرم  رـس  زا  ار  داهج  قوش  دربن  ياهنادیم  رد  برع  اب  برع  نداتفارد  مینیبیم . تسا  هدناوخ  نیفـص  گنج 

یهورگ دنتشادن و  یفاک  گرب  زاس و  گنج  نآ  رد  تکرـش  يارب  ناناملـسم  (. 8 . ) تسا هدـش  لزان  كوبت  گنج  يهرابرد  هک  مینیبیم 
زا نایرگ  نانآ  تسین  نم  تسد  رد  يزیچ  تفگ  وا  دنورب . گنج  نادیم  هب  ات  دزاس  زهجم  ار  نانآ  دنتساوخیم  دندمآ و  (ص ) دمحم دزن 

یتدم كدنا  رد  درک ، دزمان  قارع  هب  هلمح  يارب  ار  دـیلو  نبا  دـلاخ  رکبوبا  هک  یماگنه  يرجه  مهدزاود  لاس  رد  دـنتفر . نوریب  يو  دزن 
رتشیب هچ  ره  ناناملـسم  ماما  مینیبیم  هک  دوب  هتـشذگن  هعقاو  نیا  زا  نرق  عبر  زا  شیب  زونه  اما  دش . مهارف  يو  يارب  یهاپـس  رازه  هدـجیه 

هب ماش  نارگتراغ  زا  يریگولج  يارب  لقاال  هک  دـهاوخیم  نانآ  زا  ای  دـناوخیم و  هیواعم  نوچ  یبصاغ  تموکح  اـب  داـهج  يارب  ار  مدرم 
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زا تفگ  ودب  داتـسرف و  هحفـص 44 )  ) زاجح قارع و  ياهنیمزرـس  هب  ار  ةاطرا  رـسپ  هیواعم  دـنهدیم . شوگ  رتمک  دـنزیخرب ، قارع  ورملق 
ار نآ  مدرم  تخوس و  دنک و  ار  اهرهـش  نیا  تفر و  نمی  هکم و  هب  رـسب  ار . ناکدوک  نانز و  یتح  شکب  يدید  ار  سک  ره  یلع  يهعیش 

یضعب ( 9  ) تشک دوخ  تسد  هب  ار  وا  لاـسدرخ  رـسپ  ود  رـسب  دوب . هدرک  رارف  یلع  لـماع  ساـبع  هللادـبع  دیـسر ، نمی  هب  نوـچ  تشک و 
نیا یهاوخیم  رگا  تفگ  درم  نآ  دشکب ، ار  نانآ  تساوخ  رـسب  نوچ  دندربیم . رـسب  هیداب  رد  هنانک  زا  يدرم  دزن  رـسپ  ود  نیا  دـناهتفگ 

لاسدرخ ناکدوک  یتشک !  ار  نادرم   » دروآرب دایرف  هنانکینب  زا  ینز  تشک . مه  ار  وا  رـسب  شکب ! ارم  تسخن  یـشکب  ار  هانگیب  ناکدوک 
دب دوش  رادیاپ  نادرمریپ  ناکدوک و  نتـشک  اب  زج  هک  یتموکح  ةاطرا ! رـسپ  درادن . هقباس  مالـسا  تیلهاج و  رد  راتـشک  نینچ  یتشک !  ار 

نانمشد اب  داهج  راک  دناناتـسادمه ، وا  یهاوختلادع  یئاسراپ و  رد  فلاخم  قفاوم و  هک  یلع  تموکح  رد  یتقو  (. 10  ) تسا یتموکح 
، دنک راکنا  يو  رب  دیوگب و  نخس  هنابدایب  هکلب  هناخاتـسگ  نانچ  دوخ  ماما  يور  رد  فلخ  نبا  هللادبع  نز  هک  دیآرد  تروص  نیدب  ادخ 

رگا دـننکن ، تیامح  ناـنآ  عفد  رد  ار  دوخ  ماـما  یلع  باحـصا  دـننزب و  دربتـسد  نینچ  یلع  تموکح  ياهنیمزرـس  هب  هیواـعم  نـالماع  و 
دوب هتفرگ  دوخ  هب  ياهلیبق  یبرع و  گنر  دوب و  هدش  جراخ  نید  گنر  زا  هریزج  لخاد  ياهگنج  لاس  هاجنپ  نیا  رخآ  ياهلاس  رد  مییوگب 

، ماهتشکن ار  امش  زا  یسک  نم  دسرپب  دندوب  وا  نتشک  يهدامآ  هک  یمدرم  زا  ع )  ) نیسح یتقو  هک  تسا  یعیبط  نیا  تسین و  اجیب  ینخس 
نیا میراد !  لد  رد  تردـپ  زا  هک  یـضغب  رطاـخ  هب  دنـشاب  هتفگ  خـساپ  رد  دیـشکیم ؟ ارم  هچ  يارب  سپ  ماهدرکن  نوگرگد  ار  ادـخ  نید 

یعیبط رایسب  ینخـس  هحفـص 45 )  ) نینچ نتفگ  دوشیم و  هدـید  رخأتم  ياـهلتقم  رد  یلو  دناهتـشونن  میدـق  ناـسیون  خـیرات  ار  اـههلمج 
رد داهج  ياههنحص  رد  هک  ییوجماقتنا  مشخ و  رگید  يوس  زا  دش و  شومارف  یمالسا  يردارب  وسکی  زا  لاس  هاجنپ  تشذگ  اب  دیامنیم .

حـجذم و ربارب  هدـنک  هلیبق  اـی  کـع ، لـباقم  نادـمه  هلیبق ، تشگ . لیدـبت  ياهلیبق  یهاوخنوخ  يزوتهنیک و  هب  دـشیم ، ناـیامن  ادـخ  هار 
نز رب  هیواعم  يزور  دنیوگ  ( 1 ( ) هحفص 46 . ) دنتساخرب نایمشاه  زا  یهاوخهنیک  هب  نایوما  ای  یناندع و  ربارب  یناطحق  ناراداوه  ماجنارس 

اب ار  وا  تفشآرب و  هیواعم  دناوخیم . نومـضم  نیا  هب  ییاهتیب  هک  دید  ار  وا  دمآرد و  دوب  نیـشنرداچ  يرتخد  هک  دیزی  ردام  نوسیم  دوخ 
اب هک  دـید  ار  یهورگ  هلیبـق  ناـسیئر  زا  یکی  هک  دارجلا » ریجم  نم  یمحا  فورعم «  لـثم  يهراـبرد  ( 2 . ) داتـسرف هیداب  هب  دیزی  شدنزرف 

دناهتـسشن وت  يهمیخ  راـنک  رد  ماـگنه  بش  خـلم  ياهتـسد  دـنتفگ ، دـیهاوخیم ؟ هچ  دیـسرپ  دـناهدروآ ، ور  وا  يهمیخ  هب  رازبا  لاوـج و 
تفگب و نیا  دـینزب . بیـسآ  اهنآ  هب  تشاذـگ  مهاوخن  دـناهدمآ  نم  هانپ  هب  اهخلم  تفگ  میریگب . ار  اهنآ  هدـماینرب  باـتفآ  اـت  میهاوخیم 
زا اـهخلم  تفگ  هاـگنآ  دـندرک ، زاورپ  اـهخلم  دـمآرب و  باـتفآ  اـت  داتـسیا  ناـنآ  لـباقم  دـش و  راوـس  بسا  رب  تشادرب و  ار  دوـخ  يهزین 

لاس 36. ثداوح  يربط ، ( 5 . ) مهد لاـس  ثداوح  يربط ، ( 4 . ) ص 127 ج 2 ، ماشهنبا ، ( 3 . ) دینادیم دوخ  الاح  دـنتفر  نم  یگیاسمه 
ص ج 4 ، یمالـسا ، ندمت  خیرات  ص 44 ، ج 15 ، یناغا ، ( 9 . ) 92 هبوت ، ( 8 . ) لاـس 36 ثاوح  يربط ، ( 7 . ) ص 163 ج 2 ، ریثانـبا ، ( 6)

ص 73. ندمت ج 4 ، خیرات  3 و 211 ، ج 191 ، ریثانبا ، ( 10 . ) ص 174 ج 2 ، یبوقعی ، 82 ؛

( یلع نب  نیسح   ) مهشئاعم هب  تردام  هنوطوحی  مهتنسلا  یلع  قعل  نیدلا  ایندلا و  دیبع  سانلا 

ناـبز رب  ار  نید  دـنیایند . يهدـنب  مدرم  یلع ) نب  نیـسح   ) مهـشئاعم هب  ترداـم  هنوطوحی  مهتنـسلا  یلع  قعل  نیدـلا  ایندـلا و  دـیبع  ساـنلا 
مالـسا هب  هکم  مدرم  زا  رایـسب -  نادـنچ  هن  یهورگ -  میدـید  هکناـنچ  دـنداد . ناماسورـس  نادـب  ار  دوخ  یناگدـنز  هکنادـنچ  دـنرادیم 

اهنیا دـنتفر . هنیدـم  هب  ماجنارـس  زین  هدـنام  هورگ  دـندش . هشبح  يهناور  شیرق  ناگرزب  متـس  زا  ییاهر  يارب  نانیا  زا  ياهتـسد  دـندیورگ .
زا دنتشاد . هارمه  دوخ  رب  ار  يراوشد  ره  ربمغیپ  ادخ و  ياضر  هار  رد  و  دنتفریذپ ، نامیا  میمص  لد و  يور  زا  ار  مالسا  هک  دندوب  یناسک 
هب دـندرب - دوخ  ياههناخ  هب  ار  نارجاهم  هک  نانآ  هچ  دنتـسب و  ناـمیپ  هبقع  تعیب  ود  رد  هک  ناـنآ  هچ  رایـسب -  یهورگ  زین  هنیدـم  مدرم 

یناشفناج دندیـشوک و  ادخ  نید  تفرـشیپ  هار  رد  دنتـسناوت  هکنادنچ  دنتـسنادیم و  ادخ  يهداتـسرف  ار  وا  دنتـشاد و  نامیا  ص )  ) دـمحم
هکم و حتف  ات  هنیدم  فارطا  ياههلیبق  رد  مالسا  شرتسگ  ناناملسم و  يهنادنمزوریپ  ياهدربن  زا  سپ  هک  نانآ  تفگ  ناوتیمن  اما  دندرک .
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نیا دنانامیا . زا  هجرد  کی  رد  دـندمآ  نید  يرایب  تخـس  ياهتعاس  رد  هک  راصنا  نارجاهم و  اب  دـندش ، ناملـسم  دـمحم  یگدـنز  نایاپ 
مالسا تسا . هدرک  دییأت  ار  یتقیقح  نینچ  مه  تنـس  نآرق و  دنتـسنادیم و  ار  نآ  مه  زور  نآ  ناناملـسم  هحفص 47 )  ) هک تسا  یتقیقح 

نیا زا  نت  دنچ  دنادیم  ادخ  و  عمط ، ای  میب  رطاخ  هب  ناسیئر  نیا  زا  يرایسب  مالسا  و  دوب ، هلیبق  سیئر  مالسا  عبات  نانیشن  نابایب  زا  يرایـسب 
، رهاظ مکح  هب  تسه  هک  يزیچ  دندناوخ . ناملسم  ار  دوخ  يرورس  تمینغ و  عمط  هب  نت  دنچ  دندروآ و  مالـسا  ریـشمش ، سرت  زا  خویش 
. دشیم هدرمـش  مرتحم  نانآ  لام  نوخ و  دندروآیم  نابز  رب  دیحوت  يهملک  هک  نیمه  ینعی  درکیم ، راتفر  ناملـسم  دننام  نانآ  اب  ربمغیپ 
ار مدرم  نـیا  زا  يرایـسب  نورد  ص )  ) دـمحم ( 1  ) دادیم رادـشه  نانآ  هب  دـیدهت  اب  یهاـگ  هیبنت و  اـب  ربمغیپ  تنـس  نینچمه  نآرق و  اـما 
لد رد  هچنآ  زا  لوسر  ادخ و  هک  دشیم  هتفگ  نانآ  هب  یحو  نابز  هب  هاگهاگ  دردب . ار  ناشیا  تمرح  يهدرپ  تساوخیمن  اما  تسنادیم ،

دیـشاب و رذحرب  نانیا  زا  هک  دادیم  رادشه  ناناملـسم  هب  دنهدیم . بیرف  ار  دمحم  هک  دنرادنپیم  و  دنهاگآ . درذـگیم  ورود  مدرم  نیا 
دش بوخ  هچ  دنیوگیم  دیسر  یتسکش  امش  رب  رگا  دشاب . هچ  راک  نایاپ  ات  دنربیم  راظتنا  ناقفانم  نیا  دیرامـشم « . دوخ  تسود  ار  نانآ 
چیه زین  هکم  رهش  ناگرزب  زا  يرایسب  (. 2 .« ) میتفاییم يزوریپ  میدوب و  امـش  اب  شاک  دنیوگیم  دیتفای  يزوریپ  رگا  میدوبن و  نانآ  اب  هک 

وجتـسج هب  دـمآ و  نوریب  ودرا  زا  ربمغیپ  يومع  سابع  دندیـسر ، هکم  کیدزن  هنیدـم  نایهاپـس  هک  یبش  دـندشن . ناملـسم  لد  هت  زا  هاـگ 
هب بش  نآ  رد  دنوش . میلـست  دنـشیدنایب و  ياهراچ  ات  دهد  ربخ  ار  رهـش  مدرم  دـیآرد  هکم  هب  ربمغیپ  هکنآ  زا  شیپ  تساوخیم  تخادرپ .

درادن میلست  زج  یهار  هک  دنامهفب  وا  هب  هکنآ  يارب  سپـس  درب  دمحم  دزن  داد و  هانپ  ار  وا  دروخرب و  ربمغیپ  تخـسرس  نمـشد  نایفـسوبا 
یهاشداپ تفگ  سابع  هب  نایفسوبا  تقو  نینچ  رد  هحفص 48 ) . ) دنرذگب وا  يور  شیپ  زا  مالسا  نازابرس  ات  تشادهاگن  یئاج  رد  ار  يو 

مه نایفسوبا  ( 3  ) تسا يربمغیپ  هوکـش  نیا  درادن . ینعم  یهاشداپ  يهملک  هک  داد  رادشه  وا  هب  سابع  تسا ! هدـش  گرزب  تاهدازردارب 
. دهدیم ناشن  ار  تقیقح  ياهزادنا  ات  ربمغیپ ، گرم  زا  سپ  وا  راتفر  هن ، ای  دوب  یکی  دروآ  نابزب  هچنآ  اب  وا  لد  ایآ  یلو  تفریذـپ ، رهاظب 
. دیدرگ هاگهانپ  نایفـسوبا -  - نادناخ نیا  رتهم  يهناخ  رهـش  حـتف  زور  دـش . میلـست  شیرق  مینادیم  هکنانچ  هکم  حـتف  زا  سپ  لاح  ره  هب 

نارود رد  تشگ  شیرق  صاخ  ناناملـسم  يربهر  ماقم  دروآ و  تسدـب  ار  زایتما  نیرتـالاب  میدـید  هکناـنچ  هریت  نیا  ربمغیپ  گرم  زا  سپ 
رگید شیرق و  هجیتن  رد  تفر . راکب  هدر  لها  ای  نادرمتم  یبوکرـس  راـک  رد  ربمغیپ  باحـصا  نارـس  يو و  شـشوک  رتشیب  رکبوبا  هاـتوک 
مهرد زا  ات  دندرک ، يراکمه  وا  نارواشم  هفیلخ و  اب  راچان  دنتفاین و  یئامندوخ  لاجم  دندوب  هدیورگ  یناملـسم  هب  يدیما  اب  هک  یناگرزب 
ترابع هب  ای  دوب  هدرک  ظفح  ار  دوخ  یگداس  تموکح  يرادا  هاگتـسد  زونه  نوچ  اـهلاس  نآ  رد  دوش . يریگولج  داـینبون  ساـسا  نتخیر 

یگچراپکی اب  دزیگنارب  ار  اهعمط  ات  دوب  هدیـسرن  لاملا  تیب  هب  راشرـس  ياهدمآرد  زونه  نوچ  دید  میهاوخ  هدـنیآ  لصف  رد  هکنانچ  رتهب 
رد رطخ  ياههناشن  دندرک . یگداتـسیا  تفالخ  زکرم  تیوقت  ناناملـسم و  يهملک  تدـحو  ظفح  هار  رد  دنتـسناوت -  هک  اجنآ  ات  لماک - 

مهرد ار  مور  ناریا و  دوخ  رواجم  يروتارپما  ود  دـنتفر و  رتارف  هریزج  هبـش  زا  مالـسا  نازابرـس  رمع  رـصع  رد  دـش . راکـشآ  رمع  يهرود 
ندش یناهج  هب  دروآرد و  نتشاد  یبرع  طیحم  گنر  زا  ار  مالسا  هک  نانچنآ  تاحوتف  نیا  دندوشگ . ار  رـصم  رگید  يوس  زا  دنتـسکش و 

يهفیلخ هک  تشذگن  یلاس  دنچ  اما  دوبن . سوسحم  نادنچ  زاغآ  رد  هک  دروآ  رابب  یمالسا  يهزوح  يارب  ار  ییاهنایز  دیـشخب ، ققحت  نآ 
هکنانچ دوب . شیرق  يهریت  بناج  زا  دش  ناناملسم  ریگنماد  مالسا  ردص  رد  هک  نایز  نیرتگرزب  هحفص 49 ) . ) درک ساسحا  ار  رطخ  تقو 

يرادـهاگن هبعک و  يهناخ  یناـبهاگن  دوب . هدروآ  دوجوب  یئاـهزایتما  دوخ  يارب  تیلهاـج  رد  هریت  نیا  تفگ  مهاوخ  هدـنیآ  ياهلـصف  رد 
تکرح تافرع  زا  نایجاح  یتقو  جـح  ماگنه  هب  دوب . هدـش  لـئاق  يونعم  تفارـش  یعون  دوخ  يارب  تهج  نیدـب  تشاد . هدـهعب  ار  نارئاز 

دیاب دـندوب  دـقتعم  مدرم  هکنیا  رگید  تفریمن . دـنداتفایم  هار  هب  مدرم  يهمه  هک  یئاج  زا  و  تسبیم ، راـب  هفلدزم  زا  شیرق  دـندرکیم 
يور زا  هلیبق  نیا  رگا  لاح  دنناتـسب . شیرق  ياههریت  زا  یکی  زا  ار  نآ  هک  تسا  كاپ  یتقو  هماج  درک و  فاوط  كاپ  يهماج  اـب  ار  هبعک 

زاـیتما و نیا  مالـسا  روهظ  اـب  ( 4 . ) درکیم فاوط  هنهرب  ار  هبعک  يهناـخ  راـچان  هدـننک  فاوط  دادیمن ، هماـج  یـسک  هب  لـخب  اـی  دـسح 
هلیبق نارس  دنچ  ره  تسناد . یکی  نامدرم  رگید  اب  ار  دوخ  تسا  یـشیرق  يدرم  هک  ص )  ) دمحم دندید ، مدرم  دش و  وغل  رگید  ياهزایتما 
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ربمغیپ گرم  زا  سپ  ار  زایتما  تسخن  میدید  هکنانچ  و  داهنیمن ، ندرگ  تاواسم  هب  ربکتم  هاوخدوخ و  شیرق  اما  دـندوب ، لمحت  زا  راچان 
تقبس بیترت  هب  ناناملسم  يارب  درک و  سیسأت  يررقم  ناوید  رمع  هکنآ  زا  سپ  دروآ . گنچب  ناناملسم  تشونرس  نتفرگ  تسدب  هار  زا 

راک رد  تیلهاج  رد  هک  هقبط  نیا  دیدرگ ، میـسقت  حـتاف  نازابرـس  نیب  هدـش  حـتف  ياهنیمز  هکنآ  زا  سپ  و  تخاس ، نیعم  هبتار  مالـسا  رد 
یبوخ هب  نانآ  لاح  زا  رمع  تفرگ . رس  زا  ار  دوخ  نیشیپ  شور  تفای  تسد  لام  هب  مالسا  رد  هک  نیمه  تشاد ، یـصاخ  یئانیب  یناگرزاب 

يهزاجا دـمآیم و  وا  دزن  نارجاهم  زا  یکی  یتقو  دـهد . رارق  رظن  تحت  ار  مدرم  نیا  ات  دیـشوک  تشاد  تردـق  هک  اـجنآ  اـت  دوب و  هاـگآ 
ار وت  ایند  هن  ینیبب و  ار  ایند  وت  هن  ینیشنب ، تاهناخ  رد  هک  هحفص 50 )  ) تسین نیا  زا  رتهب  وت  يارب  تفگیم  تساوخیم  داهج  رد  تکرش 

نادب هچنآ  زج  یناگدنز  اب  دـنتخیمآرد و  برع  زج  یماوقا  اب  دـندش و  هدـنکارپ  اهرهـش  رد  نانیا  دیـسر  تفالخ  هب  نامثع  هک  نیمه  اما  ! 
ات دش . فیعـض  نانآ  رد  رمع  رکبوبا و  ربمغیپ و  رـصع  یمالـسا  طابـضنا  حور  كدنا  كدنا  هجیتن  رد  دنتـشگ . ورهبور  دندوب  هتفرگ  وخ 
زا یکی  صاصق  تفگ : دیاب  هنومن  يارب  دـنزاس . فقوتم  دوخ  دوس  هب  ار  یمالـسا  ماکحا  يارجا  دندیـشوکیم ، نانآ  زا  یـضعب  هک  اجنآ 

نیـسپاو رد  ص )  ) ربمغیپ ( 5 « ) بابلالا یلوا  ای  ةویح  صاـصقلا  یف  مکل  و   » هک تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  تسا ، مالـسا  حیرـص  ماـکحا 
زا یسک  تشپ  رب  رگا  دریگب . دراد ، یقح  نم  رب  امش  زا  سک  ره  هک  تسا  یتقو  نونکا  مدرم ! : » تفگ تفر و  ربنم  هب  دوخ  رمع  ياهزور 
هک يرفس  رد  (. 6 «. ) دینک صاصق  نم  زا  دیئایب  نم ! ضرع  کنیا  ما  هداد  مانـشد  ار  امـش  ضرع  رگا  نم ، تشپ  کنیا  ماهدز  هنایزات  امش 

مولظم : » تفگ رمع  دیدرگ . مولعم  مکاح  يراکمتس  نوچ  تسا . هدز  قحان  هب  ار  وا  مکاح  هک : درب  تیاکش  وا  هب  يدرم  درک  ماش  هب  رمع 
مکاح تبیه  زا  صاصق  دـنتفگیم  درادـب ، فاعم  صاصق  زا  ار  مکاح  ات  دنتـساوخ  وا  زا  ناـیفارطا  یـضعب  دـنک .» صاـصق  ملاـظ  زا  دـیاب 

هک زور  نآ  اما  ( 7 .« ) درکیم صاصق  دوخ  زا  هک  مدید  ار  ربمغیپ  نم  : » تفگ تفریذپن و  رمع  دـنکیم . هریچ  وا  رب  ار  تیعر  دـهاکیم و 
دندرک يراشفياپ  نید  كاپ  ناناملـسم  و  تشک ، شیوخ  ردپ  لتق  يهئطوت  رد  تکرـش  تمهت  هب  ار  هنیفج  نازمره و  رمع ، رـسپ  هللادیبع 
زورما دنتشک و  ار  ردپ  زورید  تسا ، نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  دنتفگ  شیرق  دوش ، صاصق  ناگدش  هتشک  نیا  نوخ  هب  دیاب  هللادیبع  هک 
نیدب ییاهرعش  هک  ار  دیبل  نب  دایز  تشاد و  فاعم  دح  زا  ار  هحفص 51 )  ) هللادیبع صاع ، نب  ورمع  تروشم  هب  نامثع  و  میشکب !  ار  رسپ 

نیا زا  رگید  هک  درزآ ، ياهدرک ». قحان  هب  یششخب  یشخبب ، ار  وا  رگا  دوش . هتـشک  نازمره  نوخ  هب  دیاب  هللادیبع  : » دوب هدورـس  نومـضم 
دندید و اهیتخس  مالسا  هار  رد  هتـسد  نیا  هکنیا  اب  هک  دهدیم  ناشن  راصنا  نارجاهم و  زا  يرایـسب  یناگدنز  رد  عبتت  دیوگن . نخـس  هلوقم 

تیاضر راهظا  لیضفت و  نیا  اب  هتشاد و  مالعا  نآ  زا  ار  لوسر  ادخ و  يدونشخ  ياج ، ياج  رد  نآرق  هکنآ  اب  و  دندرک ، لمحت  اههجنکش 
کی رد  ناناملـسم  رگید  اب  دنتـساوخیم  و  دنتـسنادیمن ، رترب  نارگید  زا  ار  دوخ  هاگچیه  اهنآ  تسا ، هدـش  لئاق  نانآ  يارب  زاـیتما  یعون 

الاب ناناملـسم  يهدـید  رد  ار  نانآ  جرا  تخاـسیم و  نوزفا  ناـشیا  هب  ار  ادـخ  ربمغیپ  تبحم  هک  دوب  ینتورف  نیمه  دـنیآ . رامـشب  فیدر 
رمع يدـنبهجدوب ، رد  هک  نیمه  و  دـشاب ، شیرق  زا  دـیاب  ناناملـسم  سیئر  تشاد  مالعا  رکبوبا  تفر و  ناهج  زا  ربمغیپ  نوچ  اـما  دربیم .

اب يونعم  تیفارـشا  دـش ، هتخیر  ناـنآ  ياـپ  تسد و  ریز  یناوارف  لاـم  هک  نیمه  دـیدرگ ، صوـصخم  هقبط  نیا  هب  ار  رتـالاب  مقر  تخادرپ 
زا اهنت  هن  شیرق  نامثع  تفالخ  نایاپ  رد  هک  اجنآ  ات  تفر ، نایم  زا  یمالـسا  تاواـسم  لـصا  هتفر  هتفر  تخیمآ و  مهرد  يداـم  تیفارـشا 

ار یناملسم  هک  یئاهداژن  رید  زا  برع  رـصنع  ندرمـش  رترب  تامدقم  هکلب  تفای ، يرترب  شیرق  ریغ  رب  یتلود  مهم  تاماقم  يدصت  تهج 
ریقحت زا  دنتـسناوت  هک  اجنآ  ات  وا  نالماع  هیواعم و  تشگ . راکـشآ  یـشورف  يرترب  نیا  هیواعم  يهرود  رد  دیدرگ . مهارف  دندوب  هتفریذـپ 
عامتجا و  دش ، هتـشاگنا  هدیدان  یناملـسم  لوصا  زا  يرگید  لصا  برع ، ریغ  رب  برع  داژن  يرترب  هب  فارتعا  اب  دندرکن و  راذگورف  یلاوم 

رتکیدزن دیآیم ، باسحب  رگید  لماع  ره  زا  شیب  بسن  نآ  رد  هک  مالسا  زا  شیپ  يهرود  هب  دوب ، راوتسا  تاواسم  يهیاپ  رب  هک  یمالسا 
(6 . ) 179 هرقب ، ( 5 . ) 1  - 219 ماشهنبا ، ( 4 . ) 20  - 23 ج 4 ، ماشهنبا ، ( 3 . ) ءاسن 76 ( 2 . ) ر ك ص 25 س 13 ( 1 ( ) هحفص 52 . ) دیدرگ

ص 97. ج 1 ، تاقبط ، دعسنبا ، ( 7 . ) مهدزای لاس  ثداوح  يربط ،

(26 يروش :  ) ضرالا یف  وغبل  هدابعل  قزرلا  هللا  طسب  ول  و 
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رد دننکیم  داسف  هنیآ  ره  شناگدنب ، يارب  ار  يزور  ادخ  دـنادرگ  خارف  رگا  و  ( 26 يروش :  ) ضرالا یف  وغبل  هدابعل  قزرلا  هللا  طـسب  ول  و 
زا سپ  ای  وا و  زا  شیپ  هک  ناناملسم  رتشیب  تخاس ، دوخ  توعد  رـشن  زکرم  ار  هنیدم  تفگ و  كرت  ار  هکم  ص )  ) دمحم هک  یلاس  نیمز .

يهنیزه هک  يدـمآرد  هن  یلاملا  تیب  هن  تشاد ، یلام  نامزاس  هن  مالـسا  اـهزور  نآ  رد  دـندوب . تسدیهت  دـندرک  ترجه  رهـش  نیدـب  وا 
دـندرب و دوخ  ياههناخ  هب  دنتـشادن  یتنکم  ییاج و  هک  ار  نانامهم  نیا  هنیدـم -  ناناملـسم  راصنا - دزاس . مهارف  ار  تسدیهت  نارجاـهم 

دعب ياهلاس  رد  درادن . لیـصفت  هب  يزاین  دنهاگآ و  یگمه  نانآ  یتسدیهت  هفـص و  باحـصا  یگدنز  زا  دـندرک . دوخ  یگدـنز  کیرش 
رـصتخم دنچ  ره  اهدمآرد  نیا  اب  ددرگ . نایوجگنج  بیـصن  اپراچ  يدادعت  ای  لام و  كدـنا  ات  دـش  ببـس  لکـشتم  هدـنکارپ و  ياهگنج 

اما دش . عیرـشت  ترجه  مود  لاس  رد  رطف  تاکز  مکح  ددرگ . نیمأت  یگمه  فافک  هک  دوبن  نانچ  اما  دمآ . دیدپ  نانآ  راک  رد  یـشیاشگ 
. داـهنن نادنمتـسم  نیا  یگدـنز  دوبهب  رد  ریگمشچ  يرثا  املـسم  دوب ، زیچاـن  رایـسب  نآ  غلبم  لاـس و  رد  تبوـن  کـی  هک  دـمآرد  مقر  نیا 
، دندرک تفایرد  يرتشیب  مهس  تمینغ  زا  نادهاجم  درب و  الاب  ار  اهدمآرد  مقر  يدح  ات  يرجه  مجنپ  هحفص 53 )  ) لاس زا  سپ  ياهگنج 

يارب ار  دوخ  نالماع  ربمغیپ  و  دـیدرگ . عیرـشت  يرجه  مهن  لاس  رد  تاقدـص » . » دـشاب نانآ  یگدـنز  فافک  اهلام  نآ  هک  دوبن  نانچ  اـما 
زا تسا . هدرکن  طبـض  قـیقد  روـط  هب  ار  ربـمغیپ  رـصع  يهنـالاس  ياهدـمآرد  مقر  خـیرات ، هنافـسأتم  داتـسرف . اـههلیبق  هـب  نآ  يروآعـمج 

دوجوم لاوما  مقر  نیرتالاب  تسا . هدوبن  مهم  نادـنچ  اهدـمآرد  نیا  دوشیم  مولعم  تسا  هدـمآ  لاوما  ياهباتک  رد  هک  رـصتخم  ياهتراشا 
تافرـصتم رـصم و  ناریا و  حـتف  اـب  رمع  تفـالخ  رد  (. 1 . ) دـناهدرک دروآرب  مـهرد  نآ 40000  زج  بـسا و  رتـش و  زا  ار  ربـمغیپ  رــصع 

ناناملسم هب  ار  لام  همه  دنک ؟ هچ  تخادنا  رکف  هب  ار  رمع  تورث  نیا  ندش  ادیپ  تفای . شیازفا  ناناملـسم  دمآرد  ناهگان  مور  يروتارپما 
ار ناناملسم  زا  کی  ره  مان  دروآ . دوجوب  يدنبهجدوب  یعون  هباحص  تروشم  اب  ماجنارس  دیامن .؟ عیزوت  نانآ  نیب  جیردتب  ای  دنک  میـسقت 

دنچ ینت  هک  تشذگن  يرید  دنتشون . يررقم  وا  يارب  ربمغیپ  هب  وا  یکیدزن  ای  مالسا و  رد  يو  تقبـس  تیاعر  اب  دندرک و  تبث  يرتفد  رد 
زا دـمآرد  نیا  تازاوم  هب  دـنتخودنا . راشرـس  یتورث  هار  نیا  زا  و  دـنتخادرپ . هبراضم  تراجت و  هب  دـمآرد  نیمه  اـب  هباحـص  ناـگرزب  زا 
هک تشگ  دیدپ  مالسا  رد  هزات  ياهقبط  هک  دش  نآ  هجیتن  دیسر . نانآ  هب  يرتشیب  بیصن  تفاییم  شیازفا  یپایپ  هک  مه  یگنج  ياهتمینغ 

دراذـگن ات  دیـشوک  تسناوتیم  هک  اجنآ  ات  داد ، بیترت  ار  يررقم  رتفد  هکنآ  زا  سپ  رمع  تخیمآرد . مه  اب  ار  يداـم  يونعم و  تیفارـشا 
دندوب هدرکن  شومارف  شیرق  اما  دندرگ . دساف  دننک و  تداع  يزودنا  لام  هب  دیـسرتیم  هچ  دنزادرپب ، هعرزم  هناخ و  دـیرخ  هب  هتـسد  نیا 

یلام هحفـص 54 )  ) هار نیا  زا  نانآ  تسویپیم . مه  هب  ار  اپورا  ایـسآ و  هک  یتراجت  دـندوب ، ناـهج  تراـجت  يهطـساو  مالـسا  زا  شیپ  هک 
نآ رب  هوالع  دراد . هاگن  هنیدم  رد  ار  هتسد  نیا  دیشوکیم  رمع  دندوب . هدروآ  تسدب  رامثتـسا  رد  ناوارف  ياهبرجت  لام ، زا  رتهب  و  رایـسب ،

ياهرهش تیالو  هب  ناشیا  زا  دنچ  ینت  اهنت  دهدیم ، ناشن  خیرات  هکنانچ  دنریگن . هدهع  هب  ار  مهم  ياهلغش  هفیاط  نیا  ناگرزب  دوب  بقارم 
سپ دنتفرگیم  تروص  ار  وا  یئاراد  ات  تفگیم  تسخن  دتسرفب  يرهش  هب  ار  یمکاح  تساوخیم  هاگ  ره  رمع  دنتشگ . بوصنم  گرزب 

هتخودنا یئاهلام  دش  مولعم  درک و  یگدیـسر  ار  نیرحب  مکاح  هریرهوبا  لاوما  رمع  دناهتـشون  دـشیم . یگدیـسر  وا  باسح  هب  یتدـم  زا 
دـصشش رازه و  هب  بسا  دنچ  مونـشیم  الاح  یتشادـن . يزیچ  تیاپ  شفک  زج  مداتـسرفیم  نیرحب  هب  ارت  هک  يزور  دیـسرپ  يو  زا  تسا .

یلوپ دندیئاز  هک  متـشاد  ینابـسا  تفگ : دناهرب  تساوخزاب  زا  ار  دوخ  هکنیا  يارب  هریرهوبا  تساجک ؟ زا  اهلوپ  نیا  وگب  ياهدیرخ . رانید 
تفرگ و يو  زا  ار  اهلام  نآ  تسا و  دایز  وت  يارب  اهلوپ  نیا  میهدیم . لاملا  تیب  زا  ارت  جراخم  هک  ام  تفگ « : رمع  روآدوس . متـشاد  مه 

هاگ دوب  مکاح  ناناملسم  يهعماج  رب  ینید  طابـضنا  زونه  هک  نامثع  تفالخ  زا  لاسدنا  ات  ربمغیپ  گرم  زا  سپ  دنادرگرب ». لاملا  تیب  هب 
ناوراک يزور  دـناهتفگ  داتفایم . رثؤم  ابلاغ  دـشیم و  هداد  رادـشه  نازودـنا  لام  هب  مالـسا ، مهم  ياهتیـصخش  ای  هفیلخ  بناج  زا  هاـگ 

دنتفگ تسا ؟ ربخ  هچ  دیـسرپ  هشیاع  دنکفا . رهـش  رد  هلولو  هک  دوب  گرزب  نادـنچ  ناوراک  نیا  دیـسر . هنیدـم  هب  فوع  نب  نامحرلادـبع 
هب ییوگ  هکنانچ  دوریم  نازیخ  ناتفا و  طارص  رب  فوع  نب  نامحرلادبع  مدینش  ربمغیپ  زا  تفگ  هشیاع  تسا . هدیسر  نامحرلادبع  نارتش 
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دصناپ نارتش  نآ  رامش  دشاب . ادخ  هار  رد  دنراد  تشپ  رب  هچنآ  نارتش و  تفگ  دیسر ، نامحرلادبع  هب  ربخ  نیا  نوچ  داتفا . دهاوخ  خزود 
ار مدرم  فص  صاقو  یبا  دعس  تخادرپ . نآ  ندرک  تمسق  هب  وا  دندوب و  هدروآ  رمع  يارب  یلام  يزور  دناهتـشون  نینچمه  (. 2 . ) دوب رفن 
هک دوب  نآ  يهناشن  وت  ندمآ  شیپ  تفگ « : درک و  دنلب  وا  رـس  رب  ار  دوخ  يهنایزات  رمع  دیناسر . هحفص 55 )  ) رمع هب  ار  دوخ  تفاکش و 

شیپ رمع  هک  یلام  نشخ  تسایـس  ( 3 «. ) دسرتیمن وت  زا  زین  ادخ  تردـق  هک  مزومایب  وتب  متـساوخ  یـسرتیمن  نیمز  رد  ادـخ  تردـق  زا 
نیا هنافسأتم  دش . هتشک  دنداد  بیترت  هفیاط  نیا  نارس  زا  نت  دنچ  ارهاظ  هک  ياهئطوت  رد  هفیلخ  ماجنارـس  داتفا و  راوگان  شیرق  رب  تفرگ 
راب دـش ، هتـشک  رمع  هک  نیمه  تسین . نآ  نتـشادرب  لاجم  اجنیا  هک  تسا  هتفهن  ماهبا  زا  ياهدرپ  رد  زونه  يو  یگدـنز  خـیرات  زا  تمـسق 

ناناملـسم رادـمامز  نامثع  رمع ، زا  سپ  هک  دیـسر  لامک  هب  یتقو  نانآ  رطاخ  یگدوسآ  تساخرب ، زودـنا  لام  فارـشا  شود  زا  ینیگنس 
هکلب دوزفا ، اهیررقم  رب  اهنت  هن  وا  درک . خاتـسگ  ناناملـسم  لام  هب  يزادـناتسد  رب  ار  شیرق  زج  شیرق و  نامثع ، یلاـم  تسایـس  تشگ .

تخادرپ رب  هوالع  تشادـن . هقباس  وا  رـصع  ات  راک  نینچ  ( 4  ) دیـشخب هزیاج  نانآ  هب  دـیبلط و  دوخ  دزن  ار  اهرهـش  مدرم  راب  نیتسخن  يارب 
هب ندـناروخ  ماعط  ( 5 . ) دننیـشنب نآ  رـس  رب  نادـنمزاین  نارفاسم و  ات  دـنهد  بیترت  اههرفـس  ناـضمر  هاـم  رد  داد  روتـسد  يررقم  هزیاـج و 

نانچ رس  هک  نانآ  يهمه  هک  درکیم  نیمضت  یسک  هچ  نیـسح  هط  يهتفگب  اما  تسا  یبوخ  راک  دشاب ، لاملاتیب  زا  هچ  رگا  نادنمتـسم ،
تخـس ناـشیارب  اـصوصخم  رمع  هـک  ار  ناـنآ  يررقم  هـکلب  درکن  سب  اهـششخب  نیدـب  ناـمثع  ( 6 . ) دنشاب دنمتـسم  دننیـشنیم  ياهرفس 

ار مکح  نبا  ناورم  دیـشخب و  رازه  تسیود  هحلط  هب  و  ( 7  ) مهرد رازه  دصـشش  ماوع  نبا  ریبز  هب  دعـسنبا  تیاور  هب  درب . الاب  تفرگیم 
هفوک هیردنکسا و  رصم و  هحفص 56 )  ) رد اهنیمزرس  اههناخ و  درم  ریبز  هک  یماگنه  تسا  هتشون  دعـسنبا  (. 8 . ) داد رانید  رازه  دصشش 

نارادنامرف هب  یلع  هک  ییاههمان  زا  (. 11 . ) دوب نویلیم  یـس  هحلط  نآ  زا  و  ( 10  ) نویلیم لهچ  ریبز  يهکرت  ( 9 . ) تشاذگ ياجب  هرصب  و 
تنـس دـیدیم  هکنیا  زا  هنوگچ  و  تسا ، هدـش  وربور  یتالکـشم  هچ  اب  نامثع  زا  سپ  وا  هک  تسا  راکـشآ  وا  ياههبطخ  زا  هتـشون و  دوخ 
دینـش نوچ  هک  دوب  ناناملـسم  نیب  تاواسم  تیاعر  بقارم  اجنآ  ات  وا  دربیم . جنر  تسا ، هدـش  نوگرگد  رمع  رکبوبا و  تریـس  ربمغیپ و 

هدناوخ و نادب  ار  نارگناوت  اهنت  هک  ینیـشنیم  یناوخ  رب  ارچ  هک  تفرگ  هدرخ  يو  رب  تسا  هتفر  فارـشا  زا  یکی  ینامهم  هب  وا  رادـنامرف 
دننک هدنسب  دندنمزاین  هچنادب  هک  دوب  نیا  رمع  رکبوبا و  رصع  وا و  دهع  رد  ربمغیپ  يهباحص  تریس  دناهدرک . مورحم  نآ  زا  ار  نادنمتسم 

هیواعم رـصع  زین  يو و  رـصع  رد  نیعبات  هباحـص و  لاوما  مقر  دش . نوگرگد  نامثع  دهع  رد  تریـس  نیا  دنزاسن . هشیپ  ار  يزودـنا  لام  و 
هب يزادنا  تسد  رد  يریلد  دندوب . هداتفا  رودب  تسا  یناملسم  طرش  هک  دهز  يوقت و  زا  هلحرم  هچ  ات  ناناملسم  هک  دهدیم  ناشن  یبوخب 
اب هفیلخ  دنتـسناد  هک  نیمه  وا  نارادنامرف  زا  نت  دنچ  یلع  تفالخ  رد  درک . تیارـس  زین  نارگید  هب  يوما  هریت  شیرق و  زا  ناناملـسم  لام 

دزن ار  هریبه  نبا  ۀلقـصم  یتقو  دندرک . رارف  دنتـشادرب و  دنتـشاد  رایتخا  رد  هک  ار  ناناملـسم  ياهلام  درک  دهاوخن  راتفر  نامثع  دننام  نانآ 
غیرد زگره  متـساوخیم  لام  نیا  زا  شیپ  نافع  رـسپ  زا  رگا  تفگ : دراذگب  دراد  ناناملـسم  يهنازخ  هب  هک  ار  یماو  ات  دندروآ  سابعنبا 

تموکح ناناملسم  نیمزرس  زا  یتمسق  رب  دوخ  هک  ناملـسم  رهاظب  درم  نیا  ( 12 . ) تفر هیواعم  دزن  تخیرگ و  هرصب  زا  سپـس  درکیمن .
رگا ای  دزاس و  قبطنم  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  اب  ار  دوخ  راتفر  هک  تسین  هحفص 57 )  ) نیا ددصرد  تساوخزاب  ماگنه  هب  تسا ، هتشاد 

خساپ رد  اهنت  یصخش . لام  هن  تسا  ناناملـسم  يهمه  نآ  زا  لام  نیا  هک  دسریمن  وا  رطاخ  هب  ادبا  دنک ، هبوت  تسا  هتفر  تنـس  فالخرب 
راک تعدب . ندش  هدنز  تنـس و  ندرم  ینعم  تسا  نیا  درکیمن . غیرد  نم  زا  متـساوخیم  نیا  زا  شیب  نیـشیپ  يهفیلخ  زا  رگا  دـیوگیم 
یلع هب  وا  زا  یلئد  دوسـالاوبا  نوـچ  درک و  زارد  ناناملـسم  لاـم  هب  تسد  مه  ع )  ) یلع يهداز  وـمع  هک  دیـشک  اـجنآ  هـب  یخاتـسگ  نـیا 
لاـم را  يزیچ  شاهـمذ  رب  دـنک و  تاـقالم  ار  ادــخ  دراد  تـسود  تشوـن « : وا  خــساپ  رد  دوـمن ، تساوخزاـب  وا  زا  یلع  درک و  تیاـکش 
ملسم ( 13 .« ) ددرگ لوغـشم  یهاشداپ  تراما و  هب  ندیـسر  رطاخ  هب  هدش  هتخیر  ياهنوخ  يهمه  نآ  هب  وا  يهمذ  هکنآ  ات  دشاب  ناناملـسم 

ناورهن نیفـص و  لمج و  ياـهگنج  زا  هتخیرن و  دوخ  سفن  ياوه  هار  رد  ار  اـهنوخ  نآ  یلع  تسنادیم  یبوخ  هب  ساـبع  رـسپ  هک  تسا 
تـسنادیم یبوـخ  هب  وا  تسا . هدوـب  بلاـط  ار  تلادـع  يارجا  ناناملـسم و  يهملک  تدـحو  هـکلب  هتـساوخیمن ، یهاـشداپ  تموـکح و 
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لام زا  يرانید  دـهاوخیمن  دراد و  ادـخ  زا  هک  تسا  یـسرت  يارب  هکلب  تسین  وا  دوخ  يارب  لاملا  تیب  راـک  رد  يو  رب  یلع  يریگتخس 
هب وا  تریس  زا  دوب و  هدش  گرزب  یلع  اب  اریز  تسنادیم  نارگید  زا  رتهب  ار  اهنیا  يهمه  وا  دوشب . فلت  وا  نالماع  وا و  تسد  هب  نادنتسم 

مهد لاس  سابعنبا  ترجه  ملهچ  لاس  سابعنبا  هک  تسنیا  نآ  تفرگ و  دیابن  هدـیدان  مه  ار  يرگید  تقیقح  اما  تشاد . یهاگآ  یبوخ 
رمع دنیوگیم  دوب . هدنامن  رانکرب  هنامز  گنر  زا  يو  زا  رتنییاپ  ای  يو  يهیاپمه  ناملـسم  اهدص  اههد و  دننام  زین  وا  تدـم  نیا  رد  دوبن .

لیوأت اب  مسرتیم  تفگیم  دادن . یلغـش  ار  وا  هاگچـیه  تشادیم  مدـقم  ادـخ  لوسر  باحـصا  رب  وا  لضف  رطاخ  هب  ار  سابعنبا  هکنآ  اب 
راکب لاملا  تیب  فرـصت  رد  ار  اهلیوأت  نینچ  هک  دوبن  سابعنبا  اـهنت  ( 14 . ) دنک فرصت  ناناملـسم  لاوما  هحفـص 58 )  ) رد نآرق  تایآ 

زاوشیپ ادـخ  ياضر  يارب  دـنداهن و  فک  رب  ار  دوخ  ناـج  مالـسا  ياـهگنج  رد  هک  مسانـشیم  ار  ص )  ) ربمغیپ باحـصا  زا  يرایـسب  درب ،
مک نانآ  رس  زا  دمحم  يهیاس  هک  نیمه  اما  دندربیم ، راکب  تقد  لاملا  تیب  فرصم  رد  هک  میسانشیم  ار  نانآ  زا  يرایسب  دنتفر . نمشد 

هدـش حـتف  ياهروشک  زا  راشرـس  ياهدـمآرد  هک  نیمه  تفر ، نایم  زا  وا  زا  سپ  لاسدـنا  وا و  رـصع  تطاسب  یگداـس و  هک  نیمه  دـش ،
نکهشیر ار  هتـسرون  تعدب  دنراذگ و  شیپ  ياپ  هکنآ  ياج  هب  دننزب و  مهب  ار  دوخ  شیاسآ  دـندشن  رـضاح  رگید  دـیدرگ ، نانآ  بیـصن 

رایـسب ياههخاش  دـش و  ربتـس  تعدـب  تخرد  هک  يزور  ات  دـندرب ، راکب  دوخ  راک  هیجوت  يارب  رگید  یقطنم  دـندیزخ و  هناـخ  هب  دـننک ،
یعامتجا رد  یتلادـعیب  یئزج  رگا  اریز  دوب ، یمتح  ینایاپ  نینچ  یلو  دـشکب  اجنیا  هب  راک  دـندوبن  یـضار  زاغآ  رد  نانآ  دـیاش  دروآرب .

رانک هشوگ و  رد  منادیم  نم  تشاد . دهاوخ  لابندب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رگید  ياهیتلادـعیب  دـیدرگن ، فرطرب  يروف  دـمآ و  دـیدپ 
دنهاوخیمن دنبایرد . ار  نآ  تسرد  ینعم  دنهاوخیمن  دناهداتسیا و  اهثیدح  یـضعب  ظافلا  رهاظ  رب  مه  زونه  هک  دنتـسه  یلد  كاپ  نادرم 

دنیاهنآ هکلب  دنتسین ، هباحص  همه  دیباییم ». ار  دوخ  هار  دیدرک  ادتقا  کی  رهب  ناگراتس  دننام  : » تفگ ص )  ) دمحم هک  یباحصا  دنریذپب 
مه ربمغیپ  باحصا  نیب  رد  هک  دنریذپب  دنهاوخیمن  دندرک . ظفح  ار  يو  تنس  دنداد و  ناحتما  یبوخ  هب  وا  زا  سپ  ای  دنتـسیز و  وا  اب  هک 

شیپ يراگزور  سپس  دشوکب ، نآ  مان  يدنلب  نید و  هار  رد  یناملسم  تسا  نکمم  اسب  دندماینرب . شیامزآ  يهدهع  زا  هک  دندوب  یناسک 
راک يارب  ات  دوشیم  بلاغ  يو  رب  سفن  ياوه  دشابن  يوق  وا  نامیا  رگا  هک  تسا  تقو  نینچ  رد  دریگ ، رارق  شیامزآ  يهتوب  رد  هک  دـیآ 
دور شیپ  نینچمه  و  دـهن ، وسکی  هب  دوخ  هاوخلد  هب  هحفـص 59 )  ) یلیوأت اب  تسوا  يهدهع  رب  هک  ار  یفیلکت  و  دبای ، یهاگزیرگ  دوخ 

ناناملـسم دمحم  هک  دوب  نیمه  يارب  دراد . دوجو  قیمع  ياهلـصاف  تسا  هتفگ  نید  هچنآ  دنکیم و  وا  هچنآ  نیب  دنیبب  هک  دسرب  يزور  ات 
يرایسب يارب  شیامزآ  نینچ  ( 15  ) نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا  دـیناسرتیم : شیامزآ  نیا  زا  نآرق  نابز  هب  ار 

، دمآ شیپ  دنتشادرب ، تخـس  ياهتحارج  مالـسا  هار  رد  هک  نانآ  دندوب ، هدرک  كرد  ار  ربمغیپ  تبحـص  هک  نانآ  هلمج  زا  ناناملـسم و  زا 
هرانک وا  زا  دـشخبب  ناشیا  هب  باسحیب  ار  ناناملـسم  لام  تسین  رـضاح  ربمغیپ  تنـس  ندرک  هدـنز  رطاخ  هب  تقو  ماما  دـندید  نوچ  یلو 

درگ مه  بلط  تصرف  ای  حولهداس و  یهورگ  و  دنداد ، نید  گنر  هانگ  نیا  هب  هک  تسا  نیا  تفگـش  و  دنداتـسیا ، وا  لباقم  ای  و  دنتفرگ ،
یتعدـب لام  ای  ماقم  ای  هاج  رطاخ  هب  یناسک  ای  یـسک  هک  میاهدـید  مه  دوخ  هک  اسب  هچ  میاهدـناوخ و  خـیرات  رد  اهراب  دـندش . عمج  نانآ 

كدنا كدنا  یلو  نید ، هن  تسایند  دنهاوخیم  هچنآ  دناهتسنادیم  زاغآ  رد  دوخ  هکنآ  اب  و  دناهتفیرف ، ار  مدرم  تعدب  نآ  اب  دناهدروآ و 
مدرم ریخ  ای  ادـخ  ياضر  يارب  دـنیوگیم  دـننکیم و  هچنآ  هک  دـناهدرک  رواب  يدـنچ  زا  سپ  تسا و  هدـش  هبتـشم  مه  نانآ  دوخ  رب  راک 

نیا لابند  هب  دنتفرگ و  شیپ  ار  هرصب  هار  دنتخادنا و  شیپ  ار  ربمغیپ  نز  دندش و  ادج  ناناملـسم  هورگ  زا  ریبز  هحلط و  هک  زور  نآ  تسا .
ندرک هدنز  دننکب . نید  هب  یتمدخ  دنتـساوخیم  دوخ  لایخ  هب  دیاش  دمآ ، دـیدپ  یناملـسم  يهزوح  رد  یـشک  ناملـسم  نیتسخن  یئادـج 
نتخاس مارآ  يارب  ار  نانخـس  نیا  دوش . لامیاپ  یمولظم  يهفیلخ  نوخ  میراذـگن  میهاوخیم  دـنتفگیم  دـنتخاس . دوخ  زیواتـسد  ار  یتنس 

یلو دنوریم ، نید  هحفص 60 )  ) هار هب  دنتـشاد  رواب  زور  نآ  مه  دیاش  منادیمن . دنتفگیم ، نامدرم  بیرف  يارب  ای  دوخ و  مطالتم  نورد 
هزادـنا ره  هک  تسا  نیا  تقیقح  دـندرکیم ؟ نید  زا  نانآ  هک  دوب  یلیوأت  ای  تفگیم ، ربمغیپ  دروآ و  نآرق  هک  دوب  ناـمه  نید  نیا  اـیآ 

زا هک  تبسن  ره  هب  دشیم و  لکشم  نانآ  يارب  نید  تقیقح  كرد  دندشیم ، رود  وا  راکزیهرپ  باحصا  و  ص )  ) دمحم يهرود  زا  مدرم 
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زاتمم و يهقبط  تریـس  نیا  دـنتفگیم . عادو  ییاسراپ  فافع و  اـب  درمیم و  ناـنآ  لد  رد  يوقت  حور  دـندنامیم  هرهبیب  نید  ینعم  مهف 
نامه رد  نانآ  زا  يرایسب  يارب  نید  نرق  مین  نیا  مود  عبر  رد  المتحم  دنتشادن ، نانآ  زا  رتهب  یتلاح  مه  مدرم  يهماع  اما  دوب ، موق  يامعز 

اهنت مالـسا  يهداس  ماکحا  زا  مدرم  نیا  رگا  دـشیم . هصالخ  ناضمر -  هام  يهزور  انایحا  و  تعامج ، هعمج و  تافیرـشت  یعرف -  ماکحا 
لوئـسم مدرم  ادـخ و  لباقم  ار  دوخ  رگا  دنـشاب ، دوخ  ماـما  عیطم  یعاـمتجا  ياـهراک  رد  دـیاب  هک  دـندوب  هدیـسر  عـالطا  زا  هجرد  نیدـب 

ۀمود رد  سپـس  نیفـص و  گـنج  رد  ار  قارع  مدرم  دـناوتب  صاـع  نبا  ورمع  هک  دـننک  ناـنچ  دـنروشب و  یلع  رب  دوب  لاـحم  دنتـسنادیم ،
، دنربب دربتسد  یمالسا  تموکح  تافرصتم  هب  پچ  تسار و  زا  هیواعم  نارگتراغ  دنهد  هزاجا  ناناملسم  دوب  لاحم  دهد ، بیرف  لدنجلا 
ار دوخ  دبای ، تصرف  هیواعم  دننام  يدرم  دوب  لاحم  دنتفیب ، اهلاچ  هایـس  هب  ای  و  دـنوش ، هتـشک  تمهت  فرـص  هب  مدرم  دـنریذپب  دوب  لاحم 

يزور زا  (. 16 « ) نک ناشریگتـسد  نامگ  درجم  هب  رامگب و  سوساج  مدرم  رب  دسیونب «  دوخ  نارادنامرف  هب  دـناوخب و  ناناملـسم  يهفیلخ 
هب هیواعم  هک  يزور  اـت  تسین  یبیـصن  وا  زا  ار  راـکانز  تسا و  ردـپ  نآ  زا  دـنزرف  هک  دـش  عیرـشت  ربمغیپ  يهلیـسو  هب  یمالـسا  مکح  هک 

هیواعم لطاب  تداهش  نیمه  اب  تسا و  هدش  رتسبمه  عورشمان  هار  زا  دایز  ردام  هیمـس  اب  هیواعم  ردپ  نایفـسوبا  تفگ  هک  نت  کی  تداهش 
رد هک  ار  یناسک  رامش  دوجوم  دانسا  هحفص 61 )  ) هنافسأتم اما  تشذگیمن  نرق  مین  زا  شیب  دناوخ ، دوخ  ردارب  نایفسوبا و  رـسپ  ار  دایز 

دوخ زور ، نآ  یمالسا  عامتجا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  و  دهدیمن . ناشن  تسد  ناتشگنا  رامـش  زا  شیب  دنتفرگ ، هدرخ  هیواعم  رب  راک  نیا 
يهعماج تیرثکا  رگا  دیدیمن ، راک  نیا  يارب  يدعاسم  يهنیمز  هیواعم  رگا  دادیم . ناشن  انتعایب  درـسنوخ و  يرکنم  نینچ  هب  تبـسن  ار 

اب دروآ . دـیدپ  نید  رد  یتشز  نینچ  اب  مه  نآ  یتعدـب  دـناوتب  دوب  لاحم  دنتـشاذگیمن ، هحـص  وا  رادرکب  یـشوماخ  اب  زور  نآ  ناملـسم 
رارق وا  نامکاح  هیواعم و  تسد  رد  ناناملسم  مامز  سپ  نآ  زا  دش  شوماخ  زین  نارادمامز  لد  رد  يوقت  يهقراب  نیرخآ  یلع  ندش  هتشک 

فذح ناریگب  هفیظو  ناوید  زا  ار  نانآ  مان  دـننایک  بارتوبا  ناتـسود  دـیرگنب  دیـسریم  روتـسد  تبون  دـنچ  یلاس  هکلب  لاس  ره  تفرگ و 
ناشن اریز  دناوخ ، هفوک  هب  ندمآ  زا  سپ  دایز  رسپ  هک  ار  هبطخ  نیا  دییازفیب  نانآ  ياطع  رب  دننایک . هیواعم  نامثع و  ناتـسود  دینیبب  دینک .

يهنایزات ریـشمش و  مریگن . تخـس  نانآ  رب  منک و  ییوکن  امـش  نارادربنامرف  رب  تسا  هدرک  رومأم  ارم  دیزی  : » تسا تقیقح  نیا  يهدـنهد 
ددعتم ياهلصف  رد  هکنانچ  (. 17 .« ) دیشاب هتشاد  ار  دوخ  ياورپ  امش  زا  کی  ره  هک  تسا  رتهب  دربن . ارم  نامرف  هک  تسا  یـسک  رـس  رب  نم 
يهیاپ هب  رثا  تدش  رد  اهنآ  زا  کی  چیه  اما  دوب  رثؤم  یمالسا  يهعماج  طوقـس  رد  يدنچ  ياهلماع  نرق  مین  تدم  رد  دینیبیم  باتک  نیا 

مدرم : » دـیوگیم هک  تسا  هتـشادرب  هدرپ  تقیقح  نیا  زا  سک  ره  زا  رتـهب  ع )  ) نیـسح دـسریمن و  يزودـنا ) لاـم  هب  تبغر   ) لـماع نیا 
كدنا نارادنید  دیآ  نایم  رد  شیامزآ  نوچ  دنهد و  ناماسورـس  ار  دوخ  یناگدنز  نآ  اب  هک  دنهاوخیم  اجنآ  ات  ار  نید  دنیایند . يهدـنب 

نم تـسا ، زیگنامـغ  مـه  زورما  ناناملـسم  زا  ياهدـع  يارب  یتـح  اهناتــساد  نـیا  زا  کـی  ره  ندرک  وگزاـب  مـنادیم  نـم  دوـب ». دـنهاوخ 
، مزاس هدرزآ  دننزب  يراکشومارف  ندیدان و  هب  ار  دوخ  لئاسم  نیا  لباقم  رد  دنـشوکیم  هک  ار  هحفص 62 )  ) هورگ نیا  رطاخ  مهاوخیمن 
مالـسا و ماـکحا  نید و  زا  یگداـتفا  رود  نیا  تشون . دـیاب  ار  بلاـطم  نیا  مباـیرد  تسه  هکناـنچ  ار  اـهارچ  نآ  خـساپ  مهاوـخب  رگا  اـما 
رد و  دوـب . یعیبـط  دـندادیم  لیکـشت  ار  دـمحم  زا  سپ  نرق  مین  عاـمتجا  هک  یمدرم  يارب  نیرید  يهدـش  خوـسنم  ياهتنـس  هـب  ندـیورگ 

(1 ( ) هحفص 63 . ) دسریمن رظن  هب  يداع  ریغ  نادنچ  رکنم  ره  عویش  شیادیپ و  دشاب ، هتشادن  تموکح  نآ  رب  يوقت  نید و  هک  یعامتجا 
، يربط ( 4 . ) لوا ءزج  ج 3 ، دعسنبا ، ( 3 . ) ص 93 شخب 1 ، ج 3  تاقبط ، دعسنبا ، ( 2 . ) اطوم حرش  زا  ج 2 ص 10  مالسا . ندمت  خیرات 
ج 2، یبوقعی ، ( 8 . ) ص 57 لوا ، ءزج  تاقبط ج 3 ، ( 7 . ) ص 79 گرزب ، بالقنا  ( 6 . ) ص 79 گرزب ، بالقنا  ( 5 . ) ص 2804 ج 6 ،
و یلع  ( 12 . ) ص 127 شنادــنزرف ، یلع و  ( 11 . ) ص 158 باـتک ، نـیمه  ( 10 . ) ص 75 لوا ، ءزج  ج 3 ، دعـسنبا ، ( 9 . ) ص 143
،ج 5، دیرفلا دقع  ( 14 . ) دوشیمن هدید  ریثانبا  يربط و  رد  همان  ریخا  تمسق  ص 57-98 . ج 5 ، دیرفلا ، دقع  ( 13 . ) ص 127 شنادنزرف ،
. دـناهدشن شیاـمزآ  زوـنه  هـک  یلاـح  رد  دـنوشیم ، هتـشاذگاو  مـیاهدروآ ، ناـمیا  دـنیوگب  یتـقو  دـنرادنپیم  مدرم  اـیآ  ( 15 . ) ص 96

ص 242. ج 7 ، يربط ، ( 17 . ) ص 11 ج 4 ، یمالسا ، ندمت  خیرات  ص 4 - ج 18 ، ریثانبا ، ( 16 (. ) 2 توبکنع ، )
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(7 نارمع : لآ   ) ۀنتفلا ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف 

هب تسا ، قح  زا  لطاب  هب  شیارگ  ناشیاهلد  رد  هک  نانآ  سپ  ( 7 نارمع : لآ   ) ۀنتفلا ءاغتبا  هنم  هباشت  ام  نوعبتیف  غیز  مهبولق  یف  نیذلا  اماف 
ياههیآ تسا . هدـش  هجوت  رکفت  ملع و  هب  رگید  ینید  باتک  ره  زا  شیب  نآرق  رد  دـننکیم . يوریپ  ار  هباشتم  ياهتیآ )  ) ییوج هنتف  رطاخ 

تـسد رد  یناشن  چـیه  اما  تسا ، هدرک  شهوکن  ار  يدـیلقت  نید  هتـشاد و  رذـحرب  هناروکروک  تعاطا  زا  ار  نامدرم  هک  مینیبیم  یناوارف 
( ناهرب  ) یقطنم لالدتسا  ناناملسم  یملع  ياههزوح  رد  ادعب  هک  دشاب  هدرب  راکب  ار  یشور  دوخ  نید  غیلبت  يارب  مالـسا  ربمغیپ  هک  تسین 

اهربا هب  اهنامـسآ و  هب  ارچ  : » دـهدیم هجوت  سوسحم  تعیبـط  هب  ار  ناـنآ  دناسانـشب ، مدرم  هب  ار  ادـخ  دـهاوخیم  هک  اـجنآ  دـش . هدـیمان 
زج یـسک  هچ  تسا . هدماین  دیدپ  هدوهیب  ناگراتـس  هام و  اهایرد ، اههوک و  نیا  دننادیمن  رگم  تسا . هدش  هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگنیمن 

و دنامیمن »؟ رادـیاپ  يزیچ  ادـخ  زج  دوشیم و  دوبان  تسا  ناهج  نیا  رد  هچنآ  دـننیبیمن  رگم  دراد . نامرف  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  ادـخ 
و تسا » هحفـص 64 )  ) ندرگ گر  زا  رتکیدزن  امـش  هب  ادخ  دـیوگیم « : دـنک  تابثا  لیلد  نیرتیعطق  اب  ار  ادـخ  دـهاوخیم  هک  یهاگ 

دشابن ادخ  رگا  « ؟ تسا یکـش  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  يهدنروآ  دیدپ  هک  ادخ  دوجو  رد  ایآ   » دیوگیم دزاس  رتسوملم  ار  وا  هکنآ  يارب 
، ملاع نوچ  ار  ادخ  ياهتفـص  و  دناوخیم . مدرم  رب  ار  نآرق  تایآ  ص )  ) دمحم نوچ  هک  تسین  يدـیدرت  دروخیم ». مهب  ناهج  نیا  مظن 
هب هجو  چیه  هب  هک  تسا  ملـسم  اما  دنتفاییمرد ، اهتفـص  نآ  زا  ياهنوگ  ینعم  وا  باحـصا  درمـشیم  نانآ  يارب  انیب  اونـش ، رداق ، قلاخ ،

تاذ رب  دـئاز  اـی  تسوا  تاذ  نیع  ادـخ  تافـص  اـیآ  تسا . هنوگچ  ادـخ  هب  اهتفـص  نیا  قلعت  هک  دنتـشادن  هجوت  هکلب  و  دـندوبن ، نآ  رکف 
ادـخ ملع  هن ؟ ای  دـباییم  رییغت  زین  ادـخ  ملع  مینیبیم ، تایئزج  رد  هک  يرییغت  اب  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  تایئزج  رب  ادـخ  ملع  يهوحن  ایآ  ، يو

؟ دوشن لهج  ادخ  ملع  ات  دریذپ ، دوجو  تسا  ادـخ  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه  هب  زیچ  نآ  تسا  ملاع  يزیچ  هب  رگا  ات  تسا  ایـشا  ققحت  تلع 
هنوگ نیا  هب  نهذ  ندوبن  قوبـسم  مدرم و  نآ  يهداس  نهذ  روبجم ؟ ای  تسا  راتخم  دوخ  راـک  رد  یمدآ  اـیآ  تسین ؟ ایـشا  تلع  وا  ملع  اـی 

ربمغیپ خسار  نامیا  . 1 دشیم : هصالخ  لماع  ود  رد  مالسا  هب  مدرم  ندیورگ  يهناوتـشپ  دوب . هدرکن  زاب  اهـشسرپ  نینچ  يارب  ییاج  اهثحب 
هک ییورین  نامه  ینعی  ناـنآ ؛ ملاـس  یعیبط و  ترطف  نتخاـس  رادـیب  هار  زا  ناـمدرم  لد  رد  ناـمیا  نیا  قیرزت  دوخ و  توعد  هب  دوخ و  هب 

طارفا و فرط  ود  رد  رکفت  زا  ار  ناناملسم  دندیشوک  قالخا  ياملع  دش و  موسوم  زیمت  لادتعا  يهکلم  هب  یمالـسا  قالخا  ملع  رد  اهدعب 
ییوگتسار هب  مدرم  داقتعا  نامیا و  . 2 دوش . دیدپ  نانآ  سفن  رد  هکلم  نآ  ات  دنراد ، رذحرب  دـنداد  مان  تهالب  هزیرج و  نادـب  هک  طیرفت 

هحفص 65)  ) ثحب و زا  نخـس  (ص ) دمحم يهرود  رد  هک  تسین  تسد  رد  یناشن  چیه  . تسادخ يوس  زا  دیوگیم  هچنآ  هکنیا  دمحم و 
ياهجرد هب  دوخ  ربمغیپ  هب  ناناملـسم  نامیا  داقتعا و  هکلب  دشاب ، هدـمآ  نایم  هب  تفرگرد  ترجه ، لوا  نرق  مود  يهمین  رد  هک  ییاهداریا 

؟ تسا هتفگ  هچ  هدیـسرپ  هدرک ؟ ياهزات  ياـعدا  هچ  تقیفر  ینادیم  دـنتفگ  رکبوبا  هب  مدرم  یتقو  دـنتفریذپیم . تفگیم  هچ  ره  هک  دوب 
ترطف هداس و  تعیبط  ـالوصا  ( 1 . ) تسا هتفگ  تسار  هتفگ  ینخـس  نینچ  وا  رگا  تفگ  دندرب . اهنامـسآ  هب  ارم  بشید  دـیوگیم  دـنتفگ 

هب نانآ  داقتعا  يهجرد  یتح  تشادیم . رانکرب  اهثحب  نینچ  رد  ندـمآرد  زا  مه  ار  نانیـشنرهش  یتح  هریزج و  هبـش  نانیـشنارحص  یفاص ،
قطنم و هب  اههبـش  عفر  يارب  هک  نادـب  دـسر  هچ  ات  دنـشیدنایب ، هعیبطلا  دـعب  ام  لئاسم  رد  دـندادیمن  هزاجا  دوخ  هب  هک  دوب  اجنآ  ات  ربمغیپ 
هبتع و مالغ  سادع  مالـسا  يهرابرد  هکنانچ  دیورگیم . یناملـسم  هب  ربمغیپ  نابز  زا  هللا  مسب  ندینـش  اب  يدرم  هاگ  دـنوش . لسوتم  لدـج 
. تشگیم ناملسم  دشیم و  مرن  دمحم  نانمشد  نیرتتخس  لد  نآرق  زا  هیآ  دنچ  ندناوخ  ای  ندینش و  اب  هاگ  و  ( 2  ) دناهتشون نینچ  هبیش 

تقو نیا  رد  تفر  ناـنآ  يهناـخ  هب  دـناهدیورگ ، هزاـت  نید  هب  شرهاوخ  رهوش  رهاوخ و  دینـش  نوچ  هک  دناهتـشون  رمع  مالـسا  يهراـبرد 
نماد ریز  ار  نآرق  يهحفـص  رمع  رهاوخ  دش . ناهنپ  دـید  ار  رمع  نوچ  تخومآیم  نآرق  ناشیا  هب  دوب و  رفن  ود  نیا  دزن  ترا  نبا  بابخ 

نانیمطا رمع  هکنآ  زا  سپ  تفرگرد و  رهاوخ  ردارب و  نیب  هک  ياهرجاشم  زا  سپ  ماجنارـس  دنک . هراپ  دنیبب و  ار  نآ  رمع  ادابم  درک  ناهنپ 
درک و لمأت  نآ  رد  تفرگ . ار  هحفـص  نآ  تخاس ، هزیکاپ  ار  دوخ  تسخن  نآرق  قاروا  نتفرگ  يارب  زین  درک و  دهاوخن  هراپ  ار  نآرق  داد 
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هب رمع  هیآ  دـنچ  نآ  ندـناوخ  اـب  و  دوب ، میرم  يهروس  زا  هیآ  دـنچ  هحفـص  نآ  رد  دناهتـشون  تسا . ییوکین  گرزب و  نانخـس  هچ  تفگ 
اههد دنتفرگ  یناملسم  نآرق  ياههیآ  ندناوخ  ای  ادخ و  مان  ندینـش  هحفـص 66 )  ) اب هک  دندوبن  سادع  رمع و  اهنت  ( 3 . ) تسویپ ناناملسم 

ار وا  نخـس  دنتـسشنیم و  وا  اب  هک  نیمه  اـما  دـندمآیم ، دـمحم  دزن  ضارتعا  راـکنا و  هلداـجم و  يارب  هک  میـسانشیم  ار  ناـنآ  ریظن  نت 
هللادبع دوخ  يومعرسپ  یلع  هک  یماگنه  دعب  لاس  دنچ  اما  دنتساخیمرب . ناملسم  دشیم  هدناوخ  نانآ  رب  نآرق  زا  یئاههیآ  دندینشیم و 
یناعم بات  نآرق  تاـیآ  هچ  نکم . وگتفگ  نآرق  زا  مدرم  نیا  اـب  دـنکیم  شرافـس  ودـب  دتـسرفیم  جراوخ  اـب  وگتفگ  يارب  ار  ساـبع  نب 

مینیبیم ناورهن  گنج  ناتساد  رد  ینامیمرد . وت  دنکیم و  ریـسفت  يرگید  ینعم  هب  ار  نآ  وت  مصخ  ییوگیم  يزیچ  وت  دراد . نوگانوگ 
رادرک يدش  رفاک  وت  نوچ  دنیوگب  یلع  هب  احیولت  ات  دندرکیم  توالت  نآرق  زا  یتایآ  دندمآیم ، نادیم  هب  نوچ  یلع  نافلاخم  زا  یضعب 

يهعماج هک  دـش  هچ  مینیبیمن . ار  اهلیوأت  نینچ  زا  هنومن  کی  یتح  نیتسخن  نرق  عبر  رد  هک  یلاح  رد  دـش . دوباـن  مه  تاهتـشذگ  کـین 
حور لزلزت  اهثحب و  نادـب  ناناملـسم  نتخادرپ  یمالک و  ياهثحب  يهویـش  زج  ایآ  تفای ؟ یتلاح  رییغت  نینچ  نآرق  مهف  لباقم  رد  یمالـسا 

رد يو  ياههتفگ  هب  مدرم  نامیا  ص )  ) دمحم رصع  رد  میتفگ  هکنانچ  دینیبیم ؟ يرگید  تلع  تماقتـسا ، زا  نانآ  تعیبط  لودع  نامیا و 
یئوگتـسار هب  داقتعا  اضر و  میلـست و  تلاح  دـندادیمن . ار  تعیبط  دـعب  اـم  لـئاسم  رد  ندیـشیدنا  يهزاـجا  دوخ  هب  یتح  هک  دوب  يدـح 

هک اجنآ  اـت  تشاذـگیمن . یقاـب  دـیدرت  اـی  کـش  رـصتخم  ذوفن  يارب  یهار  هک  دوب  هدروآ  دـیدپ  ناـنآ  لد  رد  یعطق  يدـیحوت  دـمحم ،
دمحم مدـش . هابت  هک  بایرد  ارم  ادـخ  ربمغیپ  يا  تفگ  دـمآ و  دـمحم  دزن  يدرم  يزور  دنـشیدنیب . دوخ  داـقتعا  يهراـبرد  دندیـسرتیم 

نینچ يدنامرد . تسا ؟ هدیرفآ  هک  ار  ادـخ  دیـسرپ  ادـخ !  یتفگ  تسا ؟ هدـیرفآ  هک  ارت  دیـسرپ  وت  زا  دـمآ  وت  دزن  ناطیـش  منادیم  تفگ 
هچنآ هک  میمهفیم  خـساپ  شـسرپ و  هحفـص 67 )  ) نیا زا  ( 4 . ) تسا نینچ  هداتـسرف  يربـمغیپ  هب  ار  وـت  هک  یئادـخب  يرآ  تفگ  تسین ؟

زا شیب  زونه  اما  دندرکیم . هئطخت  ار  دوخ  دمآیم  شیپ  یمهوت  نانآ  يارب  یهاگ  رگا  دنتفریذپیم و  ناناملـسم  تفگیم  ص )  ) دـمحم
رد تفگ : یلب ! داد  خـساپ  دوب ؟» یهلا  ردـق  اضق و  هب  ماش  هب  ام  نتفر  : » دیـسرپ یلع  زا  يدرم  هک  دوب  هتـشذگن  هرود  نیا  زا  نرق  عبر  کی 

رگا ياهتفرگ  یمتح  ار  ردق  مزال و  ار  اضق  ایوگ   » تفگ خساپ  رد  یلع  تسا . هدوب  نینچ  ردقم  اریز  تسا  باوثیب  نم  داهج  تروص  نیا 
هک تسا  ياهلأسم  رایتخا  ربج و  ردق و  اضق و  يهرابرد  ثحب  شیادیپ  ( 5 « ) دوشیم طقاس  دیعو  دعو  لطاب و  باقع  باوث و  دشاب  نینچ 

هزات هک  دوب  یتاـغوس  نیا  دـمآ . دـیدپ  هفوک  رد  راـب  نیتسخن  يارب  ناملـسمون  ياـهتلم  مـالک  ملع  اـب  یمالـسا  يهدـیقع  دروخرب  زا  سپ 
رادـقم هچ  ات  نرق و  دـنچ  ات  اهدـعب  دـندروآ . نیمزرـس  نیا  تعیبط  یفاص  ناـنکاس  يارب  هریزج  هبـش  یقرـش  لامـش  قرـش و  ياهناملـسم 

دراو هکنیا  نآ  تسا و  ملـسم  هتکن  کی  یلو  دـنادیم ، ادـخ  داد  ردـه  هب  اهثحب  نیا  رـس  رب  ار  اهناج  اهورین و  اهتقو و  یمالـسا  ياههزوح 
ای هلحن و  ره  ای  هقرف  ره  هاوخاوه  هک  تسا  نامز  نیا  زا  دوب . بانتجا  لباق  ریغ  يرما  یعیبط و  یـسرد  ياههزوح  نآ  هب  اهثحب  نینچ  ندـش 

ياهناوتـشپ نآرق  يهیآ  ینعم  رهاظ  زا  دوخ  رظن  یتسرد  بابثا  يارب  ات  دندیـشوک  یـسایس ، ای  یملع  رکفت  عون  ره  نارادـفرط  ای  اوشیپ  ره 
يهیآ هب  دوخ  تشز  رادرک  هیجوت  يارب  مه  ربمغیپ  نادـنزرف  يهدنـشک  هک  دیـشک  اجنآ  هب  ات  لیوأت  نیا  رد  طارفا  راک  دـننک . اـپ  تسد و 

نآ و  هحفـص 68 )  ) كاپ داقتعا  نآ  رگا  ( 6  ) درمـشیم ادخ  ریدقت  يو و  رادرک  يهجیتن  ار  نیـسح  ندش  هتـشک  و  دشیم ، لسوتم  نآرق 
نینچ هک  تسا  ملـسم  و  تفاـییم -  رارمتـسا  ناـنچمه  درکیم  تموکح  ناناملـسم  يهعماـج  رد  تسخن  نرق  عـبر  رد  هک  یفاـص  ناـمیا 

هب ات  دـنامیمن ، یقاب  یلاجم  صوصخب  ناورهن  گنج  يارب  لقاال  ای  ناورهن و  نیفـص و  لمج و  گـنج  يارب  دـیاش  دوبن -  نکمم  يزیچ 
ره ندمآ  دیدپ  نوچ  ارچ  دشن ، نینچ  اما  تشگیمن . هدروخ  مخز  رادهحیرج و  نانچ  نآ  یمومع  داقتعا  تمرح  میرح  دسر و  هچ  البرک 

یهتنم رگید  هاگزیرگ  هب  یهاگزیرگ  ره  دشکیم و  رگید  لیوأت  هب  یلیوأت  ره  میتفگ  هکنانچ  و  دراد ، لابندب  ار  يرگید  يهثداح  هثداح ،
(2 . ) ص 5 ج 2 ، ماشهنبا ، ( 1 ( ) هحفـص 69 . ) دـیآیم دـیدپ  قیمع  ياهلـصاف  تسه  هچنآ  هدوب و  هچنآ  نیب  رگید  هک  اجنآ  ات  ددرگیم 
هک یماگنه  ( 6 . ) ص 99 هغالبلاجهن ، ( 5 . ) ص 425 ، 2 یفاک ، لوصا  ( 4 . ) 364 ص 370 -  ج 1 ، ماشهنبا ، ( 3 . ) ص 3 ج2 ، ماشهنبا ،

هتخانـشان ارم  قح  درکن و  تیاعر  ار  يدـنواشیوخ  تردـپ  تفگ : درک و  نیـسحلا  نب  یلع  هب  ور  يو  دـندروآ ، دـیزی  رـصق  هب  ار  ناریـسا 
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ام دـناوخ  ار  هیآ  نیا  خـساپ  رد  نیـسحلا  نب  یلع  يدـید ! هک  درک  نانچ  ودـب  ادـخ  تساخرب ، هزیتس  هب  یهاـشداپ  رـس  رب  نم  اـب  تفرگ و 
دلاخ يوگب ! ار  وا  خساپ  تفگ  دلاخ  دوخ  دنزرف  هب  دیزی  اهأربن . نا  لبق  نم  باتک  یف  الا  مکسفنا  یف  ضرالا و ال  یف  ۀبیـصم  نم  باصا 

(. ص 377 ج 7 ، يربط ،  ) ریثک نع  اوفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  ۀبیصم  نم  مکباصا  ام  وگب : تفگ  دیزی  دیوگب . هچ  تسنادن 

(26 حتفلا :  ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذلا  لعج  ذا 

هکنانچ دنداد . ياج  دوخ  لد  رد  تیلهاج  تیمح  نارفاک  هک  یهاگ  ( 26 حتفلا :  ) ۀیلهاجلا ۀیمح  ۀیمحلا  مهبولق  یف  اورفک  نیذلا  لعج  ذا 
یتمـسق و  هریزج -  هبـش  بونج  تشک -  لباق  دابآ و  ياهنیمزرـس  رد  ناتـسبرع  يهریزج  هبـش  مدرم  زا  یتمـسق  میتفگ  شیپ  ياهلـصف  رد 

اب تسیز  طیحم  یگدـنز و  ظاحل  زا  هک  هنوگ  نامه  هورگ  ود  نیا  دـندربیم . رـسب  تشاد  یتراجت  تیمها  هک  زاجح  ياهرهـش  رد  رگید 
لامـش برغ و  نانکاس  ناینامی و  ای  نایناطحق  ار  نایبونج  دـندشیم . میـسقت  هتـسد  ود  هب  زین  يداژن  تهج  زا  دنتـشاد  فـالتخا  رگیدـکی 

ود نیا  زا  کی  ره  تسا . نانآ  ياین  هب  هتـسد  ود  نیا  زا  کی  ره  باستنا  رطاـخ  هب  يراذـگمان  نیا  دـندادیم . لیکـشت  نایناندـع  ار  یبرغ 
رتهتفرشیپ هقطنم  نیا  یئایفارغج  تیعقوم  رطاخ  هب  یناطحق  ندمت  دوشیم . میـسقت  اههریت  اههخاش و  اههلیبق و  هب  یناندع  یناطحق و  هورگ 

، سوا ناسغ ، نزام ، دزا ، نالهک ، ریمح ، ابس ، دندوب : اههریت  نیا  مالسا ، روهظ  ماگنه  یناطحق  ياههلیبق  نیرتمهم  تسا . هدوب  نایناندع  زا 
اههریت اههلیبق و  هب  زین  زاجح  برع  اـی  نایناندـع  بلک . هعاـضق ، هدـنک ، مخل ، یط ، نادـمه ، معثخ ، هلیجب ، هحفـص 70 ) ، ) هعازخ جرزخ ،

ياههلیبق دنانایرازن . نایدایا و  هلمج  نآ  زا  هک  دوشیم  بعـشنم  یئاههلیبق  هب  زین  نایدعم  دنانایدعم ، نانآ  نیرتمهم  هک  دنوشیم  میـسقت 
. دناهریت نیا  زا  نانآ  زج  رکب و  بلغت  هلیدج ، دسا ، ياههلیبق  و  تشاد . تنوکس  قارع  رد  هعیبر  دوشیم . بعشنم  نایرازن  زا  رضم  هعیبر و 

رـضم نبا  سایلا  هب  شیرق  بسن  تسا . رازن  نبا  رـضم  دنزرف  سیق  و  دندیمان ، یـسیق  ادـعب  ار  نایرـضم  دـندوب . نکاس  زاجح  رد  نایرـضم 
گرزب هب  کچوک  يهریت  دندوب ، هدرک  ظفح  ار  دوخ  باسنا  مالسا  زا  شیپ  اهنرق  زا  تتـشت  قرفت و  يهمه  اب  اههلیبق  نیا  دوشیم . یهتنم 

. دنتفاتـشیم رگیدکی  يرایب  یکیدزن  بیترت  هب  نادنواشیوخ  دـمآیم  شیپ  يریگرد  هلیبق  يارب  رگا  و  تسویپیم . يرتگرزب  هب  گرزب  و 
يریگرد هریاد  هک  اجنآ  ات  هناگیب ) يور  هب  میومعرـسپ  نم و  میتسیایم و  دوخ  يومعرـسپ  يور  هب  مردارب  نم و   ) تسا هدش  لثم  هکنانچ 

دیدپ نایمـشاه  نایوما و  نایم  يریگرد  الثم  هاگ  ره  بیترت  نیدـب  دنتـسیاب . رگیدـکی  يور  رد  يور  یناندـع  یناطحق و  دوش و  رتعیـسو 
رگا اـما  دـهاوخ . يراـی  وا  زا  هتـسد  ود  زا  یکی  هکنآ  رگم  دـنک ، لـخاد  نآ  رد  ار  دوخ  هک  دـیدیمن  یبـجوم  نادـمه  اـی  هنازخ  دـمآیم 

مالـسا و روهظ  اب  درکیم . تیاعر  ار  شیرق  بناج  هعیبر  سوا و  بناج  هعازخ  اعبط  دـمآیم  شیپ  جرزخ  ای  سوا  شیرق و  نیب  يریگرد 
نکهشیر رابکی  هب  اما  دش ، شومارف  اتقوم  یگداوناخ  ياهبـصعت  اهمیلعت ، نیا  دننام  و  يردارب ، دقع  نتـسب  هظعوم ، هار  زا  ربمغیپ ، داشرا  اب 

و دنزاس ، نوگرگد  ار  اههلیبق  نیا  يهمه  قلخ  يوخ و  ات  تفاین  ماود  هزادـنا  نآ  وا  لدـکاپ  نارای  دـمحم و  یگدـنز  نارود  اریز  تشگن .
تیلهاج رد  هک  ینوخ  ره  تفگ  هک  دندینـش  عادولا  ۀـجح  رد  ار  دـمحم  يهبطخ  نیـسپاو  هک  نانآ  دـننک . تیبرت  مالـسا  نییآ  هب  ار  نانآ 

هک هتـسد  نیا  زا  دندینـشن  دندوبن و  هک  نانآ  تسین  مولعم  اما  دـنتفریذپ . هحفـص 71 )  ) مه دیاش  و  دندینـش ، مراذگیم  اپ  ریز  دش  هتخیر 
اب لاح  ره  هب  دندوب . هدوشگن  ناهج  هب  هدید  زور  نآ  رد  هک  نانآ  هب  دسر  هچ  ات  دنتـشاد ، یئاونـش  هزادنا  هچ  ات  دـندوب  یناسر  مایپ  رومأم 

، دش فیعض  مدرم  يهدوت  رد  زین  یگناگی  یگتسبمه و  حور  كدنا  كدنا  نامیااب ، ناناملـسم  زا  ياهدمع  دادعت  ندش  هتـشک  ای  ندرم و 
هب رگید  يوس  زا  یجراخ  ياهگنج  هب  ناناملسم  یمرگرس  وس و  کی  زا  يداژن  ياهبـصعت  لباقم  رد  رمع  يریگتخـس  میتفگ  هکنانچ  یلو 

نزاوت ات  دوب  بقارم  رمع  دـنیآرب . یلهاج  رـصع  تازایتما  ندرک  هدـنز  ددـصرد  ای  دنـشیدنایب  دوخ  يهتـشذگ  هب  هک  دادیمن  لاجم  نانآ 
. دشاب ینامی  رهـش  رگید  مکاح  ات  دیـشوکیم  درکیم  نییعت  رـضم  زا  ار  يرهـش  مکاح  رگا  دنک . ظفح  ناینامی  نایرـضم و  نیب  ار  تردق 

دهعت نیا  زا  لاس  کـی  زونه  دـنکن ، راـنکرب  راـک  زا  ار  وا  نـالماع  دوب  هداد  لوق  رمع  هب  هکنآ  اـب  دیـسر  تفـالخ  هب  ناـمثع  هک  یماـگنه 
طیعمیبا ۀبقع  نبا  دیلو  دوخ  دنواشیوخ  تشادرب و  هفوک  تموکح  زا  ار  صاقویبا  نبا  دعـس  تخادرپ . بصن  لزع و  هب  هک  تشذگیمن 
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وا داتفا  نارگ  هفوک  مدرم  رب  مکاح  نیا  داسف  نوچ  و  درامگ . وا  ياج  هب  تشگ  لزان  وا  يهرابرد  أبن  يهیآ  تفگ و  غورد  ربمغیپ  هب  هک  ار 
تسب غورد  ربمغیپ  هب  هک  ار  حرسیبا  نبا  هللادبع  نبا  دعس  دومن . بصن  تموکح  هب  ار  صاع ) نبا  دیعس   ) هیما لآ  زا  يدرم  تشادرب و  ار 

زا هک  ار  يرعـشا  یـسوموبا  داد . رـصم  تیالو  دناوخ  ناملـسم  ار  دوخ  میب ، زا  هکم  حتف  زا  سپ  راب  رگید  دـش و  رفاک  یناملـسم  زا  سپ  و 
نادنواشیوخ اصوصخم  شیرق و  نکل  تشاذـگ . یقاب  لغـش  نیا  رد  یلاس  دـنچ  درکیم  تموکح  هرـصب  رب  رمع  بناج  زا  دوب و  ناینامی 

رد رـصم  هیواعم و  تسد  رد  ماش  دـیلو ، تسد  رد  هفوک  دراد . تسد  رد  شیرق  ار  گرزب  تیالو  هس  يهتـشررس  هک  دـندش  هجوتم  هفیلخ 
یبنجا یسوموبا  هک  تسا  هدنام  هرـصب  اهنت  دنايرـضم و  هحفـص 72 )  ) همه تلایا  هس  نیا  ناـمکاح  ینعی  تسا ؛ صاـعلا  نب  ورمع  هرادا 

ار وا  هک  تسین  امش  نایم  رد  یکدوک  رگم  تفگ  تفر و  نامثع  دزن  هبضینب  زا  يرـضم  يدرم  دنیوگیم  دراد . تموکح  نآ  رب  ینامی ) )
لزع مه  ار  وا  نامثع  ماجنارس  ( 1  ) دشاب هفوک  رد  دیاب  تقو  هچ  ات  یسوموبا )  ) ریپ نیا  دیهدب . وا  هب  ار  هرـصب  تموکح  دیراگنا و  گرزب 
ریما يهرابرد  مالـسا  هک  یئاهطرـش  زا  ینخـس  هنوگ  چیه  دیامنیم ، قباطم  راگزور  نآ  يراج  تنـس  اب  رهاظ  هب  هک  وگتفگ  نیا  رد  درک .

هک درادن  يراک  نخس  نیا  اب  هن . ای  دنکیم  راتفر  تلادع  هب  مدرم  اب  رهش  ریما  هک  تسین  نیا  رـس  رب  ثحب  تسین . دنادیم  مزال  ناناملـسم 
دیاب دنارتشیب  نایرضم  هک  هرصب  رد  ارچ  هک  تسا  نیا  رس  رب  ثحب  هکلب  تسا ، هتـشاذگ  لطعم  ار  نآ  ای  هدرک  ارجا  ار  نآرق  دودح  وا  ایآ 

كدـنا دـنزیم و  هقرج  ون  زا  دوب  هدـش  ناهنپ  رتسکاخ  ریز  هک  اهـشتآ  نآ  نرق  عبر  کی  زا  سپ  هنوگچ  مینیبیم  دـشاب . یناـمی  یمکاـح 
نیا دوش  هداد  ناشن  هکنیا  يارب  ددرگیم . هدـنز  تعدـب  دریمیم و  تنـس  هنوگچ  دریگیم . ارف  ار  یمالـسا  ياهرهـش  ياج  ياـج  كدـنا 
دوب یفالخ  نیتسخن  دناهتفگ  ناخروم  یضعب  هک  یناتـساد  مسیونب . ار  یناتـساد  مهاوخیم  دیدرگ ، هدنز  ون  زا  هنوگچ  یلهاج  ياهتیبصع 

ینیـشن بش  فلتخم  ياههلیبق  زا  ناگرزب  زا  یهورگ  اـب  هفوک  مکاـح  صاـع  نبا  دیعـس  یبش   » دـناهتفگ تشگ . دـیدپ  ناناملـسم  نیب  هک 
ار هعرزم  نآ  دننام  مه  نم  رگا  دشخب . هب  دـناوتیم  دراد  نانچ  ياهعرزم  هک  یـسک  تفگ  دیعـس  تفر  هحلط  تواخـس  زا  نخـس  تشاد .

رتشا تسا . شیرق  ناتسب  قارع ) نیمزرس   ) داوس تفگ  دیعـس  هک  اجنآ  ات  دیـشک  ازارد  هب  نخـس  مدیـشخبیم . امـش  هب  وا  زا  رتشیب  متـشاد 
بحاـص يدـسا  نامحرلادـبع  دـشاب . شیرق  ناتـسب  هنوگچ  میاهتفرگ  ریـشمش  هب  اـم  هک  ار  نیمزرـس  نیا  تفگ  دوب  ناـینامی  زا  هک  یعخن 

يو نادنچ  دنتخیر و  وا  رس  رب  نانآ  درک و  تراشا  دوخ  مدرم  هب  رتشا  ییوگیم .؟ نخس  ریما  يور  رد  تفگ  دیعس  يهطرش  هحفص 73 ) )
دنداتسیا و یلع  رانک  رد  ناینامی  هک  دش  نآ  هجیتن  تفرگرد و  نایرضم  ناینامی و  نایم  تشحو  خیرات  نیا  زا  ( 2 . ) درک شغ  هک  دندز  ار 
يدنبهتسد و نیا  هکنیا  تفگش  درک . بلج  دوخ  هب  لام  ندیشخب  اب  ار  نانآ  هیواعم  هک  نایرضم  زا  دنچ  ینت  زج  هیواعم  رانک  رد  نایرضم 
يرـضم و ياـج  هب  تفرگ و  رگید  یماـن  یلو  تفاـی . ماود  رگید  یتروص  هب  اـهنرق  هکلب  اـهلاس  يارب  ناـینامی  نایرـضم و  نیب  یمـشچمه 

گنج هک  دوب  هفیاط  ود  نیا  نداتـسیا  يور  رد  يور  دناناطحقینب . زا  ناینامی  ناندعینب و  زا  نایـسیق  دـش . هتفگ  ینامی  یـسیق و  ینامی ،
قارع و ماش و  نایسابع  نایوما و  تموکح  رـسارس  رد  هریت  ود  نیا  فالتخا  يهنماد  دروآ و  دیدپ  ریبزنبا  ناورم و  مایا  رد  ار  طهرلا  جرم 

نیا دـش و  دـیدپ  یـسابع  تلود  رد  كرت ) داژن   ) رگید يرـصنع  هک  هاگنآ  ات  تفرگارف  ار  سلدـنآ  اقیرفآ و  ناسارخ و  سراـف و  رـصم و 
تسا هتسد  ود  نیا  یشورف  يرترب  یمشچمه و  يهدنهد  ناشن  هک  ار  ناتساد  نیا  تسین  دب  تفای . نایاپ  سپـس  دش و  فیعـض  شکمـشک 
تفالخ رد  دـیوگیم «  یثراح  دـیبع  نبا  داـیز  تسا : داد  خر  منکیم  لـیلحت  ار  نآ  ثداوح  هک  یناـمز  زا  سپ  اـهلاس  دـنچ  ره  مسیونب .

ره تفریذـپ و  ار  نانامهم  کی  کی  وا  دـندرب . ناورم  يهطرـش  سیئر  هریبهنبا  دزن  ار  ام  میتفر . وا  ندـیدب  یهورگ  اب  دـمحم  نبا  ناورم 
هچ مدیشک  رانک  ار  دوخ  نم  تفرگ . ندیسرپ  نانآ  باسنا  زا  هریبهنبا  دنتفگیم . نخـس  ازاردب  هریبهنبا  ناورم و  يهرابرد  نانآ  زا  کی 

. دوش هدیرب  نخس  يهلابند  دننک و  هتسخ  ار  وا  یفرحرپ  اب  نانامهم  هک  دوب  نآ  نم  دیما  تشاد . دهاوخن  یشوخ  نایاپ  وگتفگ  نیا  متسناد 
زا تفگ  نمی ؟ زا  متفگ  یمدرم  هـچ  زا  تـفگ  دـناوخ . شیپ  ارم  هحفـص 74 ) . ) دنامن یـسک  نم  زج  ات  تفرگ  ندیـسرپ  همه  زا  وا  نکیل 

ردـپ دـنیوگیم  مدرم  یثراـح ! ردارب  تفگ  بعک . نبا  ثراـح  ینب  زا  متفگ  نک ، هاـتوک  ار  نخـس  تفگ  جـحذم . زا  مـتفگ  هریت ؟ مادـک 
هب متفگ  تسیچ ؟ وت  لیلد  تفگ  تسـشن  تسار  هریبهنبا  تسین . راوشد  نخـس  نیا  قیقحت  متفگ  یئوگیم ؟ هچ  وت  تسا  نومیم  ناینامی 
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. تسا نارگید  ردـپ  نوـمیم  دراد  هینک  سیقوـبا  رگا  تـسا و  نوـمیم  ناـینامی  ردـپ  دـنیوگیم  نمیلاوـبا  ار  نآ  رگا  رگنب  نوـمیم  يهـینک 
هک دوبن  نیا  رس  رب  نخس  رگید  دیـسر . جوا  يهطقن  هب  يداژن  بصعت  نیا  هیواعم  تموکح  رد  (. 3 . ) دش نامیشپ  وگتفگ  نیا  زا  هریبهنبا 

یگدنـشخب يریلد و  هب  تسا و  رتدنمورین  یـسک  هچ  العف  هک  دوب  نیا  رـس  رب  نخـس  هکلب  هن  ای  دراد  اوقت  ای  دراد  رتشیب  ياوقت  یـسک  هچ 
ات داتـسرف  هرـصب  هب  ار  یمرـضحنبا  هیواعم  هک  یماگنه  دنکیم . ینابهاگن  رتهب  ار  دوخ  يهدنهانپ  يراوشد  ماگنه  دـشابیم و  رتروهـشم 

یلع هاوخاوه  نانآ  هچ  نک  يرود  هعیبر  دزا و  يهفئاط  زا  ورب و  میمت  دزن  تفگ  وا  هب  درادزاب ، یلع  تعاطا  زا  دبیرفب و  ار  رهش  نآ  مدرم 
هچنآ زا  ار  وا  تشوـن و  ع )  ) یلع هب  ياهماـن  درکیم  هرادا  ار  هرـصب  راـک  ساـبعنبا  ياـج  هب  هک  داـیز  درک . ناـنچ  یمرـضحنبا  دنتـسه .

یمیمت یلع  دنتشک . ار  وا  نانآ  یلو  داتـسرف  دندوب  هداد  هانپ  ار  یمرـضحنبا  هک  نانآ  دزن  ار  میمتینب  زا  يدرم  یلع  داد . ربخ  تشذگیم 
تفرگرد گـنج  یمرـضحنبا  هداتـسرف و  نیا  نیب  ماجنارـس  تـشاد . هـناور  هرـصب  هـب  يرکـشل  اـب  ار  همادـق  نـبا  ۀـیراج  ماـن  هـب  يرگید 

هکنآ رطاـخ  هب  ار  میمتینب  ناـیدزا  و  دیـشک . شتآ  هب  ار  شناراـی  وا و  هیراـج  دـندرب . هاـنپ  يژد  هب  شناراـی  زا  نت  دـنچ  یمرـضحنبا و 
هدروآرد و رعش  هب  تسا  هداد  يور  هرابنیا  رد  ار  هچنآ  دزاینب  زا  يرعاش  دندرک . شنزرـس  دننک  ینابهاگن  ار  دوخ  يهدنهانپ  دنتـسناوتن 

داب تشز  (. 4  ) تفر نامـسآ  هب  دـش و  دود  میمتینب  يهدـنهانپ  میدـنادرگرب و  وا  يهناـخ  هب  ار  داـیز  اـم  هحفـص 75 ) : ) دیوگیم نینچ 
اب ار  وا  رـس  هک  هاگنآ  (. 5  ) درک بابک  دـنک و  تسوپ  ار  يدنفـسوگ  ناوتیم  مهرد  ود  اب  دـندرک  باـبک  ار  دوخ  يهدـنهانپ  هک  یمدرم 
ام يوخ  یلو  (. 6  ) دنهد شتاجن  ندـش  هفخ  زا  ات  دـناوخیم  دوخ  يرایب  ار  هیامورف  مدرم  نآ  وا  دـندرکیم  بابک  نازوس  شتآ  يهرارش 

میدرک يرای  ار  وا  دـمآ  ام  يهناخ  هب  ام  يهدـنهانپ  یتقو  (. 7  ) دور یمتـس  وا  هب  ادابم  مینکیم  يراـی  ار  دوخ  يهدـنهانپ  هک  تسنیا  مدرم 
ینامدرم ناگدنهانپ  نیرتگرزب  دنتـسنادن  ار  هدـنهانپ  تمرح  نایمیمت  (. 8  ) دنکیم تیامح  ار  هدـنهانپ  هک  تسا  یگداوناخ  تفارـش  اهنت 

و ( 10  ) دش هدوبر  شنت  زا  وا  تخر  و  دنتشک ، ار  وا  یهاگماش  دندرک ، نینچ  ریبز  اب  زین  هتشذگ  رد  نایمیمت  (. 9  ) دنشاب بیجن  هک  دنتسه 
رهـش نادب  بوشآ  تراغ و  يارب  هیواعم  بناج  زا  یمرـضحلانبا  تسا و  هدوب  هرـصب  رد  ع )  ) یلع مکاح  دایز  هک  دوب  هجوتم  دـیاب  (. 11)
رخف مینیبیم  هچنآ  تسا و  نید  ماکحا  يارجا  تقو و  ماما  ادـخ و  تعاـطا  زا  نخـس  دوشیمن ، هدـید  هچنآ  اـهتیب  نیا  رد  اـما  دوب . هدـمآ 

رد دش ، هحفـص 76 )  ) زوریپ ات  دـندرک  تیامح  وا  زا  دنتـشاد و  یمارگ  ار  دوخ  يهدـنهانپ  نایدزا  هک  تسا  میمت  يهفیاط  رب  دزا  يهفیاط 
رد تیب  دنچ  نیمه  لابند  هب  تخوس . شتآ  ياههلعـش  رد  هدـنهانپ  نآ  و  دنباتـشب ، دوخ  يهدـنهانپ  يرای  هب  دنتـسناوتن  نایمیمت  هک  یلاح 

يرجه  35  - ياهلاس 60 خیرات  هدـنهوژپ ، رگا  هک  اهتیب  نیا  (. 12 . ) تسا هدورس  دزا  يهلیبق  شیاتـس  رد  ریرج  هک  مینیبیم  یئاهتیب  يربط 
نیا عامتجا  رد  هکنیا ، نآ  درادیم و  ملسم  ار  هتکن  کی  دید  دهاوخ  ناوارف  ار  نآ  ریاظن  نوگانوگ  ياهتبـسانم  ثداوح و  رد  دنک  عبتت  ار 

هیماینب یمشچمه  دوب . هدیئارگ  فعضب  یمالسا  تعیرش  حور  هدش و  هدنز  دوخ  رهاظم  مامت  اب  یلهاج  يهرود  ياهبـصعت  نرق  عبر  کی 
ملهچ لاس  رد  درادن  نتشون  هب  يزاین  دنتشاد  لد  رد  دوخ  ياهومعرـسپ  زا  مالـسا  زا  شیپ  سمـشدبع  نادنزرف  هک  ياهنیک  مشاهینب و  اب 

ار یلع  نایعیـش  هک  دوـب  نآ  هیواـعم  شـشوک  دندیـسر . دوـخ  نیرید  يوزرآ  هـب  ناـیوما  دروآ  تسدـب  ار  تموـکح  هیواـعم  هـک  يرجه 
تخـسرس نمـشد  يرعبزنبا  رعـش  اب  ار  اهتیب  نآ  وا  دناهداد و  تبـسن  دیزی  هب  هک  یئاهتیب  رد  دزادنارب  نب  زا  ار  مشاهینب  دنک و  نکهشیر 

نیا رس  رب  نخس  دوشیمن . هدید  ناناملسم  تحلصم  تیاعر  یمالسا و  تموکح  نید و  زا  یناشن  نیرتمک  تسا ، هتخیمآرد  ص )  ) دمحم
مشاه يهریت  زا  دمحم  تسد  هب  ردب  گنج  رد  هک  نایوما  نوخ  تسا و  هدیشک  رگید  هریت  زا  ار  دوخ  يهنیک  نایرضم  زا  ياهریت  هک  تسا 

اب گنج  رد  دعس  رسپ  رگا  تفگ  وا  هب  هللادیبع  دش و  البرک  هب  نتفر  رومأم  دایز  رسپ  رما  هب  رمش  هک  يزور  دش . هتسش  نوخ  هب  دش  هتخیر 
زا بالکینب و  زا  نانآ  ردام  هک  ع )  ) یلع نادنزرف  زا  نت  راهچ  يارب  يو  ریگب ! هدهع  هب  ار  رکشل  یهدنامرف  وت  دهد  ناشن  یتسس  نیـسح 

وا و تفریذپن و  سابع  درک و  هضرع  ع )  ) یلع نبا  سابع  رب  ار  همانناما  نیا  دیـسر  البرک  هب  نوچ  تفرگ . همانناما  دـندوبیم  يو  يهلیبق 
تسا و یمالـسا  تاررقم  دودـح و  تیاعر  مینیبیمن  هحفـص 77 )  ) هچنآ ماجنا  ات  زاـغآ  زا  ناتـساد  نیا  رد  درک . نیرفن  ار  وا  يهماـنناما 

يهدنیامن ار  دوخ  هک  هفوک  مکاح  دوب . هدرب  نایم  زا  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  یلهاج  ياهدنویپ  ياهلیبق و  تنـس  ظفح  دوشیم  هدید  هچنآ 
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ناملسم دنتسه ، یعدم  ناشیا  هکنانچ  وا  نارای  نیسح و  رگا  هک  دندوبن  رکف  نیا  هب  کیچیه  رمـش  دعـس و  رـسپ  تسنادیم و  نانمؤمریما 
دنواشیوخ و مه  زاب  دناناملسم  رگا  و  دیـشخب . دیابن  مه  دنزرف  ردارب و  یتح  ومعرـسپ و  رهاوخ و  رـسپ  رب  دیگنج ، اهنآ  اب  دیاب  دنتـسین و 
هب برع  دمحم ، گرم  زا  نرق  مین  تشذگ  اب  هک  مینیبیم  سپ  تسین ، اور  نانآ  نتـشک  و  دـنناسکی ، ینید  مکح  نیا  رد  دـنواشیوخ ، زج 
مه زاب  تسا . هتـشاد  دوجو  یمالـسا  يردارب  هن  هدـمآ و  نیمزرـس  نیا  رد  یناملـسم  هن  هک  یئوگ  هکنانچ  تشگرب  دوخ  نیرید  تیلهاـج 

تیرثـکا عاـمتجا  رد  هچنآ  زا  تسا  يریوـصت  میریگیم ، هجیتـن  میناوـخیم و  اهلـصف  رگید  لـصف و  نیا  رد  هک  یبلاـطم  مـنکیم  دـیکأت 
هیواـعم تموکح  زکرم  رد  یتـح  و  قارع ، زاـجح و  راـنک  هشوـگ و  رد  هک  تسا  ملـسم  رگید  يوـس  زا  اـما  تسا . هتـشذگیم  ناناملـسم 

یلو دندربیم . جنر  دندرکیم ، هچنآ  زا  هکلب  دنتـشادن ، یگنهامه  تیرثکا  نیا  اب  هک  دندوب ، رادرک  تسرد  اسراپ ، نیدـکاپ ، یناناملـسم 
نید دوس  هب  ینخس  دنتشاذگیم و  شیپ  ياپ  مه  رگا  دندنارذگیم و  تدابع  هب  ار  راگزور  دندوب و  هدیـشک  يرانکب  ار  دوخ  نانیا  رتشیب 

تاوفهلا ( 3 . ) 138 ص 139 -  ج 3 ، ریثانـبا ، ( 2 . ) ص 121 گرزب ، بـالقنا  ( 1 ( ) هحفص 78 . ) تفنـشیمن نانآ  زا  یـسک  دنتفگیم ،
. بصشلا نیمهردلاب  ءاشلل  مهراج و  اووش  اموق  هللا  یحل  ( 5 . ) بهذ اناخد  میمت  راج  هراد و  یلا  ادایز  انددر  ( 4 . ) 131  - ص 132 هردانلا ،

انتایبا لخدا  هانیمح  ( 8 . ) بصتغی ذا  راجلا  نع  یماحن  ةداع  انل  ساـنا  نحن  و  ( 7 . ) بهللاب هسأر  اوطمـس  دق  اهنامخ و  قانخلا و  يدانی  ( 6)
(11 . ) بلتسی هزبذا  ۀیشع  ریبزلاب  انلبق  مهلعفک  ( 10 . ) بجن موق  راجلا  مظعا  ذار  اوجلل  ۀمرح  اوفرعی  مل  و  ( 9 . ) بسحلا الا  راجلا  عنمی  و ال 

. هحفص نامه  يربط . ( 12 . ) ج 6 يربط ص 3417 ج 3418 - 

(12 دعر :  ) مهسفنأب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا 

نانآ هک  هاگنآ  رگم  دـنکیمن  نوگرگد  تسا  یمدرم  اب  ار  هچنآ  ادـخ  اـنامه  ( 12 دـعر :  ) مهـسفنأب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا 
طوقـس یمالـسا و  ماظن  نتخاـس  نوگرگد  رد  درک و  وگتفگ  نآ  يهراـبرد  دـیاب  اـجنیا  رد  هک  رگید  عوضوم  دـننک . نوگرگد  ار  دوخ 
مالـسا رد  يرادـمامز  يهلأـسم  تسا ، هدوب  رثؤم  رگید  لـماوع  زا  رتشیب  نآ ، رخآ  لاـس  تسیب  رد  اـصوصخم  ثحب ، دروم  رـصع  عاـمتجا 
تموکح اب  نید  دـش . تیدوجوم  يهلحرم  نیمود  دراو  مالـسا  تسب ، هنیدـم  مدرم  اب  ار  فورعم  نامیپ  ص )  ) دـمحم هک  يزور  زا  تسا .

رد نآ  یلمع  ماـکحا  دوب . نید  اـهنت  مالـسا  دربیم ، رـسب  هکم  رد  ص )  ) دـمحم هک  یماـگنه  تفرگ . دوخب  تلود  تروـص  تخیمآرد و 
. تفرگ دوخب  یبیکرت  تموکح  تروص  هنیدـم  رد  اما  دـشیم . هصالخ  یقالخا  تاررقم  یـضعب  تیاـعر  یتداـبع و  ضئارف  نداد  ماـجنا 

نایاپ ات  یمالـسا  تموکح  سیـسأت  خیرات  زا  دراد . تراظن  مدرم  اب  هدنب  راگدیرفآ و  هدنب و  يهطبار  رب  ادـخ  مکح ، نآ  رد  هک  یتموکح 
مزال نآ  هحفـص 79 )  ) يهرابرد ثحب  هچنآ  دندش . رادهدهع  ار  ناناملـسم  يرادمامز  رگید  نت  شـش  ربمغیپ  صخـش  زج  لاس  هاجنپ  نیا 

هچ ات  نانآ  لزع  بصن و  رد  ناناملـسم  عامتجا  و  دندیـسر ، تموکح  هب  يرایعم  هچ  اب  هنوگچ و  نارادمامز  نیا  هک  تسنیا  دسریم  رظنب 
اب مینک  هسیاقم  تسا  دوجوم  ام  رـصع  رد  هک  اهتموکح  زا  ییاههنومن  اـب  ار  ناـنآ  يرادـمامز  میهاوخب  رگا  تشاد و  تلاـخد  قح  يدـح 

يادخ شتـسرپ  هب  ار  مدرم  دش  رومأم  ادخ  رما  هب  وا  دوب . ینامـسآ  ص )  ) دمحم تلاسر  هک  تسین  يدیدرت  تسا . رتدننامه  هنومن  مادـک 
هقباس يو  زا  شیپ  ات  تروص  نادـب  تخاس ، بجاو  ناناملـسم  رب  دوخ  تنـس  اـی  نآرق  تاـیآ  بجوم  هب  هک  ار  یماـکحا  دـناوخب . هناـگی 

ار یمالسا  هقف  ادعب  هک  مه  ماکحا  زا  يرایسب  دید . ناوتیم  نیشیپ  ياهتعیرش  رد  هباشم  ياهتروص  اهمکح  یضعب  يارب  دنچ  ره  تشادن .
هن نآرق و  رد  هن  اما  دراد . یسیسأت  يهبنج  زین  یتالماعم  ماکحا  زا  يرایسب  دش و  یسایس  یندم و  قوقح  يارب  یـساسا  ینعی  داد  لیکـشت 

هدش بلس  نانآ  زا  رایتخا  هنوگ  ره  دنتسه و  ینامـسآ  یحو  رایتخا  رد  تسبرد  دوخ  ياهراک  رد  مدرم  هک  تسا  هدشن  یتراشا  تنـس  رد 
تروشم دوخ  نارای  اب  تلود  تسایس  یتکلمم و  لئاسم  رد  ربمغیپ  دنـشاب . ادخ  روتـسد  راظتنا  هب  اهراک  نیرتیئزج  رد  هک  اجنآ  ات  تسا ،

وس و کی  زا  ادخ  وا و  نیب  یفرط  ود  دهعت  یعون  وا  يرادمامز  تفگ  ناوتیم  تفریذـپیم . دـنتفگیم  نانآ  هچنآ  ییاهاج  رد  درکیم و 
نآ رد  مدرم  رظن  هک  اـجنآ  و  دـنتفریذپیم ، مدرم  دـشیم  طوبرم  ینامـسآ  یحو  اـب  هک  اـجنآ  دوب . رگید  يوـس  زا  ادـخ  مدرم و  وا و  نیب 
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رواد اهدادیور  اهفالتخا و  رد  دنتـسنادیم . ادخ  بناج  زا  ثوعبم  يربمغیپ  ار  وا  ناناملـسم  لاح  ره  هب  اما  تفریذـپیم . وا  تشاد  تلاخد 
رازه و کیدزن  هک  زورما  ات  تفرگرد و  يرادـمامز  رـس  رب  وگتفگ  هکنیا  اب  ربمغیپ  زا  سپ  دادیم . نایاپ  ار  راـک  هک  دوب  وا  يأر  ییاـهن 
هک دـندقتعم  یگمه  زاب  تساپرب  مالـسا  فلتخم  ياهبهذـم  نیب  وگتفگ  هحفـص 80 )  ) نیا مه  زونه  درذـگیم  نآ  زا  لاس  دـص  راهچ 

، ملع رطاخ  هب  دنادیم  تفالخ  يهتـسیاش  ار  یلع  ربمغیپ  زا  سپ  هعیـش  رگا  تسین . ناناملـسم  يرادمامز  رد  هدـش  هتخانـش  یلماع  تثارو 
اب وا  یگدازومع  رطاخ  هب  هن  تسا  ناناملـسم  اب  وا  تلادـع  و  تماما ، راک  رد  وا  ياوقت  نید ، هار  رد  يو  ياهـششوک  مالـسا  رد  وا  تقبس 
رد هک  ار  رکبوـبا  دـنریذپب . تفـالخ  هب  ار  وا  يوـمع  ساـبع  تسیاـبیم  تشاد  رثا  يرادـمامز  راـک  رد  تثارو  لـماع  افرـص  رگا  دـمحم .

، دندربن ثرا  هب  يو  زا  ار  تفالخ  رکبوبا  نارسپ  مه  وا  زا  سپ  تشادن . ص )  ) دمحم اب  یتبـسن  دندیزگرب ، تفالخ  هب  هدعاسینب  يهفیقس 
تمـس نیا  اما  درک ، نییعت  تفـالخ  هب  رکبوبا  ار  رمع  هک  تسا  تسرد  تشگ . ناناملـسم  رادـمامز  دوب  يدـعینب  زا  يدرم  هک  رمع  هکلب 

داد و ناشن  مدرم  هب  ار  رکبوبا  يهمان  نامثع  یتقو  دنتشاذگ . هحـص  رکبوبا  لمع  رب  راصنا  رجاهم و  هک  درک ، ادیپ  تیمـسر  وا  يارب  یتقو 
باختنا رد  بیترت  نیدـب  دـنتفریذپ . راصنا  رجاهم و  نارـس  دـنریذپیم ؟ تفالخ  هب  تسا  هدرب  مان  همان  نیا  رد  رکبوبا  هک  ار  یـسک  تفگ 

نت شش  نآ  دربن . ثرا  هب  يو  زا  ار  تفالخ  وا  رـسپ  زین  رمع  زا  سپ  دش . تیاعر  ناناملـسم  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم  یعون  رمع  رکبوبا و 
ياروش زین  ار  یلع  دـنتفریذپ . ار  ياروش  يأر  مه  ناناملـسم  دـندرک و  باـختنا  ار  ناـمثع  دـیزگرب  يروش  تیوـضع  هب  ار  ناـنآ  رمع  هک 
باختنا تفالخ  هب  رظن  لدابت  شـشوک و  زور  دنچ  زا  سپ  یلوق  هب  نامثع و  ندـش  هتـشک  زور  یلوقب  ناناملـسم ، رگید  راصنا و  رجاهم و 

نید هار  رد  ششوک  و  مالسا ، رد  یـشیپ  رطاخ  هب  هک  مدرم  زا  ياهتـسد  ربمغیپ  زا  سپ  نرق  عبر  کی  تدم  رد  مینیبیم  هکنانچ  سپ  درک .
هب هک  ع )  ) یلع تدم  نیا  مامت  رد  دـندرکیم و  نییعت  ار  رادـمامز  نارگید  زا  تباین  یعونب  دنتـشاد  يونعم  یماقم  ناناملـسم  يهدـید  رد 

يهماع تحلـصم  هحفـص 81 )  ) تیاـعر مالـسا و  يهملک  تدـحو  ظـفح  رطاـخ  هب  تسا  ربـمغیپ  زا  سپ  ملـسم  يهفیلخ  هعیـش  يهدـیقع 
، دندیدیم زاجم  ار  دوخ  هک  دشیم  هدرمش  ملسم  یعیبط و  اجنآ  ات  ناناملـسم  يارب  باختنا  قح  نیا  دوب ، گنهامه  نارگید  اب  ناناملـسم 

نیتسخن هک  دوب  نیفـص  دربن  رد  دـننز . مهب  وا  اب  ار  دوخ  تعیب  دـنراد  قح  ناناملـسم  درکن ، تیاـعر  ار  مدرم  یمومع  حـلاصم  هفیلخ  رگا 
دندیـشیدنایم رگا  ای  دندیـشیدنایمن  نادنچ  راک  تبقاع  هب  زاغآ  رد  نآ  نارادفرط  دیاش  هک  یتعدب  تشگ . دـیدپ  یناملـسم  رد  تعدـب 

گنرین دید  یمتح  ع )  ) یلع هاپـس  لباقم  رد  ار  دوخ  تسکـش  هیواعم  هک  یتاظحل  رد  دـنتفاییمنرد . یتسردـب  ار  نآ  نایز  ررـض و  نازیم 
یلع تسخن  مینادیم  همه  هکنانچ  ندناوخ -  ادـخ  باتک  يرواد  هب  ار  قارع  مدرم  نآرق و  ندرک  هزین  رـس  رب  درب - راکب  ار  دوخ  فورعم 
هلیح نیا  دنهاوخیمن . هتساوخن و  ار  نآرق  مکح  هاگچیه  صاع  رـسپ  هیواعم و  دنامهفب  دوخ  نارایب  ات  درب  راکب  تشاد  یئاناوت  هچنآ  (ع )

روبجم ار  وا  يو  نایهاپـس  ماجنارـس  دـنتفریذپن و  ناـنآ  یلو  دـننیبیم . یمتح  گـنج  رد  ار  دوخ  تسکـش  هک  دـناهدرب  راـکب  نآ  يارب  ار 
رجاهم و ياروش  میرذگب  هک  صن  تماما و  يهلأسم  زا  دنتشادن - ار  نآ  قح  ادبا  هک  يزیچ  دهد - . تبثم  خساپ  هیواعم  توعد  هب  دندرک 

ماش زج  ماش و  دوب ، هداد  راصنا  نارجاهم و  هب  ار  قح  نیا  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دـهع  تریـس  دوب . هدـیزگرب  يرادـمامزب  ار  یلع  راـصنا 
وا اب  دیابن  ناناملـسم  نآرق  مکح  هب  تساخرب . گنجب  وا  اب  هوالع  هب  درک ، یچیپرـس  تقو  ماما  تعیب  زا  هیواعم  دریذپب . ار  مکح  نیا  دیاب 

صاع رسپ  دنتشاد  قح  هن  و  دنک ، فرطرب  ار  نانآ  دیدرت  نآرق  ات  دندوب  دیدرت  رد  رادمامز  نییعت  رد  ناناملسم  هن  دوش . میلـست  ات  دنگنجب 
هک تسا  نیا  تقیقح  اما  هن . ای  دراد  يرادمامز  تیحالص  نانآ  بختنم  رادمامز  هک  دنرگنب  نانآ  ات  دنهد  تلاکو  ار  يرعـشا  یـسوموبا  و 

هتفرگ ار  وا  درگ  هک  یتیرثکا  رگید -  یهورگ  دنتشاد و  يرـس  رـس و  هیواعم  اب  ناهن  رد  دندوب و  وا  اب  رهاظ  هب  ع )  ) یلع هاپـس  زا  یهورگ 
، رگهئطوت ینآ ، تاساسحا  شوختـسد  یمدرم  دندوبن . هحفـص 82 )  ) یقطنم رظن  لامعا  یپ  رد  ای  دنتـشادن ، هرهب  تسرد  قطنم  زا  دـندوب 
دنهاوخیم و هچ  ون  زا  دنوشیم و  نامیـشپ  ارچ  دنزیخیم ، اپب  ارچ  دـنریذپیم ، ارچ  دـننادیمن  هک  يأردوخ  هاوخدوخ و  ریذـپ ، کیرحت 
. دنـشاب میمـصت  ذخا  تعرـس  يریذپ و  رییغت  يهدامآ  نینچ  نیا  هک  تفای  ناوتب  ار  یمدرم  رتمک  ناهج  رـسارس  رد  دیاش  دنهاوخیم . ارچ 

نآ لابند  هب  هک  تسا  هتشذگن  زارد  ینامز  زونه  يرگید و  هب  زین  وا  دیوگب و  يرگید  هب  درگنب  ار  نآ  نب  هکنآیب  دونـشب و  ینخـس  یکی 
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نینچ ارچ  هک  دـنوش  نامیـشپ  تعرـس  نامه  هب  دـمآ  دـیدپ  نوچ  دـنروآ و  دـیدپ  ار  ياهعجاف  دـنتفیب و  مهرد  یهورگ  دزیخرب و  یبوشآ 
رد دنروآ . دیدپ  ون  زا  ار  هثداح  نادب  هیبش  ای  نآ و  ریظن  هلـصاف  نیرتهاتوک  رد  دنریگن و  دنپ  هثداح  نینچ  زا  هکنیا  رتدـب  نآ  زا  و  میدرک .

روبجم هیواعم  تساوخ  نتفریذـپ  هب  ار  یلع  هک  مدرم  نیا  دـید . ناوتیم  ناوارف  ار  اههنحـص  نینچ  نرق  مین  يهلـصاف  رد  مدرم  نیا  خـیرات 
يرادـمامز هب  ار  هیواعم  ماـش  رواد  و  دـندرک ، علخ  تفـالخ  زا  ار  یلع  صاـع  رـسپ  ماـش  رواد  یـسوموبا و  ناـنآ  رواد  هک  نیمه  دـندرک ،

يورین دنتـسناوتن  زگره  نانآ  دوب و  هتـشذگ  راک  زا  راک  رگید  اما  دنتـساخرب ، شالت  هب  ون  زا  دناهدروخ . تخـس  یبیرف  دنتـسناد  دیزگرب ،
دوبن تسرد  زین  یتلاکو  نینچ  تامدقم  هک  لیکوت  رد  تلاکو  یعون  اب  هیواعم  بیترت  نیا  هب  دـننک . جیـسب  هیواعم  یبوکرـس  يارب  ياهزات 

دندوب هدرک  تقفاوم  وا  تفالخ  اب  نارجاهم  هن  دوبن . دننامه  يو  رب  ناینیشیپ  زا  کی  چیه  يرادمامز  اب  وا  يرادمامز  دیـسر . يرادمامز  هب 
نانآ بناج  زا  هشیمه  رمع  هک  دندوب  یناسک  زا  يو  ردپ  هیواعم و  یمالـسا . تموکح  عبات  ياهتلایا  رگید  رـصم و  مدرم  هن  و  راصنا ، هن  و 

یلغـش ارت  رمع - درم -  نیا  تفگ « : وا  هب  شردام  تفرگ  ار  ماش  تیـالو  رمع  زا  هیواـعم  هک  يزور  تشاد . ینارگن  ناناملـسم  يهراـبرد 
( رمع  ) نارجاـهم : » تفگ وا  هب  تفر  نایفـسوبا  دزن  نوچ  و  یهاوـخیم .» دوـخ  هکنآ  هن  دـهاوخیم  وا  هک  ینک  نآ  اـت  شوـکب  تسا  هداد 

اهنآ دـنریگیم . ار  دوـخ  دزم  ـالاح  میدـنام . بقع  میدـمآرد و  نید  نیا  هـب  اـهنآ  زا  سپ  اـم  و  هحفـص 83 )  ) دـندش ناملـسم  ام  زا  شیپ 
ردپ و نخـس  زا  هیواعم  ینادیمن .» ار  راک  نایاپ  هچ  يورن  نانآ  فلاخم  ات  شاب  بظاوم  دناهداد ، یمهم  لغـش  وت  هب  عبات ، ام  دـناسیئر و 

راوس رخ  رب  فوع  نبا  نامحرلادبع  وا و  تفر  ماش  هب  رمع  هک  یماگنه  (. 1 . ) یکی ینعم  دوب و  هنوگ  ود  ترابع  هک  دنام  تفگش  هب  ردام 
، دوب هفیلخ  راوس ، رخ  نیا  دـنتفگ  وا  هب  نوـچ  تخانـشن . ار  رمع  تشذـگ و  وا  زا  دروـخرب و  يو  هب  لـلجم  ياهبکوـک  اـب  هیواـعم  دـندوب .
رد يدرک . هتـسخ  ار  هیواعم  تفگ  رمع  هب  نامحرلادبع  داتفا . هار  هب  وا  باکر  رد  هدایپ  هیواعم  درکن . انتعا  وا  هب  رمع  دش  هدایپ  تشگرب و 
هب ات  دنوشیم  لطعم  وت  يهناخ  رد  مدرم  ماهدینش  نم  يوریم ! هار  یمشح  مدخ و  نینچ  اب  هیواعم  : » تفگ درک و  وا  هب  ور  رمع  تقو  نیا 
رد نمشد  ياهسوساج  هک  میتسه  ینیمزرس  رد  ام  : » تفگ ارچ ؟ دیسرپ : رمع  نینمؤملاریما » ای  يرآ  تفگ « : یهدب »؟ دورو  تصخر  اهنآ 
وت نخـس  رگا  تفگ  رمع  منکیم .» كرت  ار  شور  نیا  یئوگیم  رگا  دنـسرتب . اـم  زا  هک  مینک  راـتفر  ناـنچ  دـیاب  دـننکیم . یگدـنز  نآ 

درم و نیا  يهیحور  هاـتوک  يوگتفگ  نیمه  زا  ( 2 . ) تسا ياهعدخ  هنادنمدرخ  تسا  غورد  رگا  تسا و  یخـساپ  هنادـنمدرخ  تسا  تسار 
دوخ یهاـشداپ  قلطم و  تموکح  دیـسر  نادـب  تساوخیم و  وا  هچنآ  تسناد . ناوتیم  يرادـمامز  تموـکح و  عوـن  يهراـبرد  ار  وا  رظن 
قباس تموکح  میژر  تشگزاب  يارب  دیما  نیرخآ  ترجه  ملهچ  لاس  رد  یلع  ندش  هتشک  اب  ناناملـسم . عامتجا  يرادمامز  هن  دوب ، راتخم 

لاس هد  رد  هیواعم  دناسر . دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  ار  هیما  نادنزرف  هیواعم  اب  ع )  ) یلع نبا  نسح  حلص  تفر . نایم  زا  نآ  نیـشیپ  باصن  هب 
ار ناناملسم  رظن  راب  کی  هب  دنک و  ضقن  ار  مدرم  بناج  زا  هحفص 84 )  ) رادمامز باختنا  لصا  دمآرب  ددصرد  دوخ  يرادمامز  نیتسخن 

تعدـب هک  دوب  هتـشذگن  هفیلخ  باـختنا  يارب  یمومع  ءارآ  هب  هعجارم  نیرخآ  زا  لاـس  تسیب  زوـنه  دراـگنا . هدـیدان  تموـکح  نییعت  رد 
هک دش  نییعت  یساسارب  ناناملسم  مکاح  درک . نوگرگد  ار  یمالسا  تموکح  ماظن  راب  کی  هب  هک  یتعدب  دروآ ، دیدپ  مالـسا  رد  يرگید 

تیلهاج ياهمـسر  زا  يرگید  مسر  هک  دوب  هتـشذگن  ربمغیپ  گرم  زا  لاس  لـهچ  زا  شیب  ار . مدرم  هن  دـندرک  تیاـعر  نآ  رد  ار  ادـخ  هن 
نیا دمآرب  ددصرد  هیواعم  دریگیم ، ار  يو  ياج  وا  دـشرا  دـنزرف  دریمب ، خیـش  هاگ  ره  تسا ، مسر  هلیبق  ماظن  رد  هکنانچ  دـیدرگ . هدـنز 
هراب نیا  رد  ریثانبا  هک  یناتساد  یلو  تسا  هتشون  يرجه  موس  هاجنپ و  لاس  زا  ار  میمـصت  نیا  يارجا  زاغآ  هبردبعنبا  دنک . هدنز  ار  مسر 

درادرب و هفوک  تموکح  زا  ار  وا  دـهاوخیم  هیواعم  دینـش  هبعـش  نبا  ةریغم  یتقو  دـیوگیم : يو  دـیامنیم . رتکـیدزن  تقیقح  هب  هدروآ 
نادنزرف دندرم و  همه  شیرق  ناسیئر  ربمغیپ و  باحـصا  ناگرزب  تفگ  تفر و  دـیزی  دزن  ماش  هب  درامگب ، وا  ياج  هب  ار  صاع  نبا  دـیعس 

همه زا  يرتـمک ؟ هچ  رد  نارگید  نادـنزرف  زا  وت  يریگن ؟ ار  وا  ياـج  ارچ  وت  درم  دـهاوخ  يزور  هیواـعم  دـنتفرگ ، ار  ناـشیا  ياـج  ناـنآ 
، درمشیمن نکمم  ار  نآ  نتفای  ققحت  تشاد  رس  رد  یلایخ  نینچ  مه  رگا  هک  دیزی  دریگیمن ؟ تعیب  وت  يارب  مدرم  زا  تردپ  ارچ  يرترب !

تفگ دیبلط و  ار  هریغم  هیواعم  تفگ . وا  هب  ار  ارجام  تفر و  هیواعم  دزن  دـیزی  يرآ . تفگ  دوشیم ؟ تسرد  يراک  نینچ  يرادـنپ  تفگ 
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تعیب رهـش  ود  نیا  نوچ  مینکیم . دهعت  دایز  ار  هرـصب  تعیب  نم و  ار  هفوک  تعیب  تفگ  دـیآیمرب ؟ یـسک  هچ  زا  راک  نینچ  نداد  ماجنا 
ناراداوه زا  یهورگ  هفوک  هب  تشگزاب  زا  سپ  هریغم  درگرب ! دوخ  راک  رس  هب  تفگ  هیواعم  درک . دهاوخن  تفلاخم  یـسک  رگید  دندرک ،

هک دنهاوخب  وا  زا  ات  داتـسرف  هحفـص 85 )  ) هیواعم دزن  دوخ  رـسپ  یگدرکرـس  هب  ار  ناشیا  داد و  نانآ  هب  ناوارف  یلاـم  دـیبلط و  ار  هیماینب 
نید تردپ  دیـسرپ : هریغم  رـسپ  زا  هاگنآ  دینکم . باتـش  راک  نیا  رد  تفگ  هیواعم  دندیـسر ، ماش  هب  نوچ  دنیزگرب . يدهعیلو  هب  ار  دـیزی 
راـک نیا  يارب  لاـس  تفه  هیواـعم  هئطوت  نیا  زا  هتـشذگ  (. 3 ! ) تسا هدـیرخ  نازرا  مهرد ! رازه  یـس  یکی  ره  هدـیرخ ؟ دـنچب  مدرم  نـیا 

لباقم رادقم  هچ  ات  دناقفاوم و  وا  رکف  اب  هزادـنا  هچ  ات  نانآ  دـنادب  ات  تسـشن  وگتفگ  هب  هباحـص  نارـس  کی  کی  اب  درکیم . يزاسهنیمز 
هکنآ زا  شیپ  ناهن ! رد  هن  میوگیم  نایع  تفگ « : ییوگیم »؟ هچ  دیزی  يرادمامز  يهرابرد  : » دیسرپ ریبز  هللادبع  زا  داتسیا . دنهاوخ  يو 

ندیشیدنا ندش  نامیشپ  زا  شیپ  و  دیاب ، نتـسیرگن  نداهن  مدق  زا  شیپ  هچ  شیپارف ! هن  مدق  هاگ  نآ  رگنب  کین  شیدنیب و  يوش  نامیـشپ 
زا نوـچ  و  (. 4 «. ) تسین زارد  عجـس  نیدـب  يزاین  ياهتخومآ  نتفگ  عجـس  يریپ  رد  يراکم . یهاـبور  : » تفگ دـیدنخ و  هیواـعم  دـیاش .»

امـش زا  میوگ  نخـس  یتسارب  رگا  : » تفگ یـشوماخ ؟ ارچ  دیـسرپ : هیواعم  دـنام . شوماخ  يو  تساوخ  رظن  هراب  نیا  رد  سیق  نبا  فنحا 
ات تساوخ  نانآ  زا  تشون و  گرزب  ياهرهـش  هب  همان  يرجه  مجنپ  هاجنپ و  لاس  رد  مسرتیم ». ادخ  زا  مهد  خساپ  غورد  رگا  مسرتیم و 

ناناملسم عامتجا  هک  دهدیم  ناشن  ناگدنیامن  نیا  نانخس  دنتسرفب . قشمد  هب  دیزی  يرادمامز  يهرابرد  تروشم  يارب  ار  دوخ  يهدنیامن 
دوخ نید  هنوگچ  ناگدنیامن  نیا  هک  تسا  نیا  هحفص 86 )  ) يهناشن لقاال  ای  دوب ، هدش  رود  یناملسم  لوصا  زا  هجرد  هچ  ات  لاس  نآ  رد 
مزح نب  ورمع  نب  دمحم  نخس  دوشیم ، هدینش  نآ  زا  تفلاخم  يوب  كدنا  هک  یخـساپ  اهنت  دندوب . هتخورف  نارگید  يایند  قنور  يارب  ار 
مدرم اب  وا  راتفر  دروم  رد  يرادمامز  ره  زا  دنوادخ  تسا . طسوتم  یبسح  ياراد  رادلام و  يدرم  دـیزی  تفگ : هک  تسا  هنیدـم  يهدـنیامن 

تحیـصن يدرم  تفگ « : وا  هب  هیواـعم  یهدیم . تراـما  دـمحم  تما  رب  ار  یـسک  هچ  نیبهب  سرتـب و  ادـخ  زا  دـنکیم . تساوخزاـب  دوخ 
یـسک مشاهینب )  ) نانآ نارـسپ  نم و  رـسپ  زج  : » داد نایاپ  هلمج  نیا  هب  ار  دوخ  نخـس  اـما  يدرک ، لـمع  شیوخ  هفیظو  هب  و  ياهدـننک ! 

لد رد  هیواـعم  هچنآ  هک  یـسک  نیتـسخن  ورب .»! نوریب  نم  دزن  زا  مرادیم ، تسود  رتـشیب  ناـنآ  نارـسپ  زا  ار  دوـخ  رـسپ  نم  تسا  هدـنامن 
زا رتهب  وا  تفگ «: دوتـس و  یتریـس  وکین  ملع و  ملح و  هب  ار  دیزی  هک  دوب ، ماش  يهغوراد  سیق  نب  كاحـض  درک ، راکـشآ  اورپیب  تشاد 

و دندوتـس ، دوبن  وا  رد  هچنآ  هب  ار  دـیزی  دنتـسناد و  ار  دوخ  فیلکت  زین  نارگید  نایب  نیا  زا  سپ  دزاسیم .» مهارف  ار  اـم  تینما  یـسک  ره 
عنقم نب  دـیزی  دیـسر . یمرگ  يهجرد  نیرخآ  هب  یـشورف  نید  یـشوپ و  تـقیقح  رد  هقباـسم  رازاـب  دـندودز . يو  زا  دوـب  وا  رد  ار  هـچنآ 

دریذپن هک  ره  و  درک « : دیزی  هب  تراشا  و  تسا »! نیا  دریمب  وا  رگا  و  تسا !  نیا  نینمؤملاریما  : » تفگ درک و  هیواعم  هب  هراشا  تساخرب و 
زا تساوخ  هیواعم  رما  هب  ناورم  هک  یماـگنه  (. 5 . ) ینابیطخ گرزب  وت  هک  نیـشنب  تفگ  هیواعم  درک . ریـشمش  هب  تراـشا  و  تسا ! » نیا 

گرزب غورد  نیا  هک  یلمعلاسکع  اـهنت  تسا .» هتفر  رکبوـبا  شور  هب  راـک  نیا  رد  هیواـعم  : » تفگ دریگب  تعیب  دـیزی  يارب  هنیدـم  مدرم 
هحفـص 87)  ) نادـنزرف و رکبوبا  ییوگیم . غورد  : » درک داـیرف  دجـسم  يهشوگ  زا  رکبوـبا  رـسپ  نامحرلادـبع  هک  دوـب  نآ  دروآ ، دـیدپ 
، دنک رثا  مدرم  رد  نامحرلادبع  نخس  دیسرت  ناورم  درک ». ناناملسم  رادمامز  ار  يدعینب  زا  يدرم  تشاذگ و  رانک  ار  دوخ  نادنواشیوخ 

هیآ نیا  وا  خساپ  رد  اهنت  دنک . راکنا  ار  وا  يهتفگ  تسناوتن  اما  تشاذگیم . رثا  نامدرم  رد  يو  نخس  دوب و  نیتسخن  يهفیلخ  رسپ  وا  هچ 
دق جرخا و  نأ  یننا  دعتا  امکل  فا  هیدلاول  لاق  يذلا  و  تسا : هدش  لزان  وا  يهرابرد  نآرق  هک  تسا  یـسک  نیا  مدرم  : » دناوخ ار  نآرق  زا 

لهچ زا  شیب  زور  نآ  رد  اریز  دـیوگب ، ار  یغورد  نینچ  عاـمتجا  ناـنچ  رد  ناورم  هک  تسین  بجعت  ياـج  (. 6 .« ) یلبق نم  نورقلا  تـلخ 
ای و  دـندوب ، هدـماین  ایندـب  اـی  رکبوـبا  گرم  لاـس  رد  تفگیم  نخـس  ناـنآ  يارب  ناورم  هک  یمدرم  تشذـگیم . رکبوـبا  گرم  زا  لاـس 
رد تثارو  دنتـسنادیمن  ناـنآ  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثـکا  ـالمتحم  دنتـشادن . رطاـخ  هب  يزیچ  هراـب  نیا  رد  هک  دـندوب  هتـساخون  یناـکدوک 

. دوش تیاعر  دیاب  زین  ناملسم  مدرم  رظن  ای  ادخ و  مکح  هفیلخ  باختنا  رد  دنتـسنادیمن  دیآیمن . رامـش  هب  يزایتما  ناناملـسم  يرادمامز 
رد هدمآ و  ایند  هب  نامثع  دهع  رد  هک  دندادیم  لیکشت  یناسک  ار  يرجه  مکی  تصـش و  لاس  مدرم  لماک  تیرثکا  مینیبیم  بیترت  نیدب 
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يهرطاخ يرادـمامزب  هیواعم  ندیـسر  زرط  زا  نانیا  دـندوب . هدـش  عاـمتجا  دراو  هیواـعم  يهرود  رد  هدیـسر و  دـشر  هب  یلع  يهرود  ناـیاپ 
رظن هب  یعیبـط  يدـح  اـت  دـیاش  مدرم  نیا  يارب  دوب . دـیزی  ندیـسر  تموکح  هب  دـندوب ، نآ  دـهاش  دوخ  هچنآ  دنتـشاد و  نهذ  رد  یمهبم 

هک تسا  نیا  منادیم  هچنآ  دـیزی  یناگدـنز  زا  دـنراذگب . یمالـسا  عامتجا  ندز  مهرب  باـسح  هب  ار  دـیزی  اـب  یتفلاـخم  ره  هک  دیـسریم 
زا رتـشیب  ار  هـمیخ  رد  هحفـص 88 )  ) یگدـنز ابع و  ندیـشوپ  : » دـیوگیم هک  دینـش  شردام  زا  هیواعم  هک  يزور  تشادـن . تسرد  یتیبرت 

تفای ینابایب  یتیبرت  اجنآ  رد  دیزی  داتـسرف . شاهلیبق  هب  يو  دـنزرف  اب  ار  وا  مرادیم » تسود  ندرک  نت  رب  ریرح  يهماج  خاک و  رد  ندـنام 
نایم زا  دورسیم . کین  يرعش  تشاد و  ناور  يراتفگ  دوب ، هتفای  شرورپ  نانیـشنارحص  نایم  نوچ  تخودنا  یلامک  هن  دناوخ  یـسرد  هن 

ای هس  اما  دیامنیمن  تسرد  يو  هب  اهنآ  زا  يدادـعت  باستنا  هکلب  تسوا . يهدورـس  کی  مادـک  تفگ  ناوتیمن  دناهتـسب  وا  هب  هک  اهرعش 
زا سپ  دـناهتفگ  هداد و  تبـسن  وا  هب  هک  مه  ار  ياهبطخ  تـسا . ناور  یئاـهتیب  تـسا ، هدورـس  وا  دوـخ  تـفگ  ناوـتیم  هـک  ار  تـیب  راـهچ 

مکح هب  تسا . نتفگ  رعـش  نیمه  دوب  هتخودـنا  هک  يرنه  اـهنت  تسا . حیـصف  مکحم و  اـما  هاـتوک  دـناوخ  قـشمد  دجـسم  رد  يرادـمامز 
هقف یناملـسم و  نیئآ  تسنادیمن  هچنآ  اـما  تـسنادیم -  دناهتـشون  هکناـنچ  زین  ار  یـشکریشمش  يراوـس و  بـسا  ینیـشنرداچ  یگدـنز 

هتشاد رطاخ  هب  زین  ار  نآرق  تایآ  یضعب  تفگ  ناوتیم  دشاب -  تسار  رگا  ع - )  ) نیـسحلا نب  یلع  اب  وا  دونـش  تفگ و  زا  دوب . یمالـسا 
بارـش و راکـش و  مارآ ، یناگدـنز  لـیاسو  ندوب  هداـمآ  دوب . هرهبیب  تسا ، مهم  لغـش  نیا  يهمزـال  هک  يوـقت  زا  هکنیا  رتمهم  و  تسا .

درگ تموکح ، لاس  تسیب  تدم  رد  هیواعم  یگماکدوخ  هنافـسأتم  دوب . هتخاس  رابودنبیب  زابسوه و  شایع ، يدوجوم  وا  زا  يزابگس ،
یگداوناخ و تیمح  مکح  هب  هاوخ  شنایفارطا  يو ، یگدـنز  مود  يههد  رد  هک  اجنآ  ات  درک . یلاخ  نید  هب  دـقتعم  قیال و  نادرم  زا  ار  وا 
هک نیمه  دیوگب . قح  نخـس  وا  ربارب  یـسک  دندادیم  لاجم  هن  دـندرکیم و  ییامنهار  ار  وا  هن  رگید  دوخ ، تیعقوم  ظفح  مکح  هب  هاوخ 

رگا دـید . روصحم  نادان  رتدـب  همه  زا  نیدیب و  هدارایب و  وگقلمت ، یمدرم  نینچ  نایم  ار  دوخ  تشگزاب  قشمد  هب  ( 7  ) نیراوح زا  دیزی 
هنیدـم مکاـح  هب  يدـنت  يهماـن  ناـنچ  تموـکح ، نیتـسخن  ياـهزور  رد  املـسم  دـندوب  هتفرگ  هریغم  داـیز و  نوـچ  ینارواـشم  ار  وا  درگ 

ج 5، دیرفلا ، دقع  ( 2 . ) ص 107 ج 5 ، دیرفلا ، دـقع  ( 1 ( ) هحفـص 89 . ) دـتفا قافتا  زیگنامغ  ياهارجام  نانچ  نآ ، یپ  رد  ات  تشونیمن 
ار دوخ  ردام  ردپ و  هکنآ  ( 6 . ) ص 112 دیرفلادقع ، ( 5 . ) 110 ج 5 ص 111 -  دیرفلا ، دقع  ( 4 . ) ص 503 ج 3 ، لماکلا ، ( 3 . ) ص 108
لوا و مضب  ( 7 (. ) 17 فاقحا :  ) تسا هتـشذگ  نم  زا  شیپ  اهنرق  انامه  موش و  هدروآ  نوریب  هک  ارم  دیهدیم  هدعو  ایآ  امـش  رب  فا  تفگ 

. ماش رد  صمح  یحاون  زا  تسا  ياعلق  مود ، دیدشت 

(41 مور :  ) سانلا يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ 

زونه مدرم . ياهتسد  دیزرو  هچنادب  ایرد  ارحـص و  رد  داسف  دش  راکـشآ  ( 41 مور :  ) سانلا يدـیا  تبـسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا  رهظ 
هک دوب  یـسک  مکح  نبا  ناورم  دـنتفرگ . شیپ  ار  يراـتخم  دوخ  تاـیالو  ياـهتموکح  هک  دوب  هتـشذگن  ناـمثع  تموکح  زا  یلاـس  دـنچ 
رد دـنکب . يراک  تسناوتیمن  تشاد  ربخ  رگا  ای  دوبن و  ربخاب  هفیلخ  ای  درکیم  هچنآ  زا  تشاد . تسد  رد  ار  هفیلخ  رایتخا  تفگ  ناوتیم 

ازارد هب  راـتفگ  اریز  مروآیمن  ناـیم  هب  ینخـس  ناـمثع  تفـالخ  يهرود  ياهـشروش  زا  دـشیم . ماـجنا  تساوـخیم  ناورم  هچ  ره  هجیتـن 
رد هک  ناناملـسم  يداصتقا  یعامتجا و  عضو  نامثع  تفـالخ  رخآ  ياـهلاس  رد  هکنیا  نآ  تسا و  مزـال  هتکن  کـی  رکذـت  یلو  دـشکیم ،
هک يروـش  ياـهتعاس  نیرخآ  رد  دـش . رتدـب  دـهدب  یتروـص  رـس و  نادـب  تساوـخیم  رمع  دوـب و  هدروـخ  مـه  هـب  رمع  تفـالخ  ناـیاپ 

تریـس لوسر و  تنـس  ادخ و  باتک  هب  دیـسر  تفالخ  هب  رگا  هک  تفرگ  نامیپ  يو  زا  درکیم  وگتفگ  نامثع  اب  فوع  نبا  نامحرلادـبع 
، دندشیمن طلـسم  اهراک  رب  يو  نادنواشیوخ  رگا  ای  و  دوب ، رتناوج  لاس  تسیب  رگا  دـیاش  تفریذـپ . نامثع  دـنک و  راتفر  رمع  رکبوبا و 

تشذگن دنچ  یلاس  هجیتن  رد  دشن ، نینچ  اما  درکیم . راتفر  نامیپ  نیاب  دتسیاب  نانآ  ياههتساوخ  ربارب  تسناوتیم  رگا  ای  و  هحفص 90 ) )
يارب تسین . نکمم  هتشذگ  تنس  ندرک  هدنز  هک  دوب  ملـسم  رگید  تفر و  يداصتقا  لداعت  مدع  یگدروخ و  مههب  تهج  رد  عامتجا  هک 

ع)  ) نیسح ماما  زا 77مایق  هحفص 38 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


، دنتـشادن ار  نآ  قاقحتـسا  هک  دندیـسر ، یئاهلام  هب  و  دـنتفرگ ، وخ  نامدرم  قوقح  هب  زواـجت  يرورپنت و  يراوخ و  تفم  هب  هک  یمدرم 
كدـنا دـشیمن ، هدـید  تسرد  نادـنچ  نامثع  تفالخ  نیتسخن  ياـهلاس  رد  یگدروخ  مههب  نیا  تشادـن . دوجو  تشگرب  ناـکما  رگید 

رد تسخن  نایغط  لیـس  دنتـشادیم - هاـگن  مارآ  لاـح  ره  هب  ار  هنیدـم  اریز  تفـالخ  زکرم  رد  هن  تشگ -  راکـشآ  نآ  ياـههناشن  كدـنا 
دیـسر و تفالخ  زکرم  هب  ماجنارـس  دش و  هدیـشک  زاجح  هب  نآ  يهنماد  هاگنآ  دمآ  دـیدپ  یقرـش  تادحرـس  رد  سپـس  یبرغ و  ياهزرم 

يهزوح يهرادا  هک  دنتشگ  هجوتم  دندش ، غراف  یشک  هفیلخ  راک  زا  نایشروش  هک  نآ  زا  سپ  دربورف . دوخ  ماک  رد  ار  ناناملـسم  يهفیلخ 
نایشروش و دوبن . یسک  یلع  زج  دریذپب  ار  وا  ناناملسم  تیرثکا  هک  یـسک  هباحـص  نارـس  زا  تسا . دنمزاین  رادمامز  هب  یناملـسم  روانهپ 

بوشآ نتـسشنورف  زور  نامه  رد  تسین ، مولعم  یتسردب  میتشون  هکنانچ  دندرک . تعیب  يو  اب  دنداهن و  ندرگ  وا  تفالخ  هب  هنیدـم  مدرم 
لاس زا  رتبسانتمان  يرادـمامز  يارب  ع )  ) یلع باختنا  يارب  یلاس  چـیه  تفگ  ناوتیم  نآ . زا  سپ  زور  ود  کی  ای  دـندرک ، تعیب  يو  اب 

تحارص دوب ؛  هدروخ  مهب  يو  تنس  زا  يرایسب  تدم  نیا  رد  تشذگیم . ربمغیپ  رصع  زا  نرق  عبر  کی  تدم  دوبن  ترجه  مجنپ  یس و 
هب ار  نیا  تسایس  ناراکردنا  تسد  تشادن . ياهنایم  هناراک  شزاس  تسایس  اب  ع )  ) یلع دوب و  هداد  شزاس  تسایـس  هب  ار  دوخ  ياج  نید 

تـشاد مشچ  شیپ  ار  تالکـشم  نیا  سک  ره  زا  رتـهب  یلع  دوب . یعقاو  تلادـع  دنتـساوخیمن  هچنآ  ماـگنه  نآ  رد  دنتـسنادیم و  یبوخ 
هب دـنتخودنا و  نارکیب  ياهتورث  هک  یناسک  موش . ناتریما  ات  تسا  رتهب  مشاب  امـش  هحفـص 91 )  ) نزیار نم  تفگیم  هک  دوب  نیمه  يارب 
وا تفریذپیمن . ار  نآ  ع )  ) یلع دنشاب و  رادروخرب  هاج  لام و  زا  دنتساوخیم  نانچ  مه  دنتشادن ، ار  نآ  یگتسیاش  هک  دندیسر  ییاهماقم 

تارییغت لاس  جنپ  تسیب و  نیا  رد  اریز  دومنیم  نکممان  ییوزرآ  نینچ  ققحت  دنادرگرب و  ربمغیپ  رـصع  هب  ار  یعامتجا  ماظن  تساوخیم 
وا رب  ار  تجح  رهاظ  تروص  هب  يو  رب  موجه  اب  ناناملـسم  یلو  تساوخیمن  ار  يرادـمامز  وا  دوب  هتفای  هار  یمالـسا  عاـمتجا  رد  یـساسا 

نامه زا  یلو  تفریذپ  ار  تفالخ  دهد . حـیجرت  ناناملـسم  تساوخ  رب  ار  دوخ  تحار  هک  دوبن  یـسک  وا  تیعقوم  نینچ  رد  دـندرک . مامت 
تموکح يهرادا  هب  تسایـس  يهدـید  هب  نانآ  تسا . لاحم  هزات  يهفیلخ  اب  فارـشا  يهقبط  ندـمآ  رانک  هک  دـش  مولعم  تسخن  ياـهزور 

دندرک تعیب  ع )  ) یلع اب  ناـمثع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هک  یناـسک  ناـیم  رد  درکیم . هاـگن  نادـب  نید  مشچ  اـب  ع )  ) یلع دنتـسیرگنیم و 
یهورگ دنتسویپ و  يو  هب  رگید  تاظحالم  ای  نایـشروش و  میب  زا  هکلب  دنتـساوخیمن ، ار  وا  تفالخ  لد  میمـص  زا  هک  دندوب  مه  یهورگ 

زا زین  دیدج  يهفیلخ  تلود  رد  دنتـشاد  راظتنا  هکلب  دنزب  مه  هب  ار  نامثع  يهلاس  هدزاود  تریـس  دهاوخب  یلع  هک  دـندادیمن  لامتحا  مه 
زین دوخ  ناسک  نیرتکیدزن  زا  ادخ  هار  رد  هک  دندید  ار  هزات  يهفیلخ  يریگتخس  يراکزیهرپ و  یتقو  دنـشاب . رادروخرب  هتـشذگ  تازایتما 

هک دنتـسناد  دوخ  صاخ  ینیبزیت  اب  نانیا  دمآ  دیدپ  ناناملـسم  نایم  فاکـش  دش و  دـیدپ  نیفـص  هرـصب و  ياهیریگرد  یتقو  درذـگیمن ،
رادروخرب وا  ياهـششخب  زا  دـندرک و  زاغآ  ار  يراگنهمان  يو  اب  ناهن  رد  اهزور  نامه  زا  هک  تسا  نیا  دوب  دـهاوخ  هیواعم  نآ  زا  هدـنیآ 

اجنآ هب  دـنهاوخیم  نم  زا  دوخ  راک  نداد  ناماس  يارب  قارع  مدرم  تفگیم  دادیم و  ناشن  ماش  مدرم  هب  ار  اـههمان  نیا  هیواـعم  دنتـشگ .
هب نامدرم  اب  هک  دوب  هدش  دهعتم  تشون  يو  دـنزرف  ع )  ) نسح اب  هک  همان  یتشآ  رد  یلع  ندـش  هتـشک  زا  سپ  هیواعم  هحفص 92 ) . ) مورب

هرادا وا  نارازگراک  ار  ماش  رـصم و  اریز  دوب  ناـیقارع  بناـج  تیاـعر  رتشیب  هماـن  یتشآ  نیا  رد  تلادـع  زا  شرظن  دـنک و  راـتفر  تلادـع 
دنام دامتعا  وا  يهتفگ  هب  هن  رگید  هک  اجنآ  ات  درک . زاغآ  نایقارع  هب  ار  يریگتخـس  هیواعم  تفر  زاجح  هب  نسح  هک  نیمه  اما  دـندرکیم .

. تشک هنامحریب  دوب ، هداد  ناشیاب  دـکؤم  ياههمان  ناما  هکنآ  زا  سپ  ار  ع )  ) یلع يهعیـش  ناگرزب  زا  یهورگ  يو . يهمان  ناـما  هب  هن  و 
نـسح اب  اـت  دنداتـسرف  هنیدـم  هب  یناگدـنیامن  دـندش و  هدرزآ  تخـس  دـناهدروخ ، ار  ماـش  بیرف  رگید  راـب  يارب  دنتـسناد  ناـیقارع  یتقو 

هک ار  یتماقتـسا  قارع  مدرم  هک  تسنادیم  یبوخ  هب  وا  نکیل  دوش و  هدامآ  هیواعم  اب  گنج  يارب  هک  دـنهاوخب  يو  زا  دـننک و  وگتفگ 
اب يرجه  مهاجنپ  لاس  رد  یلع  نبا  نسح  تسین . یمایق  نینچ  عقوم  زونه  هک  تفگ  نانآ  هب  دـنرادن ، تسا  مزـال  گرزب  راـک  نینچ  يارب 

يهتشررس یمالسا  گرزب  ياهرهش  رد  نایرضم  رتعیسو  ینعم  هب  ای  نایوما و  دعب  هب  لاس  نیا  زا  و  دش ، هتـشک  دندناشون  وا  هب  هک  يرهز 
مدرم ناگدنیامن  یتقو  هک  اجنآ  ات  دیدرگ . رتشیب  قارع  مدرم  هب  تبسن  يریگتخـس  هیواعم  رمع  رخآ  لاس  هد  رد  دنتفرگ . تسد  رد  ار  راک 
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خیرات ضغب  بح و  نودـب  لـماک و  عبتت  اـب  هک  یـسک  درکیمن . یهاـتوک  ناـنآ  دنخـشیر  اـی  شهوکن و  زا  دـنتفریم ، وا  دزن  هقطنم  نیا 
يدراوم رد  مالسا و  زا  شیپ  ياهلیبق  ياهتموکح  خیرات  زا  یلـصف  يدراوم  رد  هک  درادنپیم  نانچ  دنک  یـسررب  ار  لاس  هد  نیا  یعامتجا 

رد تسا . یمالسا  تموکح  زا  ییاههناشن  دید  دهاوخ  رتمک  خیرات  نیا  رد  هچنآ  دناوخیم . ار  یقرـش  مور  يروتارپما  خیرات  زا  ییاهلـصف 
ار نانآ  طیحم  گنر  هک  دنـشاب  هدـنام  یمدرم  یعامتجا  نینچ  رد  تسا  نکمم  هنوگچ  هک  دـتفایم  رکف  نیا  هب  هدـننک  عبتت  هک  تساجنیا 
هب ار  یمالسا  تموکح  هحفص 93 )  ) دنهاوخب مه  دنشاب و  هتخانش  نآ  یقیقح  ینعم  هب  ار  مالـسا  دوخ  مه  هک  یمدرم  دشاب . هدرکن  هدولآ 

نایاپ رد  ار  اهرهـش  نیا  مدرم  یمالـسا و  گرزب  ياهرهـش  عاضوا  دیامنیم  مزال  هک  تساجنیا  رد  دنزاس . رارقرب  هدنز و  نآ  یعقاو  ینعم 
هحفص 94) . ) مینک یسررب  دیزی  تموکح  زاغآ  هیواعم و  تموکح 

( یلع نبا  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحم  اذاف 

دیاش رگید و  عوضوم  دوب . دـنهاوخ  كدـنا  نارادنید  دـنوش ، شیامزآ  هک  هاگنآ  یلع ) نبا  نیـسح   ) نونایدـلا لـق  ءـالبلاب  اوصحم  اذاـف 
ياهرهـش ارچ  هک  تسا  نیا  دـش ، تراشا  نادـب  زین  باتک  يهمدـقم  رد  دـسریم و  رظنب  مزـال  نآ  يهراـبرد  ثحب  هک  یعوضوم  نیرخآ 

نارای زا  نت  دنچ  اهرهـش  نیا  زا  کی  ره  رد  زونه  دنتـسشن . شوماخ  هثداح  نینچ  لباقم  رد  هرـصب  يدـح  ات  هفوک و  زج  یمالـسا  گرزب 
نآ نامکاح  زا  ارچ  دندوبن  قفاوم  وا  مایق  اب  رگا  ای  دندناوخن ؟ نیسح  يرایب  ار  مدرم  دنداتفین و  شیپ  نانآ  ارچ  دندرکیم . یگدنز  ربمغیپ 
زا کی  ره  یعامتجا  عضو  دیاب  یشوماخ  نیا  رس  نتسناد  يارب  دشکن . عیجف  راتشک  نانچ  هب  راک  هک  دنشیدنیب  يریبدت  دنتساوخن ، اهرهش 
هب اهرهش  نیا  مدرم  یگتـسبلد  تسناد  دیاب  دیجنـس . نیـسح  مایق  قشمد و  میژر  لباقم  رد  ار  نانآ  تیعقوم  درک و  یـسررب  ار  اهرهـش  نیا 

هحفص . ) درک مهاوخ  یسررب  راصتخا  هب  ار  اهرهـش  نیا  زا  کی  ره  عضو  لصف  نیا  رد  تسا . هدوب  هزادنا  هچ  ات  نآ  زا  زیهرپ  ای  مایق و  نیا 
رس رب  ار  سیق  رسپ  كاحض  نایفـسوبا  دنزرف  هیواعم  دیلو ، رـسپ  دلاخ  دنتفریذپ ، ار  یناملـسم  هک  زور  نآ  زا  تلایا  نیا  مدرم  قشمد : ( 95

ناـیلاو و نیا  رادرک  رد  نآرق  ماـکحا  دوب و  مدرم  تسد  نیا  زا  یناـسک  ناـنآ  رتشیب  يهدـید  رد  نیدـکاپ  ناملـسم  يهنومن  دـندید . دوخ 
دوخ شیپاشیپ  ار  ماش  مدرم  : » دـیوگیم نینچ  نایماش  يهرابرد  دوخ  دـنزرف  هب  هیواعم  درکیم . هولج  ناشیا  ناگدـناشن  تسد  نامکاح و 

زا جراخ  رد  راذـگم  دـنداد  نایاپ  ار  دوخ  تیرومأم  هک  نیمه  اما  تسرفب ، نمـشد  گنج  هب  ار  نانآ  یتشاد ، یمیب  ینمـشد  زا  رگا  رادـب !
يهیحور يهدنراد  نایب  هک  هاتوک  يهتفگ  نیمه  زا  ( 1 . ) دنریگن ار  ناگناگیب  يوخ  ات  نادرگرب  ناشیاههناخ  هب  يروف  ار  اهنآ  دننامب . ماش 

ناتساد نیا  هب  تفایرد . نایوما  زا  تیامح  رد  ار  ناشیا  یگداتسیا  نازیم  ناوتیم  تسا ، هیواعم  یشیدنارود  يهناشن  نیمزرـس و  نیا  مدرم 
میژر زا  ماش  مدرم  یعالطایب  يهجرد  املـسم  دشاب  یگتخاس  ناتـساد  لصا  رگا  دیرگنب ، یخیرات  تیعقاو  هب  ات  تسا  رتهیبش  هفیطل  هب  هک 

زا نانیا  هک  داتـسرف  حافـس  دزن  ار  ماش  خـیاشم  زا  یهورگ  یلع  نب  هللادـبع  : » دـیامنیم تسرد  ربمغیپ ، ناشیوخ  نید و  ماـکحا  یمالـسا ،
هیماینب زج  دنرب  ثرا  وا  زا  هک  ینادنواشیوخ  هللا  لوسر  میتسنادیمن  ام  هک  دنروخیم  دنگوس  همه  دـناکلم و  نیا  نایاناد  نادـنمدرخ و 

يرجه 42 متـصش  لاس  ات  داد  هیواعم  هب  ار  قشمد  تموکح  رکبوبا  هک  مهدجه  لاس  زا  (. 2 «. ) دیدش ریما  امش  هک  هاگنآ  ات  تسا  هتشاد 
هک نانیا  دنانایرـضم و  شیرق و  زا  نانآ  هماع  مینیبیم  دـنتفر  قشمد  هب  هنیدـم  زا  هک  یناسک  مان  تسرهف  هب  یهاگن  اب  تشذـگیم . لاـس 

خـساپ دندیدرگ . نآ  بوذجم  ای  دندش و  وربور  مور  قرب  قرز و  لمجت و  يهدنامزاب  اب  نوچ  دندوب  هتفرگ  وخ  یفارـشا  یگدنز  هب  دوخ 
هفیلخ و تریـس  زا  راک  زاغآ  نامه  رد  يو  هک  دـهدیم  ناـشن  لـمجت  نیا  هب  وا  شیارگ  زا  تساوخزاـب  رد  رمع  هب  هیواـعم  هحفص 96 ) )

یهاگتـسد نانچ  دوخ  يارب  ياهقطنم  ریما  رادمامز و  یتقو  دوب . هدیدرگ  مور  يروتارپما  تموکح  يهتفیـش  هدش و  فرحنم  لوسر  نارای 
دش و هتـشک  هنیدم  رد  نامثع  هک  يرجه  مجنپ  یـس و  لاس  زا  درک . دنهاوخ  دیلقت  يو  زا  زین  وا  ناتـسدریز  هک  تسا  یعیبط  دـهد  بیترت 

نوچ و  تسا . هتـشاد  تسد  ناناملـسم  يهفیلخ  نتـشک  رد  یلع  هک  تخاس  دـقتعم  ار  ماش  مدرم  جـیردت  هب  هیواعم  دیـسر  تفالخ  هب  یلع 
میلست زا  دناسر  صاصق  هب  ات  دیبلط  يو  زا  ار  وا  ناگدنشک  تساخرب و  یهلا  دح  يارجا  وا و  یهاوخنوخ  يارب  هیواعم )  ) يرگید ناملسم 
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ینابیتشپ میجنـسیم و  زاجح  قارع و  اب  ار  ماش  تیعقوم  یتقو  تفرگ . ینید  گنر  یلع  اـب  ناـنآ  ینمـشد  بیترت  نیا  هب  دز . زابرـس  ناـنآ 
هب تبـسن  ماش  مدرم  : ) تفگ هک  دسریم  رظن  هب  تسار  اوکنبا  هتفگ  رگید  رابکی  منیبیم  دیزی  شرـسپ  هیواعم و  زا  ار  نانآ  طرـش  دیقیب 

دربیم جنر  دوخ  مدرم  زا  ع )  ) یلع هک  دوب  هناروکروک  تعاطا  يرادربنامرف و  نیمه  رطاخ  هب  و  دنرترادربنامرف ) مدرم  رگید  زا  دوخ  ماما 
رد هچ  تیلهاج و  يهرود  رد  هچ  رهـش  نیا  هکم : (. 3 . ) مریگب ار  هیواعم  نارای  زا  نت  کی  مهدب و  ار  امـش  زا  نت  هد  مرـضاح  تفگیم  و 

اجنآ رد  ربمغیپ  نادنواشیوخ  زا  یهورگ  دوب . ادخ  نما  مرح  نایجاح و  هاگترایز  ناناملسم ، يهلبق  تشاد . زاتمم  یتیعقوم  یمالـسا  رـصع 
یسک هن  رهش  مدرم  هوجو  زا  تفرگ . شیپ  ار  هنحص  رگاشامت  هیبش  یتلاح  ابیرقت  دیشک و  رانک  ار  دوخ  يهثداح 61  رد  اما  دندربیم . رسب 

دشیم هحفـص 97 )  ) مه ییاـضاقت  نینچ  رگا  دـنچ  ره  دـنامب ، اـجنآ  رد  تساوخ ، وا  زا  يدـج  روط  هب  هن  تفر و  قارع  هب  نیـسح  هارمه 
یکی تشاد . اهتلع  يریگ  هرانک  نیا  تشاذـگ . نایم  رد  يو  اب  ار  یتساوخرد  نینچ  يزاـسرهاظ  يور  زا  ریبز  رـسپ  هکناـنچ  تفریذـپیمن 
هیواعم هکنیا  رگید  دندوب . هتسب  لد  وا  هب  زاجح  هکم و  مدرم  زا  یهورگ  و  دوب . هتخاس  دوخ  هاگیاپ  ار  هکم  شیپ  اهتدم  زا  ریبز  رسپ  هکنیا 

تـشادگرزب ییوجلد و  زا  دـنک  بوصنم  شیوخ  ینیـشناجب  ار  دـیزی  تفرگ  میمـصت  هک  یماگنه  اصوصخم  دوخ  رمع  رخآ  ياـهلاس  رد 
دنتـشادن ماش  تموکح  دیزی و  هب  یلیامت  رهـش  نیا  مدرم  دنچ  ره  هیواعم  گرم  زا  سپ  درکیمن . غیرد  راصنا  رجاهم و  هباحـص و  نارـسپ 

قارع مزاع  هکم  زا  نیـسح  هک  یماگنه  تسا  ضرعتم  خیرات  هکنانچ  اریز  دوش . هچ  راک  نایاپ  ات  دندربیم  راظتنا  نایوج  تصرف  نوچ  اما 
رفس زا  هک  هکم  مکاح  ناگداتسرف  زج  و  دنرادزاب ، قارع  هب  نتفر  زا  ار  وا  دنتساوخ  یهاوخریخ  هار  زا  دوخ  معز  هب  هک  نت  هس  ود  زج  دش 
نوچ زین  رهـش  نیا  رد  تسیاـبیم  هک  یلاـح  رد  تفگن . ینخـس  تفلاـخم  هب  هاوخ  تقفاوـم و  هب  هاوـخ  یـسک ، دـندوب  نارگن  قارع  هب  وا 
هارمه ای  دنک و  مالعا  ار  دوخ  تفالخ  دنامب و  هکم  رد  هک  دـنهاوخب  وا  زا  دـتفا و  هار  هب  اهتیعمج  دوش و  لیکـشت  اهنمجنا  قارع  ياهرهش 

يوس هب  تکرح  رد  نیـسح  یعطق  میمـصت  زا  ندش  هاگآ  زا  سپ  سابع  رـسپ  هک ، یتیب  ود  زا  دنتـسیاب . يو  رانک  رد  دـنورب و  قارع  هب  وا 
هنهپ هک  نونکا  دناهدوبن : دونشخ  هکم  رد  نیسح  ندنام  زا  نادنچ  وا  ناوریپ  هللادبع و  دوشیم ، مولعم  تسا  هدناوخ  ریبز  رسپ  يارب  قارع ،
نینچ هیواـعم  هب  ار  رهـش  نـیا  مدرم  اوـکنبا  هنیدـم : (. 4  ) نکب یهاوـخیم  هچ  ره  رطاـخهدوسآ  تـسا  عزاـنمیب  یلاـخ و  وـت  يارب  راـک 

هنیک و دسح و  زا  دـنچ  ره  يرواد  نیا  ( 5 «. ) دننآ عفد  رد  نانآ  نیرتناوتان  رـش و  رب  تما  نیرتصیرح  هحفص 98 )  ) نانآ دناسانشیم « :
. دوب هدـش  یمهم  ینوگرگد  شوختـسد  نرق  مین  تدـم  فرظ  رد  زین  هنیدـم  هک  تسا  نیا  تقیقح  اما  تسین ، یلاـخ  ناـمیا  فعـض  هکلب 

لـصف لح و  زکرم  لاس  جنپ  یـس و  تدـم  رهـش  نیا  دـنتفریذپ ، ار  ربمغیپ  توعد  لد  میمـص  زا  نآ  مدرم  هک  دوب  يرهـش  نیتسخن  هنیدـم 
هنیدم هب  هکم  زا  ار  ربمغیپ  دندوب  ینامی  برع  زا  هک  راصنا  دندرم . دنتسیز و  اجنآ  رد  مالسا  ناگرزب  زا  يرایسب  دوب و  ناناملـسم  ياهراک 

نوچ دندوب و  رادلام  هشیپ و  رجات  ینامدرم  میدناوخ  هکنانچ  شیرق  دوشگ . ار  هکم  دش و  زوریپ  شیرق  رب  ات  دندرک  يرای  ار  وا  دندناوخ .
هدعاسینب يهفیقس  عامتجا  رد  دنتسیرگنیم . تراقح  يهدیدب  راصنا  هب  دنتسنادیم ، برع  رگید  زا  رترب  ار  نایرـضم )  ) هماع دوخ و  هلیبق 

ار وا  نخـس  رکبوـبا  يریما .» امـش  زا  يریما  اـم  زا  : » تفگ دـهد و  رارق  شیرق  يهیاـپ  رد  ار  دوـخ  مدرم  تساوـخیم  راـصنا  سیئر  نوـچ 
تـسد رد  ار  رهـش  رایتخا  نایرـضم  شیرق و  كدنا  كدنا  نامثع  رمع و  يرادمامز  رد  تسا . نایـشیرق  نآ  زا  تسایر  تفگ  تفریذـپن و 
دنتفرگ وـخ  هفرم  مارآ و  یناگدـنز  هب  تفر  ـالاب  هقبط  نیا  تورث  جـیردت  هب  نوـچ  دـندروآ و  دوـجو  هـب  فارـشا  زا  ياهـقبط  و  دـنتفرگ ،

رـس مالـس  نب  هللادبع  تفر ، نانآ  لابند  هب  یلع  دندیدرگ و  قارع  يهناور  زاجح  زا  دـندش و  ادـج  تقو  ماما  زا  ریبز  هحلط و  هک  یماگنه 
تفر هذبر  هب  ع )  ) یلع نوچ  تشگ . یهاوخنرب  نادـب  زگره  يورب  نوریب  رهـش  نیا  زا  رگا  ورم . نوریب  هنیدـم  زا  تفگ  تفرگ و  وا  رب  هار 
هدـمآ درگ  نامثع  لتق  ماگنه  هب  هنیدـم  جراخ  زا  هک  یناـسک  زا  رتشیب  مه  نآ  ( 6  ) تشاد هارمه  نت  دصیـس  اهنت  دور  هرـصب  هب  اجنآ  زا  ات 
تهج زا  هحفـص 99 )  ) اما دمآیم ، باسح  هب  یتسکـش  هنیدم  يارب  یـسایس  تهج  زا  رگا  قارع  هب  زاجح  زا  تفالخ  زکرم  لاقتنا  دندوب .

هک یماگنه  دـنزادرپب . تراجت  تعارز و  راک  هب  دنتـسناوتیم ، رتهب  الاح  اریز  تخاس ، هدوسآ  هغدـغد  زا  ار  رهـش  ناـبلط  شیاـسآ  رگید 
تقو نانچ  رد  هنیدـم  مدرم  هک  تسا  نآ  يهناشن  نیا  دـشن و  هدـید  مدرم  زا  نادـنچ  یلمعلاسکع  تفر ، هکم  هب  هنیدـم  زا  ص )  ) نیـسح
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هنیدم رد  هک  وا  نایعیـش  زا  یهورگ  زین  نیـسح و  نادنواشیوخ  هک  تسا  یعیبط  دندادیم . حـیجرت  جـنر  لمحت  كرحت و  رب  ار  ییاسآنت 
. دوبن وا  هارمه  یـسک  ماما  نادـنواشیوخ  زج  دـش  هکم  يهناور  هنیدـم  زا  ناوراک  هک  یماگنه  اما  دـندش . يو  لاح  نارگن  دـندربیم  رـسب 

تفگ میهاوخ  هفوک  يهرابرد  هچنانچ  نکیل  دـش . هتخاس  نایهاپـس  تنوکـس  يارب  يرجه  مهدزناش  ای  مهدـفه  لاس  رد  رهـش  نیا  هرـصب :
نیمه يارب  تشاد . یناگرزاب  تیعقوم  دوب  کیدزن  ایرد  هب  عقاو و  رهن  رانک  رد  نوچ  هرـصب  تشگ . گرزب  يرهـش  جـیردت  هب  زین  هرـصب 
رتشیب دندش  نکاس  هرصب  رد  هک  نانآ  اههلیبق  زا  دنداد . لیکشت  دندروآ ، يور  هفوک  هب  هک  نانآ  زج  یمدرم  ار  رهش  نیا  نانکاس  هک  تسا 
مکاح ار  يرعشا  یسوموبا  تهج  نیا  هب  دراپـسب . ناینامی  هب  ار  رهـش  تموکح  هک  دیـشوک  دوخ  تفالخ  نارود  رد  رمع  دندوب . نایرـضم 

ياهلیبق ار  یسمخ  ره  دوب و  تمـسق  جنپ  هرـصب  ددرگ . هتـساک  یکدنا  ياهلیبق  تابـصعت  زا  یباختنا  نینچ  اب  تساوخیم  وا  تخاس . اجنآ 
یلاس دنچ  مه  نامثع  دنتـسه . یناندع  اههلیبق  نیا  رتشیب  مینیبیم  هکنانچ  ( 7 ( ) شیرق نوطب   ) هیلاع سیقلادـبع و  رکب ، میمت ، دزا ، تشاد :

هاگیاپ رهـش  نیدب  رماع  رـسپ  نتفر  اب  داد . تراما  ار  رماع  نبا  هللادـبع  درک و  رانکرب  ار  وا  سپـس  تشاد  هاگن  دوخ  لغـش  رد  ار  یـسوموبا 
ار هحفص 100 )  ) فینح نبا  نامثع  درک و  لزع  هرـصب  زا  ار  رماع  رـسپ  تفالخ  هب  ندیـسر  زا  سپ  ع )  ) یلع تشگ . يوق  اجنآ  رد  نایوما 
دندش و ادج  ع )  ) یلع زا  ریبز  هحلط و  هک  نیمه  تفر . هیواعم  دزن  تشادرب و  لام  دوخ  اب  تسناوتیم  هک  نادـنچ  هللادـبع  اما  داد . تیالو 

وگتفگ رهش  مدرم  نانآ و  نیب  هرـصب  هب  ناهاوخیئادج  ندیـسر  اب  دندرک . باختنا  دوخ  تیلاعف  زکرم  يارب  ار  هرـصب  دنتـسویپ ، هشیاع  هب 
یلو دنـشاب ، هتـشادن  يراک  مه  اب  رهـش  نیا  هب  ع )  ) یلع ندیـسر  ات  دنتـشاذگ  رارق  ماجنارـس  تفای و  شیازفا  فالتخا  سپـس  تفرگرد و 

و دنتـشک . ار  نانآ  نانابهاگن  نت  لهچ  دنتخات و  لاملا  تیب  هب  سپـس  دندز . ار  وا  دندرک و  هلمح  رهـش  مکاح  هب  هدـناوخان  نانامهم  یبش 
تسکش هرـصب  ماجنارـس  تفرگرد و  گنج  فرط ، ود  ياهوگتفگ  ندنام  رمثیب  و  ع )  ) یلع ندیـسر  اب  دنتفرگ . تسد  رد  ار  رهـش  مامز 

دوب گنج  نیتسخن  نیا  دشاب . هدادن  تسد  زا  ار  يزیزع  هک  دوب  ياهناخ  رتمک  هکنانچ  دندش ، هتشک  رهش  مدرم  زا  رایسب  یهورگ  دروخ و 
مدرم رتشیب  هک  دوب  گنج  نیا  زا  سپ  داهن و  اج  هب  مدرم  يهیحور  رد  قیمع  يرثا  هرـصب  تسکـش  تشگ . اپرب  یناملـسم  يهزوح  رد  هک 
تـسد رد  ار  تموکح  هیواعم  دـش و  هتـشک  ع )  ) یلع نوچ  درکیم . يرادـفرط  ع )  ) یلع زا  هفوک  هکنانچ  دنتـشگ ، ناـمثع  هاوخاوه  رهش 

ار ناینامی  زا  یهورگ  هرصب و  نایرـضم  دزاس . نشور  دوخ  دوس  تهج  رد  دناوتب  هک  نادنچ  ار  اهیزوت  هنیک  نیا  شتآ  ات  دیـشوک  تفرگ ،
تساخرب و دیزی  تموکح  دض  رب  قارع  هیواعم  گرم  زا  سپ  نوچ  تفگ  مهاوخ  هدنیآ  ياهلـصف  رد  هکنانچ  درک و  بلج  دوخ  يوس  هب 

هلیبق ود  نآ  اما  دنتفریذپ  ار  وا  تساوخرد  هلیبق  ود  اهنت  تشون  هرصب  مدرم  هب  نیسح  هک  ياهمان  خساپ  رد  درک  توعد  ار  یلع  نبا  نیـسح 
نایرکـشل نداد  ياج  يارب  يرجه  مهدـفه  لاس  رد  صاـقویبا  رـسپ  دعـس  ار  رهـش  نیا  هفوک : دنباتـشب . وا  يراـیب  عقوم  هب  دنتـسناوتن  مه 

ندرک هدامآ  نآ  نتخاس  زا  ضرغ  راک  زاغآ  رد  لاـح  ره  هب  دـش . هتخاـس  هحفـص 101 )  ) مهدجه ای  مهدفه  لاس  رد  دـناهتفگ  تخاس و 
هچ ره  دـندروآ . ور  رهـش  نادـب  مدرم  رگید  ربـمغیپ و  باحـصا  زا  یهورگ  هک  تشذـگن  يرید  اـما  دوب . نازابرـس  تنوکـس  يارب  ییاـج 
هب ع )  ) یلع هک  یماگنه  دندمآیم . هفوک  هب  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  مدرم  زا  يرتشیب  ياههتـسد  تفاییم  شرتسگ  قرـش  رد  حـتف  يهنماد 

يهناهب هب  ار  مدرم  دوب ، تقو  ماما  تعاط  رد  هکنآ  اب  يرعـشا  یـسوموبا  رهـش  مکاح  دیـسر ، هفوک  هب  دـمآ و  قارع  هب  ریبز  هحلط و  لابند 
یهارمه ار  یلع  هفوک  مدرم  دمآرد و  رهش  هب  یلع  دندرک و  يریگهرانک  هب  روبجم  ار  وا  ماجنارـس  یلو  تشادزاب . جیـسب  زا  هنتف  زا  يرود 

نیب هفوک  خـیرات  نیا  زا  داد . رارق  دوخ  یهدـنامرف  زکرم  ار  هفوـک  یلع  هرـصب  گـنج  زا  سپ  دـش . زوریپ  هرـصب  نایرکـشل  رب  اـت  دـندرک 
هک دندادیم  لیکشت  نوگانوگ  نامدرم  ار  رهش  نیا  نانکاس  منکیم  ثحب  نآ  زا  هک  ییاهلاس  رد  تفای . صاخ  یتیمها  یمالسا  ياهرهش 

ياهظحالم لباق  تیرثکا  اجنآ  رد  ناینامی  برع ، زا  دوب . رگید  يهتسد  فلاخم  ییاهسوه  يوه و  تادقتعم و  اهنامرآ و  ياراد  هتـسد  ره 
. تسین رارکت  هب  يزاین  اجنیا  رد  میدش و  روآدای  یکدنا  هتشذگ  ياهلصف  رد  نایرضم  اب  ناینامی  يزوتهنیک  هکلب  یمشچمه و  زا  دنتـشاد .

هاج ندروآ  تسد  هب  يارب  دندوب  هتخودنا  یشناد  ای  دنتسنادیم  یتعنص  ای  دنتـشاد ، يرنه  هک  هورگ  نآ  جیردتب  هدش  حتف  ياهنیمزرـس  زا 
حتف زا  شیپ  هک  نامدرم  نیا  تنوکـس  اب  دندوب . هدروآ  يور  هفوک  هب  دوخ  دادعتـسا  نتخادـنا  راکب  ای  رنه و  هشیپ و  نداد  ناشن  ای  ماقم  و 

ع)  ) نیسح ماما  زا 77مایق  هحفص 42 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک تایاور  ياهراپ  رد  دمآ . دیدپ  لدج  ثحب و  يارب  یقنوررپ  رازاب  دنتشاد  شیارگ  نوگانوگ  ياههفسلف  اهشیک و  هب  هورگ  ره  یمالسا 
رد ردـق  يهلأسم  رد  ثحب  رازاب  يرجه  لهچ  جـنپ -  یـس و  ياهلاس  رد  هک  مینیبیم  نینچ  تسین  مولعم  هدنـسیون  رب  نآ  تلاصا  يهجرد 

. دندوب هتشادرب  گناب  هحفص 102 )  ) کی ره  هدش و  ثحب  نیا  مرگرـس  هک  تسا  هتـشذگ  یهورگ  رب  ع )  ) یلع و  تسا ، هدوب  مرگ  هفوک 
ایآ هک  دوب  نیا  نآ  عوضوم  دمآ و  دیدپ  مالـسا  رد  هک  تسا  اهثحب  نیرتمیدق  زا  ای  یمالک و  ثحبم  نیتسخن  مینادیم  هکنانچ  ردق  ثحب 

. تشاد رثا  ناناملسم  نیب  فالتخا  داجیا  رد  هزادنا  هچ  ات  اهثحب  نیا  عویش  هک  تسادیپ  یبوخ  هب  روبجم . ای  دنراتخم  دوخ  راک  رد  نامدرم 
، دنتسیزیم زاجح  نیمزرس  رد  هک  نانآ  اب  قالخا  هیحور و  تهج  زا  دندروآ  يور  رهش  نیا  هب  تارف  يهرد  طاقن  رگید  زا  هک  مه  یمدرم 

میمصت زا  يروف  ینامیشپ  عیرس و  میمصت  ذخا  یـشیدنین ، تبقاع  ینآ ، کیرحت  تیلباق  ندش ، دنت  تاساسحا  شوختـسد  دندوبن . دننامه 
ورف ناشـشوگب  دـمآیمن و  مدرم  راـک  هب  هچنآ  نیمزرـس  نیا  رد  هک  دـهدیم  ناـشن  خـیرات  تسا . مدرم  نـیا  تاـصتخم  زا  هدـش ، هـتفرگ 

دندـناسریم نآ  شوگب  نیا  شوگ  زا  دـندیرخیم و  ناـجب  ار  هچ  نآ  و  دزیخرب ، یهاوخریخ  ینیب و  عـقاو  زا  هک  دوـب  ینخـس  تفریمن ،
نآ سپ  رد  دـنک . ادا  ار  نانخـس  نآ  رتشیب  ترارح  ناـجیه و  اـب  نآ  يهدـنیوگ  دـنک و  کـیرحت  ار  ساـسحا  هفطاـع و  هک  دوب  يراـتفگ 
هب تفالخ  زکرم  هک  هاگنآ  ات  نامثع  تفالخ  نایاپ  زا  دوبن . مهم  نآ  ناگدنونش  يارب  دشاب  هتفخ  یتین  هچ  تشرد  ياوآ  يوق و  ياهگر 

یمکاح هاگ  ره  تسـشنن . مارآ  هفوک  تخادرپ  تلاـخد  هب  یمالـسا  یمومع  تسایـس  رد  يرگید  سفن  هزاـت  يهریت  دـش و  لـقتنم  دادـغب 
تشگیم راکشآ  نانآرب  تموکح  فعـض  هاگره  دنتـسشنیم و  شوماخ  و  دندیزخیم ، اههناخ  رد  دوب  نانآ  رـس  رب  تیافکاب  راکمتس و 

قادصم هتفگ  دوخ  نایرهـشمه  ضعب  يهرابرد  ام  رعاش  هچنآ  ییوگ  وت  دنتـساخیمرب . شروش  مایق و  ماجنارـس  هئطوت و  يدنبهتـسد و  هب 
اوکنبا زا  هیواعم  نوچ  نیکـسم  زجاع و  هچ  ره  هاوخدـب  ملاظ و  هاوخدـب  ملاـظ و  هچ  ره  نیکـسم  زجاـع و  هک : تسا  تعاـمج  نیا  لاـح 

هحفص 103)  ) قفتم يراک  رد  مه  اب  نانآ  تفگ « ، هفوک  مدرم  يهرابرد  يو  دنراد ، ییوخ  قلخ و  هنوگچ  یمالسا  ياهرهش  مدرم  دیسرپ 
نبا کلملادبع  هک  مجنپ  داتفه و  لاس  ات  يرجه  مشش  یـس و  لاس  زا  ( 8 .« ) دنشکیم نوریب  نآ  زا  ار  دوخ  هتسد  هتسد  سپـس  دنوشیم ،

، درک هفخ  نآ  ناـبحاص  هنیـس  رد  ار  اهـسفن  دوـخ  كانتـشحو  هکلب  نشخ و  تسایـس  اـب  وا  داد و  تیـالو  رهـش  نـیا  رب  ار  جاـجح  ناورم ،
لاح رییغت  جازم و  نولت  نیمه  رطاخ  هب  تسا . هدوب  رانکرب  يدنبهتـسد  يریگرد و  بوشآ و  زا  هفوک  هک  دید  ناوتیم  ار  یکدـنا  ياهلاس 

زا رتناسآ  مکاح  کی  نتشادرب  اریز  ریذپب  دنهاوخب  وت  زا  ار  یلماع  لزع  زور  ره  نایقارع  رگا  درک  شرافس  دیزی  هب  هیواعم  هک  تسا  ینآ 
وا هب  ع )  ) نیـسح يهرابرد  یتقو  هک  دـیدیم  مامت  ینـشورب  ار  مدرم  نیا  راک  نایاپ  ایوگ  و  ( 9 . ) تسا ریـشمش  رازه  دص  اب  ندش  ورهبور 

ناوتیم ( 10 «. ) دنرادزاب وت  زا  ار  يو  دنزگ  دنتخاس  راوخ  ار  وا  ردارب  دنتـشک و  ار  وا  ردـپ  هک  نانآ  مراودـیما  تفگ « : درکیم ، تیـصو 
هک دوـب  نآ  يارب  دنداتـسیا  وا  راـنک  رد  نیفـص  دربـن  رد  سپـس  دـندرک ، يراـی  هرـصب  گـنج  رد  ار  یلع  هـک  هفوـک  مدرم  رتـشیب  تـفگ :

ناشن ماش  هب  یتصـش  برـض  دـنناوتب  زایتما  نیا  ندروآ  تسد  هب  اب  ات  دوش  لقتنم  قارع  هب  زاجح  زا  یمالـسا  تفـالخ  زکرم  دنتـساوخیم 
زین يداصتقا  یـسایس و  أشنم  زا  ياهلیبق  ياههزیتس  زا  هتـشذگ  هقطنم  ود  نیا  مدرم  فالتخا  تشادن . یگزات  یقارع  یماش و  تباقر  دنهد .

رب ماـش  دوب و  هقطنم  نآ  یناـگرزاب  يهطـساو  تشاد ، رارق  دـنه  سوناـیقا  تراـجت  هار  رـس  رب  هک  قارع  مالـسا  زا  شیپ  تفرگیم . هشیر 
ناهاشداپ رگید  يوس  زا  دادیم . دنویپ  رگیدکی  هب  ار  یتراجت  گرزب  هار  ود  نیا  ياهقلح  نوچمه  قارع  درکیم . تراظن  طسوتم  يایرد 

نتخورفا رد  گرزب  تلود  ود  نیا  تباقر  دـندربیم ، نامرف  مور  يروتارپما  زا  ماش  رد  نایناسغ  دـندوب و  نایناساس  يهدـناشن  تسد  هریح 
، دـنام ياـج  رب  ناـنچمه  تباـقر  نیا  زین  مالـسا  زا  سپ  دوـب . هداـهن  گرزب  يرثا  هقطنم  ود  نیا  مدرم  نـیب  ینمـشد  شتآ  هحفص 104 ) )

رظن زا  دیابن  ار  هتکن  کی  اما  تشگ . کیدزن  دوخ  نیرید  يوزرآ  هب  قارع  دیدرک ، تفالخ  زکرم  هب  لیدبت  هفوک  هک  يزور  زا  اصوصخم 
يهلخادـم ینکـشراک ، اب  قارع  دـندوب ، راوتـسا  لدکی و  دوخ  مکاح  تعاطا  رد  ماش  مدرم  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  هکنیا  نآ  تشاد و  رود 

اههام هک  یمدرم  دندروآیم . دیدپ  یتالکشم  دوخ ، رادمامز  هار  رد  نآ ، زا  تشگزاب  ینآ و  ياهیریگ  میمصت  تموکح و  راک  رد  اجیب 
رسپ هک  نیمه  دنهد  دوخ  ماما  نامرفب  شوگ  هکنیا  ياج  هب  دندناسر ، يزوریپ  يهناتـسآ  هب  ار  دوخ  دنداتـسیا و  ع )  ) یلع رانک  رد  هناریلد 
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دیاب هک  دندرک  تخـس  یلع  رب  ار  راک  دـناوخ ، ادـخ  باتک  يرواد  هب  ار  نانآ  هزین  رب  نآرق  نتـشارفا  اب  درب و  راک  هب  ار  گنرین  نآ  صاع 
شوگ هب  دـناهتخاس  گنج  زا  رارف  زیواتـسد  ار  نآرق  نایفـسوبا  دـنزرف  هغبان و  رـسپ  تفگ  اهنآ  هب  یلع  هچ  ره  يریذـپب !  ار  نایماش  نخس 
يارب ار  تسکـش  نیا  نایفوک  داد ، بیرف  ار  قارع  رواد  ماش ، رواد  دیـشک و  يرواد  هب  راک  نانآ  ماربا  رارـصا و  اب  نوچ  تفرنورف و  ناـنآ 

ار گنج  يهکراتم  نامیپ  نوچ  وا  یلو  دریگب  رـس  زا  هیواعم  اب  ار  گنج  هک  دنتـساوخ  یلع  زا  تقو  ناـمه  دنتـسناد و  گرزب  یگنن  دوخ 
هب هک  یگرزب  يهتسد  هجیتن  رد  دمآ و  نارگ  نانآ  زا  یهورگ  رب  راک  نیا  دنزب و  مهب  ار  نآ  تساوخیمن  دوب ، هتسب  لاس  کی  تدم  يارب 

، دیدیم هفوک  مدرم  زا  ار  اهیـشیدنین  تبقاع  اهییأردوخ و  اهینوگرگد و  نیا  نوچ  یلع  دـنتفرگ . هرانک  وا  زا  دـندش  فورعم  جراوخ  مان 
هلدابم هیواعم  نارای  زا  نت  کی  اب  ار  امش  زا  نت  هد  مرضاح  هدنکارپ . دوخ  قح  رد  امش  و  دنانخس ، کی  دوخ  لطاب  رد  نایماش  تفگیم :

قارع رد  مظنم  یهاپـس  اـب  يریگرد  زا  يو  رطاـخ  تفر  زاـجح  هب  وا  تسب و  یتشآ  ناـمیپ  ع )  ) نسح ماـما  اـب  هیواـعم  هکنآ  زا  سپ  منک .
هلیح و رکم و  اب  هک  ار ، رادنید  يوقتاب و  مدرم  رایـسب  هچ  درکن . غیرد  نایقارع  رازآ  زا  تسناوت  هحفص 105 )  ) هک اجنآ  ات  دش و  هدوسآ 

ناگرزب رب  نایماش  روضح  رد  هک  اهریقحت  رایسب  هچ  داد و  ار  نانآ  نتشک  روتسد  یناملـسم  نیئآ  فالخرب  سپـس  دروآ ، مادب  ناما  نداد 
بسانم یتصرف  تسناد  هفوک  درم ، هیواعم  هک  نیمه  دندمآ . ناجب  ریقحت  متس و  همهنیا  لمحت  زا  نایقارع  كدنا  كدنا  تشاد . اور  قارع 
یگدنز رهـش  نیا  رد  لدکاپ  ناناملـسم  زا  كدنا  نادنچ  هن  یهورگ  ماگنه  نیا  رد  کش  نودـب  تسا . هدـمآ  تسدـب  هزات  یمادـقا  يارب 

دزیخرب و لداـع  یماـما  دنتـساوخیم  دـندربیم و  جـنر  لد  رد  دـندوب و  هدـمآ  هوتـس  هب  ربمغیپ  تنـس  ندـش  نوگرگد  زا  هک  دـندرکیم 
زا هتـشذگ و  ياهتـسکش  زا  ماقتنا  يارب  دوب  یـشوپرس  دنتـشاد  ییاعدا  نینچ  مه  رگا  يوق  تیرثکا  اما  دیادزب ، ار  هلاس  نیدـنچ  ياهتعدـب 

یکدوک ماگنه  هب  اهراب  هک  دندوب  مه  یهورگ  دیاش  دنادیم  هچ  یسک  يرضم . زا  ینامی  یـشک  هنیک  و  نیفـص ، دربن  رد  تسکـش  هلمج 
رود يهتشذگ  هب  ار  نانآ  مهبم  یلماع  دنشاب ، هجوتم  دوخ  هکنآیب  و  دندوب ، هدینش  ار  یناسغ  یمخل و  ياهناتـساد  دوخ  ناردام  ناماد  رد 
هفوک دز و  وـس  کـی  دوـب  هتخیر  یماـش  یقارع و  ینمـشد  شتآ  رب  راـگزور  هک  ار  يدرگ  تارطاـخ  نیا  ندـش  هدـنز  درکیم . کـیدزن 
نیدب دندوب  رثؤم  ناناملـسم  تشونرـس  نییعت  رد  هک  مهم  رهـش  جنپ  یمالـسا و  تلایا  هس  نیا  رد  هاتوک  یـسررب  زا  دـیدرگ . مایق  يهدامآ 
راکب المع  روظنم  نیا  يارجا  يارب  تساوخیم و  ار  قشمد  میژر  ندش  نوگنرس  هک  یتلایا  اهنت  هیواعم  گرم  زا  سپ  هک  میـسریم  هجیتن 
يرای يهدـعو  وا  هب  دـندناوخ و  قارع  هب  ار  وا  دنتـشون و  همان  ع )  ) نیـسح يارب  هک  ناـنآ  يهمه  میتفگ  هکناـنچ  اـما  دوب ، هفوک  تخادرپ 

دهد و ناشن  تصش  برض  ماش  هب  دیاب  قارع  دوب . هتفهن  زین  یسایس  ياهضرغ  ینید  رهاظ  هب  توعد  نیا  یپ  رد  دنتشادن . نید  درد  دنداد 
قارع و زا  يرجه  مجنپ  یـس و  لاس  رد  مینادیم  هکناـنچ  هحفـص 106 ) . ) دـنادرگ لقتنم  هفوک  هب  قشمد  زا  ار  تفالخ  زکرم  دـناوتب  رگا 

لاس رد  اما  تشگ  دـیدپ  مالـسا  رد  هنتف  نیتسخن  ماجنارـس  و  دـندمآ ، درگ  هنیدـم  رد  هفیلخ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  رایـسب  ياههورگ  رـصم 
رد یمالـسا  عاـمتجا  هک  دوـب  مود  نرق  عـبر  نیمه  يهلـصاف  رد  نوـچ  ارچ ؟ هدـشن  هدـید  یـشوج  بـنج و  قارع  رد  زج  يرجه ، متـصش 

دنت و تاساسحا  يهدییاز  یمایق  دوب . هدشن  باسح  یمایق  نیا  دید  میهاوخ  هکنانچ  اما  درک ، مایق  هفوک  ماجنارـس  داتفا . طوقـس  بیـشارس 
يرادیاپ رادقم  همه  زا  رتالاب  يو و  نالماع  ینادراک  فلاخم ، تردق  نازیم  هب  ادبا  نآ  رد  هک  یمایق  نیشتآ ، ياههباطخ  ندینـش  يهجیتن 

هغالبلاجهن ج ( 3 . ) ةرداهنلا ص 371 تاوفهلا  ( 2 . ) ص 115 ج 5 ، دیرفلا ، دقع  ( 1 ( ) هحفـص 107 . ) دندوب هدرکن  هجوت  ناگدننک  مایق 
ص 3107. يربط ج 6 ، ( 6 . ) ص 2926 ج 6 ، يربط ، ص 64 . ج 4 ، یمالسا ، ندمت  خیرات  ( 5 . ) ص 275 ج 7 ، يربط ، ( 4 . ) ص 10 ، 2
،ج 5 ص دیرفلا دقع  ( 9 . ) ص 64 ج 4 ، یمالـسا ، ندمت  خیرات  ( 8 . ) ص 64 ج 4 ، یمالـسا ، ندمت  خیرات  ص 71 ، ریثانـبا ج 5 ، ( 7)

ص 115. ج 5 ، ددیرفلا ، دقع  ( 10 . ) 115

(111 فسوی :  ) بابلالا یلوال  ةربع  مهصصق  یف  ناک  دقل 

هکنآ زا  شیپ  تسا . یتربـع  نادـنمدرخ  يارب  ناـنآ  ياهناتـساد  رد  اـنامه  ( 111 فسوی :  ) بابلالا یلوـال  ةربع  مهـصصق  یف  ناـک  دـقل 
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نآ رد  هچنآ  زا  تسیچ . میدـناوخ  هتـشذگ  ياهلصف  رد  هچنآ  يهصالخ  مینیبب  دـیاب  مینک  یـسررب  ار  هیواعم  گرم  زا  سپ  ياهدادـیور 
یگدنز ناتسبرع  يهریزج  هبش  رد  اهزور  نآ  هک  ناملـسم  لسن  قافتا  هب  بیرق  تیرثکا  . 1 میسریم : هجیتن  نیا  هب  هدش  هتشون  لصف  دنچ 

هاجنپ . 2 دـندوب . هدـش  عامتجا  دراو  هیواعم  تموکح  زاغآ  رد  هتفای و  شرورپ  نامثع  رـصع  رد  دـلوتم و  رمع  تفالخ  ناـیاپ  رد  درکیم ،
ار وا  تبحص  هدید و  ار  ربمغیپ  هک  نانآ  زا  دناهدوب . هلاس  هد  يو  گرم  ماگنه  اههلاس  تصش  دندوب و  هدیدن  ار  ربمغیپ  لسن  نیا  ياههلاس 
هک هلاس  دـنا  داتفه و  ای  هلاس  داتفه  ینامدرم  دـندربیم . رـس  هب  قشمد  ای  هکم و  هنیدـم ، هفوک ، رد  هک  دوب  یقاب  ینت  دـنچ  دـندوب ، هتفایرد 

.3 دنـشاب . گرم  یئاریذپ  ترخآ و  رفـس  راب  نتـسب  يهدامآ  دنـشاب  یگدنز  ياهراک  هب  نتخادرپ  رکفب  هکنآ  زا  شیپ  دـندادیم ، حـیجرت 
ناشرمع لاس  هک  نانآ  ینعی  دروآیمرد  تکرح  هب  ار  هحفص 108 )  ) عامتجا تیلاعف  خرچ  هک  ناوج  يهقبط  صوصخ  هب  مدرم ، تیرثکا 

، هبعش نبا  ةریغم  هک  دوب  یتموکح  دندربیم ، رسب  نآ  رد  دنتشاد و  مشچ  شیپ  یمالـسا  ماظن  زا  هچنآ  دوب  جنپ  یـس و  ات  جنپ  تسیب و  نیب 
لمجت زودنالام ، راکمتـس ، قساف ، ینامدرم  دـندرکیم ، هرادا  شیرق  ياههداز  فارـشا  رگید  دیعـس و  نبا  ورمع  دـیلو ، صاع ، نبا  دـعس 

ار یفلاخم  ره  هک  دیدیم  دوخ  رب  یمحریب  نامکاح  دوب ، هتخانـش  ار  دوخ  طیحم  دوخ و  ات  لسن  نیا  تسرپ . داژن  رتدب  همه  زا  تسود و 
هداتفا و اپ  شیپ  يراک  نانآ  يارب  نتـشک  ندنکفا و  نادنز  هب  ندرک ، دیعبت  نتفرگ ، ار  هدننک  ضارتعا  دنکفایم . نادنز  هب  ای  تشکیم و 

میب زا  هدید و  ار  رمع  رصع  يریگتخس  هک  ناناملسم  زا  هتسد  نآ  . 4 تشاذگیم . هحص  نآ  رب  تکلمم  يراج  ماظن  هک  دوب  جیار  یتریس 
یگدـنز دوخ  يارب  دـش ، نانآ  بیـصن  دـعب  هرود  رد  هک  یلام  يرادروخرب  اـب  دـننک ، ظـفح  ار  راـک  رهاـظ  دـندوب  روبجم  وا  تساوخزاـب 

ره دننزب  مه  هب  ار  دوخ  شیاسآ  دنتساوخیمن  نوچ  و  دنوش ، دنمهرهب  نآ  زا  یناوتان  يریپ و  راگزور  رد  ات  دندوب ، هدرک  هدامآ  ياهدوسآ 
دنتفگیم دوخ  هب  دنـشاب . ناما  رد  نادـجو  شنزرـس  زا  ات  دـندرکیم  تسرد  یلمحم  ای  یلیوأت و  نآ  يارب  دـمآیم - شیپ  هک  ياهثداـح 

مدرم یئانشآ  . 5 داتفارد . دراد  هدهع  هب  ار  مالـسا  يهضیب  ظفح  هک  يرادمامز  اب  دیابن  دنکفا . هقرفت  دـیابن  دوب . ناملـسم  تعامج  اب  دـیاب 
ياهتیلوؤسم زا  هتـسد  نیا  زیرگ  يارب  ار  هار  اهدجـسم  ياههقلح  رد  یفـسلف  ياهثحب  نتفای  هار  ناگیاسمه و  رکفت  زرط  اب  نیمزرـس  نیا 

« هئجرم  » مان هب  ياهتـسد  هک  دوب  یمالک  ياـههاگزیرگ  نتفاـی  يهجیتن  رد  يوما  تموکح  مود  يهرود  رد  هکناـنچ  درکیم . رتخارف  ینید 
رود ربـمغیپ  رـصع  زا  ناناملـسم  هزادـنا  ره  . 6 تفاـی . ینمأـم  زین  گرزب  ياـههانگ  ناـبکترم  يارب  هک  تـفر  شیپ  اـجنآ  اـت  دـش و  دـیدپ 
هدنز نانآ  نیب  جیردت  هب  یلهاج  رصع  ياهتریـس  دندرکیم و  شومارف  رتشیب  ار  یناملـسم  ياهتلـصخ  هحفـص 109 )  ) اهیوخ و دندشیم ،

ياهبصعت رطاخ  هب  اههلیبق  اههریت و  نداتسیا  يور  رد  يور  ندروآ ، دوخ  نابیقر  دایارف  ار  دوخ  يهتشذگ  ، يداژن یشورف  يرترب  دشیم :
زا دشیمن . هدید  عامتجا  رد  تلادع -  يراگزیهرپ و  میناوخیم -  یمالسا  تعیرش  حور  ار  نآ  هچنآ  . 7 رگیدکی . زا  یشکهنیک  يداژن و 
هب مه  یتافیرـشت  تروص  نیمه  یهاگ  تشاد . یتافیرـشت -  تروص  هب  مه  نآ  یقنور -  تعامج ، هعمج و  اـهنت  نید  یعاـمتجا  ماـکحا 

ار حبص  زامن  تفر و  دجسم  هب  تسم  دادماب  دوب  هفوک  مکاح  يو  بناج  زا  هک  نامثع  يردام  ردارب  دیلو  دییارگیم . قسف  هکلب  تعدب و 
هدیشوک ( 2  ) دوخ باـتک  رد  نیـسح  هط  رتکد  (. 1 . ) منک هفاضا  دـنچ  یتعکر  دـیهاوخیم  رگا  تفگ  مدرم  هب  سپـس  دـناوخ ، تعکر  هس 

ار دوخ  راگدرورپ  ۀئیطح  هک  يزور  دناهداد : تبسن  ۀئیطح  هب  هک  ار  یئاهرعش  یتح  دهد ، هولج  ساسایب  یناتـساد  ار  هعقاو  نیا  هک  تسا 
رگا و  دــناسرب ! يریخ  مدرم  هـب  تساوــخیم  وا  هـچ  (. 3  ) تسا راوازـس  ندروآ  رذـع  هـب  دـیلو  هـک  داد  دـهاوخ  یهاوـگ  دـنک  تاـقالم 

نآ زا  (. 5  ) یتخاتیم هتـسویپ  دـندوب  هدرک  اهر  ارت  رگا  دنتـشاد و  هاگن  ارت  مامز  نانآ  (. 4  ) يدرکیم عمج  رتو  عفـش و  نیب  دـنتفریذپیم 
نانآ نایم  رد  احلص  ءارق و  ربمغیپ و  باحصا  هک  ناناملسم  دوب ، هدوزفا  هحفص 110 )  ) ار زامن  دیلو  رگا  هک « : لیلد  نادب  هتسناد ، يرگید 
رانک ار  دوخ  تعدب  روهظ  زاغآ  زا  هفوک ، ءارق  احلص و  الوا  هچ  دیامنیم . فیعـض  رایـسب  لیلد  نیا  دندرکیمن »... ار  يو  تعباتم  دندوب ،
نوچ و  تسا . نامثع  تفالخ  نایاپ  رد  هثداح  نیا  لاح  ره  هب  درک . يراج  دح  وا  رب  نامثع  هک  دوب  راک  نیمه  رس  رب  ایناث ، دندوب ، هدیشک 

يهرود رد  . 8 تسا . هتشاد  یتلاح  هچ  ناناملسم  عامتجا  لاس  هاجنپ  نایاپ  رد  هک  تسناد  میهاوخ  مییازفیب ، نآ  رب  ار  طوقس  نرق  عبر  کی 
برع ریغ  اب  هکنآ  رب  هوـالع  برع  دوب و  یبرع  ریغ  ياهنیمزرـس  رد  نارفاـک و  ورملق  رد  گـنج  نادـیم  ناـمثع ، رمع و  رکبوبا و  ربمغیپ و 
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دنداتـسیا و يور  رد  يور  ناناملـسم  ناورهن  نیفـص و  لمج ، ياـهگنج  رد  میتشون  هکناـنچ  اـما  درکیم ، راـکیپ  نارفاـک  اـب  دـیگنجیم ،
تفرگ و دوخب  ار  برع » مایا   » ياهگنج گنر  یمالـسا  داهج  دنتـشاد ، فیعـض  ینامیا  هک  ياهدـع  رظن  زا  هجیتن  رد  دنتـشک  ار  رگیدـکی 

تسبرد ماش  یمالسا ، ياهنیمزرس  زا  . 9 تشگ . هدنز  ون  زا  تشاذگ ، اپ  ریز  ار  نآ  عادولا  ۀجح  رد  ص )  ) دـمحم هک  یلهاج  یهاوخنوخ 
هفوک مه  نآ  قارع  اهنت  دادن . ناشن  دوخ  زا  یهجوت  لباق  لمعلاسکع  ع )  ) نیـسح مایق  هب  تبـسن  هنیدم  هکم و  دوب ، هیما  نادناخ  رادفرط 

هنـالداع و تموـکح  تشگرب  بلاـط  یمالـسا  تیمح  ینید و  قرع  رطاـخ  هب  قارع  مدرم  زا  یهورگ  دـنچ  ره  . 10 تساخ . اـپرب  هک  دوب 
. دنتشادن تین  نسح  هجرد  نیا  ات  دوب ، نانآ  تسد  هب  اهراک  يهتشررس  هک  فارشا  اههلیبق و  نارس  اما  دندوب ، ربمغیپ  رـصع  تنـس  دیدجت 

ربارب ماش  هک  دندوب ، هدرکن  ار  نآ  باسح  اما  دـنریگب . ماش  زا  ار  دوخ  يهنیک  ات  دوش  زوریپ  قارع  دنتـساوخیم  اهنآ  میتفگ  اهراب  هکنانچ 
عاضوا بقارم  دایز ، رـسپ  نداتـسرف  اب  ماش  دندید ، هک  نیمه  دـهدیم . هحفـص 111 )  ) ناشن یلمعلاسکع  هچ  یتأرج  تراـسج و  نینچ 

ص 55، دیرفلا ، دقع  ( 1 ( ) هحفص 112 . ) دندرمش مدقم  ربمغیپ  رـسپ  تعاطا  رب  ار  دیزی  تعاطا  دنداد و  رییغت  ار  دوخ  تهج  تسا ، قارع 
نیب تعمجل  اولبق  ول  اریخ و  مهدـیزیل  ( 4 . ) رذعلاب قحا  دیلولا  نا  هبر  یقلی  موی  ۀـئیطحل  ادهـش  ( 3 . ) ص 100 گرزب ، بـالقنا  ( 2 . ) ج 5

. يرجت لزت  مل  کنانع  اوکرت  ول  تیرج و  ذا  کنانع  اوکسم  ( 5 . ) رتولا عفشلا و 

(16 ءارسا :  ) اهیفرتم انرما  ۀیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و 

تموکح ات   ) مییامرفیم ار  اههدرورپ  زان  مینک . كـاله  ار  يرهـش  میهاوخب  نوچ  و  ( 16 ءارـسا :  ) اهیفرتم انرما  ۀـیرق  کلهن  نا  اندرا  اذا  و 
قـشمد هب  نوچ  دربیم . رـسب  نیراوح  رد  دیزی  يو  گرم  ماگنه  تشذگرد . قشمد  رد  يرجه  متـصش  لاس  بجر  هام  رد  هیواعم  دننک .).

اهر ار  ریبز  هللادبع  رمع و  نب  هللادبع  یلع و  نبا  نیسح  : » هک تشون  هنیدم  یلاو  هبتع  نب  دیلو  هب  ياهمان  دندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  و  دیـسر .
يأر رگا  : » تفگ ناورم  تساوخ . تروشم  هراب  نیا  رد  مکح  نبا  ناورم  زا  هنیدـم  یلاو  يریگب .» تعیب  نم  تفـالخ  هب  ناـنآ  زا  اـت  نکم 
تسا مامت  راک  دندرک  تعیب  رگا  ! هاوخب ار  یلع  نبا  نیسح  ریبز و  رسپ  دناهدشن  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  مدرم  هک  نونکا  مه  يریذپیم  ارم 

هنتف تفرگ و  دنهاوخ  ار  ریبز  رسپ  نیـسح و  درگ  تسا  هدرم  هیواعم  دننادب  مدرم  دننکن و  تعیب  نانیا  رگا  هچ  نزب . ار  نانآ  ندرگ  هنرگو 
نانآ یپ  دـیلو  دنراپـس .» يو  هب  ار  تفالخ  و  دـنور ، وا  تقو  رـسب  مدرم  هکنآ  رگم  تسین  شبنج  درم  رمع  رـسپ  اما  دـش . دـهاوخ  گرزب 

وا هب  دـیناسر . ناشیا  هب  ار  وا  ماـیپ  هحفص 113 )  ) دیـسر و یلاو  يهداتـسرف  هک  دندوب  دجـسم  رد  ع )  ) نیـسح ریبز و  نبا  هللادبع  داتـسرف .
؟ دناهدناوخ ار  ام  هچ  يارب  دیسرپ  نیسح  زا  ریبزنبا  تشگزاب  مکاح  يهداتسرف  نوچ  دمآ . میهاوخ  نونکا  مه  وگب  و  ورب ! ریما  دزن  دنتفگ 

نونکا مرادنپیم  نینچ  زین  نم  تفگ : هللادبع  دریگب . تعیب  ام  زا  هدشن  هاگآ  یـسک  ات  دهاوخیم  دیلو  تسا و  هدرم  هیواعم  مراد  نامگ  - 
يهناخ رد  رب  مربیم و  دوخ  اب  ار  مناسک  زا  نت  دـنچ  دـنناسرب  نم  هب  یبیـسآ  ادابم  هکنآ  يارب  اما  موریم ! مکاـح  دزن  ینکیم - .؟ هچ  وت 
گرم زا  ار  يو  مکاح  هکنآ  زا  سپ  تفر و  دیلو  دزن  نیـسح  دمآ . دنهاوخ  نم  يرایب  نانآ  دیـشک ، لادـج  هب  راک  رگا  مرامگیم ، دـیلو 

زین ارم  هاوخب  ار  نامدرم  دـنکیمن  تعیب  ناهنپ  یـسک  نم  دـننام  تفگ  نیـسح  دریذـپب . ار  دـیزی  تعیب  ات  تساوخ  وا  زا  درک  هاگآ  هیواعم 
زگره رگید  دورب  هدرکن  تعیب  رگا  هک  نکم ! اهر  ار  وا  تفگ  دیلو  هب  ناورم  درگزاب . تمالـس  هب  تفگ  دیلو  دوشیم . هچ  مینیبب  ات  هاوخب 

نیسح و ماجنارس  وا .» هن  یشکب و  ارم  یناوتیم  وت  هن   » تفگ تفشآرب و  نیسح  شکب . ار  وا  دنکن  تعیب  رگا  تفای ، یهاوخن  تسد  وا  هب 
یثداوح هفوک  رد  دوب ، زاجح  ناگدرکن  تعیب  نارگن  قشمد  هک  اهزور  نیمه  رد  دنتـشگ . هکم  راپـسهر  هنیدـم  زا  هدرکن  تعیب  ریبز  رـسپ 

دندوب و هداد  هتـشک  نت  اهدص  هیواعم  تموکح  لاس  تسیب  تدم  رد  هک  یلع  نایعیـش  دادیم . ربخ  نیگمهـس  نافوط  زا  هک  تشذـگیم 
مه ینایوجارجام  دندیشک . تحارب  یسفن  دندش ، هاگآ  هیواعم  گرم  زا  هک  نیمه  دربیم ، رـسب  نادنز  رد  نانآ  زا  رتشیب  ای  دادعت و  نیمه 

ناعا نم   » مکح هب  و  دـشاب -  زاب  دـهاوخیم  هچنآ  رد  هیواعم  تسد  ات  دـندرک  یلاخ  ار  شرـسپ  درگ  دنتـشک و  ار  یلع  هنادرمناوجاـن  هک 
؛ درکن یتسرد  يانتعا  اهنآ  هب  دید  زاینیب  نانآ  زا  ار  دوخ  دیـسر و  تموکح  هب  هیواعم  هک  نیمه  ( 1  ) هیلع هحفص 114 )  ) هللا هطلس  املاظ 
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نایعیش دش . عورش  اهیدنبهتـسد  دنریگب . رـسپ  زا  دنراد ، لد  رد  ردپ  زا  هک  ياهنیک  ات  دندمآرب ، ماقتنا  یپ  رد  دندرک و  هدافتـسا  تصرف  زا 
اهراب هدیـشچ و  ار  راگزور  مرگ  درـس و  هک  نابزیم  دـش . زاـغآ  اهینارنخـس  دـندمآ ، مه  درگ  یعازخ  درـص  نبا  نامیلـس  يهناـخ  رد  یلع 

زا دیبیرفم »! ار  درم  نیا  هدوهیب  دیـسرتیم  دوخ  ناج  رب  دیتسین و  راک  درم  رگا  مدرم ! : » تفگ دوب  هدید  ار  دوخ  نایرهـشمه  يریذـپگنر 
درک و میهاوخ  نوگنرـس  ار  دیزی  هک  میتسب  نامیپ  دوخ  نوخ  اب  میتشذگ ، دوخ  ناج  زا  ام  ادبا  ادبا  هک « : دـش  دـنلب  اهدایرف  رانک  هشوگ و 

ناکین هک  ینمشد  تسکش . مهرد  ارت  راکمتس  نمـشد  هک  ار  ادخ  ساپـس  : » دنتـشون همان  ماجنارـس  دناسر »! میهاوخ  تفالخ  هب  ار  نیـسح 
چیه نونکا  درک . تمـسق  ناشکندرگ  نارگناوت و  نایم  ار  ناناملـسم  لاملا  تیب  دروآ . راک  رـس  رب  ار  مدرم  نادب  تشک و  ار  دـمحم  تما 

رد هن  مینکیم و  نمجنا  وا  اب  هن  ام  دربیم . رـسب  یتموکح  خاک  رد  ریـشب  نبا  نامعن  رهـش  نیا  مکاح  تسین . وت  يرادـمامز  هار  رد  یعناـم 
ار اههمان  رامش  دنداتـسرف . وا  يارب  نیـسح  گنرکی  لد و  كاپ  نایعیـش  زا  نت  نیدنچ  هک  دوبن  همان  نیا  اهنت  میوشیم .» رـضاح  وا  زامن 

دنچ کیب  کی  دناهتـشون  هکنانچ  تفریم و  هکم  هب  هفوک  زا  یکیپ  سپ  زا  یکیپ  هک  اهزور  نامه  رد  اما  دناهتفگ . اهرازه  هکلب  اهدص و 
دیزی هب  نآ  رد  هک  دنتـشاد  هارمه  دوخ  اب  ییاههمان  دندوب و  دمآ  تفر و  رد  قشمد  هفوک و  نایم  مه  یناربهمان  تشاد ، هارمه  دوخ  اب  همان 

ناوتان يدرم  ریـشب  نبا  نامعن  هچ  یتسرفب  رهـش  نیا  يارب  تیافکاب  اناوت و  یمکاح  دیاب  یهاوخیم  ار  هفوک  رگا  : » دوب هدش  هتـشون  نینچ 
زین هدش و  هداتـسرف  قشمد  هکم و  هب  هک  ار  اههمان  نآ  يهمه  نتم  خیرات  هنافـسأتم  هحفـص 115 ) .« ) تسا هدز  یناوتان  هب  ار  دوخ  ای  تسا ،

، دوب هدـنام  زورما  ات  اههمان  نآ  رگا  اـی  میتشاد  تسد  رد  ار  يدانـسا  نینچ  رگا  تسا . هدرکن  طبـض  اـم  يارب  ار ، نآ  ناگدـننک  اـضما  ماـن 
منادیم دـناهدرک . اضما  ار  اههمان  زا  هتـسد  ود  ره  ریز  ادابم  زور  زا  سرت  يراک و  هظفاحم  رطاخ  هب  رایـسب  یهورگ  هک  میدـیدیم  انئمطم 

ام يارب  ار  هکم  هب  ناراگن  همان  زا  نت  دنچ  مان  خیرات  هناتخبـشوخ  یلو  دش ، دـهاوخ  هتـشاذگ  هدنـسیون  ینیبدـب  باسح  هب  طابنتـسا  نینچ 
وا هب  هک  نانآ  زا  شیپ  مرحم  مهد  زور  رد  اهنآ  مه  دوب و  اههمان  رگید  زا  رتاویش  یترابع  اب  نیـسح  زا  نانآ  توعد  هک  تسا . هدرک  طبض 

میهاوخب نوچ  و  ( 16 ءارـسا :  ) اهیفرتم انرما  ۀـیرق  کلهن  نا  اـندرا  اذا  و  هحفـص 116 ) . ) دنتفرگ تخـس  يو  رب  ار  راک  دندوب  هتـشونن  همان 
. تشذگرد قشمد  رد  يرجه  متصش  لاس  بجر  هام  رد  هیواعم  دننک .). تموکح  ات   ) مییامرفیم ار  اههدرورپ  زان  مینک . كاله  ار  يرهش 

هنیدـم یلاو  هبتع  نب  دـیلو  هب  ياهمان  دـندرک  تعیب  وا  اب  مدرم  و  دیـسر . قشمد  هب  نوچ  دربیم . رـسب  نیراوح  رد  دـیزی  يو  گرم  ماگنه 
ناورم زا  هنیدم  یلاو  يریگب .» تعیب  نم  تفالخ  هب  نانآ  زا  ات  نکم  اهر  ار  ریبز  هللادبع  رمع و  نب  هللادـبع  یلع و  نبا  نیـسح  : » هک تشون 

رسپ دناهدشن  هاگآ  هیواعم  گرم  زا  مدرم  هک  نونکا  مه  يریذپیم  ارم  يأر  رگا  : » تفگ ناورم  تساوخ . تروشم  هراب  نیا  رد  مکح  نبا 
دننادـب مدرم  دـننکن و  تعیب  نانیا  رگا  هچ  نزب . ار  نانآ  ندرگ  هنرگو  تسا  مامت  راک  دـندرک  تعیب  رگا  ! هاوخب ار  یلع  نبا  نیـسح  ریبز و 

مدرم هکنآ  رگم  تسین  شبنج  درم  رمع  رسپ  اما  دش . دهاوخ  گرزب  هنتف  تفرگ و  دنهاوخ  ار  ریبز  رـسپ  نیـسح و  درگ  تسا  هدرم  هیواعم 
يهداتـسرف هک  دندوب  دجـسم  رد  ع )  ) نیـسح ریبز و  نبا  هللادبع  داتـسرف . نانآ  یپ  دیلو  دنراپـس .» يو  هب  ار  تفالخ  و  دنور ، وا  تقو  رـسب 

دوب و راکمتـس  هیواعم  هچ  تفریذپن  ار  وا  تعیب  هیواعم  يرادـمامز  زور  نیتسخن  زا  تساوخیم . ار  تلادـع  هحفص 117 )  ) دیـسر و یلاو 
نیا زین  وا  درک  یتشآ  هیواعم  اب  دوخ  ناوریپ  رکم  گنرین و  يهدهاشم  زا  سپ  شردارب  نوچ  اما  تشادن ، ار  ناناملـسم  يربهر  یگتـسیاش 

نونکا درکیمن . تفلاخم  وا  اب  تسنادیم و  ناناملـسم  ماما  ار  نسح  اریز  دنز . مهب  ار  ناناملـسم  تدـحو  تساوخن  تفریذـپ و  ار  یتشآ 
تسا هتـشاد  مالعا  وا  يرای  يارب  ار  دوخ  یگدامآ  تسا و  رازیب  هزات  تموکح  زا  یمالـسا  ياهتلایا  نیرتگرزب  زا  یکی  هدرم و  هیواعم  هک 

نیتسخن زا  شدج  هک  تسنادیم  نامه  ار  نید  و  هناراکشزاس ، تسایـس  درم  هن  دوب  نید  درم  شردپ  نوچمه  نیـسح  دنیـشنب . مارآ  دیابن 
زور نآ  یمالسا  ورملق  رسارس  رد  هک  یلاح  رد  نازواجتم . زا  نافیعـض  قوقح  نتفرگ  اب  تلادع  يارجا  درک : مالعا  دوخ  توعد  ياهزور 

تفرگیم ماجنا  هرـصب  هفوک و  قشمد و  هنیدـم و  هکم و  ياهدجـسم  رد  نید  ماـنب  هک  یتافیرـشت  دـشیمن . هدـید  تلادـع  نیا  زا  یناـشن 
حوریب یتافیرـشت  دادیم . ماجنا  هبعک  يهناخ  راـنک  رد  مارحلا  دجـسم  رد  دـمحم  تثعب  زا  شیپ  برع  هک  دوبن  یمـسارم  زا  رتهب  نادـنچ 

يادـخ هچنآ  دـیدیم  وا  تساوخیم . ار  مدرم  ادـخ  زا  سپ  تساوخیم و  ار  ادـخ  دوخ  ماـیق  رد  وا  نتفیرف . ار  دوخ  اـی  یبیرف  مدرم  يارب 
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راب تسود  ناملـسم  داقتعا و  كاپ  لدـکاپ ، یناناملـسم  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هتخاس  بجاو  ناناملـسم  رب  تداـبع  ماـن  هب  مالـسا 
بیطخ شـشوک  مامت  هک  نآ  يهبطخ  هعمج و  زاـمن  رد  نید  وا  رظن  زا  دـبای . ققحت  تسا  نآ  ناـهاوخ  مالـسا  حور  هک  ار  هچنآ  اـت  دروآ 

مدرم عامتجا  رد  دـیاب  هک  تسنادیم  ادـخ  تنـس  ار  ار  نید  وا  تشگیمن . هصالخ  ددرگ  ادا  هیفاق  عجـس و  اب  اـههلمج  اـت  دوشیم  فرص 
هدنز تعدب  هدرم و  تنـس  هک  نونکا  درادن . يرترب  رگید  داژن  رب  يداژن  چیه  دنربارب و  رگیدـکی  اب  مدرم  نآ  رد  هک  یتنـس  دـشاب . يراج 
رگا دید  ار  يرکنم  هک  یـسک  : » تسا هتفگ  وا  دج  دـنک . ربص  هحفـص 118 )  ) دیابن دنک  نوگرگد  ار  رکنم  نیا  دناوتیم  وا  تسا و  هدـش 

نایفسوبا يهون  دنزرف و  هک  ار  يریوزت  ایر و  شـشوپ  دیاب  وا  سپ  دزاس .» دوبان  ار  نآ  دشوکب و  دیاب  دراد  ار  وا  ندرک  نوگرگد  ییاناوت 
دردـب و دـنانارگید ، زا  رتـالاو  شیرق  تموکح ، نآ  رد  هک  دناهدناسانـش  مدرم  هب  يداژن  یتـموکح  ار  نید  هدیـشک و  یناملـسم  يور  رب 

رتالاب تسکش و  لکشم  دوب ، یتالکشم  وا  هار  رد  دنک . راکشآ  تسا  یغورد  تافیرشت  نیا  ياههدرپ  سپ  هک  ار  مالـسا  یقیقح  يهرهچ 
داد ربخ  ربمغیپ  هب  ادخ  بناج  زا  لیئربج  مییوگب  هک  تسین  يزاین  چیه  دیدیم . ار  تالکشم  نیا  یـسک  ره  زا  رتهب  وا  گرم . رطخ  نآ  زا 

تاملک تسردان  ای  تسرد  ياههیجوت  اـب  میتفیب و  اـپ  تسدـب و  هک  تسین  يزاـین  چـیه  دـش . دـهاوخ  هتـشک  ـالبرک  رد  وا  رتخد  رـسپ  هک 
لیلحت هیزجت و  راک و  نایاپ  شرگن  رد  وا  ینیبزیت  مینک . در  ای  لیوأت و  تسا  هداد  ربخ  دوخ  ندش  هتـشک  زا  نآ  رد  هک  ار  ماما  هب  بوسنم 

مدرم زا  ار  وا  قارع  هب  زاجح  هار  هکم و  هنیدم و  رد  هک  عیطم  هللادـبع  رعاش و  قدزرف  سابع و  رـسپ  هیفنح و  دـمحم  شردارب  زا  ثداوح ،
هاگهاگ هک  هدرـشف  ياههلمج  اهیتیب و  کت  هاتوک و  ياههعطق  نآ  دوب . دهاوخ  هچ  راک  نایاپ  تسنادیم  وا  دوبن . رتمک  دنداد ، میب  هفوک 
ینکـش نامیپ  هکنیا  لثم  وا  تسا . یهاگآ  نیا  يهدنهد  ناشن  دشخردیم ، یگدازآ  كرات  رب  يرهوگ  نوچ  کی  ره  دروآیم و  نابز  رب 

دنهد و یتروص  رـس و  نآ  اب  ار  ایند  راک  هک  دنهاوخیم  اجنآ  ات  ار  نید  دنیایند ، يهدنب  مدرم   » تفگیم هک  دیدیم  مشچب  ار  هفوک  مدرم 
ره زا  رتهب  يو  دندیزگرب ، تفالخ  هب  ار  یلع  هنیدم  مدرم  هک  مه  زور  نآ  دوب ». دـنهاوخ  كدـنا  نارادنید  دـیآ  شیپ  ناحتما  زور  نوچ 

تـسا یناماسبان  راـچد  رـسارس  هک  ار  یعاـمتجا  تسا  راوشد  هزادـنا  هچ  هک  تسنادیم  دراد ، ور  شیپ  یتالکـشم  هچ  تسنادیم  یـسک 
رجاهم دید  نوچ  هحفص 119 ) . ) تفرگیمن هدیدان  ار  حالص  دوخ  شیاسآ  رطاخ  هب  هاگچیه  هک  دوب  یعقاو  یناملسم  وا  اما  دهد . ناماس 

ار یمدرم  تسناوتیمن  زگره  وا  دوب . ردپ  نیا  دنزرف  زین  نیـسح  تفریذپ . ار  يرادمامز  دندرک ، تعیب  يو  اب  دـندش و  درگ  وا  رب  راصنا  و 
هب يارب  هک  دوبن  ياهشیپ  تسایـس  وا  دـسرن . هجیتن  هب  شمایق  دوش و  هتـشک  ادابم  هکنیا  سرت  زا  دـنک ، اـهر  دنتـسه  وا  يربهر  دـنمزاین  هک 

راظتنا وا  نوچ  هدازآ  یناملـسم  زا  هک  درک  يراـک  ناناملـسم . راوخمغ  یناملـسم  دوب ، ناملـسم  دـشاب . هتـساخرب  تموکح  ندروآ  تسد 
رانک رد  راک  نایاپ  ات  دـندنبیم  وا  اب  هک  نامیپ  نیا  مکح  هب  هک  تساهنآ  رب  دورب و  نانآ  دزن  دریذـپب ، ار  مدرم  نیا  توعد  دـیاب  تفریم .

زا رگا  درکیم ، ادرف  زورما و  رگا  دـندرک . مامت  وا  رب  ار  تجح  دـندوب  هداتـسرف  يو  يارب  هک  رایـسب  ياـههمان  اـب  مدرم  نیا  دنتـسیاب . يو 
اب ام  فالتخا  يهطقن  تشاد ؟ یباوج  هچ  ادـخ  دزن  تشاذـگیم ، زاب  مدرم  رازآ  رد  ار  وا  ناراذـگراک  دـیزی و  تسد  دیـسرتیم و  گرم 

تـسایس يهدید  زا  نیـسح  مایق  هب  اهنآ  تساج . نیمه  رد  ناملـسم -  ریغ  ای  ناملـسم  زورما -  میدق و  ناسانـش  هعماج  ناخروم و  یـضعب 
نانع هللادبع  رتکد  يرصم  يهدروخلاس  داتـسا  اب  هک  ار  یبش  منکیمن  شومارف  تساوخیم . ار  نید  مایق  نیا  زا  وا  هک  یلاح  رد  دنرگنیم 
نیا دـمآ ، ناـیم  هب  نیـسح  تضهن  ـالبرک و  زا  نخـس  میدوب ، هتـسشن  ریازجلا  رد  ( 1  ) ناسملت رهـش  يهناخنامهم  نکلاب  رب  خـیرات ، داتـسا 
بقل نیـسح  هب  ارچ  تفگ « : ینخـس  هدیجنـسان  هچ  تسا ، هدرک  يرپـس  مالـسا  خـیرات  رد  ار  دوـخ  رمع  هـک  هدروخلاـس  ناملـسم  درمریپ 

هک نیمه  داد »!! نتـشک  هب  ار  دوخ  هک  دوب  زاورپ  دنلب  يدرم  وا  دشاب . نادیهـش  رالاس  هک  دسر  هچ  ات  تسین  دیهـش  وا  دناهداد ؟ ادهـشلاوبا 
مه دسح  هحفـص 120 )  ) زا هدیـسر  ماب  بل  رب  شرمع  باتفآ  هک  داتـسا  نیا  يهنیـس  هنافـسأتم  متـسناد  دروآ  نابز  رب  ار  ادهـشلاوبا »  » ماـن

داقع سابع  يرصم  روهشم  يهدنسیون  ار  ادهـشلاوبا  دراد .! رپ  یلد  ادهـشلاوبا  فلؤم ، زا  ادهـشلاوبا ، زا  شیب  و  تسین . یلاخ  دوخ  يهشیپ 
همجرت مه  یسراف  هب  درک . زاب  ییاج  نیشن  هعیش  ياههقطنم  اهروشک و  صوصخ  هب  یبرع و  یمالسا  ورملق  رسارس  رد  باتک  نیا  تشون .

وا مان  هب  باتک  هک  یـسک  زا  ات  تسا  داقع  رطاخ  هب  رتشیب  نانع  داتـسا  يهلگ  دش  مولعم  تفای . تشاد  هچنآ  زا  شیب  یترهـش  داقع  و  دش .
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نانع و داتـسا  مدید  نایاپ  رد  دـش ، هدیـشک  صاعنبا  رمع و  هیواعم و  نوچ  يوما  ياهتموکح  اههفیلخ و  هب  نخـس  يهلابند  هدـش . هتـشون 
هدرخ اـهگنج  نیا  هب  یهاوخ ، نید  هن  دـنرگنیم  ییاـشگروشک  يهدـید  زا  ـالبرک  ناورهن و  و  نیفـص ، لـمج ، ياـهگنج  هب  وا  نارکفمه 

. تسا نید  دنرگنیمن  نادب  هچنآ  دشاب و  هک  تروص  ره  هب  مه  نآ  تموکح -  دناهتخود -  مشچ  راک  يور  کی  هب  اهنت  نوچ  دنریگیم 
شیپ هچ  مورحم  تیرثکا  رـس  رب  دوش ، ظفح  دیاب  تسا  نکمم  هک  تروص  ره  هب  امرفنامرف  يهقبط  تردـق  دـنیوگیم  رگید  ترابع  هب  ای 
يراک نینچ  يارب  ار  نانآ  مدرم  نوچ  ارچ ؟ دـندوبن . تموکح  رکف  هب  نیـسح  شدـنزرف  یلع و  اما  تسین . ناشیا  يانتعا  دروم  ادـبا  دـیآ ،

مورحم نآ  زا  ار  نادنمتسم  درک و  تمسق  نارگناوت  رب  ار  ناناملسم  لاملا  تیب  نیشیپ  مکاح  دنتشون  نیسح  هب  هفوک  مدرم  دنتـساوخیمن .
نیا و  تسا ، هدـناوخ  رترب  ناناملـسم  برع و  رگید  زا  ار  دوـخ  قاقحتـسا -  نودـب  اـجیب و  برع -  زا  هریت  کـی  دنتـشون  وا  هـب  تخاـس .

تیاکـش تساوخیم . ار  نیمه  مه  وا  دورب . نایم  زا  اهتعدـب  نیا  ات  مینکیم  يرای  ارت  مه  ام  ییایب  دـیاب  وت  تسادـخ ، باتک  صن  فالخ 
دوبان ار  تعدب  هدنز و  ار  تنـس  دیاب  دش  ادـیپ  روای  رگا  درم . تنـس  دـش و  هدـنز  تعدـب  هک  دوب  نیا  هیواعم  تموکح  يهرود  زا  نیـسح 

دزیخرب و زاجح  ناگرزب  ربارب  ییاهنت  هب  دیابن  زین  دمحم  دوب  شیپ  رد  یسایس  يرگن  نایاپ  باسح  رگا  تسادخ . اب  دشاب ؟ هچ  نایاپ  درک .
. دـنزیخرب وا  يور  هب  دـنوش و  ادـج  وا  زا  ات  دـناجنرب  دوخ  زا  ار  ریبز  هحلط و  دـیابن  یلع  دراد ، هحفـص 121 )  ) زاب یتسرپ  تب  زا  ار  ناـنآ 

عالطا دوخب  تبـسن  دـیزی  يهنیک  زا  نیـسح  نیا  زا  هتـشذگ  رگید . زیچ  تسایر  تموکح و  باـسح  تسا و  يزیچ  نید  يوقت و  باـسح 
رگا دـنک و  تعیب  ات  نکم  اهر  ار  نیـسح  : » هک تشون  هنیدـم  رادـنامرف  هب  دوخ  تموکح  ياهزور  نیتسخن  رد  دـیزی  هک  هماـن  نآ  تشاد .
يارب تشک . دـهاوخ  ار  وا  هنیدـم  ای  دـنامب  هکم  رد  درادیمنرب . وا  زا  تسد  قشمد  مکاح  هک  دادیم  ناـشن  شکب ». ار  وا  دـنکیمن  تعیب 

عیاض هناخ  نیا  تمرح  نم  ندش  هتشک  اب  دنشکب و  ادخ  نما  مرح  رد  ارم  مسرتیم  هچ  منامیمن  هکم  رد  تفگ  ریبز  رسپ  هب  هک  دوب  نیمه 
قارع رد  دوخ  يزوریپ  هب  نانچ  نیـسح  مییوگب  هک  تسا  یخیراـت  ثداوح  لـیلحت  رد  ینیبدـب  اـی  يرکف و  هاـتوک  تیاـهن  نینچمه  دوش .

ار وا  هکم  رد  هک  يرطخ  ناـمه  تسنادیم  وا  تسین . نینچ  ادـبا  داد . تکرح  دوـخ  هارمه  ار  شیوـخ  دـنزرف  نز و  هـک  تـشاد  ناـنیمطا 
هکم مکاح  دننامب  هکم  رد  رگا  هک  توافت  نیا  اب  یلو  دمآ . دهاوخ  وا  ناگدـنامزاب  غارـس  هب  قارع ، هب  يو  نتفر  زا  سپ  دـنکیم  دـیدهت 

دید میهاوخ  هک  یتروص  رد  تشاد . دهاوخن  لابند  هب  یلمعلاسکع  هنوگ  چـیه  هعیاض  نیا  دـنکفایم و  نادـنز  هب  ای  دـشکیم و  ار  نانآ 
زکرم ناسملت  ( 1 ( ) هحفـص 122 . ) دوبن وا  دوخ  ندـش  هتـشک  رثا  زا  رتمک  داـهن  ماـش  هفوک و  عاـمتجا  رد  يو  نارهاوخ  نانخـس  هک  يرثا 

. دراد هنکس  نت  رازه  دصکی  دودح  ناوارف  ياهناتسغاب  ياراد  زبسرس  تسا  يرهش  تسا . مان  نیمه  هب  یتلایا 

(167 نارمع : لآ   ) مهبولق یف  سیل  ام  مههاوفاب  نولوقی 

يهناور ماما  يهمان  اب  ملـسم  دنرادن . لد  رد  ار  نآ  هک  دنیوگیم  يزیچ  نابز  هب  ( 167 نارمع : لآ   ) مهبولق یف  سیل  ام  مههاوفاـب  نولوقی 
لاف هب  ار  دمآ  شیپ  نیا  وا  دندرم ، وا  يامنهار  ود  تشگ و  یبآیب  یگنـشت و  راچد  رفـس  زاغآ  رد  دناهتـشون  ناخروم  هکنانچ  دش . هفوک 

هک درک  دیکأت  میرادن و  داقتعا  لاف  هب  تیب  لها  ام  هک  تشون  وا  خساپ  رد  نیسح  ماما  یلو  تساوخ ، افعتـسا  ع )  ) نیـسح زا  و  تفرگ ، دب 
هب هتسد  هتسد  نایعیش  درک . تنوکس  یفقث  يهدیبعیبا  نبا  راتخم  يهناخ  رد  دمآرد و  هفوک  هب  ملـسم  دهد . ماجنا  ار  دوخ  تیرومأم  دیاب 

ینس یعیـش و  ناخروم  دندرکیم . تعیب  دنتـسیرگیم و  نانآ  دناوخیم و  نانآ  يارب  ار  نیـسح  ماما  يهمان  وا  دندمآیم و  راتخم  يهناخ 
دـصکی نآ  زا  رتمک  هفوک و  مدرم  مامت  رتشیب  مقر  دناهتفر . هغلابم  هار  هب  یـضعب  دناهتفگ و  نخـس  فالتخا  هب  ناگدـننک  تعیب  رامـش  رد 

راگزیهرپ و یناملسم  دوب . هلاس  تشه  تسیب و  تیرومأم  نیا  ماگنه  هب  ملسم  تسا . رفن  رازه  هدزاود  مقر  نیرتمک  رازه و  داتـشه  رازه و 
يهتفگ نید و  تاررقم  تیاـعر  هک  دـقتعم  ناـنچ  نآ  یناملـسم  هحفـص 123 ) . ) تشاد یگدـنزارب  ماـن  نیا  يارب  تقیقح  هب  هک  لدـکاپ 
هکناـنچ تسا -  هدرک  یهن  ار  رورت )  ) یناـهگان لـتق  ربـمغیپ  نوـچ  هک  سب  نیمه  وا  يرادنید  رد  درمـشیم  رتمهم  زیچ  ره  زا  ار  ربـمغیپ 

تـسناوتیم یناـسآ  هب  هک  ار  داـیز  رـسپ  دـماین و  نوریب  کیرـش  يهناـخناهن  زا  و  داد ، تسد  زا  ار  تصرف  نیرتـهب  يو  تفگ -  مهاوخ 
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هب ملـسم  دندوب . هداد  يو  هب  هک  دوب  یـسایس  تیرومأم  نیتسخن  نیا  یفرط  زا  دـشاب . هداهنن  اپ  ریز  ار  مکح  نیا  تمرح  ات  تشکن . دـشکب 
زا کی  چـیه  رد  دوب . هلاس  تشه  نسح  شیومعرـسپ  اب  هفوک  نایهاپـس  تنایخ  یلع و  شیومع  ندـش  هتـشک  قارع و  ياهیریگرد  ماگنه 

، ددنبب ینامیپ  یناملـسم  درکیمن  نامگ  دوب  هدرکن  یگدـنز  یگنرود  قافناب و  زگره  نوچ  تشادـن و  روضح  گنرینرپ  ياههنحـص  نیا 
. دسر هچ  ناملـسم  رازه  اههد  ناناملـسم و  هب  ات  دربیمن  ینامگ  نینچ  ناملـسم  کی  يهرابرد  دنکن . افو  تسا  هتـسب  هک  يدـهع  هب  سپس 
هک نت  رازه  نیدنچ  نیا  درکیمن  رواب  دادیم  ماجنا  ار  نامه  تفگیم  هچ  ره  تشاد و  لد  رد  هک  دوب  نامه  تفگیم  هچ  ره  دوخ  نوچ 

هچنآ دیاب  هک  دوب  ياهداتسرف  دنوش . هدنکارپ  يو  درگ  زا  يزور  دننزیم  رانک  ار  رگیدکی  وا  اب  تعیب  رطاخ  هب  ناجیهاب  هناقاتـشم و  نینچ 
شوگ رهش  نیا  مدرم  یتسارب  تشون « : نیسح  هب  دید  ار  رهش  مدرم  لابقتسا  یتقو  درک . نینچ  دهد و  شرازگ  دوخ  يومعرسپ  هب  دیدیم 

میب نایفوک  زا  ار  نیـسح  سابع ، رـسپ  مینیبیم  هک  یلاح  رد  دش . قارع  يهناور  زاجح  زا  نیـسح  و  دـناوت ». ندیـسر  راظتنا  رد  نامرف و  هب 
رب اهراب  هدومزآراـک . ياهشیپ  تسایـس  هدروخلاـس و  دوب  يریپ  ساـبع  رـسپ  نوچ  ارچ ؟ زیهرپب ! هفوک  هب  نتفر  زا  تفگیم  وا  هب  دادیم و 

تسنادیم تخانـشیم و  کین  ار  هفوک  مدرم  صوصخ  هب  دیدیم . یبوخ  هب  ار  راک  يور  ریز و  دوب و  هدرک  تموکح  یمالـسا  ياهرهش 
دش راچان  هحفص 124 )  ) يراد شیوخ  ياوقتاب  درم  نانچ  ات  دندرک  یلع  لد  رد  ینوخ  هچ  تسنادیم  دناهقردب . دب  لابقتسا و  شوخ  هچ 

لاجم ار  وا  نمـشد  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  وا  هنوگچ  دوب  هدید  دهاوخب . ار  شیوخ  گرم  ادـخ  زا  دـنک و  هلگ  نانآ  زا  ربنم  زارف  رب  راب  دـنچ 
رد ار  وا  دنتخات و  وا  رب  ماجنارـس  هنوگچ  دوب  هدید  درب . تراغ  ناناملـسم  رب  دزاتب و  يو  یهدـنامرف  ورملق  رب  رانک  هشوگ و  زا  هک  دـنداد 
وا نمشد  هب  ناهن  رد  دنتفرگ و  ار  نسح  شدنزرف  درگ  اراکـشآ  هنوگچ  هک  دوب  هدید  سپـس  دندناتلغ . نوخ  كاخ و  هب  دجـسم  بارحم 
هب تسیرگنیم و  ار  هدنیآ  لاح و  هتشذگ و  دادیم  رظن  یتقو  وا  میتسرفیم . وت  دزن  هتسب  تسد  ار  نسح  یهاوخیم  رگا  هک  دنتـشون  همان 

نخـس دوـخ  ياههدـهاشم  زا  دـندادیم ، رظن  دـندیدیم و  هـچنآ  رد  رواـشم  ود  ره  نـیا  نـکم . داـمتعا  قارع  مدرم  هـب  تـفگیم  نیـسح 
تــشذگیم وا  يور  شیپ  هچنادــب  يرگید  تـفرگیم و  رظن  رد  ار  نرق  عـبر  کـی  ياهدادــیور  یکی  هـک  تواـفت  نـیا  اـب  دــنتفگیم ،

هحفص 125) . ) تسیرگنیم

(12 هبوت :  ) مهدهع دعب  نم  مهنامیا  اوثکن 

دیزی دیـسر ، قشمد  هب  هفوک  ياـههمان  نوچ  دنتـسکش . شیوخ  دـهع  زا  ار  دوخ  ياهدـنگوس  ( 12 هبوت :  ) مهدـهع دـعب  نم  مهنامیا  اوثکن 
رد هیواعم  رگا  تفگ  وا ، یمور  رواشم  نوجرس  دناهتشون ، ناخروم  یضعب  تسیچ ؟ هراچ  هک  درک  تروشم  دوخ  نایفارطا  اب  دش و  نارگن 

قارع رد  رگا  هک  داد  ناشن  وا  هب  هیواعم  زا  ياهمان  نوجرـس  مریذـپیم . ار  وا  نخـس  تفگ  ییوگیم ؟ هچ  دـهد  يروتـسد  وت  هب  هراـب  نیا 
ناتـساد نینچ  نتخاس  اب  هک  تسادـیپ  ( 1  ) دراپـسب تسا  هرـصب  مکاح  هک  دایز  رـسپ  هللادیبع  هب  ار  هفوک  دـیاب  دـیزی  دـیآ ، شیپ  يراوشد 

. تسنادیم زین  ار  دوخ  گرم  زا  سپ  ياههثداح  یتح  وا  هک  دنهد  ناشن  نانچ  اهراک  رد  ار  هیواعم  ینیبشیپ  تیارد و  نازیم  دناهتـساوخ 
رـسب هرـصب  رد  تقو  نیا  رد  هک  ار  هللادیبع  وا  هتـساوخ و  رظن  هراب  نیا  رد  نوجرـس  زا  دـیزی  هک  تسا  نیا  دـسریم ، رظن  هب  تسرد  هچنآ 

تشون دایز  رـسپ  هب  تفریذپ و  ار  يأر  هحفـص 126 )  ) نیا دیزی  تسا . هدرک  داهنـشیپ  يو  هب  تشادن ، یبوخ  يهنایم  وا  اب  دـیزی  دربیم و 
ره ای  نوجرس  دیزی ، رواشم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دنک . مارآ  ار  رهـش  نآ  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دوشیم و  هدرپس  ودب  زین  هفوک  تموکح  هک 

مکاـح هیواـعم  یلع و  تموکح  رد  اـهلاس  هک  دوـب  هدـش  تیبرت  يردـپ  تسد  ریز  دـیبع  تسا . هدرکن  هابتـشا  هراـب  نیا  رد  دوـب  هک  سک 
زا دـیاب  دـناباوخب  ار  یبوشآ  هکنیا  يارب  تسنادیم  تشاد . یهگآ  هفوک  هرـصب و  ياهیدنبهتـسد  زا  سک  ره  زا  رتهب  دوب . قارع  ياـهرهش 

دوب هدش  گرزب  یسایس  طیحم  نینچ  رد  دیبع  دشکب . ار  یسک  هچ  دنکفا و  نادنز  هب  ار  هک  دتـسرفب ، سوساج  اجک  هب  دنک ، عورـش  اجک 
ار وا  یـسانش  عقوم  یکریز و  هک  درب  راـک  هب  ار  یـشور  هفوک  هب  دورو  ماـگنه  تشاد . عـالطا  تموکح  عون  نیا  تاـیئزج  زا  یبوـخ  هب  و 

مدرم زا  یهورگ  اب  درکن . راتفر  هدمآ  شکرس  یتلایا  نتخاس  مارآ  يارب  تسا و  ماش  يهفیلخ  يهداتـسرف  هک  یمکاح  دننام  وا  دناسریم .
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نیسح دنتشادنپ ، رهش  مدرم  دمآرد  هفوک  هب  نوچ  دیچیپ و  ار  دوخ  تروص  رس و  دسرب ، رهـش  هب  هکنآ  زا  شیپ  دش . هفوک  يهناور  هرـصب 
اجنیا يدمآ ! شوخ  ربمغیپ  رـسپ  دنتفگیم  دنتـساخیم و  اپرب  مدرم  دیـسریم  هک  اج  ره  هب  تسا . هدـمآ  نانآ  يوس  هب  هک  تسا  یلع  نبا 
دادـعت زا  تسناد . ار  هفوک  تیعقوم  یتمحز  چـیهیب  راک  زاغآ  رد  وا  بیترت  نیا  هب  دنتـسه  وت  رظتنم  نامرف  هب  شوگ  هداـمآ و  ياهرکـشل 
هللادیبع تسین و  نیسح  وا  دنتسنادیم  هفوک  مدرم  رگا  کش  نودب  دش . علطم  ناهاوخاوه  نیا  یگدامآ  نانآ و  نارس  نیسح ، ناهاوخاوه 

نانآ هب  ار  دوخ  دیـسرن  یتموکح  خاک  لخاد  هب  ات  وا  اما  دنتخاسیم ، ار  شراک  رهـش  لخدـم  رد  دـندادیمن و  ناما  وا  هب  تسا  دایز  رـسپ 
مدرم تقو  نآ  تسا . دایز  رـسپ  هللادـیبع  امـش  ریما  نیا  دـیوش ! رود  دز ، گناب  وا  ناـهارمه  زا  یکی  دیـسر  رـصق  هب  هک  نیمه  دناسانـشن .
غیرد وس  کی  زا  تسا . هدمآ  ناشیا  ندیبوک  مهرد  يارب  هک  تسا  نامه  دناهر  نانآ  گنچ  زا  یناسآ  نیا  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  دنتـسناد 
وربور شوهاـب  رگهلیح و  ینمـشد  هچ  اـب  دنتـسناد  رگید  يوس  زا  دـناهداد و  تسد  زا  ار  هداـمآ  یتـصرف  هحفـص 127 )  ) هچ هک  دندروخ 

درگ هفوک  رد  شیدنارود  نادراک و  مدرم  نت  دـصناپ  ای  نت و  رازه  ود  دـندرک  تعیب  ملـسم  اب  هک  نت  رازه  هدزاود  ياج  هب  رگا  دـناهدش .
هب دننک و  سیسأت  ار  یلع  لآ  تموکح  دنشکب و  دننک و  ریگتسد  ار  دایز  رسپ  دنریگارف ، ار  رصق  گنردیب  تسیابیم  دوب ، رضاح  ملـسم 
زا دندوب . یمدرم  تسد  هچ  زا  ناگدننک  تعیب  هک  تسناد  ناوتیم  ینیشنبقع  نیمه  زا  اما  تسا . دنچ  راک  يانهپ  هک  دنهد  ناشن  قشمد 

رگید يوس  زا  میربیم . ارت  راظتنا  میوشیمن و  رـضاح  وا  زامن  هب  مینکیمن ، نمجنا  ریـشب  نبا  نامعن  اب  هک  دنتـشونیم  نیـسح  هب  وس  کی 
يدرم ریـشب  رـسپ  دوب . مکاح  ود  ره  يهیحور  بسانم  لـمعلاسکع  ود  ره  نوچ  ارچ ؟ دـندش . هریذـپ  یناـسآ  هب  نینچ  نیا  ار  داـیز  رـسپ 

لدتخـس و دوب  يدرم  داـیز  رـسپ  هک  یلاـح  رد  دـیالاین ، نوخ  هب  ار  دوخ  تسد  تساوخیم  دوب و  راـک  هظحـالم  وجشمارآ و  وخمرن ،
باتک نیمه  ياج  دنچ  رد  هکنانچ  میاهدناوخ و  مدرم  نیا  خیرات  رد  اهراب  هکنانچ  و  دیـشخبیمن ، نمـشد  رب  هک  تشذـگیب  راوخنوخ و 

يراـتفر تشرد  دـندادیم  ناـشن  یمرن  ناـشیا  اـب  هک  ناـنآ  لـباقم  رد  دـندوب و  ناوتاـن  راکمتـس  ناریما  ربارب  هفوک  مدرم  دـش ، هتـشون  زین 
ص 239. ج 7 ، يربط ، ( 1 ( ) هحفص 128  ) نیکسم زجاع و  هچ  ره  هاوخدب  ملاظ و  هاوخدب  ملاظ و  هچ  ره  نیکسم  زجاع و  دندرکیم :

( فیرش ثیدح   ) کتفلا دیق  نامیالا 

اب هاتوک و  ياهبطخ  اب  دوب  هتخومآ  شردپ  زا  هکنانچ  تفر و  دجـسم  هب  دایز  رـسپ  بش  نآ  دادماب  فیرـش ) ثیدح   ) کتفلا دـیق  نامیالا 
زا دـننک  ینامرفان  رگا  هک  داد  میب  ار  نانآ  داهنیم ، ینآ  قیمع و  يرثا  رواـبدوز  رکفیب و  مدرم  ناـنچ  يهیحور  رد  هک  هدـنبوک  یتاراـبع 

هلحم ره  نایادخدک  هک  داد  نامرف  سپـس  دش . دنهاوخ  دـنمهرهب  وا  ياهـششخب  زا  دنـشاب ، نامرفب  شوگ  رگا  تشذـگ و  دـهاوخن  ناشیا 
هاگیفخم هک  دوب  نیا  شراک  نیمود  دنزن . رس  یفالخ  یسک  زا  هک  دنـشاب  بظاوم  دنزاس و  هدامآ  اههبیرغ  زا  یتسرهف  دننک و  یگدیـسر 

تفگ داد و  وا  هب  مهرد  رازه  هس  دـیبلط و  ار  ماـن  لـقعم  ياهدـنب  دزاـسب . ار  شراـک  دوش ، راـکب  تسد  هکنآ  زا  شیپ  اـت  دـنادب  ار  ملـسم 
هب اهزور  نینچ  رد  ملسم  منادیم  منایعیش و  زا  يدرم  وگب  وا  هب  یتفای  ار  یسک  نینچ  نوچ  يوش و  انشآ  ملـسم  ناوریپ  اب  ات  نک  شـشوک 

نانچ يارب  تیرومأـم  نیا  دـنک . فرـصم  دوخ  نمـشد  اـب  گـنج  رد  ار  نآ  اـت  مهدـب  وا  هب  ار  لوپ  نیا  مهاوخیم  تسا . جاـتحم  کـمک 
نبا ملسم  دوخ  هحفص 129 )  ) تیرومأم ماجنا  يارب  وا  دندوب و  روهشم  هفوک  رد  هعیـش  ناگرزب  زا  نت  دنچ  دوبن . راوشد  نانچ  یـسوساج 

زا تساوخ  يو  زا  دناسانش و  تیب  لها  نایعیش  زا  ار  دوخ  تفر و  وا  دزن  دجسم  رد  درک . باختنا  دوب  اسراپ  دهاز و  يدرم  هک  ار  هجسوع 
هدیدرگ تیب  لها  نایعیش  زا  يدرم  بیصن  یقیفوت  نینچ  هک  درک  رکش  ار  ادخ  هجسوع  رـسپ  دسر . وا  روضح  هب  ات  دبلطب  یتصخر  ملـسم 

دمآ تفر و  وا  يهناخ  هب  يزور  دنچ  دهدن و  ربخ  یسک  هب  ارجام  نیا  زا  دراد و  هدیـشوپ  ار  دوخ  راک  هک  داد  دنگوس  ار  وا  سپـس  تسا .
ملسم دزن  ار  وا  هجسوع  رسپ  دعب  ياهزور  دروخ . دنگوس  هلمج  نیا  رب  لقعم  دریگب . تصخر  يو  يارب  ملـسم  زا  دناوتب  وا  ات  دشاب  هتـشاد 
نامه رد  دربیم . رـسب  اجک  رد  لـیقع  رـسپ  هک  تسناد  داـیزنبا  بیترت  نیا  هب  درک . تعیب  يو  اـب  تفرگ و  وا  زا  ار  لاـم  نآ  ملـسم  درب و 
يدرم کیرش  تفر . روعا  نبا  کیرش  يهناخ  هب  راتخم  يهناخ  زا  ملـسم  تفریم  هجـسوع  نبا  ملـسم  دزن  دایز  رـسپ  سوساج  هک  اهزور 
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هب ماگنه  بش  هک  داد  ماغیپ  وا  هب  تسا  رامیب  کیرـش  دینـش  نوچ  و  داهنیم . رایـسب  تمرح  ودب  دایز  هللادـیبع  دوب و  سانـشرس  گرزب و 
دزن دیسر و  نم  يهناخ  هب  نوچ  ینامب . هناخناهن  رد  دیاب  وت  دیآیم ، نم  ندیدب  درم  نیا  تفگ  ملسم  هب  کیرش  دمآ . دهاوخ  يو  تدایع 

هب دایز  رـسپ  درک ، لوبق  ملـسم  مهاوخب . بآ  نم  هک  تسا  یماگنه  وت  ندـمآ  نوریب  تقو  يزاسب . ار  شراک  يزاتب و  يو  رب  تسـشن  نم 
اما دیآ  نوریب  هناخناهن  زا  هدیشک  ریشمش  اب  ملسم  هک  دوب  رظتنم  تساوخ و  بآ  کیرش  تخادرپ . وگتفگ  هب  وا  اب  دمآ و  کیرـش  يهناخ 
دنچ ار  تیب  نیا  نوچ  يربیم ؟ راظتنا  ارچ  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  هک  دناوخ  یتیب  دورب ، تسد  زا  تصرف  دیسرت  کیرـش  درکن . نینچ  وا 
یناه دیوگیم  کیرش  هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  دیسرپ  دشاب . يربخ  هدرپ  تشپ  ادابم  هک  دیـسرت  دش و  نارگن  دایز  رـسپ  دنار  نابز  رب  راب 

نایذـه و نامه  رثا  رب  یناوخ  رعـش  نیا  هدـش و  نایزه  راچد  تسا و  راـمیب  وا  تفگ  دوب  کیرـش  يهناـخ  رد  تقو  ناـمه  هک  هورع  رـسپ 
کیرش دایزنبا ، نتفر  زا  سپ  تفر . هحفص 130 )  ) نوریب هناخ  نآ  زا  تساخرب و  دادن و  تسد  زا  ار  طایتحا  دایز  رسپ  اما  تسا . يرامیب 

هب ار  یــسک  ناــمیااب  درم  هـک  تـسا  هدــش  تـیاور  ربــمغیپ  زا  هـک  یثیدــح  رطاــخ  هــب  داد  خــساپ  ملــسم  یتــشکن  ار  وا  ارچ  دیــسرپ 
بیترت نیا  هب  يدوب . هتـشک  ار  يراکم ، يراکمتـس ، يرجاف ، یقـساف ، یتشکیم  ار  وا  رگا  يراب  تفگ  یناـه  ( 1 . ) دشکیمن ( رورت ) کتف

هب اهنت  تسج ، نوریب  دوب  هدـمآ  اجنادـب  دوخ  ياپب  هک  ياهکلهم  نانچ  زا  کیرـش  یناه و  یلع و  نبا  نیـسح  ملـسم و  نمـشد  نیرتگرزب 
رطاـخ هب  تساوخن  دیـشیدنایمن  رگید  يزیچ  هب  نید  ماـکحا  تسرد  يارجا  هب  زج  هک  داـقتعا ، كاـپ  نیدـکاپ و  یناملـسم  هکنیا  رطاـخ 

وا و يهدنیآ  مکح  نیا  تیاعر  اب  دنچ  ره  دـنک ، ضقن  ار  نید  ماکحا  زا  یمکح  تشاد  هدـهعب  هک  یتیرومأم  رد  يزوریپ  دوخ و  تمالس 
هکنآ زا  سپ  دناهتـشون  تشذگرد . سپـس  دوب و  هدنز  هعقاو  نیا  زا  سپ  دنچ  يزور  کیرـش  دـتفا . رطخب  تسا  هداتـسرف  ار  وا  هک  یـسک 
نوریب هناخناهن  زا  ملسم  هک  دوب  نآ  رطاخ  هب  درکیم  ررکم  ار  رعش  نآ  کیرش  هک  بش  نآ  دنتفگ ، وا  هب  تشک  ار  یناه  ملسم و  دایزنبا 

یناتـسروگ رد  دایز  مردپ  ربق  هک  دوب  نیا  هن  رگا  دـناوخ و  مهاوخن  زامن  یقارع  چـیه  يهزانج  رب  رگید  ادـخ  هب  تفگ  دـشکب . ارت  دـیآ و 
یناه يهناخ  هب  ملـسم  کیرـش  گرم  زا  سپ  (. 2 . ) دـننک ربق  شبن  ار  وا  متفگیم  تسا  هدـش  هدرپس  كاخب  اـجنآ  رد  کیرـش  هک  تسا 
جراـخ اـجنآ  زا  همه  زا  سپ  تفریم و  یناـه  يهناـخ  هب  مدرم  يهمه  زا  شیپ  زور  ره  دیـسر و  يو  روضح  هب  اـجنآ  رد  زین  لـقعم  تفر .

هب ار  اهربخ  نیا  و  تفاییم ، لماک  عالطا  دـنتفرگیم  هک  یتامیمـصت  نانآ و  دادـعت  وا و  نایعیـش  ملـسم و  راـک  زا  بیترت  نیا  هب  دـشیم .
ار یناه  تخادرپ . راک  هب  وا  ناراداوه  ناراـی و  نارـس  زا  عـالطا  ملـسم و  هحفص 131 )  ) هاگیفخم نتـسناد  اب  دایز  رـسپ  دادیم . هللادیبع 
اب ندش  ورهبور  اب  یلو  درک  راکنا  ار  زیچ  همه  ادتبا  یناه  تسا . هداد  هار  دوخ  يهناخ  هب  ار  ملـسم  ارچ  هک  درک  تساوخزاب  وا  زا  دیبلط و 

نوـچ و  ییوـت ! هک  یقفاـنم  گرزب  مسانـشیم ! يرآ  تفگ  یـسانشیم ؟ ارم  یناـه  تفگ  داتـسیا و  وا  يور  شیپ  لـقعم  دـنامرد . لـقعم 
ار يو  مدرگزاـب  هک  نونکا  مه  دـمآ و  نم  يهناـخ  هب  ربخیب  وا  ماهدـناوخن . ماهناـخ  هب  ار  ملـسم  نم  تفگ  تسا  هدـیافیب  راـکنا  تسناد 

دوب نکمم  درکیم  اهر  ار  یناه  هللادیبع  رگا  دش . یهاوخن  اهر  ینکن  میلست  ار  وا  ات  تفگ  تفریذپن و  دایز  رـسپ  یلو  درک . مهاوخ  نوریب 
نکمم ریغ  یناه  يارب  تشاد  رارـصا  نآ  رد  هللادیبع  هک  فیلکت  نانچ  نتفریذپ  اما  دیوگ . كرت  ار  يو  يهناخ  ات  دهاوخب  ملـسم  زا  یناه 
یگنن و  دـنک . میلـست  وا  نمـشد  هب  درادرب و  شیوخ  يهرفـس  رـس  زا  ار  دوخ  نامهم  تسناوتیمن  زگره  مرتحم  سانـشرس و  یخیـش  دوب .

دنکن و یتخسرس  یناه  دیاش  ات  دنتشگ  یجنایم  نت  ود  کی  دش و  رایسب  وگتفگ  درخب . دوخ  يهلیبق  ناگدنامزاب و  دوخ و  يارب  ار  گرزب 
تفوک و وا  تروص  هب  تشاد  تسد  رد  هک  ییاصع  اب  تساوخ و  دوخ  دزن  ار  وا  دایزنبا  تفریذـپن . وا  یلو  دراپـسب ، دایزنبا  هب  ار  ملـسم 

نایجحذم تشک . ار  یناه  دایز  رسپ  هک  دیـسر  جحذم  يهلیبق  هب  ربخ  دنزاس . ینادنز  ار  وا  داد  روتـسد  سپـس  درک . یمخز  ار  وا  يهرهچ 
مدرم نیا  هب  ار  ارجام  سپس  تسا  هدنز  هک  نیبب  ار  یناه  ورب و  تفگ  دیبلط و  ار  یضاق  حیرـش  دیـسرت و  دایز  رـسپ  دنتفرگ . ار  رـصق  درگ 
تـسا هدنز  یناه  هک  تفگ  هزادنا  نیمه  دش  وربور  مدرم  اب  یتقو  یلو  دید ، دولآ  نوخ  حورجم و  ار  یناه  تفر و  نادنز  هب  حیرـش  وگب !

، داد هتخورف  ایند  هب  نید  ناملـسم  یـضاق  هک  یـصقان  تداهـش  اب  بیترت  نیا  هب  دـندش . هدـنکارپ  مه  اـهنآ  دـیدرگرب و  دوخ  ياـههناخ  هب 
رـسپ نارومأم  زا  دـنچ  ینت  زج  دـندوب ، هتفرگ  ار  رـصق  درگ  مدرم  نیا  هک  زور  نآ  تفر . یناـه  ملـسم و  ناراداوه  تسد  زا  رگید  یتصرف 
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اج ره  هک  تسا  یعیبط  يرما  نیا  اما  دیـسریم . نایاپ  هب  هللادیبع  راک  دنتـشاد  يریبدـت  هحفص 132 )  ) رـصتخم رگا  دوبن . وا  اب  یـسک  دایز 
ملسم دش ، رـشتنم  رهـش  رد  یناه  ندش  ینادنز  يریگتـسد و  ربخ  هک  نیمه  دنکیم . رارف  قطنم  لقع و  زیچ  ره  زا  شیپ  دیآ ، مهارف  اغوغ 
هاگآ ار  مدرم  ات  داتـسرف  ار  دوخ  نایچراج  سپ  دنک . زاغآ  ار  گنج  دیآ و  نوریب  هاگناهن  زا  دیاب  تسین و  زیاج  گنرد  رگید  هک  تسناد 

. دندوب هدـمآ  درگ  فارطا  ياههناخ  یناه و  يهناخ  رد  نت  رازه  راهچ  دـندوب  هدرک  تعیب  وا  اب  هک  نت  رازه  هدـجه  زا  دناهتـشون  دـنزاس .
ار هتسد  ره  درک و  میسقت  ییاههتسد  هب  ار  نانآ  ملسم  دنتـشگ . مهارف  وس  ره  زا  ملـسم  نارای  دنداد و  ( 3 «) تما روصنم  ای  » راعش نایچراج 

اجنآ نامجاهم  هک  تعاس  نیا  رد  دناهتشون  هکنانچ  دندش . هناور  دایزنبا  رصق  هب  تیعمج  نیا  زا  ياهتسد  درپس . هعیش  ناگرزب  زا  یکی  هب 
دندرک هرصاحم  ار  رصق  هک  مدرم  نیا  رگا  دندوب . اجنآ  رد  دایزنبا  يهداوناخ  هفوک و  نارس  زا  نت  تسیب  رادساپ و  نت  یس  اهنت  دندیـسر 

مد نامه  دیاب  دوب  نانآ  رـس  رب  هدومزآراک  یناهدـنامرف  رگا  ای  دنتـشاد ، ياهرهب  ریبدـت  یـشیدنا و  تبقاع  زا  رگا  ای  دـندوب ، گنج  نادرم 
هک دنتـسه  یمدرم  هتـسد  نامه  زا  نانیا  دـیاهدناوخ  اهراب  ماهتفگ و  اهراب  هکنانچ  نکل  دـنروآرد . اـپ  زا  ار  داـیز  رـسپ  دـنریگب و  ار  رـصق 
هک هفوک  ناگرزب  نت  یـس  زا  دید  راتفرگ  ار  دوخ  دایز  رـسپ  یتقو  دنـشیدنایم . دناهدرک  هچنآ  يهرابرد  سپـس  دـننکیم ، يراک  تسخن 

ریبدتیب و مدرم  دنتسنادیم  دندوب  هدید  راک  ینادرم  هک  نانآ  دننک . هدنکارپ  ار  تیعمج  ات  داتـسرف  مدرم  نایم  ار  دنچ  ینت  دندوب  وا  درگ 
؟ دـینکیم هچ  دـیهاوخیم ؟ هچ  مدرم  يا  تفگ  تفر و  یهورگ  دزنب  اهنآ  زا  کـی  ره  تشادزاـب . ناـجیه  زا  ناوتیم  هنوگچ  ار  رگبوشآ 

هفوک هب  هاپـس  نیا  ياپ  رگا  داتفارد . ناوتیمن  ماش  رکـشل  اب  دـینادیمن  رگم  دنـسریم . ادرف  ماـش  هحفص 133 )  ) نایهاپـس دینادیمن  رگم 
زاجح و نارگن  تختياپ و  راتفرگ  نونکا  مه  ماش  رکشل  دنک  رکف  هک  دوبن  یـسک  هظحل  نآ  رد  دروآیمرب . امـش  راگزور  زا  رامد  دسرب 

دهاوخن هفوک  هب  رگید  هام  کی  ات  دـتفا  هارب  دـشاب و  هدامآ  يرکـشل  نینچ  هک  مه  ضرف  رب  و  تسا . نایغط  يهداـمآ  طاـقن  رگید  رـصم و 
یشیدناریخ مه  رگا  دزاس . علطم  ار  نانآ  هک  دوب  یسک  بوشآ  نآ  رد  هن  دنتسنادیم و  رکفیب  مدرم  نآ  هن  ار  هداس  باسح  نینچ  دیـسر .

هناخ زا  ناردام  ناردـپ و  وس  ره  زا  داتفا و  رگراک  قفانم  فارـشا  اـههدازناخ و  اـهناخ و  نیا  دـیدهت  دـنریذپب . دوبن  مولعم  تفگیم  دوب و 
نیا رد  هک  هچ  وتب  تفگیم  دیدیم  ار  دوخ  دنزرف  سک  ره  دـندناشکیم . هناخ  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  يراز  هیرگ و  اب  دـنتخاتیم و  نوریب 

دندیـسرت و یتسار  مه  ياهدـع  دـید ؟ دـهاوخ  ینایز  هچ  وت  نتفرن  زا  تسا . سب  ملـسم  يرای  يارب  مدرم  همه  نیا  ینک ؟ تکرـش  گـنج 
نت یس  زج  هاگماش  دندوب  هتسب  نامیپ  ملـسم  اب  دوخ  ناج  رـس  رب  هک  یمدرم  نت  رازه  هدجه  زا  هک  دش  نیا  هجیتن  دندرک . یلاخ  ار  نادیم 

ص ج 7 ، يربط ، ) کتفلا دیق  نامیالا  ( 1 ( ) هحفـص 134 . ) تشادن هارمه  ار  دوخ  نارای  زا  نت  کی  دناوخ  ار  ماش  زامن  نوچ  دنامن و  وا  اب 
قح وا  هاوخنوخ  دوش  هتشک  مولظم  یسک  هاگ  ره  هک  تسا  ذوخأم  ارـسا ، هروس  يهیآ 35  زا  راعش  نیا  ( 3 . ) ج 249،7 يربط ، ( 2 (. ) 248

. تسا روصنم  وا  انامه  دزرون  فارسا  نتشک  رد  دریگب  ار  وا  ماقتنا  دراد 

(105 هبوت :  ) مکلمع هللا  ریسف  اولمعا  لق  و 

مدرم هوبنا  زا  نانچ  وا  ناهارمه  دایز و  رـسپ  دنیبیم . ار  امـش  رادرک  ادخ  يدوزب  دـینکب  وگب ! ( 105 هبوت :  ) مکلمع هللا  ریـسف  اولمعا  لق  و 
. دنیآ نوریب  خاک  زا  دندرکیمن  تأرج  مه  زاب  اهادصورس  ندش  شوماخ  ملسم و  درگ  زا  نانآ  ندش  هدنکارپ  زا  سپ  هک  دندوب  هدیـسرت 
. دنزاسب ار  ناشراک  دنروآ و  نوریب  هاگهانپ  زا  ار  نانآ  دنهاوخیم  دـناهدرب و  راکب  یگنج  يهلیح  وا  ناهارمه  ملـسم و  دـندرکیم  نامگ 

نادنچ نانآ  اما  دنداتسرف ، وج  وتسج  هب  ار  ناراد  لعشم  دیآیمن  ناشیا  تقورس  هب  یسک  دندید  تشذگ و  بش  زا  یـساپ  هکنآ  زا  سپ 
هفوک مدرم  هک  تفای  نانیمطا  نوچ  دایزنبا  تسین . ام  فارطا  یـسک  دنداد ، ربخ  هللادیبع  هب  دنتـشگرب و  دـنتفای . رتمک  دنتـسج ، رتشیب  هک 

رد ار  نتفخ  زامن  دـیاب  هک  دـنهد  ربخ  مدرم  هب  ات  داتـسرف  رهـش  ياههچوک  هب  ار  دوخ  ناـیفارطا  زا  نت  ود  دـناهدرک ، یلاـخ  ار  ملـسم  درگ 
ربنم هب  دایز  رـسپ  دش . رپ  مدرم  زا  دجـسم  هک  تشذگن  يرید  تسین . یناما  وا  يارب  دوشن  رـضاح  دجـسم  رد  یـسک  ره  دنرازگب . دجـسم 

درک و اپب  رهـش  نیا  رد  یبوشآ  هچ  درخیب  هحفص 135 )  ) نادان لیقع  رسپ  دیدید  مدرم  :» تفگ نارـضاح  عیمطت  دیدهت و  نمـض  تفر و 
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علطم ار  تموکح  دنادب و  ار  وا  ياج  ناهن  سک  ره  دهد ، هانپ  دوخ  يهناخ  هب  ار  درم  نیا  سک  ره  دینادب  دز ؟ مهب  ار  رهش  تینما  هنوگچ 
ملسم رگا  دنیشنب ، تیازع  هب  تردام  میمت ! نب  نیصح  :» تفگ درک و  دوخ  يهطرش  سیئر  هب  ور  سپس  دوب .» دهاوخ  حابم  شنوخ  دزاسن ،

دناوخ و ار  ماش  زامن  نوچ  ملـسم  !« ینک شیتفت  ار  اجنآ  يورب و  هفوک  ياههناخ  زا  ياهناخ  ره  هب  يراد  تصخر  وت  دزیرگب ! وت  گنچ  زا 
رد نارذگهار و  بقارم  هک  دید  دوخ  هار  رـس  رب  ار  یهورگ  دروآ  ور  فرط  ره  هب  دش . نادرگرـس  هفوک  ياههچوک  رد  دـید  اهنت  ار  دوخ 
هک ادخ  هناخ  زا  تسشن و  ياهناخ  رد  رب  یگتسخ  تدش  زا  هچوک  نآ  رد  تفر . تسبنب  ياهچوک  هب  ماجنارـس  دنتـسه . وا  يوج  وتسج 

هناخ نآ  رد  رب  وا  ندـنام  اریز  دورب  دوخ  يهناخ  هب  تساوخ  وا  زا  نز  دیـشون ، بآ  هکنآ  زا  سپ  دـیبلط . بآ  تشاد  مان  هعوط  دوب و  ینز 
درب نوردب  ار  وا  دوب  (ع) یلع نایعیش  زا  هک  نز  دناسانش و  هعوط  هب  ار  دوخ  راچان  ملسم  تشادن . یشوخ  تروص  دوبن  اجنآ  رد  يدرم  هک 

رارـصا شـسرپ و  اب  ماجنارـس  دش و  نامگدب  دـید  ملـسم  يهفرغ  هب  ار  دوخ  ردام  دـمآ  تفر و  نوچ  يو  رـسپ  ماگنه  بش  اما  داد . هانپ  و 
مارتحا دروم  ناگنهرـس  زا  هک  ثعـشا  رـسپ  دزن  دادماب  هعوط  رـسپ  دربیم . رـسب  يو  ردام  دزن  هناخ و  نآ  رد  دایزنبا  يهدـش  مگ  تسناد 

رد ملـسم  هک  درک  هاگآ  ار  هللادـیبع  وا  درب و  هللادـیبع  دزن  ار  كدوک  ماـمت  یناـمداش  اـب  ثعـشا  رـسپ  داد . ربخ  ار  وا  تفر و  دوب  هللادـیبع 
اب دوخ  هک  فنخموبا  زا  تسا ، ناخروم  نیرتیمیدـق  زا  هک  يربط  لیـصفت  نینچ  اب  ار  ناتـساد  نیا  تسا . هدـنهانپ  شرداـم  دزن  وا  يهناـخ 

، دنادیم ادخ  هن ؟ ای  تسا  تسرد  دناهتشون  هک  تروص  نیا  هب  هثداح  تایئزج  دنکیم . لقن  تشادن  ینادنچ  يهلـصاف  هثداح  عوقو  نامز 
هحفـص 136)  ) نادـنزب وا ، نتخاس  یمخز  یناه و  اب  دایزنبا  يهرجاـشم  تسین . یگتخاـس  ناتـساد  بیکرت  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  یلو 

سپـس نتفرگ و  ار  دایزنبا  رـصق  درگ  ناگدـننک و  تعیب  نداتفا  هار  هب  مایق . زا  ملـسم  ندـش  راچان  یناـه و  يهلیبق  شروش  يو ، ندـنکفا 
دناهتـشون هک  تروص  نیمه  هب  ثاوح  نیا  يهمه  عوقو  نتـشاذگ ، اهنت  ار  ملـسم  ماجنارـس  ندـش و  هدـنکارپ  هورگ  هورگ  هتـسد و  هتـسد 

رد ار  هدشن  باسح  هتخپان و  ياهمایق  خیرات  هک  یـسک  دشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  هفوک  مدرم  يهیحور  هب  هک  یـسک  دسریم . رظن  هب  یعیبط 
هثداح نانچ  رظان  نت  اهدص  اعطق  دیامنیم . تسرد  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ناتـساد  یلک  تروص  هک  دوشیم  نئمطم  تسا  هدناوخ  خیرات  لوط 
دننام هثداح  تایئزج  رد  اما  تسا . هدروآ  طبـض  رد  ار  نآ  خیرات  سپـس  دـناهدرک و  وگزاب  یعونب  ار  ناتـساد  لیـصفت  هب  کی  ره  هدوب و 
ظافلا دوریم  لامتحا  هعوط  اب  وا  يوگتفگ  اههچوک و  رد  ملسم  ینادرگرس  ای  ندیدن و  ار  یـسک  رـصق و  زا  نایچلعـشم  ندمآ  نوریب 
يهناخ هب  ملسم  يریگتسد  يارب  دایز  رـسپ  ناگداتـسرف  بش  نآ  دادماب  هکنیا  لاح  ره  هب  دشابن . یکی  هداد  خر  هچنآ  اب  هدش  طبـض  هچنآ 
تصش اب  ار  ثعشا  دمحم  تسناد  ار  ملسم  هاگهانپ  دایزنبا  هک  نیمه  دناناتسادمه . نآ  اب  ناسیون  خیرات  هک  تسا  يزیچ  دناهتفر ، هعوط 

يارب تسناد  دینـش و  ار  نازابرـس  زاوآ  نابـسا و  مس  يادـص  هک  دوب  هعوـط  يهناـخ  رد  ملـسم  داتـسرف . وا  يریگتـسد  يارب  نت  داـتفه  اـی 
تهج نیا  هب  دراد ، راـنکرب  ناروآ  موجه  دـنزگ  زا  ار  هناـخبحاص  تسخن  هک  تشاد  هفیظو  تیعقوم  ناـنچ  رد  دـناهدمآ . وا  يریگتـسد 
برض يروالد و  نوچ  دایز  رسپ  نازابرـس  تخیر . نوریب  هعوط  يهناخ  زا  ار  نانآ  تخات و  نانآ  رب  هدیـشک  ریـشمش  اب  تساخرب و  يروف 
تفگ ثعشا  رسپ  دشن . میلـست  ملـسم  همه  نیا  اب  دندرک ، هتـسخ  ار  يو  يزیرشتآ  ینارپ و  گنـس  اب  دنتفر و  اهماب  هب  دندید  ار  وا  تسد 
هتشک درم  دازآ  هک  مروخیم  دنگوس  هحفص 137 ) : ) تفگ ملسم  درادن ! يراک  وت  اب  یسک  یناما و  رد  وت  هدم ! نتشکب  ار  تدوخ  ملـسم 

نم ددرگیم  هارمه  یشین  اب  شون  ره  دوشیم و  وربور  دنیاشوخان  يزیچ  اب  يزور  يدرم  ره  دشاب  دنیاشوخان  يزیچ  گرم  دنچ  ره  موش 
ارت دهاوخیم  یـسک  هن  دـبیرفب و  ارت  دـهاوخیم  یـسک  هن  تفگ  رگید  راب  ثعـشا  رـسپ  دـییوگب  غورد  نم  هب  ای  دـیبیرفب  ارم  مهاوخیمن 
رد ار  دوخ  نم  تفگ  وا  اما  دـنتفگ . ار  نیمه  سابع ، نب  هللادـبع  نب  رمع  زج  دـندوب  وا  اب  هک  مه  اهنآ  يهمه  یناـما . رد  وت  متفگ  دـشکب ،

هیرگ هب  ملسم  تقو  نیا  رد  دندرب . رصق  هب  ور  دنتفرگ و  ار  شریشمش  دندرک و  راوس  يرتسا  رب  ار  وا  ماجنارـس  منکیمن . لخاد  ارجام  نیا 
ینایاپ نینچ  اب  رگا  دزیخیمرب  تموکح  بلط  هب  هک  یسک  ملسم  تفگ «: درکن  تکرش  نارگید  اب  يو  نداد  ناما  رد  هک  درم  نامه  داتفا .
يهمان ندناوخ  اب  هک  میرگیم  اهنآ  يارب  تسین . مدوخ  يارب  نم  يهیرگ  دنگوس  ادخ  هب  تفگ  ملـسم  دـنک .»! هیرگ  دـیابن  دوش  ورهب  ور 

هک منادیم  ادخ ! يهدنب  تفگ  ثعـشا  دمحم  هب  سپـس  دنتـسه . قارع  هار  رد  نونکا  مه  دناهدش و  مرگلد  مدرم  نیا  يرای  يهدعو  هب  نم 

ع)  ) نیسح ماما  زا 77مایق  هحفص 54 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


تسا هدمآ  نم  رس  رب  هچنآ  زا  ار  وا  یسیونب و  نیـسح  هب  ياهمان  مهاوخیم  وت  زا  یلو  دمآ  یهاوخنرب  يداد  نمب  هک  یناما  يهدهع  زا  وت 
گرم يوزرآ  نانآ  تسد  زا  هک  دندرزآ  نادنچ  ار  تردپ  هک  دنمدرم  نامه  اهنیا  روخم ! ار  قارع  مدرم  بیرف  سیونب  وا  هب  يزاس ! هاگآ 

هب درک و  مهاوـخ  نینچ  مسق  ادـخ  هب  تفگ  ثعـشا  رـسپ  نکفیم ! رطخب  ار  دوـخ  درگرب و  يریگیم  ار  هماـن  نیا  هـک  اـجنامه  زا  درکیم .
داتسرف و نیسح  دزن  ياهمان  اب  ار  يدرم  اجنامه  زا  ثعـشا  رـسپ  هک  تسا  هتـشون  يربط  ماهداد . ناما  ارت  نم  هک  تفگ  مهاوخ  مه  دایزنبا 

غورد نامگیب  یناتـساد  نینچ  یلو  داد . ربخ  تسا  هتفر  ملـسم  رـس  رب  هچنآ  زا  ار  وا  دیـسر و  ع )  ) نیـسح هب  هلابز  لزنم  رد  وا  يهداتـسرف 
گنج رد  یلع  اب  ار  يو  ردپ  قافن  ناتساد  تشادن . یشوخ  يهنایم  یلع  يهداوناخ  اب  هحفص 138 )  ) نادنچ ثعشا  دمحم  الوا  اریز  تسا .
نودب دوبن  نکمم  ثعـشا  دـمحم  هتـشذگ  نیا  زا  دوبن . تلاخدیب  یلع  لتق  هئطوت  رد  سیق  نب  ثعـشا  يوق  لامتحا  هب  و  مینادیم ، نیفص 

زا یناسک  تسا  نکمم  دادیمن . يو  هب  ياهزاجا  نینچ  زگره  داـیزنبا  دتـسرفب و  یلع  نبا  نیـسح  هب  ياهماـن  داـیز  رـسپ  زا  هزاـجا  بسک 
دایزنبا رصق  هب  عضو  نینچ  اب  ار  ملسم  دنهاکب . یکدنا  دوخ  يهداز  رتهم  راک  یتشز  زا  ات  دنـشاب  هتخادرپ  ار  یتیاکح  نینچ  هدنک  يهلیبق 

تفگ دید . یبآ  يهزوک  دایزنبا  خاک  لخدم  رد  دوب . هتخاس  هنشت  تخس  ار  وا  اوه  یمرگ  اهمخز ، يزیرنوخ  شالت ، یگتسخ ، دندروآ .
ادـخ دـنیآیمرد و  یگنر  هب  تعاـس  ره  دـننکیم و  ضوـع  هلبق  زور  ره  هک  مدرم  ناـمه  زا  یکی  دـیناشونب . نم  هب  ياهعرج  بآ  نـیا  زا 

یهاوخن ياهرطق  بآ  نیا  زا  تفگ «: دندوب  هدرک  قیوشت  قارع  ندمآ  هب  ار  وا  هتـشون و  یلع  نبا  نیـسح  هب  همان  دنچ  زور  نآ  ات  دـنادیم 
هک وت  دیسرپ  هدنام  تفگـش  رد  ییوخهدنرد  ییایحیب و  همه  نیا  زا  ملـسم  یـشونب »! منهج  میمح  زا  خزود  شتآ  رد  هکنیا  رگم  دیـشچ 

ار يو  وا  يدرک  تفلاخم  ار  دوخ  ماما  وت  نوچ  و  تفریذپ . ار  نآ  يو  يدش  قح  رکنم  وت  نوچ  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  :» تفگ یتسه ؟
رایـسب تاـیئزج  خـیرات  هنافـسأتم  .« متـسه یلهاـب  رمع  نبا  ملـسم  نم  درک . يرادرب  ناـمرف  وا  يدوـمن  یناـمرفان  وـت  نوـچ  درک و  تعاـطا 
يهناخ هب  یلهاب  درم  نیا  ياپ  زگره  منادیمن  دنامیم . شوماخ  دسیونب  ار  مهم  ياهدادیور  دیاب  هک  اجنآ  اما  دـنکیم  تبث  ار  یـشزرایب 

یناگیامورف تلصخ  يوخ و  يهدنیامن  ملسم  هب  وا  زیمآتحاقو  ياهخساپ  یلو  هن . ای  دوب  هدرک  تعیب  ملسم  اب  هدیسر و  کیرـش  راتخم و 
مه هحفـص 139 )  ) رگا دننک . زاب  ییاج  هزات  تموکح  دزن  شیوخ  يهدنیآ  يارب  دـنهاوخیم  دـناكانمیب و  دوخ  يهتـشذگ  زا  هک  تسا 

هتسد نآ  نایم  هدنیآ  يارب  مه  ییاپ  ياج  هلیسو  هطـساواب و  دیدرت  نودب  هدرکن  تعیب  وا  اب  هتفرن و  ملـسم  دزن  شیپ  زور  دنچ  رد  درم  نیا 
رد ندـنام  نادواـج  هب  نم  زا  رتراوازـس  وت  یتسه ! يدرم  راکمتـس  وختشرد و  لدتخـس و  هچ  یلهاـب  درم  يا  تفگ  ملـسم  دوب . هداـهن 
قح هچ  وت  داد  خـساپ  دایزنبا  ماهداد . ناما  ار  وا  نم  تفگ  دایزنبا  هب  ثعـشا  رـسپ  دـندروآرد . خاک  هب  ار  وا  ماجنارـس  یـشابیم . خزود 

رکذت دیاب  اجنیا  رد  هک  ار  ياهتکن  يو . هب  نداد  ناما  هن  میدوب  هداتـسرف  وا  يریگتـسد  يارب  ار  وت  ام  یهدن ؟! ای  یهد  ناما  وا  هب  هک  يراد 
، هنیدـم رد  مالـسا  تموکح  سیـسأت  نامز  زا  هکنیا  تسا ، نرق  مین  تدـم  رد  یمالـسا  عامتجا  يهچراپکی  طوقـس  يهدـنهد  ناـشن  داد و 
زا راچان  ناناملـسم  يهمه  دادیم ، ناما  ار  یـسک  یناملـسم  رگا  دوب . هدرک  اضما  ار  نآ  ربمغیپ  هتفای و  جاور  ناناملـسم  نیب  ملـسم  یلـصا 

دـید و ار  وا  رمع  دروآ  ربمغیپ  دزن  دوخ  هارمه  ار  نایفـسوبا  هکم  يهرـصاحم  بش  رد  سابع  هک  یماـگنه  دـندوب . هماـنناما  نآ  نتفریذـپ 
ار وا  نم  تسین  نینچ  تفگ  سابع  یتسین . یناملـسم  چیه  ناما  رد  وت  متفای و  تسد  وت  رب  هک  هللادـمحلا  تفگ  درک و  ار  وا  نتـشک  دـصق 

يهوـن ناگتـشامگ  زا  یکی  مینیبیم  نرق  مین  تشذـگ  زا  سپ  تفاـی . ییاـهر  گرم  زا  نایفـسوبا  دـش و  میلـست  رمع  راـچان  ماهداد . ناـما 
رهاظ هب  عمج  نآ  زا  درادن . يرابتعا  ناما  نیا  دیوگیم  تسا ، هداد  ناما  ار  ربمغیپ  يهداون  یناملسم  رهاظ  هب  درم  دونشیم  نوچ  نایفسوبا 
دیاب وت  هداد  ناما  ار  ملسم  دمحم ، هک  الاح  و  تسا . ملـسم  یلـصا  یناملـسم  رد  ناما  نتفریذپ  تفگن  وا  هب  تساخنرب و  نت  کی  ناملـسم 

مرـشیب ناراکمتـس  نآ  دنمتفارـش و  مولظم  نیا  نیب  یناسنا  ریغ  موش و  عامتجا  نانچ  رد  تاظحل  نآ  رد  هک  ییاهوگتفگ  يریذـپب . ار  نآ 
نیـشناج يهدـنیامن  ار  دوـخ  يدرم  هک  تهج  نآ  زا  زیگناتریح  تسا . زیگناتریح  رگید  يوـس  زا  روآریثأـت و  وـس  کـی  زا  تسا ، هتفر 

نیمه يومع  نارازگتمدخ  نارکاچ و  ءزج  هک  دندیلابیم  دوخب  شیپ  يدنچ  ات  شردـپ  هحفص 140 )  ) دوخ و هک  يدرم  دنادیم ، ربمغیپ 
رد هک  یمرج  ای  یتیاـنج و  بکترم  درم  نیا  هکنآیب  زورما  اـما  تسا . هتـشاد  هاـگن  اـپرب  دوخ  شیپ  ار  وا  هتـسب  تسد  هک  دنتـسه  صخش 
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ملسم عضو  تسا  نکمم  هک  دش  هجوتم  دایز  رسپ  هظحل  نانچ  رد  دننکیم . راتفر  نانچ  وا  اب  دشاب  هدش  تسا  رفیک  نینچ  راوازس  یناملسم 
يارب یـشیدنارود  يور  زا  کلذ  عم  دوب . اجیب  یمهوت  نینچ  هک  یتروص  رد  دروآ ، تقر  هب  وا  لاحب  ار  نارـضاح  گنـس  زا  رتتخـس  لد 

نامدرم يهویـش  نیا  يدروخیم !؟ بارـش  هنیدـم  رد  هک  يدوبن  وت  رگم  ملـسم ! تفگ : دزیگنارب  وا  دـض  هب  ار  نارـضاح  تاساسحا  هکنآ 
یمرـشیب همه  نیا  زا  دوش  مشخ  رد  هکنیا  ياـج  هب  ملـسم  دـنیوجیم . لـسوت  تمهت  هب  دـننامیمرد  قـطنم  هب  نوـچ  هک  تسداـهن  تسپ 

ناناملسم و نوخ  ندیشون  زا  هک  تسا  یسک  يراوخبارـش  هب  نم  زا  رتراوازـس  مروخب !؟ بارـش  نم  دایز  رـسپ  تفگ «: دنام و  تفگـشرد 
ار گرزب  یناـهانگ  نینچ  اـهنت  هن  و  درادـن . یکاـب  ناـمگ  تمهت و  فرـص  هـب  نادرمدازآ  يهجنکـش  يریگتـسد و  ناـهانگیب و  نتـشک 
هاوخ و ار  نایـسلجم  هک  تفگ  ینخـس  .« تسا هدرکن  یتشز  راـک  ادـبا  هک  دـنایامنیم  ناـنچ  هکلب  ددرگیمن ، نامیـشپ  دوشیم و  بکترم 

نآ روخرد  هک  يرگید  نآ  و  دنادیم - . نآ  روخرد  ار  يرگید  ادـخ  هک  یهاوخیم  ار  يزیچ  وت  تفگ  دـنک . ناتـسادمه  دوخ  اب  هاوخان 
دنامرد و زین  وگتفگ  نیا  رد  دایز  رـسپ  درک . دهاوخ  يرواد  وت  نم و  نایم  ادخ  تروص  نیا  رد  دـیزی - ! نینمؤملاریما  تسیک - ؟ تسا 

ناـنچ ارت  ادـخ  هب  هحفـص 141 - ) : ) دـشکب ملـسم  خرب  ار  دوخ  تردـق  تساوخ  راـب  نیا  درواـین . تسدـب  دوب  نآ  بلاـط  هک  ار  ياهجیتن 
هک يروآ  دـیدپ  ییاهتعدـب  مالـسا  رد  یناوـتیم  نارگید  زا  شیب  وـت  دنـشاب - . هتـشکن  تروـص  نادـب  مالـسا  رد  ار  یـسک  هک  مشکیم 

دننامرد لیلدب  مصخ  ربارب  نوچ  هک  تسا  نالهاج  تنس  هکنانچ  راچان  دروخ . تسکـش  دایز  رـسپ  مه  راب  نیا  دناهدرکن . نانچ  ناینیـشیپ 
ار زیگنامغ  يهنحص  نیا  نایاپ  دنام . شوماخ  تفگن و  ینخس  رگید  ملسم  داد . مانـشد  ار  لیقع  یلع و  نیـسح و  دننکیم ، زاغآ  تهافس 
. دننادرگب هفوک  ياهرازاب  رد  دندنبب و  شعن  ود  ره  ياپ  هب  نامسیر  تفگ  یناه  ملـسم و  نتـشک  زا  سپ  دایز  رـسپ  مسیونیم . راصتخا  هب 
و دـندوب . شعن  ناگدنـشک  نایم  رد  دنتـشاد  ندرگ  رد  ار  مولظم  ناملـسم  نیا  تعیب  هک  ناـنآ  زا  مه  نت  دـنچ  دـیاش  دـنادیم  هچ  یـسک 

هـشیمه نانیا  هک  دنهد  ناشن  وا  هب  ای  دنزاس و  دونـشخ  دوخ  زا  ار  هزات  ریما  دنناهرب و  تمهت  زا  ار  دوخ  یتمدخشوخ  نیا  اب  دنتـساوخیم 
عامتجا طوقـس  زا  رگید  یبناج  يهدـنهد  ناشن  هک  ياهتکن  دـیامنیم . مزال  هتکن  کی  رکذـت  اهنت  دنتـسه . هدوب و  راکمتـس  مکاح  رکاـچ 

هب تبـسن  هک  عورـشم  تسا  يرما  یناملـسم  رد  تیـصو  داتفا . تیـصو  رکف  هب  ملـسم  رادوریگ  نآ  رد  تسا : لاس  هاـجنپ  نیا  رد  یمالـسا 
یهورگ دـیاب  یـسلجم  نانچ  رد  تسا . حودـمم  يراک  زین  تیاصو  نتفریذـپ  تسا . حاـبم  هاـگ  بحتـسم و  هاـگ  بجاو و  هاـگ  نآ  قلعتم 
نارـضاح رد  دوخ  راچان  تساخنرب . نت  کی  یتح  مدرمان  همه  نآ  نایم  زا  یلو  دـندرکیم . دـهعت  ار  وا  تیـصو  کی  ره  دنتـساخیمرب و 
بطاخم ار  دعـس  رمع  دـیدن . يدـیما  يور  وا  رد  تخود  هدـید  هک  ره  هب  دـنک ؟ دامتعا  یـسک  هچ  هب  اما  دـنیزگرب ، ار  یکی  اـت  تسیرگن 

هحفص 142)  ) تساوخرد دایز ، رسپ  هب  یتمدخشوخ  يارب  تفریذپن و  رمع  ونشب ! ارم  تیصو  ایب و  میدنواشیوخ  وت  ام و  تفگ  تخاس و 
دصتفه هک  درک  تیصو  دوخ  ماو  يهرابرد  تسخن  درب . ياهشوگ  هب  ار  وا  ملسم  داد . تصخر  ودب  دایزنبا  هکنیا  ات  تفرگ ، هدینـشن  ار  وا 

نیـسح هب  هکنیا  موس  راپـسب ! كاخ  هب  ياهشوگ  رد  ارم  نت  هکنیا  مود  زادرپب ! ار  ماو  نیا  شورفب و  مراد  هچنآ  مضورقم ، هفوک  رد  مهرد 
نیا یلو  دـشاب ، نایفـسوبا  نادـناخ  ناـیز  هب  نآ  ندرکن  اـشفا  هک  دوبن  یـسایس  یعوضوم  بلطم  هس  نیا  دـیاین . هفوک  هب  هک  سیونب  هماـن 

ملـسم دزن  هک  دوب  هدیـسر  ياهجردـب  یقالخا  طوقـس  رد  زور  نآ  دناهتـسناد ، هرـشبم  يهرـشع  زا  یکی  ار  شردـپ  هک  راوگرزباـن  یـصو 
یـصو ار  وا  دنرادنپیم و  نیما  ار  يراکتنایخ  مدرم ، یهاگ  :» داد خساپ  هللادیبع  تفگ ؟ هچ  ملـسم  ینادیم  تفگ  دایز  رـسپ  هب  تشگرب 

یلو دوب  غورد  زین  دایز  رـسپ  يهتفگ  نیا  املـسم  مدادیم .» ماجنا  تساوخیم  هچنآ  درکیم ، دوخ  یـصو  ارم  ملـسم  رگا  دنزاسیم . دوخ 
هحفص 143) . ) دبوکب مهرد  دنک و  اوسر  نارضاح  يور  شیپ  سلجم  نآ  رد  ار  دعس  رمع  تساوخیم  طقف 

( فیرش ثیدح  لامعلا  زنک   ) هدیب هنریغیلف  رکنملا  مکنم  يآر  نم 

نآ زا  شیب  هک  دیدرگ  ورهبور  یمرگ  لابقتسا  نانچ  اب  هفوک  رد  ملسم  فیرـش ) ثیدح  لامعلا  زنک   ) هدیب هنریغیلف  رکنملا  مکنم  يآر  نم 
مدرم هب  هاگچـیه  ناوراک  ربهار  » تشون دوخ  يومعرـسپ  هب  نومـضم  نیا  هب  ياهماـن  دـید  ار  مدرم  ناـجیه  روش و  یتقو  تفریمن ، روصت 
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تکرح وس  نیدـب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دنتـسه ، وت  نامرفب  شوگ  وت و  وریپ  لد  کی  ادـص و  کی  رهـش  نیا  مدرم  دـیوگیمن . غورد  دوخ 
رگیدـکی سپ  زا  ناراگنهمان  ییوگتـسار  يهناوتـشپ  هب  هک  اهکیپ  نآ  دـیکأترپ ، اویـش و  ياهترابع  ناـنچ  اـب  یپردیپ  ياـههمان  نآ  .« ینک

رد ینیع  دهاش  هک  همان  نیا  دنتفگیم ، وا  هب  تموکح  ندروآ  تسدب  نیـسح و  هار  رد  يزابناج  يارب  ار  هفوک  مدرم  قایتشا  دـندمآیم و 
يهثداح زا  اـهزور  نآ  رد  اـقافتا  دورب . قارع  هب  دـیاب  ماـما  درک . نشور  ار  فیلکت  تسا ، هتـشون  يو  يارب  وا  يهداتـسرف  ریفـس و  هفوک و 

رد ات  دناهدناسر  هکم  هب  ار  دوخ  دـیزی  ناگداتـسرف  هک  تسناد  وا  تخاس . رتممـصم  زاجح  زا  نتفر  نوریب  رب  ار  وا  هک  دـش  هاگآ  يرگید 
: بیترت نیا  هب  دوب ، هدـش  هدامآ  تهج  ره  زا  ماـیق  تامدـقم  سپ  دنـشکب . ار  وا  ناـهگان  دـنرب و  هلمح  يو  رب  هحفـص 144 )  ) جح مسارم 

هتخانـشن تیمـسر  هب  ار  وا  تموکح  هدرکن و  تعیب  دیزی  اب  رجاهم  ناگداز  گرزب  ناگرزب و  زا  رگید  نت  ود  نآ  دـننام  وا  هکنیا  تسخن :
دوخ هکنیا  مود : تشادن . درکیم  ار  ناناملـسم  يربهر  ياعدا  هک  درم  نیا  لباقم  یقالخا -  ای  یعرـش  يدهعت -  هنوگ  چیه  نیاربانب  دوب ،

نآ زین  تماما  یعدم  ود  نآ  مدرم  يهماع  زا  هتشذگ  هک  دوب  یتقیقح  نیا  تسنادیم و  رتهتسیاش  نت  ود  نآ  زا  ناناملـسم  يربهر  يارب  ار 
يرادروخرب ای  دیدهت و  گنرین و  هئطوت و  هار  زا  اهنت  هک  تسنادیم  قیالان  رجاف و  قساف ، يدرم  ار  دیزی  يو  هکنیا  موس : دنتشاد . لوبق  ار 

رب دـیزی  طلـست  مراهچ : تسا . هدرک  بصغ  تسین  نآ  روخرد  هک  ار  یقح  هناروکروک -  تعاطا  قیرط  زا  مه  نآ  ماش - مدرم  تیامح  زا 
اب يدـنواشیوخ  ساسارب  هن  دوب و  ناناملـسم  اـب  تروشم  يهیاـپ  رب  هن  وا  تموکح  اریز  نشور ، دوب  يرکنم  تفـالخ  ياـعدا  ناناملـسم و 

يارب شـشوک  مجنپ : تساوخیمن . ار  نآ  ینیدتم  ناملـسم  چـیه  هک  دوب  یتعدـب  بیترت  نیدـب  يو  یـصخش  تقایل  رطاخ  هب  هن  ربمغیپ و 
هفیظو هراب  نیا  رد  سک  ره  زا  رتشیب  تسا  ربمغیپ  يهداز  دنزرف  هک  وا  تسا و  یناملـسم  ره  يهفیظو  رکنم  نتخاس  دوبان  تعدب و  ندودز 

رد وا  تهج  نیا  هب  دشاب ، هتشادن  تسا  یمایق  نینچ  يهتسیاش  هک  ار  یتردق  یسک  هک  تساور  یماگنه  رکنم  یهن  زا  ریخأت  مشـش : دراد .
ردـق هب  هک  نونکا  نکیل  داتـسیا . شوماخ  دوب  ناناملـسم  قوقح  يهدـننک  عیاض  شدـنزرف  نوچ  زین  وا  هک  هیواعم  ربارب  لاس  تسیب  تدـم 

: متفه دزیخرب . هحفـص 145 )  ) هزرابم هب  يرکنم  نینچ  اب  رتدوز  هچ  ره  دـیاب  دـنک . گنرد  دـیابن  رگید  هدـش ، هداـمآ  وا  يارب  ورین  یفاـک 
يرادمتـسایس تساوخیم . ار  ناناملـسم  شیاسآ  ادـخ و  ياضر  دوخ  مایق  رد  يو  دوب . نید  درم  شردـپ  نوچ  زین  نیـسح  میتفگ  هکنانچ 

تفالخ هب  یلع  اب  مدرم  نوچ  هک  میدید  ددرگ - نکمم  هک  هار  ره  زا  مه  نآ  دشاب - هتشاد  ار  تردق  ندروآ  تسدب  باسح  اهنت  هک  دوبن 
یهام دنچ  ار  راک  نیا  دیاب  دنتفگ  وا  هب  يو  نارواشم  دنچ  ره  دوب و  قشمد  تموکح  زا  هیواعم  نتـشادرب  وا  مادقا  نیتسخن  دـندرک ، تعیب 
هکنانچ متـشه : دـنک . متـس  ناناملـسم  رب  هظحل  کی  هیواعم  متـسین  یـضار  تفگ : ددرگ  رتمکحم  تموکح  ياههیاپ  ات  دزادـنا  ریخأـت  هب 

، هدمآ هکم  هب  هنیدم  زا  هتفریذپن و  ار  وا  تعیب  هک  نونکا  تشاد و  دهاوخنرب  تسد  وا  زا  هجو  چیه  هب  دیزی  هک  دوب  هتـسناد  نیـسح  میتفگ 
یکی دـمآیم : دـیدپ  یمالـسا  يهعماج  رد  رکنم  ود  وا  نوخ  نتخیر  اب  دنـشکب . ناهگان  ار  وا  جـح  ماگنه  هب  ات  تسا  هداتـسرف  ار  یناسک 

، ددرگ نانآ  ضرعتم  دیابن  یـسک  تسا و  ناما  رد  نآ  رد  هدنرپ  هدنرچ و  هک  ییاج  رد  دـیدرگیم و  هتـسکش  ادـخ  يهناخ  تمرح  هکنیا 
ار وا  فیلکت  تامدقم  نیا  عومجم  ندمآ  مهارف  تفریم . ردـه  هب  وا  نوخ  نتـشک  نینچ  اب  هکنیا  رگید  دنتـشکیم . ار  ربمغیپ  رتخد  رـسپ 
! ومع رسپ  :» تفگ تفر و  وا  دزن  دراد ، ار  قارع  هب  نتفر  میمـصت  نیـسح  هک  تسناد  سابع  رـسپ  یتقو  دورب . قارع  هب  دیاب  وا  درک . نشور 

رگا دنتسه ؟ وت  ندمآ  رظتنم  هتفرگ و  رایتخا  رد  ار  اههنازخ  هدنار و  شیوخ  رهـش  زا  ار  دوخ  مکاح  دناهدرک  توعد  ار  وت  هک  یمدرم  نیا 
وا هب  ار  تلود  تاـیلام  دـننکیم و  تعاـطا  وا  زا  مدرم  تسا و  هتـسشن  دوـخ  ياـج  رـس  دـیزی  مکاـح  رگا  اـما  ورب ! قارع  هـب  تـسا  نـینچ 
وا زا  دـننک و  اهر  ارت  مدرم  نیا  هاگنآ  دریگرد ؛ گنج  دـنک ، تمواـقم  مکاـح  وت  نتفر  اـب  تسا  نکمم  هچ  يورب ! دـیابن  وت  دـنزادرپیم ،

روخرد هدـش و  باسح  دـهاوخب ، ار  تموکح  يرادـناهج و  هک  يرادمتـسایس  رظن  زا  يداهنـشیپ  نینچ  هحفـص 146 ) «. ) دنیامن ینابیتشپ 
رکنم اـب  يهزراـبم  میتـفگ  هکناـنچ  تموکح . ندروآ  تسدـب  هن  دوب  رکنم  اـب  يهزراـبم  تساوخیم  ع )  ) نیـسح هچنآ  یلو  تسا ، هجوـت 
ربهر هب  ورین  نیا  نتخادنا  راکب  مظن و  يارب  دـشاب  هتـشاد  گرزب  ییورین  جیـسب  هب  زاین  راک  نینچ  رگا  اما  تسا  ناناملـسم  مومع  يهفیظو 

ار وا  دنروشب و  دیزی  هب  دنتـسناوتیم  دوخ  هب  دوخ  هفوک  مدرم  رگا  دیدیم . ار  يربهر  نینچ  یگتـسیاش  دوخ  رد  وا  و  دوب ، دهاوخ  جایتحا 
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زا همان  لیـس  هک  ییاهزور  رد  دریگب . هدهعب  ار  مایق  يربهر  دورب و  اهنآ  دزنب  ات  دننک  توعد  وا  زا  دوبن  يزاین  رگید  دنرادرب ، تموکح  زا 
ناسیئر زا  نت  ود  دـناوخ . دوخ  يراـیب  ار  ناـنآ  تشون و  هرـصب  ناـگرزب  زا  نتدـنچ  هب  مه  ياهماـن  نیـسح  دوب ، هدـش  ناور  هکم  هب  هفوک 

هتشک ربخ  دندش  تکرح  يهدامآ  یتقو  هک  دندرک  گنرد  ردق  نآ  یلو  دنتفریذپ  ار  وا  يرای  دوخ  يهلیبق  اب  هلشهنینب  دعـسینب و  يهلیبق 
تفای ربخ  هکم  مکاح  دش . تکرح  يهدامآ  تسویپ ، نادب  مه  دنچ  ینت  ماما  کیدزن  ناشیوخ  زج  هک  ناوراک  دیـسر . نانآ  هب  ماما  ندش 

رد نیسح  ینزب ! مه  رب  ار  عامتجا  شمارآ  و  ینک ! دیدپ  هملک  فالتخا  یهاوخیم  ارچ  هک  دنتفرگ  نیسح  رب  ار  هار  رـس  وا  ناگداتـسرف  و 
زا امش  مرازیب و  امش  راک  زا  نم  دیتسه . دوخ  راک  لوؤسم  امش  متـسه و  دوخ  راک  لوؤسم  نم  » هک دناوخ  نآرق  زا  ياهیآ  اهنت  نانآ  خساپ 

یلو مراپـسیم ، وتب  ار  راک  نم  و  نامب ! اـج  نیمه  یهاوخیم  رگا  هک  دـمآ  وا  دزن  يزاـسرهاظ  يارب  مه  ریبز  رـسپ  (. 1 .«) دیرازیب نم  راک 
يرادـمامز و رـس  رب  نخـس  هکنیا  رگید  ،و  تسا هتـساخنرب  لد  زا  يو  نخـس  تسنادیم  هچ  درکن  وا  يهتفگ  هـب  یتـسرد  ياـنتعا  نیـسح 

رفعج نب  هللادـبع  هب  ربخ  داتفا  هار  هب  ناوراک  نوچ  ددرگ . مهارف  زاـجح  رد  هحفـص 147 )  ) دماین تسد  هب  قارع  رد  رگا  هک  دوبن  تسایر 
يوس زا  و  دناسرب ، ودب  ار  دوخ  يو  ات  دنکن  باتش  نتفر  رد  هک  تشون  نیسح  يارب  ياهمان  وس  کی  زا  وا  دیسر . نیسح  يهداز  ومع  رایط 

هب ار  دوخ  هکم  مکاح  دیعس  نب  ورمع  ردارب  دیعس  نب  ییحی  یهارمه  هب  تفرگ و  نیـسح  يارب  ياهمان  ناما  تفر و  هکم  مکاح  دزن  رگید 
هداد نادب  نیسح  هک  ار  یخـساپ  همان و  ناما  نتم  اجنیا  رد  تسا  مزال  دوش . فرـصنم  قارع  هب  نتفر  زا  ات  تساوخ  وا  زا  دیناسر و  نیـسح 

ینکفاهقرفت زا  مهاوخیم  ادخ  زا  یتسه ! قارع  مزاع  ماهدینش  :» دسیونیم نینچ  هنیدم  مکاح  دوش . هتشون  دراد  هک  یتیمها  ظاحل  زا  تسا 
رد وت  دـنیوگب  وت  هب  ات  متـسرفیم  وت  دزن  ار  دیعـس  نب  ییحی  رفعج و  نبا  هللادـبع  نم  يوش ! هتـشک  هار  نیا  رد  مراد  میب  نم  هچ  يزیهرپب !

دوب دهاوخ  هچ  نیسح  بناج  زا  همان  نینچ  خساپ  تسا  مولعم  !« دوب یهاوخ  دنمهرهب  نم  تدعاسم  ییوکین و  هلص و  زا  و  یتسه ! نم  ناما 
ادـخ و تفلاخم  و  تسین ! نکفاهقرفت  زگره  دریگ  هشیپ  ار  يراکوکین  دـناوخب و  لوسر  ادـخ و  تعاط  هب  ار  مدرم  هک  یـسک  تشون « يو 

ادخ زا  دوب . دهاوخن  ناما  رد  وا  زا  زیخاتسر  زور  رد  دسرتن  ادخ  زا  ایند  رد  هک  یـسک  تسادخ . ناما  ناما ، نیرتهب  تسا . هدرکن  ار  ربمغیپ 
نم يهرابرد  ییوکین  هلـص و  دـصق  هک  ياهتـشون  دوخ  يهمان  رد  موش . دـنمهرهب  وا  نما  زا  ترخآ  رد  اـت  مسرتب  وا  زا  اـیند  رد  مهاوخیم 

ندـش هتـشک  زا  هکنآ  زا  شیپ  ات  دـش  قارع  يهناور  هکم  زا  ناوراـک  هک  يزور  زا  .« دـهد ریخ  يازج  وت  هب  ترخآ  اـیند و  رد  ادـخ  يراد !
اب مدرم  ياهلد  دنتفگیم «: تسا ؟ هنوگچ  قارع  عضو  دیـسرپیم  نانآ  زا  نوچ  دـندروخرب  ماما  هب  نت  ود  کی  ددرگ  هاگآ  یناه  ملـسم و 
نت دنچ  دندرک  تکرح  قارع  يوس  هب  ناوراک  هحفص 148 )  ) نیا اب  هکم  زا  هک  نانآ  قیقد  رامش  .« تسا هیماینب  اب  نانآ  ياهریشمش  وت و 
مقر نینچ  تبث  هکیلاح  رد  تسا . هدرکن  طبـض  ار  نآ  هتـشادن ، یـشزرا  زور  نآ  خیرات  يارب  تایئزج  نیا  نوچ  دنادیم  ادـخ  تسا ، هدوب 

تسا نکمم  اهنت  تشادن ، ار  مایق  نیا  رد  تکرش  یگدامآ  زاجح  نوچ  میتفگ  هتشذگ  ياهلصف  رد  هکنانچ  اما  تسا ، هدوب  شزرارپ  رایسب 
رد هکنانچ  دنـشاب . هدرک  یهارمه  ار  يو  دندوب  هتخود  دیما  ربهر  نیا  يهدنیآ  هب  هک  نابلطتصرف  زا  ياهدـع  زین  نامیااب و  درم  نت  دـنچ 

دیوگیم قدزرف  دنتسنادیم . ملسم  ار  نیـسح  يوریپ  هک  دندوب  یناسک  هکم  رد  مینیبیم  صاعلانبا  نبا  ورمع  رـسپ  اب  قدزرف  يوگتفگ 
باتش رگا  تفگ  يوریم ؟ هدرکن  جح  هدزباتـش و  ارچ  مدیـسرپ  وا  زا  مدید . هکم  نوریب  رد  هتـسارآ  گرب  زاس و  اب  ار  یلع  نبا  نیـسح 
مدرم تفگ  سپـس  دیـسرپن . نم  زا  هراـب  نیا  رد  نیا  زا  شیب  مایقارع ! يدرم  متفگ  یتـسه  هک  دیـسرپ  نم  زا  دـش . مهاوخ  ریگتـسد  منکن 

زا هلأسم  دـنچ  هاگنآ  تسادـخ . تسد  هب  اضق  هیماینب و  اب  ناـنآ  ياهریـشمش  تسا و  وت  اـب  ناـنآ  ياـهلد  متفگ  يدـید ؟ هنوگچ  ار  قارع 
ربخ نیسح  اب  دوخ  تاقالم  زا  ار  وا  مدیـسر و  صاع  نب  ورمع  نبا  هللادبع  يهمیخ  هب  متـشذگ  وا  زا  هک  نیمه  مدیـسرپ ، وا  زا  جح  ماکحا 

هک تشذگ  ملد  رب  مدینـش  هللادـبع  زا  ار  نخـس  نیا  هک  نیمه  تفرگ . دـهاوخ  تسدـب  ار  تموکح  وا  یتفرن  وا  لابند  هب  ارچ  تفگ  مداد .
هک تشذگن  يرید  مدش . فرـصنم  نیـسح  اب  نتفر  زا  و  مداتفا ، نانآ  ندـش  هتـشک  ناربمیپ و  دایب  هرابود  نکل  مناسرب ، نیـسح  هب  ار  دوخ 
رد نوچ  تسا  ملـسم  نآ  تسخن  تمـسق  منادیمن ، تسا  راـگزاس  تقیقح  اـب  هزادـنا  هچ  اـت  وگتفگ  نیا  (. 2  ) دناهتشک ار  يو  متـسناد 

مدرم زا  ياهدع  هحفـص 149 )  ) يارب لقاال  دنکیم ، دییأت  زور  نآ  لاوحا  عاضوا و  مه  ار  نآ  مود  يهمین  اما  دوشیم  هدید  دانـسا  يهمه 
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مدرم زا  دـنچ  ینت  قارع  هار  لوط  رد  هک  تسا  ملـسم  نینچمه  تسا . هدوـمنیم  جـحار  يزوریپ  تسکـش ، يزوریپ و  لاـمتحا  ود  زا  هکم 
(1 ( ) هحفص 150 . ) دنتسویپ ناوراک  هب  جح  لامعا  مامتا  زا  سپ  دندوب  هدمآ  جح  يارب  لاس  نآ  رد  هک  ییاهرهـش  رگید  هفوک و  هرـصب و 

ص 278. ج 7 ، يربط ، ( 2 . ) 41 سنوی ، يهروس 

( یلع نب  نیسح   ) ةاتفلا دیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  نبا  یلع  توملا  طخ 

رب دنب  ندرگ  هکنانچ  نآ  تسا  هداهن  رثا  مدآ  دـنزرف  رب  گرم  یلع ) نب  نیـسح   ) ةاتفلا دـیج  یلع  ةدالقلا  طخم  مدآ  نبا  یلع  توملا  طخ 
هتـشون دوخ  تاـیاور  زا  یکی  رد  يربـط  دـش : ربـخ  ملـسم  ندـش  هتـشک  زا  یلع  نبا  نیـسح  اـجک  رد  تقو و  هچ  ناوج . كرتـخد  ندرگ 

هچ درگرب ! هفوک - ! هب  يوریم -)؟ اجک  تفگ  تفرگ و  وا  رب  ار  هار  رس  دوخ  یهدنامرف  تحت  يهتسد  اب  رح  هیـسداق  یلیم  هس  رد  :» تسا
ملـسم ناردارب  یلو  ددرگرب  تساوـخ  نیـسح  داد . ربـخ  ملـسم  ندـش  هتـشک  زا  ار  وا  سپـس  منیبیمن ! وـت  يارب  يریخ  دـیما  اـجنآ  رد  نم 

زا یکی  هک  تسادیپ  (. 1 .«) درادن یتذل  یگدنز  زین  امش  زا  سپ  :» تفگ زین  نیسح  میریگب . ار  دوخ  ردارب  نوخ  دیاب  ام  دنتفگ  دنتفریذپن و 
هب ملـسم  ندش  هتـشک  ربخ  هک  تسا  نیا  دسریم  رظنب  رتتسرد  هچنآ  تسا . هتخیر  مهرد  رگیدکی  اب  ار  شرازگ  دنچ  خروم  نیا  نایوار 

هحفص  ) دریگب و وا  رب  ار  هار  رس  هدوب  رومأم  رح  هکنیا  تسا  ملـسم  هچنآ  زین  و  دشاب . هدیـسر  يو  هب  رح  اب  وا  دروخرب  زا  شیپ  اهزور  ماما 
رگا تفگ « : دعس  نبا  رمع  زا  ملسم  تیصو  ندینش  ماگنه  دایز  رسپ  هکنیا  دسر و  ودب  دایز  رسپ  يدعب  روتـسد  ات  دشاب  يو  بقارم  ( 151

قباطم وا  هک  تسا  ینخس  ای  و  دناهتـسب ، دایز  رـسپ  هب  غورد  هب  هک  تسا  یلقن  ای  میرادن .» يراک  وا  اب  ام  دشاب  هتـشادن  يراک  ام  اب  نیـسح 
یلع تفالخ  رد  دایز  مینادیم . کین  یلع  نادناخ  اب  ار  شردپ  وا و  ینمشد  میسانشیم و  بوخ  ار  هللادیبع  ام  تسا . هتفگ  زور  تحلـصم 

صوصخب تشاذگ و  هیواعم  رایتخا  رد  ار  دوخ  هکنآ  زا  سپ  نکیل  دادیم ، ماجنا  بوخ  مه  ار  دوخ  تیرومأم  دوب و  وا  لماع  يدنچ  (ع )
رد ار  دوخ  تردق  هشیدنا و  رکف و  دش ! فرـشم  شردام ) اب  نایفـسوبا  عورـشمان  طابترا  هار  زا   ) وا یگدناوخ  ردارب  فرـشب  هکنآ  زا  سپ 

یلع نایعیـش  اب  شردپ  هک  ار  يراتفر  تساوخیم  وا  تسا . يردـپ  نینچ  رـسپ  هللادـیبع  درک . میدـقت  هیواعم  هب  تشاذـگ و  صالخا  قبط 
: هک تسا  هتـشون  رح  نابز  زا  يربط  هچنآ  نیاربانب  دورب . دـهاوخیم  اـج  ره  هب  اـت  دـنک  اـهر  ار  نیـسح  دوبن  نکمم  وا  دـنک . دـیلقت  درک ،

ملـسم ندش  هتـشک  زا  ار  وا  دنداد و  نیـسح  هب  هار  نیب  نت  دنچ  هک  تسا  یـشرازگ  منیبیمن .» وت  يارب  يریخ  دـیما  هفوک  رد  اریز  درگرب  »
يو روتـسد  هب  و  دوب ، هتفرگ  رظنتحت  ار  زاجح  ماش و  هفوک و  هار  رـسارس  دایز  رـسپ  هک  دـناهتفگ  رگید  تایاور  هچنآ  و  دـنتخاس ، هاـگآ 
نب رمع  ای  ثعـشا و  دمحم  هک  دسریم  رظنب  نکممان  هکلب  دیعب و  نینچمه  دـیامنیم . رتتسرد  دـندرکیم  یـسرزاب  ار  هدـنور  هدـنیآ و 

هکنانچ ثعشا  دمحم  هچ  دنشاب . هداد  عالطا  وا  هب  ار  ملـسم  ندش  هتـشک  هتـشون و  نیـسح  هب  ياهمان  هداد و  ماجنا  ار  ملـسم  تیـصو  دعس 
، تسا هدوب  هچ  ره  دیدیمن . یفیلکت  نینچ  هب  مزلم  ار  دوخ  مه  دایز  رـسپ  تشونیمن و  ار  ياهمان  نینچ  دایز  رـسپ  تصخر  نودـب  میتفگ 

علطم دـنک ، مالعا  ار  دوخ  ندیـسر  ات  دوب  هداتـسرف  هفوک  هب  هک  یکیپ  ود  لتق  زین  یناه و  ملـسم و  ندـش  هتـشک  زا  ع )  ) نیـسح هک  نیمه 
تسنادیم وا  تفریم . راظتنا  وا  نوچ  ياهدازآ  زا  هک  هحفص 152 )  ) درک يراک  نمجنا  نآ  رد  تخاس . مهارف  ار  دوخ  ناهارمه  تشگ ،

ات تساوخ  دناهدرکن . باختنا  ادخ  ياضر  يارب  ار  رفـس  نیا  دناهتـسویپ ، وا  هب  هار  رد  ای  هدش و  هارمه  يو  اب  زاجح  زا  هک  نانآ  زا  یـضعب 
دیاب هک  دناهدرپس  يدهعت  دندرک  تعیب  ماما  اب  ناناملسم  یتقو  میاهتفگ ، باتک  نیا  ياهلـصف  رد  ررکم  هکنانچ  دنک . هدوسآ  ار  ناشرطاخ 

نم هب  يزادـگناج  ربخ  تفگ « : نانآ  هب  دزاـس . دازآ  دـهعت  نیا  زا  ار  مدرم  نیا  يهمذ  تساوخ  ماـما  دـننک . ارجا  ار  نآ  هظحل  نیرخآ  اـت 
رتهب دشاب  ام  اب  نایاپ  ات  دهاوخیمن  هک  ره  دینادیم  دوخ  الاح  دـناهدرک . اهر  ار  ام  نایعیـش  دـناهدش ، هتـشک  یناه  ملـسم و  تسا . هدیـسر 

ناناملـسم نانآ  دندنام و  مه  یهورگ  دنتـساوخیم  ار  ایند  هک  دندوب  یمدرمان  هورگ  نیا  دنتفر  یهورگ  دورب ». دریگب و  ار  دوخ  هار  تسا 
زا یکی  هاـگان  دوـمیپ ، هار  زور  مـین  کـیدزن  اـت  و  تـشادرب ، بآ  يرادـقم  تحارتـسا  زا  سپ  ناوراـک  فارـش  لزنم  رد  دـندوب . نیتـسار 

یناتـسلخن : » تفگ دوب »؟ هچ  نتفگ  ریبکت  نیا  بجوم  اما  تسا  بوخ  لاح  ره  هب  ادـخ  مان  ندرب  : » دیـسرپ نیـسح  تفگ  ریبکت  نایناوراک 
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هک نیمه  دشاب . يرگید  زیچ  دیاب  ینیبیم  هچنآ  تسا  هدوبن  یناتـسلخن  هار  نیا  رد  زگره  دنتفگ  نایناوراک  دوشیم .» هدـید  ام  يور  شیپ 
نایهاپس يهعیلط  دنتشادنپیم  ناتـسلخن  هچنآ  سپ  تساهبـسا . شوگ  اههزین و  رـس  مینیبیم  هچنآ  تفگ : یکی  دندید ، رتهب  دنتفر و  شیپ 

، دناهدش وا  گنج  يهریذپ  هدیشوپ  حالـس  دنیایب ، دوخ  زیزع  نامهیم  لابقتـسا  هب  نایوگریبکت  نانکيداش و  دیاب  هک  یمدرم  دوب . نمـشد 
رح هب  ار  هفوک  مدرم  ياههمانتوعد  نیـسح  نوچ  دناهتـشون  ناخروم  هک  تسا  تسرد  یمدرم ! نامیپ  تسـس  هچ  و  ییایند ! تفگـش  هچ 

کی ضرع  رد  يرهـش  مدرم  رازه  تسیب  ای  رازهدص و  هک  درک  رواب  ناوتیم  ایآ  اما  مرادن ، يربخ  اههمان  نیا  زا  نم  تفگ  يو  داد  ناشن 
دـسرن و هلحم  دجـسم و  نزرب و  يوک و  هب  رهـش  نآ  رد  گرزب  هحفـص 153 )  ) يهثداح نیا  ربخ  دـنوش و  هدامآ  يدرم  يرای  يارب  هتفه 

سک چـیه  دـندوب ، وا  هارمه  هک  مه  نت  رازه  نآ  زا  ایآ  تشادـن  ربخ  ارجام  زا  رح  صخـش  هک  میریگ  دـنوشن ؟ هاـگآ  مدرم  رتشیب  اـی  همه 
هب تیعمج  نآ  نایم  رد  یگنج  نادرم  رگم  تشاد ؟ تیعمج  ردـقچ  هفوک  رگم  تسنادیمن ؟ دوب  هتـشذگ  شیپ  يهتفه  دـنچ  رد  ار  هچنآ 
ره هب  درک . رواب  ناوتیم  یتخـس  هب  ار  یـضرف  نینچ  دندوبن ؟ مدرم  نآ  ءزج  نت  رازه  نیا  زا  کی  چـیه  مییوگب  هک  دندیـسریم  نت  دـنچ 
اب ات  دناهدناوخ  دوخ  نیمزرس  هب  ارم  مدرم  نیا  تفگ « : ماما  تفرگ . رالاس  ناوراک  رب  ار  هار  رس  رح  دش . زاغآ  تاقالم  نیا  زا  هعجاف  لاح 
رح مدرگیمرب .» دنانامیـشپ  رگا  الاح  تساهنآ . ياههمان  مه  نیا  میادزب . تسا  هدـمآ  دـیدپ  ادـخ  نید  رد  هک  ار  ییاهتعدـب  ناـنآ  يراـی 

ار هار  رـس  مدید  ار  وت  اج  ره  تسا ، هدرک  رومأم  ارم  نم ، ریما  مرادـن  يربخ  مه  اههمان  نیا  زا  متـسین و  ناراگنهمان  يهلمج  زا  نم  : » تفگ
زاجح هب  ات  دنکیمن  اهر  ار  ماما  مه  وا  دریذـپیمن و  ار  يو  داهنـشیپ  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  یهیدـب  مربب .» وا  دزن  ار  وت  مریگب و  وت  رب 

هداد يور  اهوگتفگ  تاـقالم و  رد  هچنآ  زا  اـما  دـیآ . دورف  فلع  بآرپ و  داـبآ و  یلزنم  رد  هک  دـهدیمن  تزاـجا  وا  هب  یتح  ددرگرب و 
نآرق دناهدیناسرت . نآ  زا  ار  ناناملـسم  هداد و  رکذت  ار  نآ  هتـسویپ  یمالـسا  قالخا  ياملع  هک  ياهتکن  دید . ناوتیم  بلاج  يهتکن  کی 

رد ددرگیم . نوناق  نتسکش  سفن و  يوه  زا  يوریپ  شوختسد  دوخ  رمع  زا  هلحرم  ره  رد  یناسنا  ره  دراد . یتاراشا  نادب  اج  دنچ  رد  زین 
هک کیرات  هایـس و  نادنچ  هن  دریگیم  هریت  یباجح  ار  وا  لد  تسا . نادجو  شنزرـس  راتفرگ  یتدـم  ات  دوشیم  بکترم  یهانگ  هک  زاغآ 
زا رگا  تسا . ملاس  وا  داقتعا  اما  بوجحم ، تقیقح  رادید  زا  ناسنا  لد  تلاح  نینچ  رد  دـنیوگیم  دورن . ورف  وا  شوگب  قح  نخـس  رگید 

اهنت هن  هک  دیشک  دهاوخ  هحفـص 154 )  ) ییاجب وا  راک  دزرو  رارـصا  هانگ  رد  رگا  اما  دوشیم . فرطرب  جیردتب  یگریت  نیا  ددرگرب  هانگ 
کی زا  هکنآ  اب  وا  نایهاپـس  رکـشل و  ریما  دروخرب ، نیا  رد  درب . دهاوخ  تذل  هانگ  زا  هکلب  دش ، دهاوخن  مارآان  هانگ  زا  يو  نادجو  رگید 
ماما ار  وا  دیـسریم  زاـمن  تقو  هک  نیمه  رگید  يوس  زا  دـندرکیم ، راـتفر  ياهدـش  ریگتـسد  نوچ  وا  اـب  و  دـنتفرگ ، ماـما  رب  هار  رـس  وس 
يارب هکلب  تسا ، ناملـسم  اهنت  هن  هتفرن ، نوریب  نید  زا  اهنت  هن  وا  هک  تسا  نیا  نآ  ینعم  دندرکیم . ادتقا  وا  هب  و  دـندناوخیم . ناناملـسم 

رب كدـنا  كدـنا  مدرم  نیا  هک  درذـگیمن  ارجام  نیا  رب  يزور  دـنچ  تسا . رتراوازـس  ینوناق  مکاح  يهداتـسرف  زا  تعامج  زامن  يهماقا 
نانآ لد  جیردت  هب  دندرگیم . رود  ادخ  زا  رتشیب  دنوریم  شیپ  رتشیب  هار  نیا  رد  هچ  ره  و  دنوشیم ، رتهریچ  هریچ و  ادخ  مکح  نتسکش 

الک دیوگیم : هدرپ  نیا  يهرابرد  نآرق  دـباتیمن و  نآ  رب  نامیا  رون  رگید  هک  دـناشوپیم  ار  لد  ياهدرپ  دوشیم . رتتخـس  رتکیرات و 
رد يرثا  ینشور  چیه  هک  کیرات  ربتس و  نانچ  ییاجح  ( 2  ) نوبوجحمل ذئموی  مهبر  نع  مهنا  الک  نوبسکی . اوناک  ام  مهبولق  یلع  نار  لب 
مه نت  رازه  نیا  هک  یمدرم  زا  گنج  تاظحل  نیسپاو  رد  ماما  نارای  زا  یکی  یتقو  دوریمنورف . نادب  قح  نخـس  چیه  و  دراذگیمن . نآ 

ار زامن  نیرخآ  دوخ  ماما  اب  ات  دـهاوخیم . تلهم  یتخل  دـندوب  هدـناوخ  زامن  تعاـمج  هب  ماـما  نیمه  اـب  تبون  دـنچ  دـندوب و  ناـنآ  ءزج 
و ددـنبیم ، ار  شوگ  مشچ و  سفن  يوه  هنوگچ  ادـخ ! رب  هاـنپ  تسین . ادـخ  هاـگرد  لوـبقم  امـش  زاـمن  : » هک دزیخیمرب  اـهگناب  دـنناوخب 

هللادیبع زا  دنتفگ  تسیک »؟ زا  هدرپارس  نیا  دیسرپ « : دید . ياهدرپارـس  ع )  ) نیـسح لتاقمینب ، رـصق  رد  دهدیم . هولج  هنوراو  ار  تقیقح 
کیرش يریگرد  نیا  رد  ات  مدمآ  نوریب  هفوک  زا  نم  تفگ  دماین و  تفریذپن و  وا  اما  داتسرف ، وا  بلط  هب  ار  یسک  نیسح  یفعج ، رح  رسپ 

وا اـب  رفـس  نیا  رد  هک  تساوخ  يو  زا  تفر و  وا  ندـیدب  دوـخ  هحفـص 155 )  ) نیـسح دوب . دهاوخ  هچ  راک  نایاپ  متـسنادیم  هچ  مشابن ،
. درکن ییاـنتعا  وا  هب  رگید  نیـسح  دریذـپب . يو  زا  ار  وا  ریـشمش  بسا و  اـت  تساوخ  ماـما  زا  ضوع  رد  درکن و  لوبق  وا  یلو  دـشاب  هارمه 

ع)  ) نیسح ماما  زا 77مایق  هحفص 60 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


مه ییاهرعش  و  داد ، تسد  زا  ار  یگرزب  قیفوت  نانچ  ارچ  هک  دروخیم  غیرد  هتسویپ  اروشاع  يهثداح  زا  سپ  هللادیبع  دناهتشون ، ناخروم 
هچنآ ناـنآ  لد  رب  دـش  هریچ  هکلب  تسا ، نـینچ  هـن  ( 2 . ) ص 281 ج 7 ، يربـط ، ( 1 ( ) هحفـص 156 . ) دـناهداد تبـسن  وا  هب  هراـب  نیا  رد 

(. 14-15 نیففطم ،  ) دنباجح رد  دوخ  راگدرورپ  زا  نانآ  انامه  تسا  نینچ  هن  ناهانگ .)  ) دندیزرو

(19 هلداجملا :  ) هللا رکذ  مهیسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتسا 

تفلاخم زا  سپ  درک . ناشـشومارف  ار  ادخ  دای  سپ  ناطیـش ، اهنآ  رب  دـش  هریچ  ( 19 هلداجملا :  ) هللا رکذ  مهیسناف  ناطیشلا  مهیلع  ذوحتـسا 
قارع هب  هکم  زا  تکرح  ملسم و  نداتسرف  هفوک و  مدرم  ياههمان  توعد  ندیـسر  هکم و  هب  هنیدم  زا  يو  تکرح  دیزی و  تعیب  اب  نیـسح 

زور نآ  ات  زاغآ  زا  هثداح ، نیا  يهرابرد  میدـق  ناسیون  خـیرات  ار  هچنآ  نوچ  دوشیم ، هدـید  اهتیاور  تاـیئزج  رد  هک  یفـالتخا  يهمه  اـب 
اجنآ ات  دش  ششوک  هتشذگ  ياهلصف  رد  دید . رتنشور  ار  ثداوح  زا  ياهراپ  ناوتب  تسا  نکمم  میجنـسب  یجراخ  ياههنیرق  اب  دناهتـشون 

اما دناهتـشون . دنناتـسادمه  نآ  اب  نانآ  رتشیب  ای  ناسیون  خـیرات  يهمه  هک  تمـسق  نآ  نوگاـنوگ  ياـهتیاور  نیا  ناـیم  زا  تسا  نکمم  هک 
. دـنکفایم هیاس  یخیرات  تیعقاو  رب  يرتشیب  ياهیکیرات  مییآیم  رتشیپ  هچ  ره  دوشیم  زاـغآ  قارع  هب  هکم  زا  ناوراـک  تکرح  هک  نیمه 
رد گنج  هک  یتعاس  ات  دوشیم  وربور  دـیزی  رـسپ  رح  یهدـنامرفب  هفوک  نایهاپـس  ورـشیپ  يهتـسد  اـب  ناوراـک  هک  ياهطقن  زا  اـصوصخم 

يهطقن اهنت  هحفـص 157 )  ) تفگ ناوتیم  هک  تسا  راگزاسان  ای  ضقانتم و  رگیدـکی  اب  تایاور  يردـقب  دـباییم  ناـیاپ  ـالبرک  يهنحص 
غولب نس  هب  سک  ره  ماـما  ناـهارمه  زا  هداد و  خر  يرجه  مکی  تصـش و  لاـس  مرحم  مهد  زور  يریگرد  هک  تسا  نیمه  ناـنآ  كارتشا 
تلع دنتسین . ناتسادمه  ینس  هعیش و  ناخروم  دنتشکن ، ار  نیسحلا  نبا  یلع  ارچ  هکنیا  يهرابرد  یتح  تسا . هدیسر  لتق  هب  يو  اب  هدیـسر 

لقادح هدنام  یقاب  زورما  ات  نآ  ياههخسن  میراد و  تسد  رد  ام  هک  یبتک  دنس  نیتسخن  تسا . مولعم  مه  یسیون  ضقانت  یگدنکارپ و  نیا 
ات تموکح ، نیا  هب  هتسباو  نایوگهصق  نابیطخ ، ناسیون ، خیرات  يوما  تموکح  نارود  رد  تسا . هدش  هتـشون  هثداح  زا  دعب  لاس  تسیود 

لعج نیا  دنادیم . ادخ  دنهد ، ناشن  دنهاوخیم  دوخ  هک  ار  نآ  دننک و  نوگرگد  نانآ  عفن  هب  ار  ثداوح  شرازگ  دناهتـسناوت  هزادـنا  هچ 
لآ ار  ماـیق  نیا  يربهر  هک  مینادیم  و  دـسریم . یلع  لآ  نایعیـش  ماـیق  هب  تبون  هکنآ  اـت  تسا ، هتـشاد  همادا  نرق  مین  زا  شیب  اـهریوزت  و 

، دـننازیگنارب رتـشیب  هچ  ره  ار  نایعیـش  يهفطاـع  هکنیا  يارب  نایـسابع  تضهن  نـیا  زاـغآ  رد  هـک  تـسا  یهیدـب  دـندش . رادهدـهع  ساـبع 
زا یهورگ  املـسم  زین  تموکح  نیا  ناگتـسباو  زا  دـنهد . ناشن  رتتشز  ار  دوخ  يهدروخ  تسکـش  ناـبیقر  تشز  يهرهچ  اـت  دندیـشوک 

نتخادنارب يارب  هدنرب  یحالس  دشاب  تیعقاو  يهدنهد  ناشن  هکنآ  زا  شیب  هک  دناهدنکارپ  هتشون و  اهتیاور  زین  نانآ  دنامدرم . تسد  نامه 
رارقتـسا زا  سپ  ینعی  یـسابع  تموکح  مود  يهلحرم  رد  هک  تسا  یـششوک  رتدـب  همه  اهنیا  زا  یلو  تسا . ساـبعینب  نانمـشد  يهدـنام 
تفرـشیپ زیواتـسد  ار  ربمغیپ  نادناخ  زا  يرادفرط  عیـشت و  تسخن  سابع  نادنزرف  تسا . هدمآ  لمع  هب  دانـسا  نیودت  زا  شیپ  تموکح و 

يهلیـسو هک  میریگب  رظن  رد  رگا  و  دندرکن . متـس  یلع  نادناخ  يهرابرد  هیماینب  زا  رتمک  دندیـسر  تردق  هب  هک  نیمه  اما  دنتخاس ، دوخ 
زاب تسا و  هتفرگ  قنور  لاحتنا  فیرحت و  لعج و  رازاب  رگید  راب  هک  تسناد  میهاوخ  تسا ، هدوب  ثیدـح  يراـگزور  ناـنچ  رد  یتاـغیلبت 
نیا اب  تسا . هدش  ینوگرگد  شوختسد  هتـشادن  شزاس  ناگدیـسر  تلودب  ون  نیا  عفانم  اب  هک  اهناتـساد  هحفص 158 )  ) زا هتـسد  نآ  اعبط 
هزات تسا . هدوب  هچ  تقیقح  هتـشذگ و  هچ  هاگراکیپ  نآ  رد  هک  دننادیم  دناهدوب  اههنحـص  نانچ  دهاش  دوخ  هک  نانآ  ادخ و  اهنت  بیترت 

دـشاب یجراخ  تیعقاو  يهدـننک  نایب  هکنآ  زا  شیپ  ياهتـسد  ره  میراد  تسد  رد  شیپ  لاس  دـص  رازه و  زا  زین  هک  دوجوم  ياهدنـس  نیا 
ییوگ هک  تسا  هدییارگ  راصتخا  هب  نانچ  اهتیاور  زا  ياهتـسد  الثم  دناهتـشاذگ . ثاریمب  ار  نآ  هک  تسا  یهورگ  تالیامت  يهدـنیوگزاب 

. تسا هدرکن  زواجت  دـنچ  یقیاقد  زا  مه  يریگرد  تدـم  هدوبن و  شیب  زور  ود  کی  دربن  نایاپ  ات  هفوک  هاپـس  يهعیلط  اب  ناوراـک  دروخرب 
 - میدـق سیونخـیرات  ود  هک  يدانـسا  هنافـسأتم  تسا . هدرکن  غیرد  لیـصفت  زا  هدوب  نکمم  هک  اـجنآ  اـت  یفوـک  ياـهتیاور  هک  یلاـح  رد 

دروم تسام  سرتسد  رد  هدـنام و  یقاب  مان  نادـب  هک  ییاههخـسن  تلاـصا  تسین و  اـم  تسد  رد  دـننکیم  لـقن  نآ  زا  يربط -  یبوقعی و 
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مان رح  زا  تایاور  يهمه  نوچ  میرادن . یجراخ  ياههنیرق  اب  تایاور  نیا  قیبطت  زج  ياهراچ  دـعب  هب  هظحل  نیا  زا  ور  نیدـب  تسا . دـیدرت 
نیا رح  هک  تفریذپ  ناوتیم  هنیرقب  زین  ار  ناتساد  نیا  سپ  درک ، دروخرب  يو  اب  ناوراک  هک  دناهدناسانـش  یـسک  نیتسخن  ار  وا  دناهدرب و 

. دریگب ار  يو  هار  رـس  دـید  ار  نیـسح  اج  ره  تسا  هدوب  رومأم  وا  هتـشادن ، يروتـسد  هرابنیا  رد  وا  هچ  هدربن  البرک  هب  هرـسکی  ار  ناوراک 
قارع مدرم  توعد  هب  نم  تفگ  درک و  وگوتفگ  دوخ  رفـس  يهرابرد  وا  اب  تسخن  نیـسح  هک  دناهتـشون  یفوک  ياهتیاور  هچنآ  نیاربانب 

ار نیسح  هکنآ  زا  سپ  رح  دیوگیم  هک  دسریم  رظنب  رتتسرد  تایاور  هتـسد  نآ  زا  مرادن  يربخ  اههمان  نیا  توعد و  نیا  زا  ماهدمآ و 
نیـسح ناراـیب  دـش و  نامیـشپ  دوخ  يهدرک  زا  تسا  گـنج  يهداـمآ  رمع  هک  تسناد  نوـچ  درب و  دعـس  نب  رمع  دزن  هرـسکی  ار  وا  دـید 

ددرگرب زاجح  بناج  هب  تفرگ  میمـصت  یتامدقم  يهرکاذـم  زا  سپ  نیـسح  دناهتـشون  اهتیاور  زا  هتـسد  کی  زاب  هحفص 159 ) . ) تسویپ
دیزی نارومأم  بیسآ  زا  زاجح  رد  تسنادیم  میتفگ  هکنانچ  نیسح  اریز  تسا ، دیدرت  ياج  زین  ناتساد  زا  تمسق  نیا  تشاذگن ، رح  یلو 

يدیمون زا  سپ  تسا  نکمم  هنوگچ  تروص  نیا  رد  دـش . قارع  يهناور  هدرواین  ياجب  ار  جـح  لامعا  هک  دوب  نیمه  يارب  تسین و  نمیا 
هب رتدوز  هچ  ره  ار  دوخ  تسا  هتـساوخیم  نیـسح  هک  تسا  نیا  دـسریم  رظنب  تسرد  هچنآ  ددرگزاـب ؟ زاـجح  هب  هراـبود  قارع  مدرم  زا 

هراب نیا  رد  ات  تخاس  فقوتم  ار  وا  تفریذپن و  رح  یلو  تشاد  ناکما  ورین  ددجم  يروآعمج  رهش  نادب  يو  ندیسر  اب  هچ  دناسرب ، هفوک 
دورن و زاجح  ای  هفوکب و  هک  دنورب  یهارب  دایز  رسپ  يهمان  ندیـسر  ات  هک  دنتفریذپ  هورگ  ود  ره  ماجنارـس  دریگب . يروتـسد  دایز  رـسپ  زا 
ار همان  نیا  اج  ره  هک  دیـسر  رح  هب  دایز  رـسپ  يهمان  دندیـسر ، دوشیم  هدـیمان  البرک  مانب  زورما  هک  ینیمزرـس  هب  نوچ  مینادیم  هکناـنچ 

ددجم روتسد  ات  شاب  رظتنم  روآ و  دورف  بآیب  کشخ و  ینیمزرـس  رد  ار  وا  هک  دوب  هدش  دیکأت  همان  نیا  رد  رادهاگن . ار  نیـسح  یتفرگ 
هحفص 160) . ) دسرب وت  هب 

( یلع نب  نیسح   ) نونایدلا لق  ءالبلاب  اوصحما 

هک یقاقتـشا  هوجو  يهمه  نایم  رد  دوب . دنهاوخ  كدنا  نارادنید  دندش ، شیامزآ  یتقو  یلع ) نب  نیـسح   ) نونایدـلا لق  ءالبلاب  اوصحما 
ینعم هعرزم  یمارآ  نابز  رد  هک  برک )  ) يهملک ود  زا  هملک  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  هب  رتکیدزن  دـیاش  دناهتـشون ، ـالبرک »  » ظـفل يارب 

رد زیگنامغ  يهثداح  نآ  هک  یلاس  زا  تسا . هثداح  زا  شیپ  اهنرق  هب  طوبرم  قاقتـشا  نیا  لاح  ره  هب  دشاب . بکرم  ادـخ )  ) لا و  دـهدیم ،
هک میناوخیم  مه  رخأتم  ياهتیاور  یـضعب  رد  تسا . هدش  رتکیدزن  الب ، و  هودنا )  ) برک نآ  یبرع  ینعم  اب  البرک  داد  خر  نیمزرـس  نیا 

نیا هک  يزور  زا  مربیم . هانپ  وت  هب  ـالب  برک و  زا  ایادـخ  تفگ : ـالبرک » : » دـنتفگ وا  هب  دراد و  ماـن  هچ  نیمزرـس  نیا  دیـسرپ  ماـما  نوچ 
نانچ زا  يرهـش  چیه  هکم  زا  سپ  تفگ  ناوتیم  هک  تفای  یترهـش  عیـشت  مالـسا و  خیرات  رد  البرک  دـمآ  دورف  نیمزرـس  نیا  رد  ناوراک 

يوزرآ رد  شلد  هک  دـینیبیمن  ار  یعیـش  چـیه  دـمآرد  هاگترایز  تروص  هب  نیـسح  ربق  هک  يزور  زا  تسا . هدـیدرگن  رادروخرب  ترهش 
دندیشوکیم هحفـص 161 )  ) دندیدیم دوخ  هار  رد  هک  رطخ  سرت و  يهمه  اب  نایعیـش  زین  خیرات  نیا  زا  شیپ  دپتن . ربق  نیا  درگ  ندیدرگ 

هچ دنزاس . راوتسا  تسا  هتفخ  اجنآ  رد  هک  يدیهش  اب  ار  دوخ  یتسود  نامیپ  هیده  نیا  راثن  اب  دنزیرب و  کشا  ياهرطق  كاخ  نیا  رس  رب  ات 
ندیسر هار  رد  هک  درم  نز و  رایسب  هچ  و  دنناسرب ، ربق  نآ  رانک  ار  دوخ  ات  دندیشوک  ناج  لام و  لذب  ساره و  میب و  اب  هک  مدرم  يرایـسب 

فقو هعیـش  ورملق  رـسارس  رد  هک  اههعرزم  اهلام و  هچ  دندرب و  ناهج  نادـب  ار  كاخ  نآ  ترایز  يوزرآ  دـندرم و  ماکان  نیمزرـس  نادـب 
رد نادیهش  البرک و  مان  هک  دیبایب  ار  یبهذم  تایبدا  زا  ياهدیصق  هموظنم و  هعطق و  رتمک  دیاش  ددرگیم و  هدیدرگ و  ناتسآ  نیا  ینادابآ 

. تسا متـس  اب  تلادـع  دربن  ياج  لطاب و  اب  قح  شالت  نیمزرـس  اجنآ  تسین . نیـسح  رازم  يهدـنریگربرد  اـهنت  ـالبرک  دـشاب . هدـماین  نآ 
ناشکمولظم ناراکمتـس و  رانک  رد  نتـسیز  زا  ار  راختفااب  ندش  هتـشک  و  دنداد . حـیجرت  گنن  رب  ار  گرم  هک  تسا  ینادرمدازآ  هاگباوخ 

رسپ ارچ  دیدیرخ ؟ دوخرب  هک  دوب  یگنن  هچ  نیا  دندیسرپ « : دوب  دعـس  رـسپ  هاپـس  رد  هک  ار  يدرم  هعقاو  نیا  زا  سپ  اهلاس  دنتـسناد . رتهب 
رب اهتسد  دنداتسیا ، ام  يوررديور  یهورگ  ( 1 ! ) وش هفخ  تفگ « : دیدیـشک »؟ نوخ  كاخب و  هنادرمناوجان  نانچنآ  ار  وا  نارای  ربمغیپ و 
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نتفرگ تسدب  نتشک و  دوبن ، نانآ  يور  شیپ  هار  ود  زج  دنتشگیم . لام  يهتفیرف  هن  دنتفریذپیم  ناما  هن  راوتسا ، اهماگ  ریـشمش  يهضبق 
هک ار  هچنآ  هاتوک  يوگتفگ  نیمه  زا  میتشادـن ». ياهراچ  میدرک  هچنآ  زج  ام  دنیـشنب ، تیازع  هب  ترداـم  ندـش . هتـشک  اـی  تموکح و 

هاتوک ياههلمج  زا  رصتخم  ياهلمج  دایب  ار  ام  تسا  هدرک  نادیهش  زا  درم  نیا  هک  یفصو  وگتفگ و  نیا  دناوخ . ناوتیم  تسا  هتـشذگ 
ناهارمه ماما  هک  بش  نآ  زا  منیبیمن .» تلالم  زج  ار  ناراکمتـس  رانک  رد  یناگدنز  یتخبـشوخ و  زج  ار  گرم  : » دزادـنایم ع )  ) نیـسح

یهورگ و  درک ، ریخم  نتفر  ندنام و  نایم  ار  نانآ  داد و  ربخ  نایفوک  ینکش  هحفص 162 )  ) نامیپ یناه و  ملسم و  ندش  هتشک  زا  ار  دوخ 
ياهزور رد  هک  نت  ود  کی  رگم  تسویپن ، هورگ  نیا  هب  یـسک  رگید  دـندنام ، شنامیااب  نارای  زا  دـنچ  ینت  اب  وا  ناـشیوخ  اـهنت  دـنتفر و 

هب دندش و  ادـج  دعـس  رـسپ  هاپـس  زا  زیگنامغ  يهثداح  بش  رد  مه  دـنچ  ینت  دـش . ورهبور  وا  اب  رح  هک  ییاهزور  دـندناسر  ار  دوخ  رخآ 
، نت داتفه  دناهتـشونن . سک  دص  زا  شیب  ار  نایوجگنج  رامـش  ناسیون  خیرات  دـندوب ؟ نت  دـنچ  رگم  اهنیا  يهمه  اما  دـندمآ . يو  يودرا 

رازه داتشه  ات  ار  مقر  ناسیون  لتقم  یضعب  تسین . مولعم  تسا  هدوب  دعـس  رمع  اب  نت  دنچ  زین  وس  نآ  زا  نت ، جنپ  داتفه و  نت ، ود  داتفه و 
تسادیپ دناهتشون . نت  رازه  راهچ  دندمآ  دعس  رسپ  اب  هک  ار  نانآ  رامش  نیشیپ  ناخروم  يربط و  يدوعـسم و  دناهدرب . الاب  رازه  دصکی  و 

نایهاپس لقادح  یعیش  ياهتیاور  تسا . هنوگ  نامه  زا  زین  مود  يهتسد  رامآ  دناهدربن ، راکب  تقد  ددع  مقر و  رد  لوا  يهتـسد  هکنانچ  نآ 
نابلطتصرف دتفایم  هار  هب  يروظنم  نینچ  يارب  ییودرا  یتقو  تسین ، زیمآ  هغلابم  نادنچ  مقر  نیا  ( 2  ) دناهتشون نت  رازه  تسیب  ار  هفوک 

نیمخت رازه  تشه  ات  شش  نیب  ناوتب  دیاش  دندمآ ، درگ  دعس  رسپ  يودرا  رد  هک  ار  یمدرم  رامش  دندنویپیم . نادب  وس  نآ  وس و  نیا  زا 
گنـس تسنیا ، وا  يهلمج  یظفللا  تحـص  همجرت  ( 1 ( ) هحفـص 163 . ) دـسریم رظن  هب  یفاک  هدـع  نیا  نت  دـصکی  اب  هلباـقم  يارب  دز و 

فوفطلا ص 50. یلتق  یلع  فوهل  ( 2 . ) ياخب

(2 توبکنع :  ) نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 

شیامزآ میدروآ ، نامیا  دنیوگب  هک  نیمه  دنرادنپیم  نامدرم  ایآ  ( 2 توبکنع :  ) نونتفی مه ال  انمآ و  اولوقی  نا  اوکرتی  نا  سانلا  بسحا 
گنج حتاف  دعـس  تسا . صاقویبا  دعـس  رـسپ  دش ، نیـسح  اب  گنج  رومأم  دایز  رـسپ  يوس  زا  هک  رمع  دش .؟ دـنهاوخ  هتـشاذگاو  هدـشن 
ناریا نایهاپـس  اب  ناناملـسم  يریگرد  ماگنه  دوب . یـضار  نانآ  زا  تشذگرد  نوچ  ربمغیپ  دـنیوگیم  هک  تسا  ینت  هد  زا  یکی  هیـسداق و 

وا ریت  دـناهتفگ  دـنکفا و  شیرق  يودرا  هب  وا  ار  ریت  نیتسخن  ثرح  نب  ةدـیبع  يهیرـس  رد  درک . يربهر  ار  گنج  دوب  رامیب  هکنآ  اب  دـعس 
مالـسا ربمغیپ  نید و  يرای  يارب  ادخ و  ياضر  يارب  اهگنج  نآ  رد  دعـس  ( 1 . ) دش هدنکفا  نمـشد  يودرا  هب  مالـسا  رد  هک  دوب  ریت  نیلوا 

تسا و هدش  ربمغیپ  رـسپ  یبوکرـس  عمق و  علق و  يهدامآ  يو  رـسپ  مینیبیم  هک  تسا  هتـشذگن  خیرات  نیا  زا  نرق  مین  زونه  اما  دیگنجیم .
دیوش و راوس  ادخ  رکشل  يا  دروآیم «  نابز  رب  تفگ  هیـسداق  گنج  رد  يو  ردپ  دنیوگ  هک  ار  هلمج  نامه  دوشیم  هلمح  يهدامآ  نوچ 

رواب تفگیم  ار  هچ  نآ  اـیآ  دـگنجیم ؟ هک  يارب  دـگنجیم و  هک  اـب  هحفص 164 )  ) تسنادیمن دعـس  رـسپ  ایآ  ( » 2  ) ار امـش  داب  هدژم 
زا درک  هک  يراـتفر  اریز  تسین  دـیعب  چـیه  درکیمن ؟ مرـش  ياهلمج  نینچ  نتفگ  زا  هک  دوـب  هدیـسر  یخاتـسگ  زا  ياهجرد  هب  اـی  تـشاد 

هکنیا نآ  تسا و  ملـسم  زیچ  کی  اما  دنادیم . ادـخ  دـناهدوزفا ؟ ار  ياهلمج  نینچ  يدـعب  ناسیون  خـیرات  هکنآ  ای  دوب ، رتتشز  شراتفگ 
تـشز هنوگچـیه  اهنت  هن  نانآ  يارب  اهرادرک  اهراتفگ و  نینچ  هک  دوب  هدیـسر  طوقـس  زا  ياهجردـب  يرجه  لوا  نرق  مود  يهمین  عامتجا 

ار زیچ  کـی  زین  نارادربناـمرف  تساـیر . دنتـساوخیم ؛  ار  زیچ  کـی  موـق  نارـس  دیــسریم . رظنب  یعیبـط  مـه  يدـح  اـت  هـکلب  دوـمنیمن 
اههد هچ  تشادن  يراک  وا  اب  هللادیبع  تفریذپیمن  رگا  دریذپن . ار  تیرومأم  نیا  تسناوتیم  رمع  ار . ناهدنامرف  نیا  تیاضر  دنتساوخیم 

رد مدرم  نیا  دـیاش  دزغلن . شیاپ  دـیآ  شیپ  ناحتما  نوچ  هک  تسا  یـسک  رتمک  اما  دـندوب . یتیرومأم  نینچ  نتفریذـپ  يهداـمآ  رگید  نت 
نینچ یلو  دـنهد . نایاپ  حلـص  هار  زا  ار  راک  ات  دـننک  شـشوک  دنتـساوخیم  دوخ  لایخب  دـشکب و  اجنیا  هب  راک  دـندرکیمن  نامگ  زاـغآ 

وا و نیب  وگتفگ  نیتسخن  هکنآ  زا  سپ  تسین . شزاس  درم  وا  تسنادیم  تخانـشیم و  بوخ  ار  نیـسح  رمع ، دوب . نتفیرف  دوخ  اـهمهوت 
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هس زا  یکی  تسا  رضاح  نیسح  تساخنرب  گنج  تفرگ و  مارآ  هنتف  هک  رکش  ار  ادخ  هک  تشون  دایز  رسپ  هب  ياهمان  تفرگ  تروص  ماما 
دیزی اب  دورب و  ماش  هب  . 3 دورب . قارع  زاجح و  زج  ینیمزرس  هب  . 2 دنک . یگدنز  ناناملسم  زا  یکی  نوچ  دور و  هکم  هب  . 1 دریذپب : ار  هار 
گنج زا  نتفر  هرفط  رطاخب  دعس  رسپ  دناهتشون  ناخروم  ضعب  هکنانچ  تسین و  تسرد  داهنشیپ  نیا  موس  تمسق  کش  نودب  دنک . تعیب 

دـسریم رظن  هب  رتیعیبط  هتـشون  دوخ  ياهتیاور  زا  یکی  رد  يربط  هچنآ  اما  تسا  هدوزفا  ار  نآ  ندرک  یلاخ  تیرومأم  راب  ریز  زا  هناـش  و 
مدرم تفگ  ياهدمآ ؟ اجنیا  هب  ارچ  مدیسرپ  نیسح  زا  تشون « : دایزنبا  هب  نیـسح  اب  دوخ  تارکاذم  هحفص 165 )  ) زا سپ  دعس  رمع  هک 

هب ام  لاگنچ  هک  الاح  تفگ « : دایز  رـسپ  ( 3 .« ) مدرگیمرب دیهاوخیمن  امـش  رگا  الاح  میایب  نانآ  دزن  هک  دندرک  توعد  نم  زا  رهـش  نیا 
نیـسح رب  ار  راک  تشون  هک  دوب  همان  نیا  خساپ  رد  و  تسین .» نکمم  يزیچ  نینچ  یلو  دنک  صالخ  ار  دوخ  دهاوخیم  تسا  هدش  دنب  وا 

(1 ( ) هحفـص 166 . ) دـننک تعیب  دـیزی  مان  هب  نم  صخـش  اـب  دـنوش  رـضاح  هکنیا  رگم  دـنبب  شناراـی  وا و  يور  هب  ار  بآ  ریگب و  تخس 
ص 311. ج 7 ، يربط ، ( 3 . ) ص 317 ج 7 ، يربط ، ( 2 . ) ص 224 ج 2 ، ماشهنبا ،

(7 هرقب :  ) مهعمس یلع  مهبولق و  یلع  هللا  متخ 

راک و زاغآ  رد  يریگتخـس  همه  نآ  تسین  مولعم  ناشیاههدـید . اهلد و  رب  ادـخ  داهن  رهم  ( 7 هرقب :  ) مهعمـس یلع  مهبوـلق و  یلع  هللا  متخ 
سیئر دیاش  هفوک . مکاح  یـصخش  راکتبا  هب  ای  تسا ، هدوب  قشمد  يهراشا  اب  یمحریب ، نانچ  اب  نآ  يارجا  گنج و  يهشقن  حرط  سپس 

مدرم و هوبنا  رازراک و  يهنحـص  رد  هک  ییاهدونـش  تفگ و  يهمه  يالبال  زا  ار  هتکن  کی  اـما  دنتـشاد ، تلاـخد  نآ  رد  ود  ره  رومأـم  و 
نیا دنتـساوخیمن  مه  دـیاش  دنتـسنادیمن و  زاـغآ  رد  هفوک  مدرم  هک  تسا  نیا  نآ  و  تفاـیرد ، ناوتیم  هتفر  قشمد  خاـک  هفوـک و  رـصق 
هفوک هب  ار  وا  دنتشون و  همان  نیسح  يارب  هک  دندوب ، یمدرم  هلمج  زا  دوخ  هاپس  نارس  زا  يرایـسب  دشاب . هتـشاد  یعیجف  نایاپ  نانچ  هثداح 

ار هاپس  یهدنامرف  هک  دعـس  رـسپ  دشکب . گنج  هب  راک  دندادیمن ، لامتحا  دیاش  دندوبن و  یگنج  نینچ  ناهاوخ  زاغآ  رد  نانآ  دندناوخ .
هب ار  دوخ  تسد  تساوخیمن  تشاد و  ساره  گنن  زا  رگید  يوس  زا  تساوخیم و  ار  ير  تموکح  دوب و  مان  بلاط  وس  کی  زا  تشاد 
اما تسه . یلامتحا  نینچ  ياج  دوب  هتفریذپن  ار  تیرومأم  هحفص 167 )  ) نیا هک  نامز  نآ  ات  دیسرتیم ؟ ادخ  زا  ایآ  دیالایب . نیـسح  نوخ 

مشچ گرزب  نینچ  یهانگ  زا  مدرم  زا  یهورگ  تسنادیم  وا  ادخ . مشخ  زا  ات  دوب  مدرم  شنزرـس  زا  رتشیب  وا  ینارگن  مینیبیم  نآ  زا  سپ 
ناگدننک شنزرس  نآ  هب  یفیلکت  نینچ  رگا  تسین  مولعم  دنچ  ره  دشکب ، ار  ربمغیپ  دنزرف  ربمغیپ ، يهباحص  زا  یکی  رسپ  هک  دنـشوپیمن 

هنوگچ ربمغیپ  تما  اب  وا  تفر و  دوخ  راک  رـس  یـسک  ره  داتفا و  یمرگ  زا  گنج  رونت  یتقو  لاح  رهب  دنتفریذپیمن . ناشرفن  دنچ  دشیم 
تبـسن وا  هب  تسا  یلدود  نیا  يهناشن  هک  مه  ار  یتیب  دنچ  تشاد . ینارگن  نآ  يهرابرد  رمع  هک  دوب  يزیچ  نیا  دنک ؟ یگدنز  دـناوتیم 

میب تشز  راـک  نینچ  باـکترا  زا  ار  وا  رگید  ببـس  هب  اـی  یهاوـخریخ  هار  زا  وا  نایانـشآ  زا  نـت  دـنچ  دناهتـشون ، هکناـنچ  زین  و  دـناهداد .
یمیب زیچ  چیه  زا  هک  دندوب  مه  ترطف  تسپ  يوجارجام  دـنچ  نایم  نیا  رد  اما  دوبن . يو  زا  رتهب  زین  وا  ناهدـنامرف  رتشیب  لاح  دـندادیم .
یهاگ هک  اهنامه  دـنیوجیم ، ار  دوخ  یـصخش  دوس  اهنت  هثداح  ره  رد  هک  اهنامه  دـننکیم ، ضوع  گنر  دوز  دوز  هک  اهنامه  دنتـشادن .

ای يرهش و  ای  ياهداوناخ و  هک  تسا  نیا  رد  نانآ  یشوخ  هک  ییاهنامه  دنربیم ، تذل  مدرم  نایز  زا  اهنت  دنهاوخیمن و  ار  دوخ  دوس  مه 
تـسه يرـش  هک  ییاج  رد  زج  هک  یمدرم  داب  شوخان  : » دـنکیم فصو  نینچ  ار  نانآ  یلع  هک  ییاهنامه  دـنیبن ، شمارآ  يور  یعامتجا 

نوچ یمدرم  درک . رایتخا  ار  يریگهشوگ  نانآ ، رـش  زا  نسح  دیلانیم و  نانآ  تسد  زا  یلع  هک  یمدرم  دـید ». ناوتیمن  ار  نانآ  يهرهچ 
رتدوز و هچ  ره  راک  تسا  نکمم  هک  تروص  ره  هب  دنتساوخیم  هک  رگید  يهیامورف  نت  ود  کی  نشوجلايذ و  نب  رمش  یعبر ، نب  ثبش 
. داتفا بقع  تبون  ود  کی  گنج  زاغآ  راک  تهج  نیدب  دندرکیمن  باتـش  نادنچ  دندوب  رتشیدنارود  هکنانآ  اما  دریذـپ . نایاپ  رتتشز 

ودـب يو  نارای  زا  یکی  هک  رح  اب  دروخرب  ماـگنه  هحفـص 168 )  ) دوب گنج  بلاط  ماما  رگا  دـشکب . گنج  هب  راک  تساوخیمن  زین  ماـما 
يو خساپ  رد  اما  تفریذپیم . ار  وا  نخس  میوشیم ». ورهبور  رتتخس  ياهعنام  اب  هنرگو  میرادرب  شیپ  زا  ار  عنام  نیا  تسا  رتهب  تفگ « :
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هک اجنآ  ات  ماما  نارای  زا  نت  دـنچ  : » دناهتـشون ناـخروم  هکنیا  سپ  تسین .» گـنج  رـضاح  لاـح  رد  نم  يهفیظو  : » تفگ داـشرا  يور  زا 
تسرد دندومن  هاگآ  دنتسه ، نآ  ماجنا  ددصرد  هک  يراک  یتشز  زا  ار  نانآ  و  دنداد ، زردنا  ار  هفوک  نایهاپس  یهاوخریخ  هار  زا  دنتسناوت 

هتسد ود  رگا  هک «  تسا  نیا  يدروم  نینچ  رد  نآرق  روتسد  رگیدکی . اب  يریگرد  يهدامآ  دندوب و  ناملسم  هورگ  ود  ره  دسریم . رظن  هب 
وا اب  تفرگ  شیپ  ار  يراکمتس  هتسد  ود  زا  یکی  رگا  دیهد . شزاس  ار  هتسد  ود  نآ  نیب  هک  دیـشوکب  دندش  ریگرد  رگیدکی  اب  نانمؤم  زا 

نآرق يوریپ  هـب  فـلکم  ار  دوـخ  رگید  ناملـسم  ره  زا  شیب  وا  ناراـی  ماـما و  بـیترت  نـیا  هـب  دـهنب .» ندرگ  ادـخ  مـکح  هـب  اـت  دـیگنجب 
یهاوخریخ زا  هار  نیا  رد  هک  نانآ  زا  یکی  دنوش . هجوتم  دوخ  هابتشا  هب  ناهارمگ  نیا  ات  دنشوکب  دنناوتیم  هک  اجنآ  ات  دیاب  دنتـسنادیم .

. تسا رگید  ناملسم  رب  یناملسم  ره  قح  یهاوخریخ  مدرم  تفگ « : تفر و  هفوک  هاپس  شیپاشیپ  يو  دوب . نیق  رـسپ  ریهز  درکن ، یهاتوک 
دیـشک و گـنجب  راـک  هک  نیمه  اـما  میتسه  تلم  کـی  میراد و  نید  کـی  میردارب و  رگیدـکی  اـب  اـم  تسا  هدیـشکن  ریـشمش  هب  راـک  اـت 

نایم هک  ییاههرجاشم  لیبق و  نیا  زا  ییاهراتفگ  راتفگ و  نیا  دوب ». دهاوخن  ام  نایم  يدنویپ  يهتـشر  رگید  دـمآ  نوریب  ماین  زا  اهریـشمش 
یتقیقح تسا و  یتیعقاو  رگنایامن  دشاب . هدمآ  دیدپ  ینوگرگد  نآ  ياهظفل  رد  مه  رگا  تسا ، هتفر  هفوک  رکشل  نیسح و  هاپس  زا  نت  دنچ 

ناشن اهوگتفگ  نیا  لقن  دنشاب . هتخادرپ  ار  نآ  صاخ  یـضرغ  رطاخ  هب  هک  تسین  تیاور  ثیدح و  عون  زا  اههتفگ  نیا  دنکیم . وگزاب  ار 
اجنآ هحفص 169 )  ) ات زین  ع )  ) نیسح تسا . هدروآ  ملق  هب  هداد  خر  ار  هچنآ  تسا و  هدوب  رضاح  هنحص  رد  قیقد  يرگشرازگ  هک  دهدیم 

تقیقح رگنشور  يزوسلد و  یهاوخریخ و  رـسارس  هک  ینانخـس  اب  ار  هتخورف  ایند  هب  نید  مدرم  نیا  يهتفخ  نادجو  دیـشوک  تسناوت  هک 
زا ار  تصرف  نیا  رگا  دوشیم . هداد  اهنآ  هب  دازآ  یگدـنز  باختنا  يارب  هک  تسا  یتصرف  نیرخآ  نیا  هک  تفگ  اهنآ  هب  دزاس . رادـیب  دوب 
رد تلذ  يراوخ و  زا  رپ  یگدنز  نآ  لابند  هب  دننز  اپ  تشپ  تزع  نیا  هب  رگا  دید . دنهاوخن  يراگتـسر  يور  هاگچیه  رگید  دنهدب  تسد 

هبطخ نتفگ و  نخـس  ندرب و  ماـغیپ  ندروآ و  ماـغیپ  هب  زین  مرحم  مهد  زور  تاـعاس  نیتـسخن  هـک  دوـب  نـیمه  يارب  تـسا . ناـشیا  راـظتنا 
نیا تسا . هدـش  هدـناوخ  هاتوک  يهبطخ  دـنچ  وا  باحـصا  نیـسح و  يوس  زا  بارطـضارپ  ساسح و  تاـظحل  نیا  رد  تشذـگ . ندـناوخ 

یگدازآ حور  يهدنهد  ناشن  هکنآ  زا  شیب  هک  یئاهدنس  تساهبنارگ  یئاهدنس  تسا ، هدرک  طبض  ار  نآ  خیرات  هناتخبـشوخ  هک  اههبطخ 
نینچ تاجن  يارب  یناسنا  شـشوک  شـالت و  هارمگ و  مدرم  رب  يزوسلد  تقفـش و  جوا  يهطقن  رگناـیامن  دـشاب ، يراـگزیهرپ  فرـش و  و 

ار امش  ریخ  نم  دیونشب !  ارم  نخس  دینکم ! باتش  مدرم  بارطضارپ « : تاعاس  نآ  رد  نیـسح  ياههبطخ  زا  یکی  تسا  نیا  و  تسا . مدرم 
نم دیدید  دیداد و  فاصنا  دیدینش و  ارم  نخس  رگا  ماهدمآ !  امش  نیمزرس  هب  يراک  هچ  يارب  میوگب  امـش  هب  مهاوخیم  نم  مهاوخیم !
هار هب  رگا  دـیهدن  شوگ  نم  نخـس  هب  رگا  تساخ . دـهاوخرب  نایم  زا  دریگرد ، تسا  نکمم  هظحل  ره  هک  گـنج  نیا  میوگیم ، تسرد 

؟ تساور امش  رب  نم  نتشک  ایآ  تسیک ؟ نم  ردپ  دینادیم  متسیک ؟ نم  دینادیم  مدرم  دش . دهاوخ  امـش  ریگنماد  نآ  نایز  دیورن  فاصنا 
نیتسخن وا و  يومعرسپ  ربمغیپ و  یصو  نم  ردپ  رگم  متسین ؟ امـش  ربمغیپ  رتخد  رـسپ  نم  رگم  دینکـشب ؟ مهرد  ارم  تمرح  تساور  ایآ  و 

رگا دنتشهب ؟ لها  ناناوج  دیس  ود  نم  دنزرف  ود  نیا  تفگ  مردارب  نم و  يهرابرد  ربمغیپ  هک  دیاهدینش  ار  ثیدح  نیا  ایآ  تسین ؟ ناملسم 
، میوگیم غورد  نم  دینکیم  هحفص 170 )  ) نامگ رگا  و  ماهتفگن . غورد  ماهتخانـش  ار  دوخ  ات  ادخ  هب  رتهب  هچ  دینادیم  تسار  ارم  راتفگ 

دیز يدعاس ، لهس  يردخ ، دیعسوبا  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  دیسرپب : اهنآ  زا  دیناوتیم  دناهدنز  نت  دنچ  ص )  ) دمحم باحصا  زا  زونه 
ارم نوخ  دـیهاوخیم  یعرـش  زوجم  هچ  هب  مدرم  تسا . تسرد  میوگیم  هچنآ  هک  تفگ  دـنهاوخ  امـشب  اـهنآ  کـلام ! نب  سنا  مقرا ، نب 

نانچ رگا  وا  تسا . هتفگن  ندش  هتشک  زا  میب  ای  نمـشد و  گنچ  زا  ییاهر  يارب  ار  نانخـس  نیا  ماما  هک  تسین  دیدرت  چیه  ياج  دیزیرب »؟
یبلطیتشآ و يوب  دـشاب  هتـشاد  راـمیبان  تسرد و  ياهماـش  سک  ره  هک  راـتفگ  نیا  دوب . نکمم  رتهب  شیپ  زور  دـنچ  تساوخیم  يزیچ 

نینچ دننام  رد  نت  دـنچ  اهنت  خـیرات  رـسارس  رد  هک  تسا  ییاهراتفگ  زا  ياهنومن  دونـشیم ؛ یبوخب  نآ  زا  ار  یتسود  مدرم  یهاوخریخ و 
. دنادیم هتفر  باوخب  ياهنادجو  ندرک  رادیب  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  یسک  نخـس  تسادخ . نادرم  نخـس  دناهدرک . داریا  یطیارش 
هک اجنآ  ات  دشوکیم  دنکفایم و  دزوسیم ، نآ  رد  لهاج  يهدوت  هک  توهش  نایغط  مشخ و  رارش  ياههلعـش  نایم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک 

ع)  ) نیسح ماما  زا 77مایق  هحفص 65 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یظفل و شیارآ  هنوگ  چیه  نآ  رد  دیناوخب . ار  هبطخ  نیا  رگید  رابکی  درب . نوریب  هلعـش  نیا  نایم  زا  دناهرب و  ار  نت  ود  کی  تسا  نکمم 
نمضتم هداس ، رایسب  تسا  ینایب  تسا . هدرکن  هجوت  لالدتسا  یقطنم و  ياهلیلد  هب  نآ  رد  نارنخس  تسا . هتفرن  راکب  نایب  تعنـص  تیاعر 
یبوـخب مه  مدرم  نآ  نیرتهداـس  هک  يراـتفگ  دـندادیم . ناـشن  عـالطایب  نآ  زا  ار  دوـخ  و  دنتـسنادیم ، یبوـخب  ار  نآ  هـمه  هـک  یینعم 

نم دـینادیم  دیـسانشیم . ارم  همه  ماهدـماین  ینکفاهقرفت  يارب  نـم  متـسه . امـش  هاوـخریخ  نـم  مدرم  . » دـبایرد ار  نآ  قـمع  تسناوـتیم 
نابلطگنج نایوجهنتف و  هک  دوب  اجنیا  رد  تسا »؟ هداد  امش  هب  ار  قح  نیا  یسک  هچ  دیـشکب ؟ ارم  دیهاوخیم  ارچ  امـش  متـسین . وگغورد 

نانآ زا  ياهدع  ای  هحفص 171 )  ) نایهاپس ادابم  دندیسرت  دتفا . رگراک  مدرم  گنس  لد  رد  یهاوخریخ  رـسارس  نخـس  نیا  ادابم  دندیـسرت 
داهنتسپ نامه  تفای . دـنهاوخن  تسد  يزیگناهنتف -  دـنهاوخیم -  هچنادـب  نانآ  دوش ، نینچ  رگا  دـنریگ . رارق  ماـما  راـتفگ  ریثأـت  تحت 

رـسارس رد  نیقی  هب  هک  تفگ  یـسک  ار  نخـس  نیا  ییوگیم »! هچ  منادب  رگا  مشاب  هدـیتسرپ  لطاب  رب  ار  ادـخ  درک « : دایرف  نوخ  يهنـشت 
هک زور  نآ  زا  درم  نیا  یناگدنز  زا  ام  تشادن . یهار  ادخ  اب  زگره  وا  هچ  دوب ، هدیتسرپن  لطاب  هب  هن  قح و  هب  هن  ار  ادخ  ياهظحل  یگدنز 
نب رمـش  میهاـگآ . بوـخ  دـنک  ماـمت  ار  یلع  رـسپ  راـک  دیـشکیم  راـظتنا  هـظحل  ره  هـک  زور  نـیا  اـت  تـسب  یلع  هـب  ار  دوـخ  هفوـک  رد 

يوقتاب و يدرم  رمع  لاـهن  هک  تسا  یماـگنه  ناـنآ  يداـش  دـنربیم و  تذـل  نادرمدازآ  رازآ  زا  هک  دوب  یمدرم  عون  زا  وا  نشوجلايذ ،
يور دیاب  هچنآ  ای  دش . دوشب  دیابن  هچنآ  ماجنارـس  مینیبیمن . مک  ار  نانآ  دادعت  خیرات  لوط  رد  هنافـسأتم  دنربب و  دوخ  تسد  هب  ار  فرش 

يهتشذگب امش  دوش  هتشک  ای  دریمب  دمحم  رگا  . » دوب هداد  ربخ  نآ  زا  شیپ  نرق  مین  رد  نآرق  هک  دمآ  دیدپ  ياهنحـص  دیدرگ . زاغآ  دهد 
یگدنز هب  دنتشگرب ، دوخ  نیرید  يوخ  هب  لاس  هاجنپ  زا  سپ  مدرم  نیا  ( 1 « ) دسریمن ینایز  ادخ  هب  دینک  نینچ  رگا  دیدرگیمرب ؟ دوخ 

راـتفر هباحـص و  ناـگرزب  تریـس  ثیدـح و  نآرق و  لاـس  هاـجنپ  دوـبن . نآ  ربـهار  يزیچ  توهـش  مشخ و  زج  هک  یگدـنز  هـب  تیلهاـج .
. تشگ اهر  دوب  روصحم  دودحم و  اهدیق  نیا  ریز  رد  هک  ياهدنرد  تعیبط  دش . هداهن  وسکی  هب  تعاس  دـنچ  تدـم  رد  نیتسار  ناناملـسم 
(1 ( ) هحفص 172 . ) دشیم هدید  قیمع  ياهلصاف  زین  یناسنا  تعیبط  نآ و  نایم  هکلب  تشادن  ياهرهب  یناملسم  يوخ  زا  اهنت  هن  هک  یتعیبط 

.144 نارمع ، لآ 

( یلع رتخد  بنیز   ) مهعجاضم یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک 

هکنانچ دنتفر . دوخ  هاگلتق  هب  سپ  دومرف  ردقم  نانآ  يارب  ار  نتـشک  ادخ  یلع ) رتخد  بنیز   ) مهعجاضم یلا  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک 
ياههورگ هک  هثداح  نینچ  يهرابرد  اصوصخم  یجراـخ  ياـهتیعقاو  ندروآ  نوریب  یخیراـت  دانـسا  نرق  ود  يراکتـسد  يهجیتن  رد  میتفگ 

دوخ هتـشاد و  روضح  رازراک  يهنحـص  رد  یناسیونعیاقو  هناتخبـشوخ  اما  تسا . راوشد  يراک  دناهتـشاد ، یعفن  نآ  رد  رگیدـکی  فلاخم 
اجنآ نیاربانب  دناهدینش . نایوار  رگید  زا  ار  یگنوگچ  هدوب و  هثداح  لحم  هب  کیدزن  ای  و  دناهدید ، شیوخ  مشچ  هب  هتـشاد  يور  ار  هچنآ 

ياههنیرق ار  هچنآ  زین  و  دوریم . رتمک  ای  دوریمن و  ندوب  یگتخاـس  لاـمتحا  دنناتـسادمه . ياهثداـح  ییوگزاـب  رد  رگـشرازگ  دـنچ  هک 
تسناوتیم یجراخ  ياههنیرق  اب  نآ  ندرک  قباطم  ضیقن و  دض و  ياهناتـساد  نیا  عومجم  زا  تفریذپ . ناوتیم  رتهب  دننک  دییأت  یجراخ 

، تسا هدوبن  هاتوک  مه  هزادنا  نآ  اما  دهاوخب ! تقو  تعاس  ود  داتفه و  هک  تسا  هدوبن  زارد  نادـنچ  هتـسد  ود  يریگرد  نامز  هک  تسناد 
ارت هحفـص 173 « ) : ) تفگ دمآرد  دیزی  خاک  هب  نوچ  سیق  نب  رحز  دـنکیم . فصو  دـیزی  يارب  هتخورف  ایند  هب  نید  قلمتم  درم  نیا  هک 
اهنآ هب  دـمآ . ام  دزن  دوخ  ناوریپ  زا  نت  تصـش  نادـنواشیوخ و  زا  نت  هدـجه  اـب  یلع  نب  نیـسح  ییادـخ !  يراـی  يزوریپ و  هب  داـب  هدژم 

ار دوخ  عاعـش  باتفآ  هک  نیمه  دندیزگرب . ار  گنج  اهنآ  دینک . گنج  ای  دـیریذپب  ار  دایز  نب  هللادـیبع  ریما  مکح  دـیوش و  میلـست  میتفگ 
يا دنبایب . یهاگهانپ  هک  دندروآیمور  وس  رهب  دـننک  رارف  زاب  لاگنچ  زا  هک  ینارتوبک  نوچ  اهنآ  میتفرگارف . ار  نانآ  درگ  درتسگ ، نیمزب 

ریـشمش مد  زا  ار  ناـنآ  يهمه  دور  باوخ  هب  هاگتـشاچ  رد  یـسک  اـی  دنـشکب  ار  يرتـش  هک  دیـشک  لوط  ردـق  نآ  ادـخ  هب  نینمؤملاریما ! 
ره زا  داب  دزادـگیم و  ار  ناشنت  باتفآ  تسا . دولآكاخ  نانآ  ياههرهچ  نوخ و  نانآ  شوپنت  هنهرب ، نانآ  ياـهنت  کـنیا  میدـنارذگ .
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هب یـسلجم  ناـنچ  رد  داـهنتسپ  يوگغورد  نیا  هچنآ  (. 1 .« ) دوریمن اهنآ  تراـیز  هب  یـسک  ناـسکرک  زج  دزویم و  ناشیاهندـب  رب  وس 
تمـسق نآ  زا  یتمـسق  هچ  تسین ، هدنونـش  هدنیوگ و  رب  يدنخـشیر  زج  و  درادـن ، تقیقح  املـسم  تسا  هتفگ  دوخ  ریما  دـنیاشوخ  رطاخ 

گرم زا  رگید  دـهدیم  حـیجرت  تلذـم  رب  ار  گـنج  دوـشیمن و  میلـست  هب  رـضاح  وا  يهتفگ  هب  هـک  یـسک  دـنکیم . بیذـکت  ار  رگید 
دـش و نوگرگد  زین  دـیزی  هک  دوب  هدننکزئمـشم  یگتخاس و  يردـق  هب  شرازگ  نیا  دزیرگیمن . زاب  گـنچ  زا  رتوبک  نوچ  دـسارهیمن و 
هک یگداس  نآ  هب  گنج  تسا . ملسم  هچنآ  لاح  ره  هب  مدوبن . نیسح  لتق  هب  یـضار  نم  دنک  تنعل  ار  دایزنبا )  ) هناجرم رـسپ  ادخ  تفگ 

يرعش نوچ  و  دناهتشون ، ریمض  هداس  ناسیونلتقم  یـضعب  هک  تسا  هدوبن  مه  لیـصفت  حرـش و  نآ  هب  هتفاین . نایاپ  تسا  هتفگ  سیق  رـسپ 
هبطخ تفگ و  زجر  همه  نآ  تدـم  نیا  رد  ناوتب  ات  دـننادب ، تعاس  ود  داتفه و  اروشاـع  زور  دناهتـشگ  راـچان  دـناهدنام  هیفاـق  رد  هتفگ و 
هچنآ تسا . مولعم  نآ  فرط  کی  تسا  هدوب  نت  دنچ  فرط  ود  زا  ناگتـشک  هحفص 174 )  ) رامش تشک . نمـشد  درک و  گنج  دناوخ و 

ار نیسحلا  نب  یلع  ماما  میناوخیم  اهخیرات  یضعب  رد  دیسر . لتقب  تشذگیم  لاس  هدراهچ  زا  نانآ  نس  دوب و  ع )  ) نیسح هاپس  رد  هنیرن 
هـس داتفه و  ار  مک  مقر  دنادیم . ادخ  مه  زاب  تسا  هدش  هتـشک  نت  دنچ  هفوک  هاپـس  زا  اما  ( 2  ) دندرک اهر  دوب  هدیـسرن  غولب  نس  هب  نوچ 

يهیحور تعاس  دنچ  نآ  فرظ  رد  هنحـص و  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دسریم  رظنب  تفگـش  هچنآ  دناهتـشون . نت  نارازه  ار  رتشیب  مقر  نت و 
دـشیم گنج  يهدامآ  تفرگیمرب و  نامک  ریت و  هک  درم  نامه  دـنزرف  درک . هولج  دوخ  رهاظم  مامت  اب  یلهاـج  تعیبط  محریب  نشخ و 
يهرطاخ دـنکیم و  ضوع  گنر  اـج  نیا  رد  دـننک ، راکـش  دـناهتفخ  وا  رداـچ  يهیاـس  رد  هک  ار  ییاـهخلم  دـنهاوخیم  نارگید  ارچ  هک 

! نیـسح  » هک دهدیم  ادـن  ار  نیـسح  يدرم  رادوریگ  نآ  رد  دزاسیم . هدـنز  ار  یلهاج  ياهگنج  رگید  بلغت و  رکب و  سوسی و  ياهگنج 
نادـناخ ربـمغیپ و  يهداز  دـنزرف  هب  يرگید  مرـشیب  یماـشایب » خزود  میمح  زا  اـت  دیـشون  یهاوخن  نآ  زا  ادـخ  هب  ینیبیم ؟ ار  بآ  جوـم 

نت رب  دهدیم  روتـسد  هنایـشحو  راتـشک  نانچ  زا  سپ  هاپـس  يهدنامرف  هکنآ  ای  ناکاپان ». امـش  میناگزیکاپ و  ام  دـیوگیم « : نینچ  لوسر 
ماک زا  ار  بآ  هک  دنتـسه  یمدرم  مود  لسن  اـی  هطـساویب  لـسن  مدرم  نیا  هک  درک  ناوتیمن  رواـب  چـیه  دـنزاتب . بسا  ناگتـشک  ناـجیب 

ماگنه بش  نوچ  ای  دندرمیم . یگنشت  زا  یگمه  هک  هاگنآ  ات  درکیم  نینچ  زین  وا  دندادیم و  دوخ  تسود  هب  دنتفرگیم و  دوخ  يهنشت 
نامگ نامهم  ات  دندنابنجیم ، ناهد  دوخ  دنتشکیم و  ار  غارچ  و  دنداهنیم ، يو  شیپ  ار  دوخ  كاروخ  دمآیم ، ناشیا  يهناخ  هب  نامهم 
رتشیب دیاش  دوشن  ریس  نامهیم  دنروخب  اذغ  نآ  زا  مه  دوخ  رگا  ادابم  هک  دندرکیم  نینچ  تسا . کیرش  وا  اب  كاروخ  رد  زین  نابزیم  دنک 

رد رـصم  حتف  ماگنه  هب  صاعلا  نبا  ورمع  هحفص 175 ) . ) دیشاب هدینش  رتوبک  ود  اب  رـصم  حتف  رد  ار  صاع  رـسپ  ناتـساد  ناگدنناوخ  امش 
يهدنامرف هب  دور  رگید  ياج  هب  دزیخرب و  دوخ  ياج  زا  تساخیم  ودرا  هک  يزور  دوب  هدز  همیخ  تسا  هتفرگ  مان  طاسف  زورما  هک  ییاج 

هدام رن و  رتوبک  نیا  دنکـشیم و  اهمخت  نیا  مینیچرب  رداچ  رگا  تسا . هداهن  مخت  هدرک و  هنایـشآ  وت  رداچ  زارف  رب  يرتوبک  دـنتفگ ، هاپس 
، دهد زاورپ  ار  دوخ  ياههچب  رتوبک  نیا  ات  دنک  فقوت  اج  نیمه  نایهاپس  زا  نت  کی  دنامب ! اپرب  رداچ  تفگ  صاع  رسپ  دنوشیم . هدرزآ 

ربمغیپ نارتخد  ياههمیخ  مدرم ، نامه  نادـنزرف  مینیبیم  هک  درذـگیمن  لاس  لهچ  زا  شیب  ناتـساد  نیا  زا  (. 3 . ) دـنیچرب ار  رداچ  سپس 
رتزیگناتقر هنحـص  ود  نیا  زا  کی  مادک  یتسار  دننازوسب . ار  دمحم  ياههون  نیـسح و  لاسدرخ  ناکدوک  ات  دنـشکیم  شتآ  هب  ار  دوخ 

مان یناسنا  زغم  هک  ینوجعم  هدیچیپ  هچ  دسرب ؟ طوقـس  يهطقن  هب  دـیآ و  دورف  جوا  يهطقن  زا  هجرد  نیا  ات  یناسنا  هک  دوشیم  هچ  تسا .
.« درب نانآ  لد  زا  ار  ادـخ  دای  دـش و  هریچ  اهنآ  رب  ناطیـش   » دـنکیم هیجوت  ار  امعم  نیا  راتفگ  ره  زا  رتهب  راـگدرورپ  نخـس  تسا ؟ هتفرگ 

.19 هلداجملا : ( 4 . ) ص 260 ج 51 ، نادلبلا ، مجعم  ( 3 . ) ص 387 ج 7 ، يربط ، ( 2 . ) ص 374 ج 7 ، يربط ، ( 1 ( ) هحفص 176 (. ) 4)

(127 ماعنا :  ) مهبر دنع  مالسلا  راد  مهل 

ای تعاس  هد  ای  تعاس  جنپ  نتـشک ، رتش  کی  رادقم  ناشراگدرورپ . دزن  رد  تسا  ار  نانآ  تشهب  ( 127 ماعنا :  ) مهبر دنع  مالسلا  راد  مهل 
هدیبعوبا رـسپ  راتخم  يهناخ  رد  هک  نت  رازه  هدجه  ای  نت  رازه  یـس  ای  نت  رازه  دص  زا  زور  نآ  تشذگ . دوب  هچ  ره  تعاس ، ود  داتفه و 
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هراپ هراپ  ياههرکیپ  اهنت  دنتسویپ  ناوراک  نیا  هب  زاجح  ای  قارع  ياهرهش  زا  هک  هورگ  نآ  زا  دندرک ، تعیب  دوخ  ناج  رس  رب  لیقع  رسپ  اب 
ناناملـسم دـندوب ؟ یناـسک  هچ  اـهنیا  دـشیم . هدـید  كانتـشحو  ناـبایب  نآ  يوس  نآ  يوس و  نیا  رد  نت  ود  داـتفه و  نوخ  رد  هتـشغآ  و 

دنلبرس ناحتما  رد  دوخ  اهنت  هن  دندمآرب . یبوخب  یتخـس  نادب  یـشیامزآ  يهدهع  زا  دندمآ و  ناحتما  يهسلج  هب  هک  یناناملـسم  نیتسار !
هد دنچ  نآ  دنشاب . زابکاپ  دیاب  دنهاوخیم  يزوریپ  رگا  دندنامهف ، یشیامزآ  نینچ  رد  تکرش  نابلاط  هب  تسا  یقاب  ناهج  ات  هکلب  دندش ،

ناملسم مه  نانآ  ارچ ! دندوبن ؟ ناملسم  اهنآ  تسا . ناگدننک  تعیب  يهیقب  مدوصقم  ناسچ ؟ مینیبیمن  یناشن  ناشیا  زا  هک  رگید  نت  رازه 
شیپ رد  راوشد  یناحتما  دندید ، هکنیمه  هحفص 177 ) . ) دسرن ینایز  نانآ  ناج  لام و  هب  هک  دنتساوخیم  اجنآ  ات  ار  یناملـسم  اما  دندوب .

شیامزآ يارب  ار  دوخ  تقو  هچ  یک و  ات  دنتـسشن  هدوسآ  دنتـسب و  ار  اهرد  دنتفر ، دوخ  ياههناخ  نوردب  دـندرکن . تکرـش  نآ  رد  تسا 
زا مه  یکچوک  يهتـسد  دنهد . يرای  يهدـعو  وا  هب  دـنریگب  ار  وا  درگ  نانیا  دزیخرب و  رگید  ینامرهق  تقو  هچ  ات  دـننک . رـضاح  يرگید 

تقیقح دنخشیر  خیرات ، دنخشیر  مدرم ، دنخشیر  تسا ، یقاب  ناهج  خیرات  ناهج و  ات  دندرک  يراک  دنداد ! ناشن  يرتشیب  یکتشذگدوخ 
ار نیـسح  ایادخ  دنتفگیم  دنتـسیرگیم و  ياه  ياه  هداهن و  هدید  رب  ار  اهلامتـسد  دنتفر و  یلت  زارف  رب  زور  نانچ  رد  نانیا  دوب . دـنهاوخ 
زا سپ  دوب ، هدرک  رپ  ار  ناشحور  مسج و  ایند  هاج  لام و  توهـش  مشخ و  هک  ییاههناوید  دـشیم . يرپس  زور  رخآ  ياهتعاس  نک . يراـی 

و دـندمآ . دوخ  هب  راـبکی  دـندیدن ، درم  اـی  نز  زا  یتمواـقم  نیرتکچوک  دوخ  لـباقم  رد  هکنآ  زا  سپ  دـندرب  دـنتخوس و  دنتـشک و  هکنآ 
ياهرهب اـی  دـنرادن و  هرهب  یعیبـط  لـقع  تسرد و  قطنم  زا  هک  تسا  یمدرم  تعیبـط  زا  رگید  هیور  نیا  دـناهدرک ، تشز  يراـک  دنتـسناد 

سپس سفن و  ثیدح  تروص  هب  تسخن  میدرک ؟ هچ  يرآ  میدرک . هچ  هوا ! دنوشیم . نامیـشپ  دوز  دنیآیم و  مشخب  دوز  دنراد . كدنا 
ام دوخ  دوب !. ام  هاوخریخ  درم  نیا  میدرک ! يراک  دب  هچ  میدرک و  هچ  هوا  دیـسر ! نآ  هب  نیا  زا  مک  مک  ناهدـب . ناهد  هتـسهآ و  يراتفگ 

دیـس میدرک ! یناـبرق  قـشمد  تموـکح  رکوـن  ياـپ  شیپ  رد  ار  وا  ناوریپ  وا و  هکلب  میدرکن  يراـی  ار  وا  اـهنت  هن  سپـس  میدـناوخ و  ار  وا 
هفوک دوب . هدش  رید  رگید  اما  دـندش . نامیـشپ  میدیـشک . نوخ  كاخ و  هب  دوخ  تسد  هب  راکهبت  مدرم  يدونـشخ  يارب  ار  تشهب  ناناوج 

يهطلس ریز  رگید  راب  هکلب  دادن  تسکـش  ار  قشمد  اهنت  هن  داد . ناشن  ماش  هب  تروص  نیرتتشز  هب  ار  دوخ  يراوخ  ینوبز و  رگید  رابکی 
ینایاپ نینچ  زا  ار  نانآ  دوخ  یناگدنز  ياههقیقد  نیـسپاو  رد  نیـسح  هحفـص 178 ) . ) دوزفا هتـشذگ  ياهگنن  رب  یگنن  دنام و  یقاب  قشمد 
یباذع درک . دهاوخن  هدنسب  امش  رب  رفیک  نیا  هب  ادخ  اما  دیزیریم  ار  مه  نوخ  دیتفایم و  رگیدکی  ناج  هب  دیتشک  ارم  رگا  ادخب  : » داد میب 

ار دوخ  تمحر  ناراب  ایادخ  . » دندوب نآ  راوازس  هک  ینیرفن  درک . نیرفن  لد  هت  زا  ار  نانآ  سپس  تخاس ». دهاوخ  هدامآ  امش  يارب  تخس 
ناشیا بیـصن  ار  تعامج  قیفوت  زگره  نکم ! دونـشخ  ناشیا  زا  ار  نامکاح  زگره  ریگب ! ناـنآ  زا  ار  نیمز  ياـهتکرب  رادزاـب ! مدرم  نیا  زا 

. دـش زاغآ  قارع  رد  يزیرنوخ  راتـشک و  تفرگ  ار  نادرمناوجان  نآ  نابیرگ  ماما  نیرفن  هک  تشذـگن  لاس  راـهچ  زا  شیب  ( 1 !«. ) نادرگم
نآ رفیک  هکنآ  زا  شیپ  دیـشکورف و  دوخ  ماکب  ار  نامولظم  ناگدنـشک  تسخن  دیـشک ، هناـبز  ماـقتنا  شتآ  ياههلعـش  تساـخرب . بوشآ 

هکنانچ مه  اهنآ  روطچ ؟ دـندشن  ریگرد  دربن  رد  دـنتفر و  دوخ  ياـههناخ  هب  هک  اـهنآ  دنتـشگ . ـالتبم  ناـهج  نیا  يراوخ  هب  دـننیبب  ناـهج 
مدرم : » میونـشب ار  نادیهـش  دیـس  نخـس  رگید  رابکی  دیراذگب  دندرک ؟ نینچ  ارچ  یتسار  اما  دـندنامن . بیـصنیب  رفیک  زا  تفگ  میهاوخ 

كدنا نارادنید  دیآ  شیپ  ناحتما  ياپ  نوچ  دنهد ، ناماسورـس  نآ  اب  ار  دوخ  یناگدـنز  هک  دـنهاوخیم  اجنآ  ات  ار  نید  دـنیایند  يهدـنب 
یپ رد  ار  لسن  نیدـنچ  هفوک  لاحب  اـت  خـیرات  نآ  زا  درذـگیم . موش  هثداـح  نآ  زا  مین  نرق و  هدزیـس  کـیدزن  نونکا  مه  دوب ». دـنهاوخ 

دیآیم و مهارف  نیـسح  رازم  درگ  زور ، نانچ  رد  لاس  همه  دریگیم . ار  نیـشیپ  لسن  ياج  هک  لسن  ره  یلو  تسا . هدـید  دوخب  رگیدـکی 
یتسار اما  ددنبیم . تعاطا  یتسود و  دنویپ  وا  حور  اب  دزیریم و  کشا  وا  رازم  رب  تسا ، هدزمرـش  دوخ  ناکاین  يهدرک  زا  ییوگ  هکنانچ 

هچ ناگدننک  هیرگ  ناگدز و  مرـش  نیا  دوش ، دـیدجت  هرابود  ياهنحـص  نانچ  هحفـص 179 )  ) ددرگرب و بقع  هب  خـیرات  دوب  نکمم  رگا 
اطع يرادیاپ  يورین  نانآ  هب  ینکیم  شیامزآ  رگا  و  نکم ! شیامزآ  ار  دوخ  ناگدنب  هاگ  چیه  ایادخ  دندوب ؟ هتسد  مادک  اب  دندرکیم و 

ص 365. ج 7 ، يربط ، ( 1 ( ) هحفص 180  ! ) امرف
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(27 ناقرفلا :  ) هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و 

هدزباتش قشمد  میدید  هکنانچ  دزگیم . ینامیشپ  زا  ار  دوخ  ياهتسد  راکمتس  هک  يزور  و  ( 27 ناقرفلا :  ) هیدی یلع  ملاظلا  ضعی  موی  و 
مولعم تفاییم ، قیفوت  دـنداد  يو  هب  هک  یتیرومأم  يارجا  رد  هنیدـم  مکاح  رگا  دـنک . راوتـسا  ار  داـینبون  تموکح  ياـههیاپ  تساوخیم 

دنمتردق یفلاخم  زا  لاس  نیدنچ  يارب  قارع  زاجح و  دوب  نکمم  درکیم  نینچ  رگا  و  دوش . ورهبور  جالع  لباقریغ  یلمعلاسکع  اب  دوبن 
هجیتن رد  دننک . هدافتسا  دوخ  ياهتـسیرورت  يورین  زا  دنتـسناوتن  مه  هکم  رد  دیدرگن . ارجا  دنتـساوخیم  هکنانچ  هشقن  نآ  اما  ددرگ . یهت 
قشمد يارب  رهاظ  هب  رگا  راتشک  یشکرکشل و  نیا  اما  تشگ . یماظن  يهلخادمب  راچان  ماش  دش . لقتنم  قارع  هب  زاجح  زا  اهتفلاخم  هاگیاپ 

شمارآ زا  سپ  دنچ  یتاظحل  تسکش  يهعیلط  میتفگ  هکنانچ  درک . يزیریپ  زین  ار  هدنیآ  تسکـش  تیقفوم  نیا  هارمه  هب  دروآ ، يزوریپ 
رادیب تعاس  دنچ  هظحل و  دنچ  يارب  ون  زا  نامیپ  تسـس  مدرم  يهتفخ  نادجو  دیدرگ . راکـشآ  حتاف  ناهدنامرف  ینامیـشپ  زاربا  اب  نافوط 
نامه هحفـص 181 )  ) ینعی ، نانآ نایرهـشمه  دننیبب  اجنآ  رد  ات  دندرگرب  دوخ  رهـش  هب  مدرم  نیا  دـیاب  دوبن  یفاک  رادـقم  نیا  اما  دـیدرگ ،

ورهبور هنوگچ  ناشیا  اب  دـندوزفین ، نآ  رب  ار  یـشک  نامهم  گنن  و  دـندرک ، هدنـسب  ینکـشنامیپ  هب  اهنت  هک  شیپ ، هام  کی  ياهنامیپمه 
لاحـشوخ هزادنا  نیا  هک  هدش  هچ  دسرپیم « : وا  زا  هناخ  يوناب  دوریم . دوخ  يهناخ  هب  ناباتـش  نانک و  يداش  يدرم  هاگماش  دـنوشیم .

! وـت رب  ياو  تسا - . یلع  نب  نیـسح  رـس  تسا  نم  هارمه  هـک  يزیچ  ماهدروآ ! وـت  يارب  ار  اـیند  تورث  ینادیمن ؟ رگم  ییآیم - »؟ رظنب 
تشگزاب و نیا  رد  املسم  دوب . دهاوخن  وت  رانک  رد  نم  رس  زگره  ادخ  هب  ار ، ربمغیپ  رتخد  رسپ  رس  وت  دنروآیم و  دوخ  اب  میس  رز و  مدرم 

لماک يرایـشه  هب  یماگنه  هفوک  دنکیمن . طبـض  ار  تایئزج  خـیرات  یلو  تسا ، هدوب  ناوارف  ردـپ  زا  رـسپ  يوش ، زا  نز  ییادـج  رادـید ،
رهـش نیا  هب  رفاـک  ناریـسا  نوـچ  ار  ربـمغیپ  ياـههداون  یلع و  نادـنزرف  نیـسح و  نارتـخد  نز و  هـک  دـید  ار  دوـخ  راـک  یتـشز  دیـسر و 

لاس تسیب  زا  شیب  دش ، هتـشک  رهـش  نیا  رد  تموکح  لاس  جنپ  زا  سپ  ناناملـسم ، ریما  ربمغیپ و  يهفیلخ  یلع  هک  يزور  زا  دـندروآرد .
يو تمـشح  یلع و  يهدید  رد  ار  وا  تمرح  هدید و  اهزور  نانچ  رد  ار  بنیز  درکیم ، زواجت  یـس  زا  نانآ  نس  هک  ینانز  تشذـگیمن .

هچوک ار و  نزرب  يوک و  درک و  هدنز  ار  هتـشذگ  تارطاخ  هرظنم  نیا  ندید  دندوب ، هدرک  هدهاشم  شیوخ  نارهوش  ناردپ و  مشچ  رد  ار 
دایرف و رابکی  هب  . تخاس مرن  ار  ناریپ  تخـس  لد  ناکدوک  يهیرگ  دروآرد و  هیرگ  هب  ار  ناکدوک  نانز  نویـش  دـش . نویـش  زا  رپ  رازاب  و 

کی مادک  دوب . یلع  رتخد  دناسرب  جوا  هب  ار  ناجیه  دوخ  نانخـس  اب  تسناوتیم  عمج  نآ  زا  هک  یـسک  اهنت  تساخرب . هشوگ  ره  زا  ناغف 
رتشیب تشاد . یتسرپرـس  تمـس  ناریـسا ، ناوراک  رد  یگرزب  ینـس و  دـشر  رطاـخ  هب  بنیز  نیـسح  زا  سپ  منادیمن . موثلکما ؟ اـی  بنیز 
هتشون موثلکما  ار  نآ  يهدنیوگ  ذخأم ، نیرتهنیرید  اما  دناهداد ، تبسن  وا  هب  مسیونیم  هک  ار  ینانخس  یعیش  نارازگخیرات  ناسیونلتقم و 

هتـشذگرد نآ  زا  سپ  لاس ، تسیب  تسیود و  هدـمآ و  ایند  هب  هثداح  زا  سپ  لاس  لهچ  دـصکی و  هک  رهاطیبا  هحفص 182 )  ) نبا تسا .
یلع تسا . هدرک  تبث  موثلکما  مانب  ار  هبطخ  تسا ، مالـسا  برع و  ناوناب  غیلب  نانخـس  زا  ياهعومجم  هک  اسنلا » تاغالب   » ماـنب یباـتک  رد 

؟ دـینکیم هیرگ  ام  يارب  مدرم  تفگ  دـید  ار  هفوک  مدرم  يهیرگ  نوچ  دوب  ناوتان  رامیب و  اهزور  نآ  رد  سرون و  یناوج  هک  نیـسح  نبا 
دوخ باتک  رد  فلؤم  نامه  دیـشاب ! شوماخ  درک  هراشا  مدرم  هب  تسد  اـب  موثلکما  تقو  نیا  رد  تسا . هتـشک  ار  اـم  امـش  زج  یـسک  هچ 

ناتاههدید زگره  راکتنایخ ! راکم  مدرم  هفوک ! مدرم  دشیم « : هدینش  اهسفن  يهتسهآ  يادص  اهنت  عمجم  نآ  رد  سپ  نآ  زا  تسا  هتشون 
ياههتشر رابکی  هب  تشریم ، تشاد  هچنآ  نوچ  هک  دینامیم  ار  نز  نآ  امـش  ددرگن ! هدیرب  هنیـس  زا  ناتاههلان  زگره  دابم ! یهت  کشا  زا 

ناکزینک دننام  نایع ، رد  زج  یئاتسدوخ ، زج  فال ، زج  يرابتعا !  ار  امش  دنگوس  هن  تسا و  یجرا  ار  امش  نامیپ  هن  درکیم . هراپ  ار  دوخ 
دننام دشاب و  هتسر  نیگرـس  يهدوت  رب  هک  دینامیم  ار  ياهزاتورت  زبس و  هایگ  امـش  دیراد ؟ هچ  نتخاس  نانمـشد  اب  ناهن  رد  نتفگ و  قلمت 
هیرگ خزود ! باذـع  ادـخ و  مشخ  دـیدرک ، هداـمآ  ناـهج  نآ  يارب  ياهشوـت  دـب  هچ  دنـشاب . هدودـنا  نادـب  ار  يروـگ  هک  دـیتسه  یچگ 

ارچ دـیدیرخ  دوخ  يارب  هک  یگنن  نینچ  اب  دـیدنخب !  مک  دـییرگب و  شیب  دینتـسیرگ . راوازـس  هک  دـینک ! هیرگ  ادـخ ! هب  يرآ  دـینکیم ؟
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امش هار  غارچ  هک  يدرم  تشهب . ناناوج  دیس  ربمغیپ و  رسپ  نتشک  زا  رتدب  یگنن  هچ  دش . دهاوخن  هتـسش  بآ  چیه  اب  هک  یگنن  دییرگن .؟
تسدب زیچ  چیه  هدنیآ  يارب  دیداد و  داب  رب  ار  دوخ  يهتشذگ  رابکی  هب  دینکفیب !  ورف  ار  تلاجخ  رس  دیریمب ! دوب . امش  يهریت  زور  روای  و 
کیدزن هک  دیدرک  يراک  دیدیرخ !  دوخ  يارب  ار  ادخ  مشخ  امش  هچ  دینک  یگدنز  یگتـسکشرس  يراوخ و  اب  دیاب  سپ  نیا  زا  دیرواین !

نانز و نیا  دینادیم  دـیتخیر ؟ ار  ینوخ  هچ  دـینادیم  دزیرب  مهرد  اههوک  دفاکـشب و  نیمز  دـتفا و  هحفص 183 )  ) نیمز رب  نامـسآ  تسا 
تشز و راک  هچ  دـیاهدرک ؟ هراپ  ار  ادـخ  ربمغیپ  رگج  دـینادیم  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  دـیاهدروآ  رازاب  هچوک و  رد  هدرپیب  هک  ار  نارتخد 

اما دـکچیم ، نیمز  رب  نوخ  ياههرطق  نامـسآ  زا  هک  دـینکیم  بجعت  تسا . هدرک  رپ  ار  ناهج  رـسارس  نآ  یتشز  هک  يراک  ياهناقمحا .
. دیـشابن هدوسآ  دریگیمن ، دیدرک  هک  یهانگ  هب  ار  امـش  نونکا  مه  ادخ  رگا  دوب . دهاوخ  رتتخـس  زیخاتـسر  باذع  يراوخ  هک  دـینادب 
اب هک  نانخـس  نیا  دراد ». ار  زیچ  همه  باسح  ادـخ  دراذـگیمن . رفیکیب  مه  ار  ناـمولظم  نوخ  اـما  دـهدیمن ، يروف  ار  هاـنگ  رفیک  ادـخ 

ناگدنونـش درک . نوگرگد  ار  همه  تفرگیم ، ورین  ادـخ  هب  ناـمیا  زا  جاوم  ییاـیرد  زا  دـمآیمرب و  هتخوـس  یلد  زا  اویـش  تراـبع  نینچ 
دوب هدش  رت  هیرگ  زا  ششیر  هک  یفعجینب  زا  يدرم  زیمآتربع  زیگنامغ و  يهنحص  نانچ  رد  دندروخیم . غیرد  هداهن  ناهد  رب  ار  اهتسد 

هتسشنن تلذم  ای  گنن  يهکل  هداوناخ  نیا  نادنزرف  نماد  رب  زگره  دنانارـسپ و  نیرتهب  نادناخ  نیا  نارـسپ  دناوخ : نومـضم  نیدب  يرعش 
. دوب هدش  مهارف  اج  نآ  رد  نکمم  دح  ات  ییامن  تردق  رازبا  هلیسو و  هک  یسلجم  دندروآرد . دایز  رسپ  خاک  هب  ار  ناریـسا  ناوراک  تسا .

دوخ يور  شیپ  هتسب  تسد  ار  وا  نارتخد  نانز و  هتـشک و  ار  نیـسح  دوب ، هدومیپ  هطقن  نیرخآ  ات  ار  يزوریپ  هار  دوخ  لایخ  هب  دایز  رـسپ 
ناشن درک و  اوسر  ار  امـش  هک  رکـش  ار  ادخ  بولغم « - : دمحم  تسا و  بلاغ  وا  الاح  تسا . هدـش  مامت  زیچ  همه  الاح  سپ  تسا . هدروآ 

نآ زا  رتکاندرد  رتهدننک و  درخ  زیچ  چـیه  درادـن ، ياهناوتـشپ  روز  زج  هک  يراکمتـس  يارب  دوبن ». شیب  یغورد  دـیتفگیم  هچنآ  هک  داد 
قافتا زیچ  چـیه  نونکاـت  ییوگ  وت  دـمآ . نخـس  هب  یلع  رتخد  هحفـص 184 ) . ) دننک شاهرخـسم  يو  تردـق  ندرمـش  زیچان  اب  هک  تسین 

کی هب  دـناوتیم  تسوا  یئوگخـساپ  يهدامآ  هک  درم  نیا  هن  دـناهتفرگ و  يریـسا  هب  ار  وا  هن  هدـش و  هتـشک  وا  زا  یـسک  هن  تسا  هداـتفین 
قـساف زج  تشاد . یمارگ  دمحم  هب  ار  ام  هک  تسا  ییادـخ  راوازـس  ساپـس  دزاس - . دوبان  دنتـسه  وا  اب  هک  ار  یناسک  يهمه  وا و  تراشا 

. داتـسیا رتتسار  دنک  مخ  تساوخیم  هک  ار  یندرگ  دایز  رـسپ  دننارگید . میتسین  ام  نآ  دوشیمن و  اوسر  هراکدـب  زج  دـیوگیمن ، غورد 
یبوخ زج  ادـخ  زا  درک - ؟ هچ  تردارب  اب  ادـخ  يدـید  دزاـس - : ورهبور  دـشاب  سمل  لـباق  هک  یتسکـش  اـب  ار  وا  تساوخ  مود  راـب  يارب 
رـسپ وت ! اما  دندیـسر  تمعن  نیدب  دندیزگرب و  ار  راختفااب  تداهـش  نانآ  تساوخیم . ادخ  هک  دنتفر  یهار  هب  وا  نارای  مردارب و  میدیدن !

. دش رتهتفوک  هتـسکش و  درواین . تسدـب  تساوخیم  هچنآ  مه  هتفگ  نیا  زا  دایز  رـسپ  نک ! هدامآ  يدرک  هچنآ  خـساپ  يارب  ار  دوخ  دایز ،
، یتشک ار  ام  رتهم  دایز ! رـسپ  داد - . افـش  ارم  لد  ادخ  وت  نامرفان  شکرـس  ردارب  ندش  هتـشک  اب  مانـشد - : تسیچ ؟ نادان  حالـس  نیرخآ 

مدوخ ناـجب  دـیوگیم  عجـس  هب  نخـس  بنیز  تسا - . نینچ  يرآ  تسا  نیا  وت  ناـمرد  رگا  یتسخ  ار  اـم  ياـهلد  یتسکـش . ار  اـم  لاـهن 
هحفص 185) . ) تسا نم  نتفگ  عجس  تقو  هچ  الاح  راکچ و  عجس  اب  ارم  دایز !  رسپ  تفگیم - . عجس  اب  نخس  مه  شردپ  دنگوس 

(28 ناقرفلا :  ) الیلخ انالف  ذختا  مل  ینتیل  یتلیو  ای 

هدید ار  ربمغیپ  یـسک  هن  قشمد  مدرم  زا  متفرگیمن . تسود  ار  نالف  شاک  نم  رب  ياو  ( 28 ناقرفلا :  ) الیلخ انالف  ذـختا  مل  ینتیل  یتلیو  ای 
رد ای  ربمغیپ  يهباحص  زا  نت  هدزیس  دصکی و  تخانشیم . تشاد  جاور  هنیدم  رد  هکنانچ  ار  مالـسا  هن  و  دوب ، هدینـش  ار  يو  نخـس  دوب و 
زج هک  دهدیم  ناشن  هدع  نیا  لاوحا  يهمجرت  هب  یهاگن  دنتفرگ . تنوکـس  اجنآ  رد  جـیردت  هب  ای  دنتـشاد و  تکرـش  نیمزرـس  نیا  حـتف 

هدع نیا  رتشیب  دنتشادن . تیاور  وا  زا  ثیدح  دنچ  ای  ود  ای  کی  زج  و  دناهدرک ، كرد  ار  ربمغیپ  رضحم  یمک  تدم  هیقب  نانآ  زا  نت  دنچ 
. دربیم رـسب  ماش  رد  دوب و  هدـنز  نانآ  زا  نت  هدزای  اـهنت  هثداـح  ناـمز  رد  دـندرم . هیواـعم  تموکح  زاـغآ  اـت  ناـمثع  رمع و  تفـالخ  رد 

نـس رد  هک  نانآ  ناوج -  لسن  هکنآ  هجیتن  دندوب . هداد  حیجرت  هدوت  اب  نتخیمآ  رب  ار  ینیـشنهشوگ  هک  لاس  داتـشه  ات  داتفه  نیب  ینامدرم 
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نیا زا  شیپ  هک  یناسک  تموکح  دننام  دوب  یتموکح  مه  مالسا  نانآ  رظن  رد  دیاش  و  دنتسنادیمن . يزیچ  یقیقح  مالسا  زا  دندوب -  دیزی 
يرهاظ ندـمت  رهاظم  هب  نتخادرپ  هحفـص 186 ) ، ) مدرم لام  لیم  فیح و  هیواعم ، رابرد  لمجت  دـندناریم . نامرف  نیمزرـس  نآ  رب  هتـسد 

یعیبط يرما  نانآ  يارب  نافلاخم ، نتشک  ندرک و  ینادنز  دیعبت و  لصفم ، يهبکوک  مارتحا و  دراگ  داجیا  للجم و  ياهخاک  نتخاس  نوچ 
هنیدم رد  هچنآ  دنتشادنپیم ، هک  دندوب  یناسک  املسم  و  دشیم . هدید  زین  یلبق  تموکح  رد  یماظن  نینچ  ریظن  شیپ  نرق  مین  ات  اریز  دوب ،

دنتـسنادیمن یتح  ناـنیا  دوب . هدـنامن  دـنچ  ینت  زج  دـندوب ، هدـید  قشمد  هب  ار  رمع  ندـمآ  هک  ناـنآ  زا  تسا . هدوب  نینچ  هتـشذگیم  زین 
دیعب نادنچ  یخیرات  تیعقاو  هب  ات  تسا  رتهیبش  هفیطل  هب  متفگ  متـشون و  قشمد  لیذ  هک  ار  یناتـساد  دنتـسه ، یناسک  هچ  ربمغیپ  ناشیوخ 
نشج نانآ  نادرم  ندش  هتـشک  يارب  دنتفرگ و  دیع  ار  ناریـسا  دورو  زور  ماش  مدرم  دنیوگیم  ناسیونلتقم  ضعب  رگا  نیاربانب  دیامنیمن 

نم ( 1  ) متفگ هکنانچ  دندوب . هتفرگارف  یمدرم  نینچ  ار  دیزی  درگ  رـصق ، هب  ناوراک  ندمآرد  ماگنه  تسین . رودب  تقیقح  زا  دنتفرگیم ،
. تسا هتـشون  وا  ماـن  هب  رهاـطیبا  نبا  ناـمه  ار  تیب  هس  نیا  اـما  هن ، اـی  تسوا  نآ  زا  دـناهداد  تبـسن  دـیزی  هب  هـک  ار  یئاهرعـش  مـنادیمن 
ار جرزخ  هلیبق  ياهریت  دنزگ  دندش و  رضاح  ردب  رد  هک  نم  ناگرزب  شاک  تفگیم : دزیم و  نیسح  ياهنادند  هب  اصع  اب  دیزی  دیوگیم 

میداد ار  ردب  زور  شاداپ  یلع  لآب  دابم ! لش  تتسد  دیزی  دنتفگیم  دندرکیم و  ینامداش  دندوب و  رـضاح  سلجم  نینچ  رد  زورما  دندید 
يهرطاـخ دـیدجت  مینیبیم  هچنآ  تسین . ناـیم  رد  نآرق  نید و  ربـمغیپ و  زا  ینخـس  چـیه  اـهتیب  نیا  رد  میتـفرگ . ناـنآ  زا  ار  دوـخ  نیک  و 

ماجنا وا  نامرف  هب  هچنآ  ای  و  دوب . هدـنرب  دـیزی  تفاییم  همتاخ  اـج  نیمه  هب  سلجم  رگا  میتسـش . نوخب  ار  نوخ  تسا . یلهاـج  ياـهنوخ 
هحفـص  ) ماک رد  تشادـنپیم  يداش  دـیزی  ار  هچنآ  دـبایب . نایاپ  تروص  نیا  هب  راک  تشاذـگن  بنیز  اما  دومنیمن . تشز  نادـنچ  تفاـی 

رب وا  مان  هب  دیزی  هک  دنتـسه  یـسک  نارتخد  دناهداتـسیا  اپرـس  ناشیور  شیپ  هک  نانیا  داد  ناشن  نایـسلجم  هب  درک . رتخلت  رهز  زا  وا  ( 187
ادـخ ربارب  درف  نیرتتسپ  ات  مکاح  زا  تسا . نید  دـشاب  تموکح  هکنآ  زا  شیپ  مالـسا  هک  دـنامهف  اهنآ  هب  دـنکیم . تنطلـس  ماـش  مدرم 

: » تردـق هن  تسا  راوتـسا  يوقت  يهیاپ  رب  مالـسا  هک  داد ، ناشن  اهنآ  هب  دـیوگیم . هک  تسا  ینخـس  دـنکیم و  هک  تسا  يراـک  لوؤسم 
هک يرادنپیم  نینچ  دیزی ! دـندرک . سوسف  نادـب  دـندناوخ و  غورد  ار  ادـخ  ياهتیآ  هک  دوب  نیا  دـندرک ، دـب  رادرک  هک  نانآ  راک  نایاپ 

؟ یتشگ زیزع  وت  میدش و  راوخ  ام  دندرب ، رهش  نآ  هب  رهش  نیا  زا  ناریسا  دننام  ار  ام  یتفرگ و  گنت  ام  رب  ار  نامسآ  نیمز و  فارطا  نوچ 
بابـسا ینیبیم  یتقو  ینکیم ؟ ربکت  نآ  نیا و  رب  یلابیم و  دوخ  هب  نینچ  نیا  هک  تسا  هدـش  دـنلب  وت  ردـق  راـک  نیا  اـب  ینکیم  ناـمگ 

هک تسا  نیا  يارب  دناهداد  وت  هب  هک  یتصرف  نیا  ینادیمن  یجنگیمن . تتـسوپ  رد  يداش  زا  تسا  مظنم  تیهاشداپ  راک  هدامآ و  تتردق 
يارب میاهداد  اهنآ  هب  هک  یتلهم  نیا  دـنرادنپم ، نارفاک   » ياهدرک شومارف  ار  ادـخ  يهتفگ  رگم  ینک . راکـشآ  تسه  هچنانچ  ار  دوخ  داهن 

رسپ تسا ». یئاوسر  يراوخ و  هک  دنسریم  یباذع  هب  هاگنآ  دننک . رتنیگنـس  ار  دوخ  هانگ  راب  ات  میهدیم  تلهم  ار  اهنآ  ام  تسبوخ . نانآ 
هدرپ ینک ، ریـسا  ار  ربمغیپ  نارتخد  وت  دننیـشنب و  تزع  هب  هدرپ  سپ  وت  ناـکزینک  نارتخد و  ناـنز و  هک  تسا  تلادـع  نیا  ( 2  ) هدش دازآ 

هن دـننادرگب ؟ رهـش  نآ  هب  رهـش  نیا  زا  رتش  تشپ  رب  ار  نانآ  هناگیب  نادرم  و  ینک ، هفخ  ولگ  رد  ار  نانآ  يادـص  يردـب ، ار  ناـنآ  تمرح 
يارب وس  نآ  وس و  نیا  زا  مدرم  دـنک . ناـشهارمه  هحفص 188 )  ) یتسرپرـس هن  دشاب ، ناشلاح  بظاوم  یـسک  هن  دهد ، هانپ  ار  اهنآ  یـسک 

مناردپ شاک  یئوگیم  تشاد ؟ ناوتیم  یعقوت  هچ  نیا  زج  تسا  هدنکآ  ام  ضغب  زا  شاهنیس  هک  یسک  زا  اما  دنوش . مهارف  نانآ  يهراظن 
هک دسریمن  تلایخ  هب  ادبا  ینزیم ؟ ربمغیپ  رسپ  نادند  هب  بوچ  اب  هلمج  نیا  نتفگ  ماگنه  و  دندوب . اجنیا  دندش  هتـشک  ردب  گنج  رد  هک 

ناگراتـس هک  بلطملادبع  يهداوناخ  ربمغیپ و  نادنزرف  نوخ  نتخیر  اب  وت  ینکن ؟ ارچ  ياهدش . بکترم  تشز  يرکنم  ياهدرک و  یهانگ 
وزرآ هک  تسا  تقونآ  دش . یهاوخ  رضاح  ادخ  هاگشیپ  رد  يدوز  هب  هچ  نکم  يداش  يدرک . دیدجت  ار  نادناخ  ود  ینمـشد  دندوب  نیمز 

تـسوپ رد  یـشوخ  زا  دـندوب  رـضاح  سلجم  نیا  رد  رگا  مناردـپ  یتفگیمن ، شاک  يدـیدیمن ، ار  زور  نیا  يدوب و  روک  شاک  ینکیم 
يدـیرد و ار  تدوخ  تسوپ  ادـخ  هب  ناتـسب  درک  متـس  ام  هب  هکنآ  زا  ار  ام  يهنیک  ریگب و  ار  اـم  قح  تدوخ  ایادـخ  دـندیجنگیمن . دوخ 
ره يراوخ  اب  وت  دنـشاب  هدیمرآ  ادخ  تمحر  يهیاس  رد  وا  نت  ياههراپ  وا و  نادناخ  ادخ و  لوسر  هک  يزور  يدـنک . ار  تدوخ  تشوگ 
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رد کی  ره  هک  ار  ناگدیدمتـس  نیا  داد ، دهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  يهدعو  ادخ  هک  تسا  يزور  زور  نآ  داتـسیا . یهاوخ  وا  شیپ  رتشیب  هچ 
نانآ هن ، دناهدرم  دناهدش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  نانآ  دیرادنپم  . » دیوگیم دوخ  وا  دروآ . دهاوخ  مه  درگ  دناهتفخ  دوخ  نوخب  ياهشوگ 

نآ درک ، راوس  ناناملـسم  ندرگ  رب  قحانب  نینچ  نیا  ارت  هک  هیواعم  تردپ  اما  دنـشابیم ». دنمهرهب  دوخ  راگدرورپ  ياهتمعن  زا  دناهدنز و 
رتتخبدـب و امـش  زا  کـی  مادـک  تسناد  دـهاوخ  دـشاب  هاوگ  همکحم  نآ  رد  وت  ياـپ  تسد و  ادـخ و  رگداد  دـمحم ، هاوـخداد  هک  زور 
هچ اما  میامن . تریقحت  ای  منک  تشنزرـس  هک  يرادن  ار  نآ  شزرا  نم  يهدید  رد  وت  ادخ  هب  ادخ ! نمـشد  يا  دیزی  دوب . دنهاوخ  رتهانپیب 
زا ار  ام  هحفص 189 )  ) ناطیش رکـشل  دش و  هتـشک  نیـسح  هکنآ  زا  سپ  دشکیم . هنابز  هنیـس  رد  هآ  هدز و  هقلح  ناگدید  رد  کشا  منک 

جنرتسد لصاح  هک  ناناملـسم  لاملا  تیب  زا  ار  دوخ  شاداپ  ربمغیپ  نادـناخ  تمرح  نتـسکش  اب  ات  دروآ ، نادرخیب  هورگ  هاگراب  هب  هفوک 
هدـنکآ ام  ياهتـشوگ  هراپ  زا  ناشناهد  نیگنر و  ام  نوخ  هب  نامیخژد  نیا  تسد  هکنآ  زا  سپ  دریگب ، تسا  ناگدیدمتـس  ناـشکتمحز و 

رگا دنکیم .؟ اود  ار  يدرد  هچ  وت  شنزرـس  خـیبوت و  دـننزیم  نالوج  هزیکاپ  ياهندـب  نآ  رانک  رب  هدـنرد  ياهگرگ  هکنآ  زا  سپ  تسا ،
زورنآ تسین . نایز  زج  یتشادنپیم  دوس  هچنآ  دید ، یهاوخ  يدوز  هب  ياهدروآ  تسدب  يدوس  ام  ندرک  ریسا  نتشک و  اب  ینکیم  نامگ 

رانک رد  تناوریپ  وت و  دهاوخیم . يرای  وت  زا  وا  یناوخیم و  دوخ  کمک  هب  ار  دایز  رسپ  وت  تشاد . یهاوخن  یلصاح  ياهدرک  هچنآ  زج 
هک دوب  نیا  تسا . هدرک  هداـمآ  وـت  يارب  هیواـعم  هک  رفـس  يهشوـت  نیرتـهب  تسناد  یهاوـخ  زور  نآ  دـیوشیم . عـمج  ادـخ  لدـع  نازیم 
هک یگنرین  ره  نکب  یهاوخیم  يراک  ره  منکیمن . تیاکش  وا  هب  زج  مسرتیمن و  ادخ  زا  زج  نم  ادخ  هب  یتشک . ار  ادخ  لوسر  نادنزرف 

ساپـس دش . دهاوخن  هدرتس  زگره  تسا  هتـسشن  وت  نماد  رب  هک  گنن  يهکل  نیا  ادخ  هب  هدـب ! ناشن  يراد  هک  ینمـشد  ره  ربب ! راکب  يراد 
ار نانآ  ياههیاپ  مهاوخیم  ادخ  زا  تخاس . بجاو  نانآ  يارب  ار  تشهب  داد . نایاپ  تداعـس  هب  ار  تشهب  ناناوج  تاداس  راک  هک  ار  ادـخ 

یلد هتخوس و  يرگج  زا  هک  راتفگ  نینچ  لـمعلاسکع  تساـناوت ». يرادراـک  وا  هچ  دـنادرگ  رتشیب  ناـنآ  رب  ار  دوخ  تمحر  درب و  رتارف 
تردـق دوخ و  یناوتان  دوش . يورهبور  يوقت  ناـمیااب و  هک  یماـگنه  درم  نیرتلدتخـس  تسا . مولعم  تفرگیم ، ورین  يوقت  زا  راـشرس 

. تفرگارف ار  خاک  رـسارس  رابگرم  یتوکـس  ددرگیم . زجاـع  يریگمیمـصت  زا  تسا  هدـش  هک  مه  هظحل  دـنچ  يارب  دـنیبیم و  ار  فیرح 
سپس مدوبن . نیسح  نتشکب  یـضار  نم  ار  هناجرم  رـسپ  دشکب  ادخ  تفگ  دید . نارـضاح  يهرهچ  رد  ار  يدنیاشوخان  مئالع  راثآ و  دیزی 

و دوش . مهارف  نانآ  يارب  يرتهب  ياج  داد  روتسد  هحفص 190 ) . ) تسین تحلصم  هب  تلاح  نیدب  ناریسا  نیا  نتـشادهاگن  هک  دش  هجوتم 
اذغ وا  اب  دناوخیم و  هرفـس  رـس  رب  ماش  رهظ و  ار  نیـسحلا  نبا  یلع  درادن . یعنام  دورب  نانآ  ندـیدب  دـهاوخیم  سک  ره  شیرق  نانز  زا 
نینچ ياج  نیـشنرداچ  مدرم  نیا  يهیور  ود  تعیبط  لیلحت  هیزجت و  اب  دوب ؟ هتفای  هار  وا  لد  رد  ینامیـشپ  ياهرذ  یتسار  هب  ایآ  دروخیم .
دیزی رگا  هکنادب  نانیمطا  دنزیم . رانکب  ار  نآ  يرگید  نانیمطا  دنک ، زاب  دوخ  يارب  یئاج  لامتحا  نیا  هکنآ  زا  شیپ  اما  تسه ، یلامتحا 

نیا زا  لاـح  رهب  دومن . بوکرـس  يدوز  هب  ار  نآ  ناوتب  دـنچ  ره  ددرگ ، راکـشآ  مه  قشمد  رد  هفوک  بوشآ  دوب  نکمم  درکیمن ، نینچ 
یسکنآ هن  ناملسم  مکاح  و  دنتـسنادیم ، زورنآ  ات  هک  تسا  يزیچ  نآ  هن  یناملـسم  دنتـسناد  ماش  مدرم  زا  یهورگ  سلجم  نیا  زا  زور و 

يهتـشذگ زا  هک  شیرق  ناگرزب  دوشگ  ار  هکم  ربمغیپ  یتقو  ( 2 . ) ر ك ص 92 ( 1 ( ) هحفـص 191 . ) دنکیم تموکح  نانآ  رب  هک  تسا 
. دیناگدش دازآ  امش  دیورب  دومرف  نانآ  هب  وا  یلو  دنک  تازاجم  ار  نانآ  ربمغیپ  دندیسرتیم  دندوب  نامیشپ  دوخ 

( یلع  ) مولظملا یلع  ملاظلا  موی  نم  دشا  ملاظلا  یلع  مولظملا  موی 

هک يزور  ات  تسا  رتتخـس  دناتـسیم ، ار  دوخ  قح  مولظم  هک  يزور  یلع )  ) مولظملا یلع  ملاظلا  موی  نم  دـشا  ملاـظلا  یلع  مولظملا  موی 
درادیم هاگن  ار  نامز  يهرطاخ  هک  خـیرات  دـننام  زین  نامز  تسین . هشیپتیانج  اما  تسا ، راـکتیانج  ناـمز  دـنکیم . متـس  مولظم  رب  ملاـظ 

باسح نآ  تافاکم  تسا ، هدـشن  باسح  يدراوم  رد  خـیرات  تایانج  رگا  دراذـگیم . تافاکمیب  ار  یتیانج  رتمک  اما  دـنکیم ، تیاـنج 
اهنآ هب  تساهنآ ، دوس  هب  تصرف  نیا  میهدیم  یتصرف  اهنآ  هب  رگا  هک  دـنرادنپم  نارفاک  دـیوگیم  نآرق  قیقد . تیاـهنیب  یباـسح  دراد ،
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وا هب  دـندناوخ ، دوخ  دزن  ار  نیـسح  هک  نانآ  تشاد . دـنهاوخ  كاندرد  یباذـع  ماجنارـس  دـننکب  دـنهاوخیم  هچ  ره  اـت  میهدیم  تصرف 
وا نمـشد  هب  دش  راک  تقو  نوچ  اما  دنتفریذپ  ار  وا  تعیب  دندرک  لابقتـسا  ناجیه  روش و  نانچ  اب  وا  يهداتـسرف  زا  دـنداد ، يرای  يهدـعو 

يدـنلب رب  ای  دنتـسب و  دوخ  يور  هب  ار  هناخ  رد  دـنتفرارف و  ياهشوگ  زا  کی  ره  هکنآ  ای  و  دنتـشک ، ار  وا  يو  يدونـشخ  يارب  دنتـسویپ و 
هدوسآ ناشرطاخ  تفای ، ناـیاپ  زیچ  همه  هحفـص 192 )  ) یتقو دهد !  يرای  ار  وا  ات  دنتـساوخ  ادخ  زا  دنتـسیرگ و  وا  تیمولظم  رب  دنتفر و 
دنتشگ زوریپ  دنتشادنپ  مه  هفوک  رد  وا  يهدناشن  تسد  قشمد و  تموکح  تشذگ .» ریخب  یلو  یئالب  دوب  هدیسر   » هک دنتفگ  دوخب  دش و 
باسح دـندوب . هدرکن  ار  زیچ  کی  باسح  هتـسد  ود  ره  اما  دراد ، ار  نانآ  اب  تفلاخم  تردـق  یـسک  هچ  رگید  تفر ، نایم  زا  هک  نیـسح 

ای اهلاس  تسا  نکمم  دوش و  دـیدپ  يروف  تسا  نکمم  لمعلاسکع  دـنام . دـهاوخن  لمعلاسکعیب  تعیبط  رد  یلمع  چـیه  ار !  تافاکم 
راکمتس دش . دهاوخن  نوگرگد  هک  تسادخ  نوناق  نیا  تسا  شنیرفآ  تنس  نیا  دش . دهاوخ  دیدپ  هرخالاب  اما  دهاوخب ، تدم  لاس  اههد 

نارس رد  ینامیشپ  دوب ، ینامیشپ  میتفگ  هکنانچ  لمعلاسکع  يهلحرم  نیتسخن  دوش . هتـساوخ  دیاب  مولظم  نوخ  دسرب . دوخ  رفیک  هب  دیاب 
ار دعس  رمع  دایز  رسپ  هک  تشذگن  يدنچ  قشمد . تنطلس  هفوک و  تموکح  يهزوح  رد  ینامیشپ  سپس  و  نازابرـس ، رد  ینامیـشپ  هاپس ،

نم شیپ  تقو  هچ  ات  هتشون  نآ  رگم  هدب - .! نم  هب  ار  نآ  دش ؟ هچ  مداد  وتب  نیسح  نتـشک  يهرابرد  هک  ياهتـشون  نآ  تفگ : تساوخ و 
هتـشک منادـنزرف  زا  یکی  مدوب  یـضار  تفگ  دـیزی  ینک ؟ زیوآتسد  شیرق  ناـنزهریپ  شیپ  ارنآ  یهاوخیم  مدرک !  مگ  ار  نآ  دـنامیم .

زا دیـسرتیم ، اـما  تفگیم ، غورد  ناـمگیب  دـیزی  هدرک . يراـک  نینچ  ارچ  دـشکب  ار  هناـجرم  رـسپ  ادـخ  دـسرن . لـتق  هب  نیـسح  دوش و 
دزن زا  نوچ  هنیدم  ناگدنیامن  هک  تشذگن  یلاس  دـید . سلجم  نیتسخن  رد  ار  دوخ  رادرک  راتفر و  لمعلاسکع  دیـسرتیم . لمعلاسکع 
مایق رهـش  مدرم  تفرگارف  بوشآ  ار  هنیدـم  رـسارس  تسا . یناملـسم  يهناشن  تسین  دـیزی  رد  هچنآ  هک  دـنداد  ربخ  مدرمب  دنتـشگرب ، يو 

ار رهـش  درک . تلاخد  هنادجم  ماش  ماجنارـس  اما  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  راک  مامز  دوخ  سپـس  دـندنار ، رهـش  زا  ار  نایوما  تسخن  دـندرک ،
هللادبع رگید  يوس  زا  یلو  درک . ماعلتق  ار  ربمغیپ  رهـش  تشک ، ار  هنیدم  مدرم  زا  رایـسب  یهورگ  دوشگ ، درک و  هرـصاحم  هحفص 193 ) )

اب تشذگرد . لاس 64  رد  دیزی  تخاس . نارگن  رمع  لاس  نیسپاو  رد  ار  دیزی  درتسگ و  رتشیب  ار  دوخ  تردق  تساخرب و  هکم  رد  ریبز  نب 
نوچ دوخ  ناهانگ  ندرتس  يارب  هک  دـنداتفا  رکفب  تسخن  هعیـش  نارـس  ماقتنا . شتآ  دـیدرگ ، لیدـبت  شتآ  زا  ینوناـک  هب  هفوک  وا  گرم 

نیکـست نارگید  نتـشک  اب  ار  دوخ  مشخ  دیاب  دندرک . يرتهنالقاع  رکف  ماجنارـس  اما  دنـشکب . ار  رگیدکی  دنرادرب و  ریـشمش  لیئارـساینب 
ینامیخژد دندوبن . ادخ  نازیزع  ناکاپ و  نآ  ناینابرق  راب  نیا  اما  داتفا . هارب  يرگید  ياههاگلتق  هکلب  هاگلتق  ون  زا  دوخ . نتـشک  اب  هن  دـنهد 

ار یفقث  يهدـیبعیبا  رـسپ  راـتخم  راتـشک  ناتـساد  اـم  یتقو  زورما  دوب . هدـش  گـنر  ناـگدازآ  نوخ  رد  قفرم  اـت  ناشیاهتـسد  هک  دـندوب 
؟ دندرک نانچ  ارچ  میئوگب  مینادب و  نشخ  يدح  ات  ار  ماقتنا  نانچ  تسا  نکمم  میشاب ، هدیـشک  یقوقح  ياهباتک  هب  يرـس  رگا  میناوخیم 

ناوج نآ  هدنکفا و  نیـسح  نادنزرف  زا  يدنزرف  هب  يریت  هک  ار  يرگید  دـندرک . هراپ  مکـش  ار  یکی  دـندیرب  رـس  دنفـسوگ  نوچ  ار  یکی 
تسد و دـندنکفا . ناشوج  نغور  گید  رد  ار  يرگید  دـنداد . رفیک  نامه  دوب  هتفاکـش  ار  وا  یناشیپ  تسد و  ریت  هتخاـس و  رپس  ار  تسد 
نیـسح و لتق  رد  هک  ار  نت  اج 248  کی  رد  اهنت  دناهتـشون  هکنانچ  دـندنارذگ . وا  يور  زا  ار  نابـسا  دـنتخود و  نیمزب  ار  یکی  نآ  ياـپ 

تسناد دیاب  اما  مینیبیم . تواسق  یعون  نآ  رد  میناوخیم و  ار  اهناتساد  نیا  ام  دندناشچ . اهرفیک  هنوگ  نیا  همعط  دندوب  کیرش  وا  نارای 
نوگرگد اهرایعم  دز  هنابز  بالقنا  مشخ  نوچ  هکنآ  رگید  تسین . تسرد  ناینیـشیپ  رادرک  يهرابرد  دـعب  نرق  هدزیـس  مدرم  تواـضق  هک 

، دایز هللادـیبع  رمـش ، تسین . بالقنا  دـشابن ، هارمه  بالقنا  اب  مشخ  رگا  هکلب  تسا ، هارمه  تواسق  مشخ و  اب  الومعم  بـالقنا  دـنوشیم .
هب خیرات  اما  دـندید . اهرفیک  نینچ  هفوک  رکـشل  نارـس  زا  نت  اههد  نانـس و  هحفص 194 ) ، ) یلوخ وا ، ناوج  رـسپ  ضفح  دعـس ، نبا  رمع 
نبا بعـصم  تسدـب  راتخم  دـش . دـیدپ  رگید  بالقنا  سپ  زا  یبالقنا  دوبن ، ماقتنا  نیرخآ  بالقنا و  نیرخآ  نیا  درکن ، هدنـسب  اـج  نیمه 

رس دندیدرگ . هتـشک  یئاههورگ  هکلب  یهورگ و  ناهدنامرف  نیا  زا  کی  ره  اب  دیـسر و  لتقب  ناورم  نبا  کلملادبع  رما  هب  بعـصم  ریبز و 
کملادبع يور  شیپ  بعـصم  رـس  بعـصم و  دزن  ار  راتخم  رـس  راتخم ، دزن  ار  هللادیبع  رـس  دندروآ ، هللادیبع  دزن  ار  ع )  ) یلع نبا  نیـسح 

ع)  ) نیسح ماما  زا 77مایق  هحفص 73 
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يور هفوک  دوب ، هداد  میب  ار  مدرم  نآ  ربـمغیپ  رـسپ  هکناـنچ  لاـس  هد  نیا  رد  داد . خر  لاـس  هد  زا  رتـمک  رد  ثداوح  نیا  همه  دـش ، هداـهن 
دندرکیم و دیدهت  ار  قارع  یقرش  بونج  قرش و  رـسارس  جراوخ  تساخیمرب . هزات  ياهنتف  ياهشوگ  زا  هام  ره  لاس و  ره  دیدن  شمارآ 

ناـنزهار نادزد ، تسبرب . تخر  قارع  رـسارس  هکلب  هرـصب و  هفوـک و  زا  تینما  دـش . هدیـشک  ناتـسزوخ  هب  اـت  ناـنآ  زاـتوتخات  يهـنماد 
هن دونـشخ و  تیعر  زا  مکاـح  هـن  دـندمآ . نوریب  راـنک  هشوـگ و  زا  رگید  هورگ  لاـبند  هـب  یهورگ  يرگید و  سپ  زا  یکی  ناـبلطتصرف 

تشذگ و نیسح  تداهش  زا  لاس  هدراهچ  تدم  تفرگ . ار  ناشنابیرگ  هک  دوب  نیسح  رگید  نیرفن  نیا  رطاخ . هدوسآ  یگدنز  رد  تیعر 
دیدرگ یلمع  نیسح  يهدعو  نیرخآ  ماجنارس  دیدن ، شیاسآ  يور  هتفه  هدراهچ  هکلب  هام و  هدراهچ  تدم ، نیا  رد  هفوک  تفگ  ناوتیم 

هفوک ناگرزب  زا  یهورگ  هک  يزور  دوب . ترجه  مجنپ  داتفه و  لاس  رد  نآ  دوش و  هداد  شیاـمن  مه  هنحـص  نیرخآ  هک  دیـسر  نآ  تقو 
ار اهفص  مدرم  هب  انتعایب  هدنکفا  شودب  ینامک  هتسب  رمک  هب  يریـشمش  دش ، لخاد  هدیـشوپ  يور  رـس و  يدرم  دندوب  هتـسشن  دجـسم  رد 

کی دناهتشون  توکـس ! مه  زاب  توکـس ، دنام . شوماخ  تسـشن و  نیزارف  يهلپ  رد  تفر و  الاب  ربنم  رب  دناسر . ربنم  هب  ار  دوخ  تفاکش و 
رد ياهنخـس  هب  ار  نامدرم  وا  توکـس  دوب  هک  رادـقم  ره  دنـشاب . هدرک  هغلابم  نامز  رد  هشیمه  لثم  دـیاش  درواـین  بل  رب  ینخـس  تعاـس 

ار يدرم  نینچ  هک  دنک  هایس  ار  هیماینب  يور  ادخ  ! - تسا هزات  مکاح  ینادیمن  رگم  - ؟ تسا یـسک  هچ  تشاداو . هحفص 195 )  ) یشوگ
یتـقو دوشیم . هچ  منیبهب  نک . ربـص  رگید  یکدـنا  يراد ؟ شراـکچ  ردارب  هن  منکب - ؟ نارابگنـس  ار  وا  دتـسرفیم . قارع  تموـکح  هب 

دنـسانشیم بوخ  همه  ارم  تفگ : نینچ  دوشگ و  ار  دوخ  يهرهچ  دش  هدیرب  اههنیـس  رد  اهـسفن  يهمه  یتقو  تفرگ ، ار  اج  همه  توکس 
موش وربور  يرش  اب  هنوگچ  منادیم  نم  ادخ  هب  هفوک ! مدرم  متـسه  هک  نم  دینادیم  دش  راک  تقو  نوچ  مسارهیمن  يراوشد  چیه  زا  نم 
نوچ هک  منیبیم  ار  یئاهرس  منیبیم . هدیشک  ار  یئاهندرگ  هتخود و  ار  یئاهمشچ  مهد . رفیک  ار  نآ  هنوگچ  میارب و  نآ  سپ  زا  هنوگچ  و 

یخرس هدرک و  نیگنر  ار  اهـشیر  ات  همامع  زا  هک  منیبیم  ار  یئاهنوخ  دیچ . ار  نآ  يروف  دیاب  دنکیم و  ینیگنـس  هخاش  رب  يهدیـسر  هویم 
. مزرلب اهداب  نی  زا  هک  متسین  يدیب  نم  قالخا ! دساف  هورگ  يا  قافن ! هقرفت و  ناک  يا  قارع ! مدرم  يا  دشخردیم ! دیشروخ  وترپ  رد  نآ 
ار دوخ  تیارد  یکریز و  تواـکذ و  شوه و  ناـحتما  نم  دـیراشفب !  دوخ  ناتـشگنا  ناـیم  دـینک و  هچیزاـب  ارم  هک  متـسین  ییوبنتـسد  نم 

نادـند ریز  ار  اـهنآ  کـی  کـی  تخیر و  دوخ  يور  شیپ  ار  دوخ  نادریت  نینمؤملاریما  ماهدـمآرب . هدـهع  زا  یبوـخب  تیاـهن  اـت  و  ماهداد .
زاوآمه هنتف  بوشآ و  اب  امـش  تسا  يزارد  نایلاس  اریز  دیزگرب  امـش  يارب  ارم  مدوب ! رتنکـشرید  رتتخـس و  همه  زا  نم  درک . شیامزآ 

نوچ مشکیم و  نوریب  ناـتنت  زا  تسوپ  تخرد  خاـش  نوچ  ادـخ  هب  دـیاهتفرگ ! شیپ  ار  یناـمرفان  هار  هتخاـس و  هشیپ  ار  یهارمگ  هدـش و 
وـس ره  زا  ار  نآ  هک  هـبیرغ  رتـش  نوـچ  و  هحفـص 196 )  ) منکـشیم ار  امـش  ياهغیت  نبراخ  نوچ  مبوکیم و  ناترـس  رب  هنزشتآ  گـنس 

نارفک یلو  دیـسریم  یخارف  هب  اهنآ  يزور  دـندربیم ، رـسب  ناـنیمطا  شمارآ و  اـب  هک  دیرهـش  نآ  مدرم  دـننام  امـش  منزیم . دـنناریم ،
یتقو دندید ، ار  اهریقحت  نیا  دندینش و  ار  اهمانشد  نیا  مدرم  یتقو  (. 1 . ) دیناشوپ نانآ  نت  رب  ار  سرت  یگنسرگ و  سابل  ادخ  دندیزرو و 

همه لیئارـساینب  واگ  نارادیرخ  نوچ  و  دیوگیم ، نخـس  اهنآ  اب  دننادیم  هک  ینابز  اب  هک  تسا  هدمآ  نانآ  تقو  رـس  هب  یـسک  دنتـسناد 
میدوب و وت  يوجتـسج  رد  ام  یتفگ ! لگ  یتفگ و  قحلاب » تئج  نالا   » دـنتفگ لاح  نابز  هب  همه  دـندید  وا  رد  دنتـسنادیم  هک  ار  اـههناشن 

شتسد دنک ، نارابگنس  ار  وا  تساوخیم  هک  يدرم  نامه  تسوت » يهناخ  هناخ ، هک  آدورف  امن و  مرک  ! » میدربیم ار  هغبان  وت  نوچ  راظتنا 
، یـسوساج دـیاقع ، شیتفت  هاگتـسد  رگید  راب  دـش . هفوک  مکاح  فسوی  نبا  جاـجح  تفرگ . نتخیر  شفک  زا  اههزیرگنـس  داـتفا و  هزرلب 

تمعن هب  هک  ینامدرمان  يازـس  تسا  نیا  يرآ  داتفا . هارب  قانتخا  تموکح  ماجنارـس  لتق و  هجنکـش و  ندرک ، ینادـنز  يریگتـسد ، ماهتا ،
دوخ يهلبق  ار  ناطیـش  دـننادرگرب و  ور  ادـخ  زا  دنـشکب . شیوخ  تسد  هب  ار  دوخ  ناشیدـناریخ  نایوجتحلـصم و  دـنزرو ، نارفک  ادـخ 

.112 لحن ، ( 1 . ) داد ناشن  هفوک  هب  ار  دوخ  نادند  ماش  رگید  رابکی  دنزاس .
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