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( البرک هثداح  رب  يرورم   ) ماف خرس  بورغ 

باتک تاصخشم 

لامک فلوم  مافخرـس /  بورغ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و  یـسراف  نیـسحلاکلذ .  يدادرارق :  ناونع  - 1336 لامک ،  دیـس ،  هسانـشرس : 
.1379 یمالـسا ،  تاراـشتنا  رتفد  مق ،  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماـج  مق : رـشن :  تاصخـشم  یناـمرکیثایغ . اضردـمحم  مجرتـم  دیـسلا ؛ 
-964 لایر :  3800 کباش :  . 839 یمالـسا ؛  تاراشتنا  رتفد  مق ،  هیملع  هزوح  نیـسردم  هعماج  تسورف :  112ص . يرهاظ :  تاصخشم 
Qurob Sorkh fam  : . هدـش ینیتال  ناونع  تشاددای :  اـپاف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  مود ) پاـچ   ) لاـیر  8000 470-315-4 ؛ 

. -- 61ق - 4 موس ،  ماما  ع ، )  ) یلعنبنیسح عوضوم :  سیونریز . تروصهب  همانباتک  تشاددای :  ناتسمز 1385 . مود :  پاچ  تشاددای : 
 ، یناـمرکیثایغ هدوزفا :  هسانـش  یبهذـم . ياهناتـساد  عوـضوم :  ناتـساد . 61ق -- . ـالبرک ، هعقاو  عوـضوم :  ناتـساد . همانتـشذگرس -- 
 : هرگنک يدــنب  هدر  یمالــسا . تاراـشتنا  رتـفد  مـق . هـیملع  هزوـح  نیــسردم  هعماـج  هدوزفا :  هسانــش  مجرتـم .  - ، 1338 اضردـمحم ، 

م14572-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش   892/736 ییوید :  يدنب  هدر  PJA4870/ي36ذ8033 1379 

رتفد همدقم 

يهدامآ شاهدیتفت  ياهگیر  هک  ددرگیم  کیدزن  یتشد  نهپ  هب  مارآ  مارآ  گرزب ؛ رادقم  هب  کچوک و  دادـعت  هب  یناوراک  رتفد  همدـقم 
يارب هدامآ  ياههحلـسا  هدیـسر و  ياههویم  زبسرـس ، ياهغاب  اب  ناور  ياهبآ  هب  ار  وا  هشیپ  تنایخ  یناـنابزیم ، هک  دوشیم ؛ یناـمهیم  دورف 

رـس رد  یناطیـش  ياهشیدـنا  ياهجرد  داتـشه  دـص و  شخرچ  کی  رد  نانآ  تسکـشیم ! ناشیاهملق  شاک  يا  دـناهدومن . توعد  يراـی ،
هوک اههنیـس  رب  هودنا  دز ، خی  شپطرپ  مرگ و  ياهبلق  دیکـشخ ، اهگر  رد  نوخ  هک  دندش  نیگمهـس  یمرج  باکترا  يهدامآ  هدـنارورپ و 

تقیقح ناگنشت  هب  هک  تسا  یخیرات  زومآتربع  دادیور  نیا  یبرع  نتم  همجرت  رـضاح ، باتک  دندنامزاب !! شالت  زا  اهاپ  اهتـسد و  دش و 
دهدیم و رارق  نادنمشیدنا  رایتخا  رد  هحفص 8 ) پاچ و (  ار  نآ  دنچ ، یتاحالصا  شیاریو و  یـسررب ، زا  سپ  رتفد ، نیا  دوشیم . ءادها 

رتفد مق - سردآ : هب  دنراد ، يداهنـشیپ  ای  داقتنا  هچنانچ  میهاوخیم  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  همتاخ ؛ رد  درادن . یفده  دـنوادخ  تیاضر  زج 
. ناوارف رکشت  اب  دنیامرف . لاسرا  یتسپ 749 ، قودنص  یسراف - شخب  مق - هیملع  يهزوح  نیسردم  يهعماج  هب  هتسباو  یمالسا ، تاراشتنا 

هحفص 9) مق (  يهیملع  يهزوح  نیسردم  يهعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد 

مجرتم يهمدقم 

، البرک تداهش .» يارب  البرک  يرگید  تدابع و  يارب  هبعک  یکی  دراد ؛ هلبق  ود  هعیش ، : » هک دناهتفگ  قح  هب  ابیز و  ینخس  مجرتم  يهمدقم 
یمامت رد  یناهج  ینافوط  دـننام  هتـشگ و  هدـنکارپ  یتسه  قافآ  یمامت  رد  رون ، دـننام  هکلب  تسین ؛ یـصخشم  ناکم  ناـمز و  هب  رـصحنم 

رد خیرات  ياهتبیصم  نیرتگرزب  هک  تسا  ییاج  البرک ، دربیم . دوخ  هارمه  هب  ار  لد  يهلفاق  اهدص  هرامه  دنکیم و  ریـس  نورق ، راصعا و 
تفارش و رظن  زا  هک  تسا  ییاهناکم  نیرتسدقم  زا  البرک ، تسا . هدید  دوخ  هب  ار  اروشاع  ینعی  خیرات  زور  نیرترابمغ  هتـشگ و  عقاو  نآ 

هاگچـیه البرک ، لد . يهبعک  اجنیا  تسا و  لـگ  يهبعک  اـجنآ  هک  ارچ  دـشابن ؛ رتـالاب  رگا  هتبلا  دـنکیم  يربارب  هبعک  نیمز  اـب  تلیـضف 
ندـب زا  ياهراـپ  هک  ار  يرکیپ  هتـشگ و  هتخیمآ  ادـخلوسر  نوـخ  وزج  هـک  یخرـس  نوـخ  اـب  زین  هدوـبن و  نـالهاج  تیلهاـج و  نـیمزرس 

، ) هیرـضاغ : » نوچ رگید  ياهمان  نایم  زا  هک  تسا  غورفرپ  یمان  البرک ، تسا . هداد  ياج  دوخ  رد  ناشخرد  ینیگن  نوچ  تسادـخلوسر ،
هک دـنکیم  ییامن  هولج  ياهژیو ، روط  هب  ریاح » تارف و  فط  تارف ، لحاس  فط ، تارف ، طش  سیواون ، ارومع ، هیرام ، اونین ، هحفص 10 )
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روآدای هک  ارچ  تسا ؛ هتخاس  يراج  ار  اهکـشا  هدـنازرل و  ار  اهلد  خـیرات ، لوط  رد  هک  یتقیقح  تسا ؛ مهم  رایـسب  تقیقح  کـی  ياـیوگ 
دناوتیم رفاسم ، ارچ  هک  دیا  هدیـشیدنا  نونکات  ایآ  یمارگ ! يهدنناوخ  ءالب . برک و  عضوم  اذـه  تسا : گرزب  سب  ییالب  میظع و  یبرک 

شرفـس دسریم و  هدیقع  نطو  هب  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسا  نآ  هن  رگم  دناوخب !؟ لماک  ار  دوخ  زامن  احطب ، برثی و  ریظن  البرک  كاخ  رد 
يدنویپ قیمع و  یطابترا  البرک ، هفوک و  هنیدم ، هکم ، تسا . قح  مایپ  رشن  يارب  دنلب  يربنم  هفوک ، دجسم  نانوچ  زین  البرک  دباییم . نایاپ 

نیا يایوگ  اهنآ  ینیوکت  مظن  هک  كرابملا  ناضمر  مّظعملا و  نابعـش  بّجرملا ، بجر  ياههام  هکناـنچ  دـنراد ؛ رگیدـکی  اـب  ینتـسسگان 
هک یسک  نیتسخن  دامتعا ، دروم  تایاور  ساسارب  دنرادروخرب . ياهنامیکح  بیترت  زا  هللارهـش ، یبنلا و  رهـش  یلعرهـش ، هک  تسا  تیعقاو 

، هبوت ماگنه  مالسلاهیلع  مدآ  ترضح  يارب  هک  دشابیم  مالسلاهیلع  نیما  لیئربج  هدرک ، ییارسهیثرم  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  يارب 
بیرغ و ناشطع ، دنکچوک . كدنا و  نآ ، رانک  رد  رگید  ياهتبیـصم  هک  دش  دـهاوخ  راچد  یتبیـصم  هب  صخـش ، نیا  : » تسا هتفگ  نینچ 
وا نیب  دود ، دننام  یگنشت  هک  یلاح  رد  هاشطعاو ! دیوگیم : هک  ار  وا  يدیدیم  شاک  هآ ! يروای . هن  دراد و  يرای  هن  دوشیم ؛ هتشک  اهنت 
مدآ لیئربج و  هاگنآ  گرم . یپایپ  ياههعرج  ریشمش و  اب  زج  دسریمن  هحفص 11 ) وا (  دایرف  هب  یسک  تسا و  هدیدرگ  لیاح  نامسآ  و 

تمصع نادناخ  زا  هک  يدرم  نیلوا  ًارهاظ  ( . 1 «.) دنتسیرگ نیسح  يارب  دلانیم ، دوخ  زیزع  گوس  رد  هک  هدرمناوج  نانوچ  مالسلاامهیلع 
دیـس نیدـباعلانیز  ماما  ترـضح   » تسا هدورـس  كانلوه ، يهعجاف  نیا  عوقو  زا  سپ  ار  البرک  نادیهـش  يهیثرم  مالـسلامهیلع  تراهط  و 

دیرفآ و میظع  ياهسامح  قشمد ، يوما  عماج  دجسم  هژیوب  فلتخم ، لحارم  رد  هک  هدوب  مالـسلاامهیلع » نیـسحلا  نب  یلع  ماما  نیدجاسلا 
هب تقیقح  رد  نایارـس ، هحیدم  ناناوخهیثرم و  يراب ، ( . 2 . ) دندومن نویـش  هیرگ و  ماش ، مدرم  هک  هاگنآ  ات  دروآ . دـیدپ  گرزب  یبالقنا 
نب نیـسح  يارب  زین  ناگناگیب  هکلب  ناناملـسم ، یتح  نایعیـش و  اهنت  هن  هک  تساج  نیا  بلاج  دناهدومن . ادـتقا  البرک  يارـسهیثرم  نیتسخن 

ار دوـخ  رداـچ  بش ، : » دـییامرف هجوـت  یحیـسم » نادـیز  یجرج   » يهیثرم زا  شخب  نـیا  هـب  دـناهدومن . یناوـخهضور  مالـسلاامهیلع  یلع 
رد ادهـش  دولآ  نوخ  رـسیب و  ياهدسج  دیـسر و  نایاپ  هب  شراکادف  ناشیوخ  افواب و  نارای  نیـسح و  ندش  هتـشک  اب  گنج  تشارفارب و 

نوخ اب  دوب ، هنـشت  کشخ و  هتـشذگ  زور  ات  هک  البرک  كاخ  دـنکفا . البرک  تشد  رب  ار  دوخ  يهعـشا  هاـم ، هدـنام ، یقاـب  گـنج  نادـیم 
خر یمیظع  تیانج  گرزب و  يهعجاف  هچ  یخیرات ، كاـنلوه و  زور  نآ  رد  هک  تسنادیم  ـالبرک  كاـخ  رگا  دـش . باریـس  یناـهانگیب 

، نابیرغ ماش  زیگنانزح و  بش  نآ  رد  هک  تسنادیم  هام  رگا  دادیم و  حیجرت  ندش  باریس  رب  ار  یگنشت  ًامتح  هحفص 12 ) تسا ( ، هداد 
 - ار شارخلد  میظع و  تیانج  نآ  راثآ  ات  درکیم  سوبحم  ار  دوخ  ییانشور  ًامتح  دتـسرفیم ، نیمز  زا  ياهعطق  مادک  هب  ار  دوخ  يهعـشا 

ياوشیپ مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  میظع  ماقم  هب  ناگدادلد  يراب ، ( . 3 «.) دنک ناهنپ  راظنا  زا  درادن -  دای  هب  ار  نآ  دـننام  خـیرات  هک 
ریغ یبرع و  ياهنابز  هب  یبدا و  ریغ  یبدا و  ياهکبـس  هب  مظن و  رثن و  بلاق  رد  ار  دوخ  كاپ  تاساسحا  نونکات  اروشاع  دـیواج  يهسامح 

قشع و دندومن ، لّمحت  نآ  نانامرهق  هک  يزوسناج  ياهتبیصم  زادگناج و  ثداوح  البرک و  میظع  تضهن  میـسرت  اب  هتـشاد و  زاربا  یبرع ،
تعاـنم و زا  ياهزیمآ  هک  یخیراـت  ریظنیب  ناـیرج  نـیا  هـب  تبـسن  ار  رگید  ياـهناسنا  فـطاوع  زین  و  دـناهداد . ناـشن  ار  دوـخ  یگدادـلد 
ام موصعم  نایاوشیپ  يوس  زا  هتبلا  دناهتفرگ . هدهع  هب  نآ ، نتـشادهگن  هدنز  رد  یمهـس  نانآ  زا  کی  ره  دـناهتخیگنارب و  تسا ، تیمولظم 

، مادک ره  هتـشگ و  نانآ  یمرگلد  بجوم  هراومه  هک  هدیـسر  ناناوخهحیدم  نایارـسهیثرم و  يهرابرد  يزیمآ  قیوشت  جرارپ و  بلاطم  زین 
يهبذاجرپ راشرـس و  گنهرف  رد  یثارم  حـیادم و  زا  یعیـسو  مجح  بیترت ، نیدـب  دـناهتخاس و  مّسجم  ار  اروشاـع  يهساـمح  زا  ییاـیاوز 

، تشرـسکین نالدکاپ  نیا  زا  یکی  هحفـص 13 ) تسا ( . هدیـسر  یـصاخ  یگدـنلاب  دـشر و  هب  اروشاع  تایبدا  هدرک و  ادـیپ  هار  اروشاع 
تمظعاب هاگـشیپ  هب  ار  دوخ  ینورد  قشع  نیـسحلا » کلذ  ملا   » هژیوب دنمجرا  ییاهباتک  اب  هک  تسا  دیّـسلا » لامک   » بانج دنمجرا  لضاف 

نییّلع قفا  نیسح و  تایح  زا  ياهعشا  نیسح ، باتک  يرآ ، تسا . هدومن  زاربا  ترضح ، نآ  كاپ  نادناخ  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نیـسح 
« باتکلا کلذ   » نیودـت باتک  هب  هراـشا  ماـقم  رد  رگا  و  ( 4 «.) نییّلِع یَفل  ِراْربَالا  َباتک  َّنِا  ـَّالَک  : » دـشابیم یتسدرود  ياـج  رد  هک  تسا 

نیا يهمجرت  هب  تاهابم ، رخف و  لامک  اب  بناج  نیا  دوش . هتفگ  نیـسحلا » کلذ   » یتسیاب زین  قطان  نآرق  هب  هراشا  ماقم  رد  دوشیم ، هتفگ 
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یتمالـس هداتـسرف و  دورد  لحار  ماما  یـشرع  حور  هب  نایاپ  رد  مهاوخیم . تعافـش  ترایز و  ار  نآ  شاداـپ  متخادرپ و  دـنمجرا  باـتک 
 ) ناتسبات 1376 ینامرک  یثایغ  اضر  دّمحم  دیس  مالسلاو . مناهاوخ  ار  ياهنماخ  هللاۀیآ  ترـضح  ناریا  یمالـسا  يروهمج  ردتقم  ياوشیپ 

، البرک يهعجاـف  نادـیز ، یجرج  ( 3 . ) ص 100 ج 2 ، لـتقم ، یمزراوـخ ، ( 2 . ) ح 31 موـمهملا ، سفن  یمق ، ثدــحم  ( 1 ( ) هحفص 14
.18 نیففطم /  ( 4 . ) ص 4 يزاریش ، یلع  دمحم  يهمجرت :

رتوکین یخساپ 

رطع يوب  مرورـس ! يا  وت  رب  مالـس  تسوا - ... تسد  رد  لگ  ياهتـسد  هک  یلاح  رد  دـیآیم  ولج  بدا  اـب  ناوج  يرتخد  رتوکین  یخـساپ 
... دـتفایم هار  هب  ياهمزمز  یتسه . دازآ  ادـخ  هار  رد  وت  دزاـسیم - . رپ  ار  وا  يهدیـشک  دـنلب و  ینیب  دوشیم و  هدـنکارپ  اـضف  رد  يراـهب 

يهتـسد کی  لباقم  رد  تسا  رانید  رازه  اب  ربارب  هک  يزینک  شزرا  ماهفتـسا - ... لاؤس و  ياهتمالع  دوشیم ... عورـش  یپ  رد  یپ  یتالاؤس 
رتوکین خـساپ  تیحت ، هب  هک  هتخومآ  اـم  هب  نینچ  نیا  اـم  يادـخ  ددرگیم - . مّسبتم  ینامـسآ  ياـهمایپ  يهحیار  هب  رّطعم  يهرهچ  لـگ ؟

هحفص 15) دراد ( !؟ دوجو  يدازآ  زا  رتهب  یتیحت  وا  يارب  ایآ  مییوگب و 

زیگناتفگش يایؤر 

هدولآ و یـشحو ... ياهگـس  ... تسا هدـیدن  ار  اهنآ  ًالبق  هک  ییاهگـس  دـناهدروآ ... موجه  وا  هب  یلدگنـس  اب  اهگـس  زیگناتفگـش  ياـیؤر 
صیرح یناگـس  اـهنآ  تسا . هدـیافیب  یلو  دزاـس  رود  دوخ  زا  ار  اـهنآ  هک  دـشوکیم  دزیریم . ناشیاهنادـند  زا  نوخ  كرچ و  فیثک ...

دهاوخیم دهدیم . ناشن  یتخـسرس  رتشیب  همه  زا  قلبا ، یگـس  اهنآ  نایم  زا  ددرگیم . هدوزفا  ناشتواسق  صرح و  رب  هظحلره  هک  دنتـسه 
!... هآ دشخردیم . نیرولب  یفرظ  نوچ  هک  دنکـشب  ار  یماف  هرقن  ندرگ  دـهاوخیم  دروآیم و  موجه  لماک  شّحوت  اب  دریگب ... ار  ندرگ 

كاـپ دنـشخردیم ، هاـم  وـترپ  رد  هک  ار  قرع  ياـههناد  دوـشیم ... رادـیب  باوـخ  زا  دفاکـشیم ... یگنـشت  زا  مبلق  بآ ...! بآ ...! هآ ...!
نامـسآ طاقن  نیرتتسدرود  زا  هک  یناگراتـس  هب  نیـسح  وا . يهرهچ  هاـم و  يهرهچ  دـنریگیم ... رارق  مه  لـباقم  رد  هرهچ  ود  دـنکیم .

... دنزیم کمـشچ  دنکیم ... هحفـص 16 ) دـیلوت (  يدـیدش  رون  دـهجیم و  اهتـسد  رود  نآ  زا  یقرب  . درگنیم تقد  هب  دـننزیم ، وسوس 
ار وا  حور  بآ ، ياـکنخ  دریگیم ... وضو  دزیخیم ... اـپ  هب  شیوخ  رتـسب  زا  ادـخلوسر  يهداون  دـنک . فشک  ار  يرارـسا  اـت  دـشوکیم 
زا رپ  هک  ار  ینابنا  دنکشیم . تسدرود  زا  ییاهگـس  يهزوز  اهنت  ار  یهاگنابـش  توکـس  تسا و  هتـشذگ  بش  مّوس  ود  دزاسیم . باداش 

اهمخ چـیپ و  زا  دـتفایم . هار  هب  رهـش  ياـههچوک  رد  دراذـگیم و  شود  رب  تـسا ، هرقن  ـالط و  ياههکـس  نآ  رد  هـک  ار  یناـیمه  اذـغ و 
زا یحبـش  دننام  ددـنبیم و  مکحم  ار  شیوخ  يهرهچ  باقن  دـنکیم . فقوت  تسا ، یناریو  هب  کیدزن  هک  لزنم  کی  لباقم  درذـگیم ...

ار ياهکــس  هـسیک  کـچوک  ياهـنزور  زا  دراذـگیم و  درآ  يردـق  نـغور و  يرادـقم  ددرگیم . مّـسجم  زوـمرم  یهاگنابــش و  حابــشا 
هدراذگ و مدق  هدش  قرغ  یهایـس  لد  رد  هک  ياهچوک  هب  دوش  زاب  رد  هکنآ  زا  لبق  دروآیم و  رد  ادص  هب  ار  رد  يهبوک  هاگنآ  . دزادنایم

هانپ ادخ  هب  دونـشیم . ییاهههقهق  نآ  لابند  هب  هناتـسم و  ياهدنخ  و  تسا ... عطاس  رون  عاعـش  گرزب ، یلزنم  يهنزور  زا  دوشیم . دیدپان 
رـصق و هوکـش  اب  يهرظنم  دوشیم . کیدزن  نایفـسیبا » نب  ۀـبتع  نب  دـیلو   » هنیدـم مکاح  خاـک  هب  دـخرچیم . تسار  تمـس  هب  دربیم و 
رد یگراچیب  یتسدـگنت و  تورث ، لباقم  رد  رقف  دـنکیم . اهتورث  عیزوت  رد  ناوارف  ملظ  زا  تیاکح  نآ  فارطا  نیلگ  یتشخ و  ياـههناخ 
... وت رهـش  رد  دننکیم ...؟ هچ  تناگدـش  دازآ  هک  رگنب  ایب و  ادـخلوسر ...!؟ يا  ییاجک  هحفص 17 ) ینارذگشوخ ( ... یـشایع و  لباقم 

نامـسآ يهنهپ  رد  ناگراتـس  تسا و  هدرب  ورف  دوخ  دولآزمر  نیگمهـس  یهایـس  رد  ار  رهـش  نانچمه  بش  راوگرزب ؟... ّدـج  يا  ییاـجک 
ياهبهار دننام  بش  نیا  رد  هنیدم  رهـش  دیازفایم . بش  تشحو  رب  یهایـس  ددرگیم و  ناهنپ  اهیدنلب  اههپت و  تشپ  هام  دـننزیم و  وسوس 

هک یلخن  راـنک  رد  هدیـشک  دـنلب و  ینیب  قاّرب و  ینامـشچ  اـب  نوگمدـنگ  درم  نآ  تسا . هدرک  نت  هب  ار  دوـخ  هایـس  يهماـج  هک  ددرگیم 
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ِۀَنیط ْنِم  ْتَِقلُخ  اهَّنِاَف  َۀَـلْخَّنلا  ُمُکَتَّمَع  اُومِرْکَا  : » هدومرف هک  دـتفایم  وا  ثیدـح  داـی  هب  دتـسیایم و  تسا  هدرک  سرغ  ار  نآ  ربماـیپ  شدـج 
رگیدـکی هب  ود  ره  ایوگ  دـنزیم ؛ هیکت  تخرد  هنت  رب  دراد . هیاس  اـمرخ و  بطر ، ناـنچمه ، یلو  تسا  لاـسنهک  هچرگ  لـخن ، ( . 1 «.) َمَدا

ود نیـسح  و  دنکیم ... ناروف  هراّوف  نوچ  اضف  رد  ینامـسآ  تاملک  دشوجیم ... زامن  زا  ياهمـشچ  دـناهدش ... یکی  دـناهدروخ و  دـنویپ 
 ) نیسح دنزیم ... قرب  زونه  شاهظفاح  رد  یکدوک  نارود  ریواصت  ددرگیم . هناور  ربمایپ  دقرم  يوس  هب  سپس  درازگیم ... زامن  تعکر 

رارق یحو  ناتـسلگ  توبن و  ناماد  رد  تسا ... هدـیود  ربماـیپ  يوس  هب  دوخ  کـچوک  ياـهماگ  اـب  ار  شرمع  لّوا  لاـس  تفه  هحفص 18 )
شوماخ دنشکیم و  هلعش  ینامسآ  ياهقرب  دننام  دنیآیم و  مهرـس  تشپ  ریواصت  تسا . هتخاس  رپ  ار  وا  يایند  ناگتـشرف ، دنخبل  هتفرگ و 
ساسحا ار  ربماـیپ  شوغآ  یمرگ  دزادـنایم . ربق  يور  رب  ار  دوخ  درذـگیم  شرمع  زا  لاـس  دـنچ  هاـجنپ و  نونکا  هک  درم  نآ  دـنوشیم .

تروص هک  دنکیم  ساسحا  دزاسیم . رپ  ار  وا  يهنیـس  اوه ، رطع  يوب  دـیوبیم ... ار  نآ  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  كاپ  تبرت  نآ  دـنکیم .
هک دنکیم  ساسحا  دشکیم . تسد  تسارحص ، جاوما  نوچ  هک  ربمایپ  نکش  چیپرپ و  يوم  رب  هک  دنکیم  ساسحا  دسوبیم ... ار  شّدج 
هک دنهاوخیم  يزیچ  نم  زا  نانآ  راوگرزب ! ّدج  يا  تسا . هتفرگ  لغب  رد  ار  یتسه  مامت  ایوگ  هدنکفا و  میهاربا  مدآ و  شوغآ  رد  ار  دوخ 

ار نامسآ  هک  دنهاوخیم  اهربا  زا  دنک . لزنت  ضیضح  هب  جوا  زا  هک  دنهاوخیم  هوک  يهلق  زا  دفاکشیم . نآ  يهطساو  هب  نیمز  نامسآ و 
نیـسح دیزی ...! اب  تعیب  دـنک ... تعیب  هک  دـنهاوخیم  نیـسح  زا  نانآ  درآ ... دورف  رـس  هک  دـنهاوخیم  زارفارـس  لخن  زا  دـنیوگ و  كرت 

؛ دـشخردیم هدراهچ  بش  هام  دـننام  ياهرهچ  ددرگیم . رادـیدپ  دّـمحم  رون  زا  يراشبآ  ناهگان  دـهنیم . مهرب  ار  دوخ  هتـسخ  ياـهکلپ 
نم يوس  هب  تردارب  ردام و  ردپ و  نیسح ...! يا  نم  بیبح  هحفص 19 - ) ( . ) 2 «.) َعابُرَو َثُالثَو  یْنثَم   » دننزیم لاب  ناگتشرف  وا  فارطا 
دوخ هارمه  زین  ارم  ردپ ! يا  مرادن ؛ ایند  نیا  رد  ندنام  هب  يزاین  نم  باتشب - . ام  يوس  هب  سپ  دنتسه . وت  رادید  قاتـشم  نانآ  دناهتفاتش ...
دوخ ّدج  اب  دوشیم . رادیب  باوخ  زا  مد  هدیپس  مالـسلاهیلع  نیـسح  دراد . جایتحا  وت  تداهـش  هب  ایند  یمامت  دنزرف ...! يا  تداهـش ! ربب - .

يرون تسا . هدز  گنچ  یبوط  تخرد  يهخاش  هب  ایوگ  تسا ؛ مّسجم  شنامـشچ  لـباقم  رد  اـیؤر  ددرگیمرب . لزنم  هب  دـیامنیم و  عادو 
تسا و هدیـسر  ارف  زیخاتـسر  دناوخیم . نتفر  هب  ار  وا  دنکیم ... كاوژپ  شاهنیـس  رد  ییادص  و  دـشکیم ... هلعـش  وا  نورد  رد  ینامـسآ 
ار امرخ  تخرد  دوخ  يهمع  ( » 1 ( ) هحفص 20 دنتسه ( . ناوراک  کی  عّمجت  راظتنا  رد  دناهتشارفارب و  ار  دوخ  ياهندرگ  ارحـص  رد  نارتش 
ص 129 و راونالا ، راحب  دلج 66  رد  تیاور  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  ( ؛» تسا هدـش  قلخ  مدآ  لگ  يهیقب  زا  هک  ارچ  دـیرادب ؛ یمارگ 

.3 ءاسن /  ( 2 (. ) تسا هدمآ  ترابع  رد  فالتخا  اب  ص 142 

قشع ریفس 

...؟ هفوک يهتفر  تسد  زا  هوکـش  تساـجک  دـنزرلیم ... سرت  زا  شیاـهراوید  اـههناخ و  تسا ؟ هدیـسرت  نینچ  نیا  رهـش  ارچ  قشع  ریفس 
رب رفن  نارازه  لبق ، بش  هک  یبیرغ  درم  تسا !؟ هدوب  تختیاـپ  يزور  هک  تسا  هدرپس  یـشومارف  هب  اـیآ  هفوک ...؟ نیرید  تبیه  تساـجک 
... دنک ییامنهار  ار  وا  هک  تسین  سک  چیه  ددرگیم ... ناساره  رهش ، ياههچوک  رد  نونکا  مه  تسا ... ناسرپ  دندوب ، هدش  عمج  وا  درگ 

. تسا هدـش  شوـمارف  تمظع  تختیاـپ  ینعی  هفوـک  هب  نیـسح  ریفـس  وا  تسا ؟ هدروـخ  تسکـش  دراد  شود  رب  هک  یتـیلوؤسم  رد  وا  اـیآ 
قرب هب  هیبش  هک  یتاملک  همه  نآ  اهرپس و  اهریـشمش و  همه  نآ  دنیاجک  دندوب ...؟ هداد  تعیب  تسد  بالقنا ، يارب  يو  اب  هکنانآ  دنیاجک 

هدیزخ و خاروس  هب  سرت  زا  هک  هدش  ییاهشوم  دننام  نونکا  يرفن ، رازه  تسیب  شترا  نآ  هک  دش  هچ  دندوب !؟ دـعر  يادـص  نامـسآ و 
رس ردب  رد  هک  ییاهدایرف  بالقنا ... راعش  ( . 1 «. ) ِْتمَاُروُْصنَم ای  : » دنزب دایرف  هک  دشیدنایم  هحفص 21 ) دناهتشگ ( !؟ ناهنپ  نیمز  لد  رد 

ار وا  زور  ییانشور  رد  هک  یناسک  اّما  دننک . هرصاحم  رگید  راب  ار  ملظ  خاک  دیاش  دنوش ... عمج  وا  درِگ  رب  رگید  راب  دیاش  دشیم ... هداد 
بـش یهایـس  رد  رگید  راب  ایآ  دناهدرک ، رارف  نشور  زور  رد  هک  یناسک  دـندرگیمرب !؟ هرابود  هایـس  بش  لد  رد  هنوگچ  دـناهدرک ، اهر 

ریواصت یمامت  وا  مشچ  ولج  رد  دراذـگیم . درادیمرب و  ار  دوخ  يهتـسخ  ياـهماگ  درادیمرب ... ماـگ  لـیقع » نب  ملـسم  « ؟ دـندرگیمزاب
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... هدـیتفت نابایب  جاّوم  ياهگیر  دـنکیم ... روبع  کشخ  نازوس و  ياهنابایب  زا  دوخ  يامنهار  ود  هارمه  هب  دـنوشیم . مسجم  زیگناناجیه ،
رد یگنشت  زا  وا  يامنهار  ود  ینادرگرس ! یگنشت ... غاد ... نش  ياههناد  زج  رگید  زیچ  چیه  هن  تایح و  راثآ  هن  تسا و  بآ  هن  هک  ییاج 
ات هک  هتـساوخ  وا  زا  نیـسح  اّما  ددرگرب ... هدمآ  هک  یهار  نامه  زا  دهاوخیم  دـهد . همادا  دوخ  هار  هب  اهنت  دـیاب  وا  دـناهداد و  ناج  ریوک 
هک ياهفوک  تسا ... شیوخ  يهتشذگ  تمظع  ندروآ  تسد  هب  یپ  رد  هک  ياهفوک  تسا ... هفوک  هار  رد  نیسح  ریفس  وا ، دورب . هار  ِنایاپ 

ياهفوک ار ... نانیکسم  ناریقف و  اب  وا  يدردمه  ار ... وا  تمحر  دیارـسب ... ار  وا  لدع  ات  تسا ... بلاطیبا  نب  یلع  يهرابود  رادید  يهنـشت 
ملع و يهمـشچ  هک  دـهاوخیم  كورتم  ربـنم  زا  هک  ياهفوک  دـیآرد ... برط  هب  وا  زغن  نانخـس  زا  هراـبود  دـهاوخیم  هحفـص 22 ) هک ( 

اهنیا دنزرلیم . دوخ  هب  تشحو  زا  هدیزخ و  اهخاروس  رد  هک  تسا  یتفـص  شوم  نادرم  ياهوزرآ  اهایؤر و  اهنیا  دـنک ... يراج  تحاصف 
ياهدروخ تسکـش  يهدنامرف  دننام  دهدیم ... جنر  ار  ریفـس  یگتـسخ ، دنراد . حّلـسم  یناوزاب  هب  زاین  هک  دنتـسه  یلگ  نانوچ  ياهوزرآ 

. دـشاب هدزتشهد  هک  تشاد  اج  یلایخ . یـشترا  لباقم  رد  دـنکیم ... ساسحا  ار  تسکـش  یخلت  درادیمرب ... یتخـس  هب  ار  دوخ  ياـهماگ 
... یلایخ يرکـشل  دـسریم ... ماش  زا  يدوزب  هک  يرکـشل  ِلباقم  رد  دـش ...! هدـنکارپ  نیغورد  يهعیاش  کـی  اـب  وا  گرزب  شترا  هنوگچ 
درم دـسرتیم . وا  مان  زا  اهنت  دـسارهیم ... هبرگ  زا  هک  هتـساخرب  شوم  کی  لقع  زا  هک  یلایخ  دوب ... رامیب  لاـیخ  يهتخاـس  هک  يرکـشل 
زاب ار  رد  هعوط » . » دیامیپیم ار  هّرد  زونه  درادیمرب ... ماگ  ارحـص  رد  زونه  هک  ایوگ  دنیـشنیم . یمیدق  ياهناخ  رانک  نانز  سفن  بیرغ ،

هک تسا  نکمم  ایآ  دریگب - . هزیاج  درم  نآ  نتفای  اـب  اـت  تسا  هتفر  هک  يرـسپ  ناـمه  دـشابیم ، شرـسپ  راـظتنا  رد  هک  ینزریپ  دـنکیم ؛
شیوخ يهنیـس  يور  رب  ار  هیقب  دشونیم و  ار  بآ  زا  يردـق  دروآیم ... وا  يارب  بآ  دوریم و  ناباتـش  نز  یهدـب ؟ نم  هب  بآ  ياهعرج 

يو نتـسشن  زا  هک  یلاـح  رد  نزریپ  هحفـص 23 ) دـنک ( . شوماـخ  تسا  رو  هلعـش  وا  نورد  رد  هـک  ار  ریوـک  شتآ  دـهاوخیم  دزیریم .
هتخانـشان یتوکـس  دنکیم ... توکـس  ورب . تاهناخ  هب  زیخرب و  سپ  ادخ ...!؟ يهدنب  يا  يدیـشونن  بآ  رگم  دیوگیم - : تسا  تحاران 

هچ ینیـشنب - . نم  يهناخ  ِرَد  وت  هک  تسین  تسرد  نیا  دهد ... تیفاع  ار  وت  دـنوادخ  زیخرب ! دربب - . یپ  وا  زار  هب  یـسک  دـهاوخیمن  هک 
نم ادخ - !؟ يهدـنب  يا  یتسیک  وت  رگم  دـسرپیم : هدزتشحو  نز  دـنک . ییامنهار  ارم  هک  تسین  یـسک  و  ماهدرک ... مگ  ار  هار  منک ...؟
زینک يا  اجک ، زیخرب - . سپ  زیخرب ! یتسه ...!؟ ملـسم  وت  دیوگیم - : دـنکیم  رطخ  ساسحا  هک  یلاح  رد  نز  متـسه . لیقع » نب  ملـسم  »

ياهرطق دیما ... زا  ياهظحل  ددرگیم ... یهتنم  رون  هب  هک  ياهنزور  دوشیم ... هدوشگ  يرد  کیرات  قفا  نآ  رد  و  نم ... لزنم  هب  ادـخ - !؟
ّمـس يادـص  هب  لزانم  ریاس  یلو  تسا ؛ هتفرگ  شوغآ  رد  ار  لـیقع » نب  ملـسم   » هراوآ درم  نآ  یفوک ، یلزنم  ریوک . يهدـیتفت  لد  رد  بآ 
هدوب ردب  نویبالقنا  راعش  نیا  ناریمب » هدش ، يرای  يا  ( » 1 ( ) هحفص 24 دنشابیم ( . بیرغ  يدرم  نتفای  یپ  رد  هک  دنهدیم  شوگ  ینابسا 

. تسا هدمآرد  یبالقنا  تکرح  ره  زمر  تروص  هب  ًادعب  هک 

هار رد  یناوراک 

تسین ناناگرزاب  ناوراک  بیجع ... تسا  یناوراک  دسرب ... يرقلا » ما   » هب ات  دنکیم  یط  دوخ  ریسم  رد  ار  نابایب  ناوراک ، هار  رد  یناوراک 
تهابـش يراهب  ياهلگ  هب  هک  یناکدوک  دنتـسه ... يدایز  ناکدوک  ناوراک  نآ  رد  دـشاب ... ناـیجاح  ناوراـک  هک  دـسریمن  رظن  هب  زین  و 

يهنیـس رد  هاـم و  وـترپ  شایناـشیپ  رد  دیـشروخ و  شـشخرد  شیوـخ  نامـشچ  رد  هـک  دـنکیم  یتسرپرـس  يدرم  ار  ناوراـک  دـنراد ...
هک رتشیب  ای  هلاس و  یـس  یناوج  دـشخردیم ... هدراهچ  بش  هام  نوچ  ياهرهچ  وا  تمـس  کی  رد  دراد . ار  اهارحـص  تعـسو  شاهداـشگ 

باـطخ يدیـس »! اـی   » يهلمج اـب  ار  وا  درگنیم ... بدا  مشچ  اـب  شردارب  هب  هراومه  دوشیم ... هدـناوخ  مشاـه » ینب  رمق   » اـی لـضفلاوبا » »
یلع ... » تسا یلع »  » وا دراد ... ربمایپ  هب  نخـس ، تریـس و  تروص و  ظاـحل  زا  یبیجع  تهابـش  هک  تسا  یناوج  وا  رـس  تشپ  و  دـنکیم .

ياهـسفن خیرات  دنکیم و  تکرح  ناوراک  هحفـص 25 ) ناکدوک ( ... و  دایز ... رایـسب  دنتـسه ... یناوارف  ياهجدوه  ناوراک ، رد  و  ربکا .»
َلاق َنیْدَـم  َءاقِلت  َهَّجََوت  اَّمل  َو  : » دزیمآیم رد  نارتش  يهمهمه  اب  دـنکفایم و  نینط  عوشخ  اب  یتـالمج  دـیامنیم و  سبح  هنیـس  رد  ار  دوخ 
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ناوراک يزیگناتفگـش  روط  هب  ریدـقت  تسد  یتفریم . ههاریب  زا  شاک  تسا ، نماان  هارهاش  ( . - 1 «.) ِلیبَّسلا َءاوَس  ِینیِدْهی  ْنَا  یِّبَر  یَسَع 
اهشوگ رد  نانچمه  دیوگیم  نیسح »  » هک یتالمج  دنزب . مقر  ار  اهناسنا  تشونرـس  ات  دشوکیم  کچوک  یناوراک  دهدیم ... تکرح  ار 

هدیـشاپ نیمز  قامعا  رد  رذب  نانوچ  ارحـص  میـسن  هارمه  هک  یتالمج  توکلم . لالج  رد  دنلب  یحور  گرزب ... یفادها  تسا . زادـنانینط 
ارچ سپ  تسا ، يدوجوم  ره  راک  نایاپ  گرم  رگا  و  دوشیم ؟ جراخ  گرم  لد  زا  یگدنز  هنوگچ  تسا ...؟ فده  گرم  ایآ  دوشیم ...

َّطَخَم َمَدا  ِدـْلُو  یلَع  ُتْوَْملا  َّطُخ  : » دـیوگب نیـسح  ات  تسین  ابیز  گرم  ایآ  مینکن ؟ باختنا  میبای ، تسد  گرم  هب  نآ  اب  هک  ار  يریـسم  اـم 
نیا ارچ  سپ  تـسا ، گرم  وـت  فدــه  رگا  یلو  ( . - 2 «.) َفُسوی یِلا  َبوُقْعی  َقاِیتِْشا  یفالْـسَا  یِلا  ینََهلْوَا  امَو  ِةاـتَْفلا  ِدـیج  یلَع  ِةَدـالَْقلا 
ادـخ ییامنیم - ؟ یهارمه  ار  ناوتان  عمج  نیا  ارچ  تسا  رات  هریت و  اهقفا  رگا  و  يربیم ؟ دوخ  هارمه  هحفص 26 ) ار (  ناوناب  ناکدوک و 

زا يرهن  رانک  رد  يدوزب  درم ... مهاوخ  هنشت  يدوزب  نم  دنیبب ... هتشک  ارم  هک  تسا  هتساوخ  ادخ  دنیبب ... ریـسا  ار  نانآ  هک  تسا  هتـساوخ 
يهدارا نیا  ارچ - ؟ دریمب - . هنشت  دهاوخیم  دهاوخیم - ؟ هچ  نیسح  داتفا - . مهاوخ  كاخ  رب  دنزیم  جوم  اهرام  مکـش  نوچ  هک  بآ 

يارب هک  ياهناخ  نیلوا  ینادابآ ... بآیب و  ینیمزرـس  يرقلا » ما  ... » دوشیم کیدزن  هّکم  هب  ناوراـک  تسا ... تّما  يهدارا  تسا - ! یهلا 
... شایناوج دّمحم ... یلاسدرخ  نیمز . نامـسآ و  دـنویپ  ّلحم  ارح  راغ  ... رونلا لبج  زارف  رب  لیئربج  طوبه  لحم  تسا ... هدـش  اپ  هب  مدرم 

ناگراتـس نوچ  ات  دنـشوکیم  فیعـض  ییاهرون  و  تسا ... هدرتسگ  ار  دوخ  فیفخ  یکیرات  بش ، خیرات ... رد  ینامـسآ  ياهمایپ  نیرخآ 
ناکت دسریم ، قشمد  زا  هک  ییاهربخ  اب  نادرگرـس  يرهـش  ياهغارچ  دنـشخردب ... ناگراتـس  دننام  ات  دننکیم  شالت  دـننک . ینکفاوترپ 

هّکم هب  ناوراک  تسا ... هتشذگ  نابعش  زا  زور  هس  تسا . هتسشن  هحفـص 27 ) وا (  ياج  هب  يرگید  لقره »  » هدرم و ( 3 « ) لقره . » دروخیم
... دوریم يربک  يهجیدـخ  شاهدـج  ربق  تراـیز  هب  ناـنک  هلاـن  نیـسح  دـنکفایم . تماـقا  لـحر  ادـخ  يهناـخ  راـنک  رد  دوشیم و  دراو 
. - دنک ایحا  ار  گرزب  ربمایپ  هار  دهاوخیم  دیامیپب ... ار  هار  نامه  هک  دـهاوخیم  وا  و  دروآیم ... دای  هب  دّـمحم  يارب  ار  وا  ياهیراکادـف 
دوـخ لاـح  هـب  ارم  ناـنیا  یناـمیمن - ؟ ادــخ  مرح  رد  اـج  نـیا  یهاوـخیم ...!؟ هـچ  نیــسح ! مرورــس ! يا  ياهدرک ؟ هدارا  هـچ  مرورس ،
يزیچ نم  زا  نانآ  مشاب ... هدز  گنچ  ادخ  يهناخ  يهدرپ  هب  هچرگ  دنشکب ، ارم  دنهاوخیم  نانآ  منک ... یگدنز  هدوسآ  هک  دنراذگیمن 

يرگید ياج  ایآ  قارع ...؟ ارچ  تاهیه - .! تاـهیه ...! دوش ؟ مخ  هوک  اـی  دروآ و  دورفرـس  لـخن  هک  ياهدـید  اـیآ  دـنهاوخیم ... گرزب 
رگید یمک  ایآ  الاح ؟ ارچ  و  دومن - ...! میلـست  هیواعم  هب  ار  ربنم  درک و  گـنرین  تردارب  اـب  تشک و  ار  تردـپ  هک  یقارع  درادـن ؟ دوجو 

نآ نم  و  تسین ... گرم  زا  يرارف  هار  چیه  مسق  ادخ  هب  ادرف . سپ  مورن ، ادرف  رگا  مورب و  دیاب  ادرف  مورن ، زورما  رگا  ینکیمن - ؟ فقوت 
رد تعرسب  یلو  دشوجیم ، ماهفتـسا  ياهتمالع  دزیخیمرب ... ینیمز  یتالاؤس  منادیم . موشیم  هحفص 28 ) هتـشک (  نآ  رد  هک  ار  يزور 

يوـما ياـهمچرپ  زج  يزیچ  دـنرگنیم و  مدرم  دنـشاپیم . ورف  دـنیآیم ، بیغ  يهدرپ  يوـس  نآ  زا  اـیوگ  هک  ینامـسآ  تـالمج  لـباقم 
... دنـشوجیم هـک  دـنیبیم  ار  ییاههمـشچ  وا  یلو  نـیگآرهز ... ياـهرجنخ  و  دراـبیم ... گـنرین  اـهنآ  زا  هـک  ییاهریـشمش  دـننیبیمن ...

، درم نیا  راک  دوشیم . هداز  راگزور  ردام  زا  هک  دـنیبیم  ار  ياهدـنیآ  وا  درگنیم ... ار  تسدرود  ياهقفا  وا  ار ... یناـیقاس  ییاههمـشچ و 
اّما دنکـشب . ار  یحلـسم  نادـند  اـت  ماـظن  دوش ... زوریپ  نیمز  نیطایـش  يهمه  رب  دروآرد . وناز  هب  ار  ریدـقت  هک  دـشوکیم  تسا ... بیجع 
ناج شوگ  یبـالقنا  هنارگـشروش و  یتـالمج  هب  اـهنابایب  و  ناـنز ... ناـکدوک و  رتشیب ... اـی  رفن  داـتفه  کـچوک ... یناوراـک  اـب  هنوگچ ؟

یتیصو نیا  ( . 4 ...«.) اهیسُْرمَو اهیرْجَم  ِهللا  ِمِْسب  ... »... دوشیم زاغآ  ادخ  مان  اب  تسا . ینامـسآ  ياهمایپ  يهصالخ  هک  یتالمج  دناهدرپس ...
تسین و ییادـخ  هناـگی  يادـخ  زج  هک  دـهدیم  یهاوگ  نیـسح  : » تسا هدومن  هیفنح » دـمحم   » شردارب هب  یلع  دـنزرف  نیـسح  هک  تسا 

تماـیق تسا و  قـح  منهج  تـشهب و  هحفـص 29 ) دـمآ و (  قح  هب  ادـخ  يوـس  زا  تسوا ... يهداتـسرف  هدـنب و  دّـمحم  درادـن و  یکیرش 
ُتْجَرَخ امَّنِاَو  ًاِملاظ  الَو  ًادِسْفُم  الَو  ًارَِطب  الَو  ًارِـشَا  ْجُرْخَا  َْمل  ّینِاَو  «. » دـنازیگنایمرب ار  ناگدرم  يهمه  دـنوادخ  دـمآ و  دـهاوخ  دـیدرتیب 

ِْنب یلَع  یبَاَو  يّدَـج  ِةریـِسب  َریِـسَاَو  ِرَْکنُْملا  ِنَع  یْهنَاَو  ِفوُْرعَْملاـِب  َُرما  ْنَا  ُدـیُرا  ملـسو  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصيّدَج  ِۀَُّما  ِیف  ِحالْـصِْالا  ِبَـلَِطل 
، دریذـپن ارم  سک  ره  و  تـسا ؛ رتراوازــس  قـح  رب  دـنوادخ  سپ  دـنک ، يوریپ  نـم  زا  قـح ، مارتـحا  ساـپ  هـب  سک  ره  ( . 5 ...«. ) ٍِبلاطیبَا
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يهینایب نیتسخن  دـش و  زاغآ  تضهن  تسا . نارواد  نیرتهب  وا ، دـنک و  يرواد  قح  هب  مموق  نیب  نم و  نیب  دـنوادخ  اـت  مزرویم  ییاـبیکش 
... يرآ هنوگچ ؟ یگدنز ... تسا ... یگدـنز  هکلب  تسا ... حالـس  گرم ، تسا . گرم  تمواقم و  ربص و  نآ ، حالـس  دـیدرگ . رداص  نآ 

: هک تخومآ  نم  هب  نیفـص  رد  تارف  دور  لحاس  رد  مردپ  ار  نیا  تسا ... هدنز  هشیمه  يارب  تسا ... هدـنز  دریمیم ، تمارک  اب  هک  یـسک 
هب مالسلاهیلع  یـسوم  هک  هاگنآ  « ؛ 22 صـصق /  ( 1 ( ) هحفـص 30 ( . ) 6 «. ) َنیِرِهاـق ْمُِکتْوَم  ِیف  ُةویَْحلاَو  َنیروُهْقَم  ْمُِکتاـیَح  ِیف  ُتْوَْملاَـف  »

گرم : » ص 166 نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 2 «. ) دیامرف تیاده  تسار  هار  هب  ارم  میادخ  هک  تسا  دیما  تفگ : دیدرگ ، هجوتم  نیدـم  تمس 
رادـید هب  تبـسن  بوقعی  قوش  دـننامه  نم  تسا و  هتـسب  شقن  مدآ  نادـنزرف  رب  ناوج  يرتـخد  يوـلگ  رب  ناـشخرد  يدـنبولگ  نوـچمه 

هب دوخ  ياهییارگلمجت  لیلد  هب  دـیزی  هیواعم و  هک  دوب  مور  روطارپما  مان  لق » ره  ( » 3 «.. ) مراد ار  دوخ  ناگتشذگ  رادید  قوش  فسوی ،
تهج هب  نم  و  « ؛ ص 139 نیحسلا ، لتقم  مرقم ، ( 5 «. ) تسادـخ مان  اب  یتشک  فقوت  تکرح و  « ؛ 41 دوه /  ( 4 . ) دناهدش هدناوخ  مان  نیا 
یهن فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  منک . داجیا  حالـصا  مدج  تما  نایم  رد  ات  مدـش  جراخ  هکلب  مدـشن ؛ جراخ  ملظ  داسف و  هنتف و  بوشآ و 

دیـشاب و هدنز  رگا  « ؛ يهبطخ 51 مالـسالاضیف ، يهغالبلاجهن  ( 6 . ) منک راتفر  بلاـطیبانب  یلع  شردـپ  دـج و  شور  هب  میاـمن و  رکنم  زا 
«. دیاهدنز تقیقح  رد  دیشاب ، نارگمتس  رب  بلاغ  دریمب و  رگا  و  دیاهدرم ؛ تقیقح  رد  ناملاظ  روهقم 

گنرین رهش  مکاح 

ياهروطسا یغالک  تسا . هتـسشن  نآ  يهشال  رب  كانـسرت  یـسکرک  تسا ... هدنکفا  هیاس  هفوک  رهـش  رب  هرامالاراد »  » گنرین رهـش  مکاح 
گناـب صیرح  ياهگـس  و  دنـشکیم ... هزوز  رود  زا  هنـسرگ  ياـهگرگ  دـندرگیم . عـطق  هدـیرب و  ییاهتـسد  اهرـس و  دـناوخیم و  زاوآ 

دنزرف هیبا ...» نب  دایزنبا   » مان هب  بسن  لـصایب و  و  ( 1 «) طقرا  » يدرم و  زاسلکشم ... زیمآرارسا و  کیرات ، هایـس و  یبش  و  دناهدروآرب ...
وا رب  گرم  دنکیم . ریبدت  دشیدنایم و  هک  شکرس  یناطیـش  تسا . هدرک  هدزتشحو  ناساره و  ار  همه  بش  نآ  رد  طقرا  تسم ... یبش 
رد تعاطا  هب  لیابق  دـناسرتیم ... دـنیآیم  ماش  زا  هک  ینایرکـشل  هب  دزیوآیم ... روخـشال  کی  ياـهلاگنچ  هب  دـشیدنایم ...! هچ  هک  داـب 
وت هحفـص 31 - ) دنزیم ( : دایرف  مشخ  اب  دنکیمور و  هورع » نب  یناه   » هب دـنوشیم ... هدـیرب  اهرـس  هتـشگ و  مخ  اهندرگ  و  دـناهدمآ ...
ماش هب  وت  هک  تسا  نآ  رتهب  : » دـهدیم خـساپ  راقو  اب  یناه  ینکیم ؟ مهارف  هحلـسا  وا  يارب  هداد ، هانپ  دوخ  يهناخ  رد  ار  لـیقع » دـنزرف  »
مسق ادخ  هب  دوشیم - : رجفنم  مشخ  زا  دایزنبا  تسا .» رتراوازـس  تبابرا  وت و  زا  تموکح  يارب  هک  هدمآ  اجنیا  هب  یـسک  نونکا  يورب .

نم ياپریز  رگا  مسق  ادخ  هب  دهدیم - ... خـساپ  هوک  يراوتـسا  هب  یـشمارآ  اب  وا  يروایب . نم  دزن  ار  وا  هکنیا  رگم  يوشیمن  ادـج  نم  زا 
یهاوخ شیوخ  فارطا  ار  ناوارف  ییاهریـشمش  قرب  تروص  نیا  رد  تشک - . مهاوخ  ار  وت  درک - . مهاوـخن  دـنلب  ار  دوـخ  ياـهاپ  دـشاب 

ار وا  ینیب  دروآیم و  دورف  مکحم  ياهبرـض  وا  رب  دـشکیم و  دریگیم و  ار  وا  يوم  دروآیم و  هلمح  دارم »  » هلیبق ياوشیپ  رب  طـقرا  دـید .
!... یتسه يرگید  رهوش  نتفای  یپ  رد  زور  ره  هک  یماندب  يهرهش  يا  ییاجره ...! يهزره  يا  تفگش ...! رهش  يا  هفوک ...! يا  دنکـشیم .

... تنایخ رهش  ساره ... رهش  دنخرچیم ... رهش ، رد  یتشگ  ِنابسا  تساجک ... ملسم  گنرین ! رهش  يا  ینکیم ؟ اهر  ار  دوخ  نادنزرف  ارچ 
يوجتـسج رد  ارچ  هحفص 32 - ) دوب ( . ملسم  تقیقح  هب  هک  یـسک  دنتـسه ... ملـسم »  » مان هب  هنیدم  هّکم و  رهـش  زا  يدرم  يوجتـسج  رد 

دوخ اب  هنایفخم  ار  بالقنا  وا  ینیـسح ... یبلق  يولع ... يریـشمش  مهم ... رایـسب  ءایـشا  دـنکیم ... لـمح  هعونمم  ءایـشا  وا  نوچ  دـنیوا - ؟
« هعوـط  » لزنم رد  ملـسم »  » و دـننکیم ... تبقارم  رهـش  زا  خرـس  ینامـشچ  دـنباوخ !؟ رد  همه  مدرم  هک  بش  لد  نیا  رد  تـسا - ... هدروآ 
، تسوا تسد  رد  هک  زیت  يریـشمش  زج  هدـش و  گنت  وا  رب  تعـسو  همه  نآ  اـب  نیمز  هدـش و  هتـسب  وا  رب  اـههار  يهمه  هک  يدرم  تسا ...

هتفرگ تسد  رد  ار  دوخ  ریـشمش  يهتـسد  درگنیم ... دّـمحم  ناریـش  زا  یمخز  يریـش  هب  ناوتان ... ینزهریپ  هعوط ... و  درادـن . یهاـگهانپ 
... شابم نارگن  ادخ ! زینک  يا  رتشیب - . ای  رفن  دص  دـندوب ... دایز  نانآ  دـسرب . نایاپ  هب  وا  یگدـنز  دـیاب  نونکا  هدـمآرب ، مد  هدـیپس  تسا .

ار هعوط  لزنم  اـهگرگ  یتسه .»... نم  اـب  ادرف  وت  : » تفگ نم  هب  هک  مدـید  باوخ  رد  ار  ناـنمؤمریما  میومع  تسا . هدیـسرارف  رادـید  تقو 
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ْنِاَو ًاّرُح  َِّالا  ُلَْتُقا  ُتْمَْسقَا ال  تسا : هتساخرب  ملسم  ياسآدعر  يادص  و  ... دشخردیم نامسآ  قرب  دننام  يولع  ریشمش  دناهدرک و  هرصاحم 
دـگنجیم و ییاـهنت  هب  تسا ، گـنرین  هب  هرهـش  هک  يرهـش  رد  هدـمآ  زاـجح  ناتـسگیر  زا  هک  بیرغ  درم  ( . 2) ًارُْکن ًائیَـش  َتْوَْملا  ُتیَأَر 
هحفـص 33) هب (  هدولآ  ياهنادـند  دـنهدیم ... ناـشن  وا  هب  ار  دوـخ  دوـلآرهز  ياهنادـند  زورما  دـندزیم ، دـنخبل  وا  هب  زورید  هک  ینادرم 
ار وا  يهتـساوخ  هناروابان  یتموکح  خاک  و  وجگنج . مهاوخیم ... وجگنج  دنزیم : دایرف  دـبلطیم و  يرای  ثعـشانبا »  » و نوخ . كرچ و 

نیا ياهداتـسرف ...؟ هفوک  نالاّقب  زا  یکی  گنج  هب  ارم  هک  يرادـنپیم  ایآ  تسا - . رفن  کی  وا  وت ! رب  ياو  دـهدیم - : مایپ  دـنکیم و  در 
یتردق اب  دگنجیم ... ییاهنت  هب  نانچمه  درم  نآ  و  دنتسه ... ناوتان  وا  ریـشمش  نتـسکش  زا  اهریـشمش  تسا . دّمحم  ياهریـشمش  زا  یکی 

هدـش دولآرابغ  شناگدـید  لباقم  رد  زیچ  همه  یگتـسخ ... یگنـشت ... تسا ... يراج  نآ  زا  نوخ  هک  ییاهمخز  دـمزریم ... ياهروطـسا 
وا دـسج  دـتفایم . ورف  هوک  دـنوریم و  ورف  وا  رکیپ  رد  دولآرهز  ياـهرجنخ  گـنرین . ياـههزین  دـنیآیم ... دورف  بترم  اـههزین  و  تسا ...

نارظان يهمه  دوشیم و  يراج  شنامـشچ  زا  کشا  دـنریگیم  شتـسد  زا  ار  شریـشمش  هک  یتقو  درادـن . ار  وا  نیدالوپ  يهدارا  لـمحت 
لاخ گنلپ  لثم  دایزنبا  نوچ  یلاخ و  لاـخ  ینعی  طـقرا » ( » 1 ( ) هحفـص 34 ( . ) 3 .) دننادیمن ار  وا  يهیرگ  زمر  دـنوشیم ... هدزتفگش 

زا زج  هک  مدرک  دای  دنگوس  « ؛ ص 159 نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 2 . ) تسا هدش  هدناوخ  فصو  نیا  اب  باتک  نیا  ياج  همه  رد  تسا  هتشاد 
ملس هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دنزرف  تیمولظم  تبرغ و  يارب  وا  ( 3 «. ) منیبب يراوگان  رما  ار  گرم  هک  دـنچ  ره  مریمن . یگدازآ  يور 

. دوخ يارب  هن  تسا  تکرح  رد  رهش  نیا  يوس  هب  هک  دنکیم  هیرگ 

قشع رالاس  هلفاق 

نآ وترپ  رد  اـهگیر  دـنناشفایم ... ار  یفیعـض  راونا  نامـسآ  رد  ناگراتـس  هوـبنا  و  ددروـنیمرد ... ار  ناـبایب  ناوراـک ، قـشع  رـالاس  هلفاـق 
يادص و  دـنکیم ... تکرح  یمارآ  هب  اههّرد  نایم  رد  هتفگ ، كرت  ار  هّکم  هدز و  ولج  نایجاح  ناوراک  زا  هک  یناوراک  و  دنـشخردیم ...

- ؟ یتسیک وت  دنکیم - . دروخرب  ناوراک  اب  حافـص »  » رد دراد  هرمع  دصق  هک  يدرم  دـنکیم . شاف  ار  بش  رارـسا  اهراخ  ندروخ  مه  هب 
لاؤـس هفوـک  زا  ییادـخ . لوـسر  دـنزرف  وـت  ینم . زا  رتفورعم  رتهتـسجرب و  وـت  ياهتـسجرب - . فورعم و  هچ  هو ! بلاـغ - .» نـب  قدزرف  »
ناوزاب هک  دنتـسه  ییاهلد  هچ  اهنیا  تسا . وت  ّدض  رب  ناشیاهریـشمش  وت و  اب  ناشیاهلد  شردارب - . ردپ و  تموکح  تختیاپ  زا  دـنکیم ...

ینیمزرس رد  نیسح  و  دناهدز . خی  درس و  تشوگ  یتاعطق  دنتسه ... هدرم  ییاهلد  كانسرت  هحفص 35 ) ياهلد (  دننکیمن . يرای  ار  نانآ 
ییاهرازنش اب  ینابایب  تسا ... هتسویپ  مه  هب  اهتنایب و  ینابایب  شناگدید  لباقم  رد  و  دناوخیم ... ار  ياهمان  تسا و  هتسشن  قرِع » تاذ   » رد

، هدوب هفوک  رد  لبق  زور  دنچ  هک  يدرم  دش و  دهاوخ  هچ  نآ  تشونرس  هک  دنادیمن  تسا و  نادرگرـس  وا  رانک  رد  خیرات  و  تیاهنیب ...
هچ ییوگیم - . تسار  دنتـسه - . وت  اب  اهبلق  هیماینب و  اب  اهریـشمش  دـهدیم - ... ناکت  فسأـت  اـب  ار  دوخ  رـس  درم  نآ  دـسریم ... وا  هب 

مهرد ار  یهلا  میرح  تمرح  تروـص  نیا  رد  دوـب ... دـنهاوخ  نم  لـتاق  هک  هفوـک  لـها  زا  ياهماـن  ادـخلوسر - !؟ دـنزرف  يا  یناوـخیم 
تـشونرس زا  یهاگآ  زا  سپ  زین  خیرات  و  تفر ... تفرگ و  ار  دوخ  هار  درم  ( . 1 .) نک ظفح  ار  برع  تمرح  ادخ ! هب  ار  وت  دناهتـسکش - .

تروص تاقالم  رهن ، لـباقم  رد  اـجنآ  تهج . فـالتخا  یکدـنا  اـب  یلو  دوب ؛ هفوک  تمـس  هب  وا  تکرح  داد ... همادا  دوخ  هار  هب  شیوخ 
ياهرس نارتش  هیمیزخ »  » رد و  درک . دهاوخ  انب  ار  شیوخ  دیواج  ياهرهش  زا  یکی  نیمزرس  هحفص 36 ) نآ (  رد  خیرات  تفرگ ... دهاوخ 

یلِفَتْحاَف ُنیَع  ای  الَا  دیارـسیم : نینچ  هک  دنهدیم  ارف  شوگ  یفتاه  زیگناتفگـش  يادن  هب  دنتـسیایم ... یکدنا  دـننادرگیمرب ... ار  دوخ 
هلفاق نیا  : » دـیوگیم ناـنک  اوجن  نیـسح  و  ( . 2) ٍدـْعَو ِزاْجنِا  یِلا  ٍرادـْقَِاب  ایانَْملا  ُمُُهقوُسَت  ٍمْوَق  یلَع  يدـَْعب  ِءادَـهُّشلا  یَلَع  یْکبی  ْنَمَف  ٍدـْهُِجب 

... درگنیم شیوخ  گرزب  دـنزرف  هب  نیـسح  میتسین ؟ قحرب  ام  ایآ  ردـپ ! يا  دـیآیم - .» نآ  يوس  هب  باتـش  اب  گرم  دـنکیم و  تکرح 
گرم زا  میّقح  رب  نوچ  تسوا - . يوس  هب  ناگدنب  يهمه  تشگزاب  هک  ییادخ  هب  يرآ ؛ دوشیم - . هتخیگنارب  وا  رد  شّدج  رادید  قوش 

هتفرگ رارق  یهار  ود  رـس  رب  هک  يدرم  هب  هیبلعث »  » رد نیـسح  دنزیم . هقلح  شّدج  رادید  قوش  زا  شناگدید  رد  کشا  و  میرادن . ییاورپ 
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رد ار  لیئربج  ياپ  ياـج  منک  رادـید  ار  وت  هنیدـم  رد  رگا  برع ! ردارب  يا  : » دـیوگیم دـنیزگرب ، ار  هار  مادـک  هحفـص 37 ) دنادیمن (  و 
هدنز هار  ای  نیـسح  هار  دـیامیپب ...؟ ار  هار  مادـک  هک  دـنادیمن  تسا و  تاجنیپ  رد  نادرگرـس  درم ، مهدیم .»... ناشن  وت  هب  دوخ  يهناخ 

يرگید رهـش  يوـس  هب  اـهلد  یلو  تسا ، تکرح  رد  هفوـک  يوـس  هب  دـهدیم ... همادا  دوـخ  هار  هب  زیچ ، همه  زا  اورپیب  ناوراـک  ندـنام ؟
يرگید هفوک . ناتسلخن  منیبیم ... ار  یناتسلخن  دیوگیم - . ریبکت  نیسح  نارای  زا  یکی  تسا . هدشن  دلوتم  زونه  هک  يرهـش  دننزیمرپ ...

نیمه زین  نم  دنکفایم - : رظن  نیسح  و  تسا . نابسا  ياهشوگ  اههزین و  اهنیا  درادن ... دوجو  یلخن  نیمزرس  نیا  رد  دیوگیم - : هناروابان 
ار دوخ  ياهراب  دنباوخیم ... نارتش  و  وت . ِپچ  تمس  رد  تسا  یهوک  مسحوذ ،» « ؛ هلب درادن - ؟ دوجو  یهاگهانپ  اجنیا  ایآ  منیبیم ... ار 
... دندرگ ور  هب  ور  نادزد  اب  ای  دنوش ... نئمطم  ریـسم  یتسرد  زا  ات  دنتـسیایم  دـننکیم ؛ فقوت  ارحـص  ياهیتشک  دـنراذگیم ... نیمز  رب 
يا «؛ ص 176 نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 2 . ) دنک ادیپ  يدبا  گنن  وت  نتـشک  اب  برع  هک  نکم  يراک  ینعی  ( 1 ( ) هحفص 38 خیرات ( . نادزد 

هب دـناشکیم ، ار  ناـنآ  گرم  هک  یموق  رب  تسیرگ ،؟ دـهاوخ  نادیهـش  رب  نم  زا  سپ  یـسک  هچ  دیـشوکب ، کـشا  نتخیر  رد  ناگدـید !
«. ياهدعو ققحت  روظنم  هب  تاردقم  تمس 

رادید نیتسخن 

هدـیرب اهرـس  دـنکیم ... هراـشا  شاهناـیزات  اـب  داـیزنبا  و  تسا ... هدرک  شنرک  داـیزنبا  روضح  رد  تسا . ناـسرت  هفوک ، رادـید  نیتسخن 
رد یمامت  هب  هفوک  تسا . هدش  زوریپ  ماش  یلایخ  شترا  اب  وا  دوشیم ... جک  طقرا  لباقم  رد  اهندرگ  و  ددرگیم ... عطق  اهتـسد  دوشیم ...

ٌسانُا ْمُهَّنِا  ... »... ار نیـسح  نادـناخ  دیـشکب  دـنزیم - : دایرف  هفوک  رد  وا  دـنکیم . تعاـطا  وا  زا  تبغر  اـب  تسا ... هتـشگ  ریـسا  وا  تسد 
. دراد هدهعرب  ار  نآ  یهدنامرف  ّرح »  » هک دناهداد  لیکشت  ار  گرزب  یـشترا  ناتـسرپایند ، دشخبیم ... ماظتنا  ار  ناگدرب  و  ( . 1 «.) َنوُرَّهَطَتی

یپ رد  نابایب  رد  دراد ، هدهع  رب  ار  حلسم  نادند  ات  راوس  رازه  یهدنامرف  هک  يراوس  نایناوراک ... يریگتسد  تسا ... مهم  رایسب  تیلوؤسم 
يهدنامرف اروا  تسا ... هدناشک  اج  نیا  هب  يزیگناتفگـش  روط  هب  ار  درم  نیا  ریدـقت  تسد  هحفـص 39 ) تسا ( . کچوک  یناوراک  نتفای 

ار اهنابایب  ّرح  تسا . هدیمان  ّرح  ار  وا  شردام  هکنانچ ، تسا ؛ ّرح »  » وا یلو  دنناسرب ... لتق  هب  ار  یگدازآ  دـنهاوخیم  هک  هداد  رارق  یناسک 
ارف چوـک  هـب  ار  وا  ناـبایب  ياـهتنایب  ياـهگیر  دــنکیم ... نـیرفن  نآ  هـب  شبلق  قاـمعا  رد  هـک  یتیرومأــم  یپ  رد  دراذگیمرــس . تـشپ 

، دنتسه وا  رس  تشپ  هک  ار  رگید  رفن  رازه  هکنانچ  دناوخیم  دوخ  يوس  هب  ار  وا  نیمز  یلو  دیـشروخ ؛ يوس  هب  ندرک  چوک  دنناوخیم ...
مادک داب - . تراشب  تشهب  هب  ار  وت  ّرح ! يا  دیآیم : اهگیر  يوس  نآ  زا  ییادص  دونـشیم ... ار  یبیجع  يادص  ّرح  و  دناشکیم . دوخ  هب 

بهتلم نابایب  و  تسا ... هدروآرد  اپ  زا  ار  نانآ  یگنشت  دننزیم ... َْهل  َْهل  نابسا  متسه ؟ ربمایپ  رسپ  اب  گنج  مزاع  نم  هک  یلاح  رد  تشهب ؟
هب یناوراک  هک  دیامنیم  نینچ  قفا  رد  و  دوشیم . هداد  تراشب  تشهب  هب  ّرح  تسا و  هتخورفا  اسرفناوت  یـشتآ  تسا ... هتخورفارب  تسا ...
... تسا بهتلم  نآ  ياههلعش  تسا ... هدرک  اپ  هب  ناشفشتآ  نامسآ ، لد  رد  دیـشروخ  تسا . تکرح  رد  کچوک ) هوک   ) مسح يذ  تمس 
رهظ رد  ّرح  ( 2 .) درادنپیم بآ  ار  نآ  هنشت ، هک  دناهتخود  یبارـس  هب  ار  دوخ  نامـشچ  دننزیم ... َْهل  َْهل  نابـسا  دناهدش و  لعتـشم  اهگیرو 

نیسح دنشکیم . ههیش  دننکیم و  مامشتسا  بآ  يوب  دنرگنیم ... هحفص 40 ) نیسح (  هب  اهبسا  دتسیایم ... نیسح  لباقم  نشور ، يزور 
علو اب  ار  بآ  دنیآیم ... رگیدکی  یپ  زا  هنـشت  بسا  اهدص  و  دینک . باریـس  زین  ار  نانآ  ياهبـسا  دـیهدب و  بآ  اهنیا  هب  دـهدیم : رد  ادـن 

تسا هدروآرد  وناز  هب  ار  وا  یگنـشت  هدیـسر و  هار  زا  هک  ار  ياهدنام  بقع  يهراوس  نیـسح  و  دنیـشنیمورف . نابایب  شتآ  و  دنـشونیم ...
یلو دناباوخیم ؛ ار  رتش  ماک ، هنـشت  نآ  ناباوخب . ار  شکبآ  رتش  ناباوخب !؟...- . ار  هیوار  دـیوگیم - : وا  هب  زاجح  لها  نابز  اب  دـنیبیم .
درم ناچیپب . ار  کشم  هناهد  دـیوگیم - : زاجح  لها  ناـبز  هب  نیـسح  دزیریم . کـشم  هناـهد  زا  بآ  دـشونب ، بآ  دـهاوخیم  هک  یتقو 

یتوکـس دهدیم . بآ  زین  دوخ  بسا  هب  دماشآیم و  بآ  درم  نآ  دـناچیپیم و  ار  کشم  يهناهد  دوخ ، نیـسح  دـنک . هچ  هک  دـنادیمن 
زا هعطق  نآ  رد  هدـیتفت ، نیمز  نآ  رد  دوخ  روضح  زار  زا  رگیدـکی  زا  همه  تسامرفمکح ... ناـبایب  رب  نابـسا  يههیـش  دوجو  اـب  نیگمهس 
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هحفص 41) یناوخیم ( ؟ زامن  تنارای  اب  وت  دیوگیم : ّرح  هب  نیسح  دیوگیم . ناذا  زامن  يارب  قورـسم » نبا   » و دنـسرپیم . ادخ  نیمزرس 
، دننک ریگتـسد  ار  يزاجح  درم  نآ  دنهاوخیم  هک  ییوجگنج  نارازه  و  دتـسیایم ... تماما  هب  نیـسح  و  میناوخیم . زامن  امـش  اب  ریخ ؛ - 

نیا زا  میرتراوازـس ... تموکح  هب  نایعدـم ، نیا  زا  دّـمحم  تیبلها  ام  دـیوگیم - : زامن  زا  سپ  نیـسح  دـنرازگیم . زاـمن  وا  رـس  تشپ 
دیتشون ناتیاههمان  رد  هچنآ  هب  تبسن  امش  يأر  دیرادن و  ام  قح  رد  یتخانـش  دیتسه و  دونـشخان  نم  روضح  زا  رگا  نارگمتـس . ناملاظ و 

« ناعمـسنبا  » هـب نیــسح  ینزیم ؟ فرح  ییاـههمان  هـچ  زا  مـنادیمن ؛ دـیوگیم - : نانکشــسرپ  ّرح  مدرگیمرب ... زین  نـم  هدرک ، رییغت 
هب رگا  : » تسا هدمآ  نینچ  اههمان  يهمه  رد  دناهتـشون ؛ ار  اهنآ  نایفوک  همان ... نارازه  دروآیم ... ار  اههمان  زا  رپ  نیجروخ  ود  درگنیم و 
نم متسین ... اههمان  نیا  ناگدنسیون  وزج  نم  دیوگیم : يراسمرش  اب  هتسهآ و  ّرح  دیزگ .» میهاوخنرب  تماما  هب  ارت  زا  ریغ  ییایب ، ام  يوس 

ناوراک تسا . رتکیدزن  راک  نیا  زا  وت  هب  گرم  دـیوگیم - : یـشنم  گرزب  اب  نیـسح  مربب . دایزنبا  دزن  هفوک  هب  ار  وت  هک  مراد  تیرومأم 
رما نم  هحفص 42 - ) دریگیم ( . ار  هار  رس  ّرح  دناهتـشارفارب ... ار  دوخ  ياهنابداب  ارحـص ، ياهیتشک  دهدب ... همادا  دوخ  هار  هب  دهاوخیم 

... مدربیم ار  شردام  مان  دـناریم  نابز  رب  ار  مردام  ماـن  برع  زا  يرگید  درف  رگا  دنیـشنب - ! تیازع  هب  ترداـم  منکیم - . ارجا  ار  هفیلخ 
ار ياهنایم  هار  دـنزیم - : نیـسح  ناماد  هب  تسد  ّرح  تسا ... لوتب  يارهز  وت  ردام  هک  ارچ  منارب ... نابز  رب  ار  وت  ردام  ماـن  مناوتیمن  یلو 
. دنک نم  بیـصن  ار  تیفاع  دـنوادخ  دـیاش  مسیونب ... ياهمان  دایزنبا  يارب  نم  ات  هنیدـم ، هب  هن  دـناسرب و  هفوک  هب  ار  وت  هن  نک ... باختنا 
رد دنتکرح ... رد  یمارآ  هب  ناوراک  ود  ره  تسا . هدشن  دلوتم  زونه  هک  يرهـش  تمـس  هب  دـنکیم ... تکرح  تشونرـس  يوس  هب  ناوراک 
هب وت  ناج  يهرابرد  ار  ادخ  نم  دیوگیم : هودنا  اب  هتسهآ و  ّرح  تسا . هدومن  میسرت  ار  نآ  ریدقت ، هک  یهار  دننکیم . تکرح  ریسم  کی 
رد دـنزیم ، جوم  ّرح  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  نیـسح  و  دـش . یهاوخ  هتـشک  یگنجب ، رگا  هک  مهدیم  یهاوگ  ًاقیقحت  مزادـنایم و  تداـی 

ُِّتم ْنِاَو  ْمُْدنَا  َْمل  ُتْشِع  ْنِاَف  ًاِملْسُم  َدَه  اجَو  ًاّقَح  يَونام  اذِا  یتَْفلا  یَلَع  ٌراع  ِتْوَْملِاب  امَو  یـْضمَأَس  یناسرتیم !؟ گرم  زا  ارم  ایآ  دباییم - :
. دنکیم تکرح  نآ  يوس  هب  هک  یفده  دباییمرد ... ار  نیـسح  فده  ّرح  و  هحفص 43 ) ( . ) 3  ) امَغُْرتَو َشیعَت  ْنَا  الُذ  َکـِب  یفَک  َْمُلا  َْمل 

نیا وا  ینورد  ساسحا  یلو  دنکیم ... تکرح  هار  نامه  رد  يو  هارمه  رود  زا  دـنکیم ... باختنا  ار  يرگید  هار  دریگیم ... هلـصاف  وا  زا 
ْنَمَو َدِهُْـشتُْسا  اـنب  َقَِـحل  ْنَم  : » دوـب هتفگ  شیپ  زا  هک  يدرم  تسا ... دـنمهقالع  دـنکیم ، تکرح  گرم  تمـس  هب  هک  يدرم  هب  هـک  تـسا 

ُُهبَسْحی ( ... 2 «. ) دـننکیم توعد  یکاپ  هب  هک  دنتـسه  ینامدرم  ناـنیا  « ؛ 82 فارعا /  ( 1 ( ) هحفـص 44 ( . ) 4 «.) َحـْتَْفلا ُِغْلبی  َْملاَّنَع  َفَّلَخَت 
يور زا  دشاب و  قح  وا  تین  هک  یتروص  رد  تسین  راع  درمناوج  يارب  گرم  موریم و  « ؛ ص 171 نیسحلا ، لتقم  مرقم ، ( 3 . ) ًاءام ُنآمَّظلا 

هب تاینیب  یشاب و  هدنز  هک  سب  نیمه  وت  يارب  موشیمن . تمالم  مریمب  رگا  متسین و  نامیشپ  منامب  هدنز  رگا  «. » دنک داهج  قح  هب  میلست 
«. دیسر دهاوخن  يزوریپ  هب  دوش ، ادج  ام  زا  سک  ره  دوشیم و  دیهش  دوش ، قحلم  ام  هب  هک  سک  ره  ( » 4 «. ) دوش هدیلام  كاخ 

تداعس يامه 

و هتفرگ ، رارق  نیمز  رد  ياهزین  نآ  نوریب  دروخیم ... مشچ  هب  اـهنت  کـت و  ياهمیخ  رود  زا  تاـیرق »  » و رمتلا » نیع   » نیب تداعـس  ياـمه 
. دنامب رود  نیگمهـس  يریدقت  زا  دـهاوخیم  تسا ... هدرک  رارف  هفوک  زا  اهنت ... يدرم  همیخ  لخاد  رد  و  دـشکیم . ههیـش  هک  تسا  یبسا 

نیـسح نیا  میآیم ... وت  دزن  تمارک  هیدـه و  اب  نم  یهاوخیم - ؟ هچ  دـیآیم . وا  دزن  ناباتـش  برعلاةریزج  ياهتـسد  رود  زا  يدرم  سپ 
ار نیـسح  هکنآ  رطاخ  هب  رگم  مدـشن  جراخ  هفوک  زا  نم  دـنگوس ! ادـخ  هب  دـهدیم - : خـساپ  اهنت  درم  دـبلطیم . يرای  هب  ار  وت  هک  تسا 

يرگید نادرم  هورع و  نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  دناهتشادرب ... وا  يرای  زا  تسد  شنایعیـش  ياهدینـشن ... ار  اهربخ  دیاش  منکن ... تاقالم 
نم دهدیم - : همادا  تسا ، هدـنکفا  نییاپ  هب  ار  دوخ  رـس  هک  یلاح  رد  و  هحفص 45 ) منک ( ... يرای  ار  وا  مناوتیمن  نم  دناهدش و  هتـشک 

ار یهورگ  یفعج » ... » دوریم وا  يهمیخ  هب  سپ  دـنیبب . ار  وا  دـهاوخیم  نیـسح  یلو  منیبـب . ار  وا  نم  دـنیبب و  ارم  وا  هـک  مرادـن  تـسود 
وا فارطا  كدوک  ناوجون و  درم و  دنچ  هک  یلاح  رد  هتـشذگ  شرمع  زا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  هک  يدرم  دنیآیم . وا  يوس  هب  هک  دـنیبیم 
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... تسا هدـیدن  ار  وا  ًالبق  هک  دنیـشنیم  يدرم  لـباقم  رد  یفعج »  » دوشیم و زاـب  سلجم  رد  ناـنآ  يارب  اـج  دـیآیم . شیپ  دـناهتفرگ ، ار 
ریغ یبش  نانوچ  هک  يو  نساحم  هب  هک  یلاح  رد  دنکـشب . ار  توکـس  راوید  دهاوخیم  دنزیم . جوم  تّوبن  راونا  وا  یناشیپ  رد  هک  يدرم 
- ؟ ياهدرک گنر  ار  نآ  ای  تسا  هایس  تنساحم  يوم  ایآ  دیوگیم - : نیـسح  هب  يزیمآمسبت  دنخبل  اب  دنکیم ، هراشا  تسا  هایـس  یباتهم 

يرای ار  تربمایپ  رتخد  دنزرف  ایآ  ّرح ...! رسپ  يا  ياهدرک - . گنر  ار  دوخ  يوم  سپ  تسا - . هدمآ  نم  غارس  هب  دوز  يریپ  ّرح ! رـسپ  يا 
دنگوس ادخ  هب  مهدیم ... وت  هب  ار  هقحلم )  ) مبـسا یلو  مرادـن ... گرم  يارب  یگدامآ  نم  يزیخیمنرب - ؟ گنج  هب  وا  هارمه  ینکیمن و 

غیرد ام  هار  رد  دوخ  ناج  زا  وت  رگا  دیسرن - ... نم  هب  درک  لابند  ارم  هک  سکره  متفای و  تسد  وا  هب  مدرک  بیقعت  ار  هک  ره  بسا  نیا  اب 
نیمز هب  وا  یلو  دشخبب ؛ هحفص 46 ) تمظع (  وا  هب  دنازیخرب ... مه  ار  وا  دهاوخیم  دزیخیمرب ؛ نیسح  میرادن . يزاین  وت  بسا  هب  يراد ،

... دنزیخیمرب نارتش  و  دننک . تکرح  دنرادرب و  بآ  هک  دهدیم  روتسد  دوخ  هارمه  ِناناوج  هب  نیـسح  بش ، ياهتنا  رد  و  تسا . هدیبسچ 
ناوراـک دـنزیم . بیرف  قرب  گرگ  نارازه  مشچ  اـجنآ  رد  و  تـسا ... هدـیدرگ  كراـبم  ناـیناهج  يارب  هـک  دـننکیم  ور  ینیمزرـس  هـب 

. دنـشکیم هزوز  بش  رخآ  رد  دننکیم و  تکرح  نآ  لابند  هب  گرگ  ياههلگ  دـیاشگیم ... یکیرات  رد  ار  دوخ  هار  دـنکیم ... تکرح 
هدروآ وا  يارب  مهم  ياهماـن  تسا و  ّرح  يوس  هب  داـیزنبا  بناـج  زا  ياهداتـسرف  تسا . حالـس  رد  قرغ  دوشیم ... ادـیپ  رود  زا  ياهراوـس 

دورف يهزاجا  وا  هب  ریگب و  تخس  نیسح  رب  يدناوخ ، ار  همان  نیا  هک  یتقو  دناوخیم - : دونشب  ار  نآ  نیسح  هک  دنلب  يادص  اب  ّرح  تسا .
کیپ مناوتیمن . مییآ - . دورف  تایرـضاغ »  » ای اونین »  » نیمزرـس رد  ات  راذگب  دیوگیم - : نیـسح  هدم . بآیب  کشخ و  ینیمزرـس  رد  زج 

... میگنجب اهنیا  اب  هک  هدـب  هزاجا  ادـخلوسر ! رـسپ  يا  دـیوگیم - : تسا ، نیـسح  نارای  زا  هک  نیق  نب  ریهز  دراد . رظن  تحت  ارم  دایزنبا 
رکـشل يردق  هب  نیا  زا  سپ  ! دنگوس مدوخ  ناج  هب  دمآ . دـنهاوخ  سپ  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  اب  ندـیگنج  زا  رتناسآ  نانیا  اب  ندـیگنج 

نیا رد  دوب - . مهاوخن  نانآ  اب  گنج  رگزاغآ  نم  هحفص 47 - ) تشاد ( . میهاوخن  ار  نانآ  لباقم  رد  یگداتسیا  ناوت  ام  هک  دمآ  دهاوخ 
ور نیـسح  رقع ! زا  ادخ  رب  هانپ  رقَع - .» « - ؟ تسیچ هیرق  نآ  مان  تسا - . هدرک  هرـصاحم  ار  نآ  فرط  هس  زا  تارف  تسا و  ياهیرق  تمس 

هنـسرگ گرگ  رازه  دـنکیم و  تکرح  يزیچ  هب  هجوت  نودـب  ناوراک  و  نک . تکرح  ایب و  هار  ام  اب  یکدـنا  دـیوگیم - : هدرک و  ّرح  هب 
ياج رب  دتـسیایم ... نیـسح  يابیز  بسا  و  دـننامیم ... زاب  هار  يهمادا  زا  نارتش  دزرلیم ... اـمنبطق  دـننکیم . بیقعت  ار  نآ  يرتسکاـخ 

مامـشتسا دنتـسه ، نآ  یپ  رد  هک  ار  ینطو  يوب  دـیاش  دـنرگنیم ... دـنریگیم ... ـالاب  ار  دوخ  ياهرـس  نارتش  ددرگیم ... بوکخیم  دوخ 
وا نامشچ  رد  کشا  تارطق  البرک .» « - ؟ دراد مه  يرگید  مسا  ایآ  ّفط - .» « - ؟ تسیچ نیمزرـس  نیا  مان  دسرپیم - : نیـسح  دناهدرک .

. تسام ياهنوخ  هحفـص 48 ) نتخیر (  ام و  ناوراک  فّقوت  لحم  اجنیا  الب ... برک و  نیمزرـس  ددرگیم - . عمج  زیخ  ناراـب  يربا  نوچ 
رد ياهتـشگرس  اـهنت ... یقروز  دـننام  دـسریم  رظن  هب  نیگمغ  مّرحم  لـاله  هاگنابـش ، و  تسا . هداد  ار  ربـخ  نیا  نم  هب  ادـخلوسر  مّدـج 

يزاب اهگیر  اب  هک  یناکدوک  هناموصعم  يهدـنخ  يادـص  دوشیم و  دـنلب  دـنبوکیم  ار  اههمیخ  خـیم  هک  ینادرم  يادـص  تاملظ . يایرد 
مشچ یتسه  ياهتنا  هب  درگنیم ... تسد  رود  ياهقفا  هب  تسا و  هداتسیا  نیسح  و  دزویم ؛ تارف »  » تمس زا  شخبحور  یمیسن  دننکیم ...

هحفص 49) تسا ( . هتخود 

الط ناراب 

هب لدزب  وسرت و  نازابرـس  زا  ییاهنادرُگ  دزرلیم . اـپ  ریز  نیمز  تسا و  هدروآرد  كرحت  شبنج و  هب  ار  دوخ  ناـنکاس  هفوک ، ـالط  ناراـب 
رجز . » دنوشیم جراخ  رهش  زا  تسا ... رارقیب  مارآان و  دننکیم  لمح  ار  راتشک  حالس  هک  ینادرمان  نامشچ  دنودیم ... وس  نآ  وس و  نیا 

دوشیم و جراخ  وجگنج  رازه  راهچ  اب  رمـش »  » و تسا . تکرح  رد  تارـص »  » لپ يوس  هب  دنکیم ... یهدنامرف  ار  راوس  دصناپ  سیق » نب 
... رگیدـکی لاـبند  هب  هورگ  هورگ  و  رفن ... رازه  اـب  رجبا » نب  راـجح   » رفن و رازه  اـب  یعبر » نب  ثبـش   » رازهراـهچ و اـب  ریمن » نـب  نیـصح  »

اهرام و تسا . هتفرگ  هناشن  ار  وا  بلق  ناشیاهریـشمش  یلو  تسا ؛ نیـسح  اب  نانآ  ياهبلق  دنتـسه ... ناریـسا  دننام  ّتلذ  رد  هک  ینایرکـشل 
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... ) تسا تکرح  رد  اهرازنـش  نایم  رد  ياهناسفا  يرام  نوچ  تارف  رهن  دـنزخیم و  تارف  تمـس  هب  دـنروخیم ... بات  چـیپ و  ییاهیعفا 
ناراب نیا  ریز  رد  لیابق  ناربهر  دیابریم و  ار  اهلقع  دـنکیم و  هریخ  ار  اهمـشچ  درابیم و  الط  ِناراب  نامـسآ ، زا  هفوک  رد  و  هحفص 50 )

. دـنکیم میـسقت  ار  یناوارف  يایادـه  لاوما و  طقرا »  » تسا و هدـیدرگ  ناـهنپ  ـالط  ریز  ناـنآ  ياهرـس  هک  هدـیراب  ردـقنآ  دـناهدش . عمج 
نوسفا هب  يوگ  هزره  يور  يرپ  نیا  هفوک  دـنیآیمرد . تکرح  هب  هدـش  ییاهبرقع  اهرام و  نانآ  دزادـنایم و  ار  شیاهاصع  اهنامـسیر و 
تلاخد ناـهاشداپ  راـک  رد  ارچ  نم  دـیوگیم : ياهناتـسم  يههقهق  اـب  تسا و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  نیـسح  دزادرپیم و  داـیزنبا 
هرصاحم ار  ناوراک  وا  نایرکشل  دنکفایم ... نینط  رـصق  ياهتنا  رد  یناطیـش  ياهدنخ  يادص  دوشیم ... دنلب  طقرا  يههقهق  يادص  منک ؟

يدوزب موریم ... ـالاب  يزوریپ  يهلق  زا  نونکا  نم  نیـسح ...! يا  یتفرگ  رارق  نم  تسد  رد  دـنهدیمن - . تشگزاـب  يهزاـجا  دـننکیم ...
زاب ناهد  ( 1 «) صربا . » تسا برح  نب  رخص  نایفسوبا ... دنزرف ... دایزنبا  نیا  دیروآ . دورف  رس  دیوگیم : دوشیم و  دراو  نم  رصق  نابرد 

رس هب  وت  نیمزرس  رد  نونکا  وا  ریذپم . تنامرف  رب  ندراذگ  ندرگ  زا  رتمک  يزیچ  هب  نیسح  زا  دهدیم - : ناشن  نادند  گنچ و  دنکیم و 
دورف رـس  هک  دهاوخیم  لخن  زا  كوخ  تسا . یعفا  شف  شف  دننام  شیادص  دوشیم ...! هچ  ار  صربا  ریگب . تخـس  وا  رب  ار  راک  دربیم .
زابرس دنکیم . يزاب  جنرطش  بوخ  طقرا ،» . » درم دهاوخ  هداتسیا  هنرگو  دزرویم  قشع  نامـسآ  هحفـص 51 ) هب (  هدنلاب ، لخن  و  دروآ ...

رد دسانـشیم . ار  يزاب  لوصا  دـنکیم . اجباج  ناگرگ »  » يایؤر اب  ار  اههدایپ  اه و  كوخ  اـه و  لـیف  دـهدیم ... تکرح  ار  شیاـههعلق  و 
زا هک  یتفـص  شوم  ياههرهم  دـیابریم و  ار  لقع  هک  يدرز  ياهالط  وا  پچ  تمـس  رد  و  تساهبانط . راد و  ياـههبوچ  وا  تسار  تمس 
اب ار  شاهرهچ  هک  طقرا  و  دنزاسیم ... رپ  هرقن  الط و  زا  ار  دوخ  ياهبیج  و  دنیامنیم ... لمح  ار  نیبوچ  ياهریشمش  دننکیم ... رارف  سرت 
... دـبوکیم مهرد  ار  يزاب  يدرم  اجنیا  رد  دـشابیم ... دوخ  ياههرهم  بقارم  لماک  طاـیتحا  اـب  هلیخن »  » رد تسا ، هدـناشوپ  راـم  تسوپ 

دعس رسپ  يارب  دنزیم - : دایرف  صربا »  » رـس رب  طقرا » . » ار وا  یلایخ  نایرکـشل  زین  و  دعلبیم ... ار  يو  ياهاصع  اهبانط و  مامت  شریـشمش 
شنارای نیسح و  رگا  رگنب ، ییامنب . یتمالس  يوزرآ  وا  يارب  ای  ینک  ارادم  وا  اب  هک  مداتسرفن  نیـسح  يوس  هب  ار  وت  نم  دعب ، اما  سیونب :

دننام رمـش  دنوش . هعطق  هعطق  هتـشک و  ات  نک  گنج  نانآ  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  راد و  لیـسگ  نم  يوس  هب  ار  نانآ  دـنتفریذپ ؛ ارم  نامرف 
وا مشچ  یلاـخ  يهساـک  رد  یناـبرق  نارازه  و  دزیخیمرب . گرم  يوب  وا  زا  دـنکیم ... تکرح  شاهنوگراـمیب  ياـهایؤر  يوس  هب  یکوخ 

میلست رکشل  يهدنامرف  هب  ار  همان  هحفـص 52 ) دزیخیمرب ( ... هتخوس  ياهدسج  يوب  اهدود و  اههلعـش و  وا  نورد  زا  و  دناهتفرگ ... ياج 
درم . دناهدینت رات  نآ  رد  اهتوبکنع  هک  تسا  یقیمع  هاچ  دننام  شرگید  مشچ  اما  درگنیم ؛ وا  هب  یمـشچ  ریز  اب  خساپ  راظتنا  رد  دنکیم و 

و ير »  » ياهرهـش ییابیز  زا  هک  ار  وا  يابیز  ياهایؤر  ددزدـب ... ار  وا  يهنیرید  ياهایؤر  اـت  تسا  هدـمآ  صربا  هک  دـمهفیم  هلاـس  داـتفه 
هک ارچ  دوشیمن  میلـست  نیـسح  دنگوس  ادخ  هب  دنادرگ . تشز  ياهدروآ  هک  ار  هچنآ  تاهرهچ و  دنوادخ  دنکیم - . تیاکح  ناگرگ » »
هب نابایب  رد  مدژک  ود  مریگیم . هدهع  هب  ار  یهدنامرف  مدوخ  راذگاو - . نم  هب  ار  رکـشل  یهدنامرف  سپ  تسوا - . دبلاک  رد  شردپ  حور 

تباـقر هـب  راکـشآ ، ناـیز  هـب  ندیـسر  يارب  ود  نآ  دـناهدمآرد ... ادـص  هـب  دـغج  غـالک و  ود ، نآ  ياههنیـس  رد  دناهتــساخرب ... تباـقر 
نیا هب  باتک  نیا  رد  هدوب  تفص  نیا  ياراد  نشوجلايذ  نب  رمـش  نوچ  تسا و  سیپ »  » يانعم هب  صربا » ( » 1 ( ) هحفص 53 دناهتساخرب ( .

. دوشیم هدناوخ  مان 

تایح ياههمشچ 

نارازه هک  يربا  تاعطق  دننام  رگناریو  یگنج  تامدـقم  رازبا و  هوبنا  تسا . هدـش  رادـیدپ  رطخ  تامالع  نامـسآ ، رد  تایح  ياههمـشچ 
رد يدرم  و  دشخردیم . ناگراتس  دننام  شنامـشچ  دیآیم ... نوریب  هاگودرا  زا  يدرم  ددرگیم . ادیوه  دراد ، هتفهن  دوخ  لد  رد  هقعاص 
رد هک  دـش  هچ  یلمج - . لاله  نب  عفان  یتسیک - ؟ وت  دـننزب - . یناهگان  ياهمدـص  يو  هب  ادابم  هک  تسا  نارگن  دوشیم ... جراـخ  وا  یپ 

ياهرجنخ اهریـشمش و  دوخ ، لد  رد  یکیرات  مدش . نارگن  وت  ندمآ  نوریب  زا  ربمایپ ! رـسپ  يا  يدـمآ - ؟ نوریب  تاهمیخ  زا  بش  لد  نیا 
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هثداح زور  رد  نمـشد  ناراوس  هاگنیمک  ادابم  هک  منک  یـسررب  ار  اهیدـنلب  اههپت و  ات  مدـمآ  نوریب  نم  تسا - . هدرک  ناهنپ  ار  يدولآرهز 
سپـس و  دناهداد . ار  نآ  يهدـعو  نم  هب  شیپ  زا  هک  تسا  ینیمزرـس  نیا  درـشفیم - : ار  وا  تسد  هنامیمـص  نیـسح  هحفـص 54 ) دشاب ( .

؟ یهد تاجن  ار  دوخ  ناج  هتفرگ و  ار  دوخ  هار  هوک  ود  نیا  نایم  زا  یهاوخیمن  دیوگیم - : دـنکفایم و  دوخ  رای  هب  رهم  رـس  زا  یهاگن 
میازع هب  مردام  دزادنایم - : يدبا  تایح  یگنادواج و  يهمـشچ  يور  رب  ار  دوخ  دشاب  هدیـسر  بآ  هب  هک  ریوک  رد  ياهنـشت  دـننام  عفان ،

هچ بش  نآ  رد  عفان  رگم  موشیمن . ادج  وت  زا  هاگچیه  داهن ! تنم  نم  رب  وت  يهطـساو  هب  هک  ییادخ  هب  دنگوس  نم ...! رورـس  يا  دنیـشنب 
یتشهب نیسح ، نامشچ  رد  دیاش  درکیم ...؟ رفس  نیـسح  اب  ارچ  دوب ...؟ هتـسر  ایند  زا  هک  دوب  هدش  فشک  وا  يارب  يزیچ  هچ  دوب !؟ هدید 

میمصت و هک  یلاح  رد  ددرگیمرب  اههمیخ  هب  نیـسح  و  تسا ... يراج  شناتخرد  ریز  زا  بآ  ياهرهن  هک  اهلخن  اهروگنا و  زا  دوب  هدید 
ياهگـس رگناریو ... لیـس  نوچ  دـندنبیم ... قـفا  رب  ار  هار  دـننکیم  تبقارم  تارف  زا  هک  ینایرکـشل  دـنزیم ... جوـم  شنامـشچ  رد  مزع 

ینافوط لباقم  رد  ناوراک  تسا ... هتخاس  تسمرـس  ار  نانآ  تراغ ، نوخیبش و  يهشیدنا  هک  یـشحو  لیابق  هدـنرد ... ياهگرگ  صیرح و 
هک يریـشمش  نارازه  هب  نیـسح  تسا . هتفرگ  رارق  خلم  هوبنا  ياههتـسد  يهرـصاحم  رد  زبس  هشوخ  داتفه  دـنکب ؟ دـناوتیم  هچ  زیخشتآ 
 ) ْتَّرَد ام  ُهَنوُطوُحی  ْمِِهتَنِْـسلا  یلَع  ٌْقَعل  ُنیّدلاَو  اْینُّدلا  ُدیبَع  ُساَّنلَا  : » دـیوگیم هودـنا  فّسأت و  اب  درگنیم و  دـناهدمآ  وا  نتخاس  رپرپ  يارب 

دادعت نامه  هب  رتشیب و  ای  رفن  داتفه  دباییمن ؛ ار  نانمؤم  زا  كدنا  یهورگ  زج  دـنکیم ؛ هاگن  رـس  تشپ  هب  ( . 1 «.) ْمُهُشیاعَم هحفص 55 )
( . - 2 «. ) ِراْعلا ِبوُکُر  ْنِم  یلْوَا  ُتْوَْملَا  ۀـلّذلا ... اّنم  تاهیه  . - » ّتلذ ای  ریـشمش  چـیه ... رگید  دراد و  دوجو  هار  ود  و  ناکدوک ... نانز و 
هدامآ ندیرد  يارب  دنشکیم ... هزوز  هنـسرگ  ياهگرگ  ( . 3 «. ) ِراَّنلا ِلوُخُد  ْنِم  یلْوَا  ُراْعلاو  . - » دش دنهاوخ  ریـسا  دّمحم  نارتخد  يدوزب 

هب هک  دننکیم  مامـشتسا  ار  یگنج  يوب  رود  هار  زا  اهـسکرک  دـننیبیم . ار  تراغ  نونج  ياهبش  نوخیبش و  باوخ  لیابق ، دـندرگیم و 
نوچ اهروخـشال  دنربیم ... رـس  هب  دوخ  دیـص  ندروآ  گنچ  هب  راظتنا  رد  دناهدمآرد ... زاورپ  هب  نامـسآ  رد  داتفا و  دهاوخ  قافتا  يدوز 

« صربا ( » هحفـص 56 دنـسریم ( . مهافت  هب  و  دناهتـسشن ... تروشم  هب  نوخیبش  يارب  لیابق  دـناهدرک ... زاب  ناهد  كانتـشحو  یناتـسروگ 
نیا نیب  هک  یلاح  رد  ددرگیم  رکشل  تسار  نوتـس  رادهدهع  ییاهنت  هب  جاجحنبا »  » دریگیم و هدهعرب  ار  رکـشل  پچ  نوتـس  یهدنامرف 
رگید و  دّمحم - . ریشمش  ياهدیشیدنا - ؟ هچ  اهنیا  اب  يهلباقم  يارب  مرورـس ! دنیبیم - . ار  ناگرگ  ير و  باوخ  هلاس » داتفه  يدرم   » ود

هب ار  دوخ  بسا  هک  دندید  ار  نیـسح  و  هدـنیآ . ياهلـسن  هچ - ؟ رگید  و  ( . - 4 ...«. ) ِهیَلَع َهللااوُدَـهاع  ام  اُوقَدَـص  : »... هک ینادرم  و  هچ - ؟
رگیدـکی ندرگ  رد  تسد  اـههمیخ  دـیزاس . رتـکیدزن  مه  هب  ار  اـههمیخ  دـنکیم - . یحاّرط  ار  گـنج  يهشقن  تسا ... هدروآرد  نـالوج 

مزیه زا  ار  اهنآ  دننکیم و  رفح  مرح  مایخ  تشپ  ار  ییاهقدنخ  شنارای  نیـسح و  و  دندنویپیم . مه  هب  صوصرم  یناینب  دـننام  دـننکیم ...
اب ناکدوک  دشاب . دحاو  ياههبج  رد  طقف  گنج  و  دنناسرب - ... اههمیخ  هب  ياهمدص  دنناوتب  نمـشد  ياههراوس  ادابم  هک  دـنزاسیم - . ُرپ 
 ) هب بارطضا  اب  هدش ، سبح  ناشیولگ  رد  سفن  هک  ینارتخد  و  دنراد ... منبـش  يوزرآ  کشخ ، ییاهبل  دنرگنیم . تارف  تمـس  هب  هودنا 
... دناهدمآرد زاورپ  هب  هناوید  ياهـسکرک  و  دنهدیم ؛ ارف  شوگ  دننیبیم  تراغ  نوخیبش و  باوخ  هک  یلیابق  ياهلبط  يادص  هحفص 57 )

گنر هب  هتخورفارب  ياهلخن  تشپ  رد  تارف  هک  تسا  ماف  خرس  یبورغ  تاظحل  نآ  دنتـسه و  شیوخ  راکـش  رب  دورف  ياههظحل  راظتنا  رد 
يزییاپ بورغ  کی  رد  یغالک  نوچمه  یکیرات  و  تسا ... هتـشگ  لّدبم  رتسکاخ  هب  قفا  یخرـس  هدمآ و  دورف  بش  تسا . هدـمآرد  خرس 

دنلب وس  ره  زا  هلان  يادـص  و  هدرتسگ ... ار  دوخ  نیگنـس  هیاـس  ددرونیمرد ... ار  مرح  ِماـیخ  هودـنا ، تسا . هدـنارتسگ  لاـب  اـهگیر  زارفرب 
زا شیپ  هک  ینز  دوشیم ... دراو  بنیز  شرهاوخ  يهمیخ  هب  نیسح  دنتسه . یگدنز  هفوکـش و  ناراب و  راظتنا  رد  زبس  ياهوزرآ  و  ... تسا

ثداوح يهمه  رد  دهاوخیم  دیامن . عافد  اسک  باحصا  زا  درف  نیرخآ  زا  ات  هدمآ  نونکا  تسا ... هدوب  شردارب  ردپ و  تداهش  رظان  نیا ،
ایوگ دروآیمرد ... تکرح  هب  ار  همیخ  يهدرپ  دزویم و  مارآ  یمیـسن  دـیامن . میـسقت  وا  اب  ار  یگنادواج  گرم و  دـشاب ... کیرـش  وا  اب 

نم یتسه ؟ هاگآ  تنارای  يهزیگنا  اههشیدنا و  زا  ایآ  دسرپیم : بنیز  دشکب - . نآ  رس  رب  شزاون  تسد  نافوط ، عورش  زا  لبق  دهاوخیم 
رد گرم  اب  نانآ  متفای ... عاجـش  یناریـش  ار  ناشیا  ماهدومزآ . ار  نانآ  دنگوس ! ادخ  هب  دننک - . اهر  تبیـصم  تقو  رد  ار  وت  هک  مسرتیم 
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هحفـص 58) هلیقع (  ياههتفگ  دونـشیم ... ار  بنیز  يهنانیگهودنا  راتفگ  عفان ، ردام . شوغآ  هب  كدوک  هک  دنراد  سنا  نانچ  نم  باکر 
ناوناب و  دـسرتیم ... هلیح  رکم و  زا  وا  ورب ... بنیز  دزن  باتـشب ... بیبح ! يا  دودیم - . هلاـس  تصـش  يدرم  يوس  هب  عفاـن ، مشاـهینب ...
رجفنم هتفهن  مشخ  ياههلعش  هظحل  کی  رد  دشخردیم ... يدسا  بیبح  يهنوگریش  نامـشچ  رد  ذفان  یقرب  دنیرگیم . هدش  عمج  وا  درگ 

قرب هک  دـنیآیم  نوریب  یحّلـسم  نادرم  اههمیخ  نایم  زا  تبیـصم ! زور  ناریـش  تیمح و  باحـصا  يا  دـنزیم - : دایرف  بیبح  ددرگیم .
زوریپ تشونرـس  رب  شیوـخ  ربتـس  ناوزاـب  اـب  يدوزب  دزاـسیم و  نـشور  ار  خـیرات  هـک  تـسا  روهلعـش  ناـنآ  مـشچ  رد  یمزع  میمـصت و 

نارتـخد يا  دـنزیم - : داـیرف  بیبـح  دنتـسیایم . تسا  هدروآرد  تـکرح  هـب  ار  نآ  بارطـضا  هـک  ياهـمیخ  ربارب  رد  نادرم  دـندرگیم .
هکنآ زا  سپ  رگم  دـننکن ، فـالغ  رد  ار  دوخ  ياهریـشمش  هک  دـنراد  میمـصت  تسامـش ؛ درمناوج  ِناـناوج  ياهریـشمش  نیا  ادـخلوسر !

نانمـشد يهنیـس  رد  زج  ار  اهنآ  هک  دناهدرک  دای  دنگوس  تسامـش ؛ نامالغ  ياههزین  نیا  و  دنـشاب ؛ هدروآ  دورف  امـش  ناهاوخدب  ندرگرب 
نآ خـساپ  راظتنا  رد  تیناسنا  خـیرات و  نونکات  هک  ياهثاغتـسا  ددرگیم ... دـنلب  هثاغتـسا  دایرف  مغ ، يهمیخ  نورد  زا  و  دـنربن ... ورف  اـمش 
. ) دینک تیامح  ادـخلوسر  نارتخد  زا  تشرـس ! كاپ  نادرم  يا  دـبلطیم - . شمارآ  حلـص و  رد  ار  دوخ  ّقح  هک  ییوناب  يادـص  تسا .

نامـشچ دـنیرگیم ... نادرم  .و  دـندیرابیم ناکدوک  ياهکـشا  نوچ  غاد  یناراـب  دنتـشاد ، روضح  ارحـص  نآ  رد  اـهربا  رگا  هحفص 59 )
ملاع رد  نیسح  بش  نآ  هاگرحس  رد  و  دناهدش . هریخ  تفای ، دهاوخ  ققحت  دعب  یتاعاس  هک  یکانلوه  راتشک  هب  هک  دنیرگیم  ینیگمشخ 

هحفـص 60) تسا ( ... گنر  يرتسکاخ  نانآ  نیرتتخـسرس  دنردیم و  ار  وا  دسج  دناهدش ... روهلمح  يو  هب  ییاهگـس  هک  دنیبیم  ایؤر 
هک دنتـسه  دـنبیاپ  نید  هب  یتقو  ات  تسا و  نانآ  ناـبز  يهقلقل  نید  دنتـسه و  اـیند  يهدـنب  ناـمدرم  «؛ ص 193 نیـسحلا ، لـتقم  مّرقم ، ( 1)

شریذـپ زا  رتهب  گرم  تسا ... رود  نادـناخ )  ) اـم زا  تلذ  يراوخ و  « ؛ ص 274 نیـسحلا ، لتقم  مّرقم  ( 2 «. ) دوشیم هرادا  نانآ  یگدـنز 
اب هک  ینامیپ  رس  رب  « ؛ 23 بازحا /  ( 4 «. ) تسا مّنهج  رد  دورو  زا  رتهب  تراسا )  ) گنن « ؛ ص 274 نیسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 3 «. ) تسا تلذ 

«. دناهداتسیا قدص  هلحرم  ات  دناهتسب  ادخ 

تداهش دادماب 

تسا تکرح  رد  ناشورخ  يرام  نوچمه  تارف  دشاب و  هدیـشاپ  مشچ  رد  ار  نآ  داب ، هک  دنامیم  يرتسکاخ  هب  مد  هدیپس  تداهـش  دادماب 
ینیـسح هاگودرا  تمـس  هب  گـنلپ  نوچ  ینامـشچ  اـب  رود  زا  دـنوشیم . رادـیب  دـناهدرک ، يرپس  تراـغ  ياـیؤر  رد  ار  بش  هک  یلیاـبق  و 

گنج و يهدامآ  ياههزین  اهریـشمش و  يادص  و  نابـسا ... يههیـش  و  نارتش ... فه  فه  دزیمآیم . مه  رد  یناوارف  ياهادص  دـنرگنیم .
هوـبنا ياـهنادرگ  هب  هداتـسیا و  همیـسارس  نوـنکا  دوـب ، هدـناشک  گرم  نیمزرـس  هب  ار  نآ  هتـسب و  ناوراـک  رب  ار  هار  هـک  ّرُح  و  اـههیرگ ...

ات یجنُم »  » نتشک دصق  هب  هفوک  هک  دوب  هدرکن  روطخ  وا  نهذ  هب  زگره  دنشکب . ار  ادخلوسر  يهداون  ات  دناهدمآ  هک  ینانآ  هب  درگنیم ...
رود زا  تسا . هداتسیا  اجنآ  رد  نیسح  هک  درگنیم  یقفا  هب  دناریم و  مّدقم  طخ  تمس  هب  ار  شیوخ  بسا  دشاب . هدرک  طوقـس  دح  نیا 

دهاوخیم نیسح  هحفـص 61 ) ًاعقاو (  ایآ  تسین  رتشیب  رفن  داتـشه  ای  داتفه  نانآ  دادعت  دهدیم . شیارآ  ار  دوخ  رکـشل  هک  دـنیبیم  ار  وا 
َهللااَّنِا : » دیوگیم نینچ  شیوخ  كدنا  نایرکشل  هب  هک  دونشیم  ار  نیسح  يادص  ّرح  دش ؟ دهاوخ  دراو  رابنایز  ياهکرعم  رد  ایآ  دگنجب ؟

میـسقت هورگ  هس  هب  مالـسلاهیلع  ماـما  هاپـس  هک  دـنیبیم  ( . 1 ...«.) ِلاـتِْقلاَو ِْربَّصلاـِب  ْمُکیَلَعَف  ِمْوْیلا  اَذـه  ِیف  ِیْلتَقَو  ْمُِکْلتَق  ِیف  َنِذَا  ْدَـق  یلاـعَت 
هاپـس بلق  رد  دوخ  نیـسح ، یلو  رهاظم .» نب  بیبح   » یهدـنامرف هب  پچ  حاـنج  و  نیق ؛» نب  ریهز   » یهدـنامرف هب  تسار  حاـنج  دـنوشیم ؛
لیابق دیآیم . رظن  هب  رکشل  کی  زارفرب  هتـشارفارب  یقریب  نوچ  ساّبع  رـس  زارفرب  مچرپ  دهدیم . لضفلاوبا »  » تسد هب  ار  مچرپ  هداتـسیا و 

هب اههمیخ  نورد  رد  کچوک  ياهبلق  هتساخرب و  اوه  هب  يرابغ  دنیامنیم ... زات  تخات و  اهبسا  و  دنوشیم ... روهلمح  مرح  مایخ  تمس  هب 
شتآ ياههلعـش  دنزورفیب ... شتآ  اهقدنخ  رد  هک  دهدیم  نامرف  نیـسح  تسا . یکانتـشحو  زور  هچ  هآ ! تسا ... هدمآرد  شپت  هب  تدش 

شناگراوس تمیزه  زا  صربا  هحفص 62 ) دنزیرگیم ( . ناساره  شتآ  طخ  زا  دننکیم ... ینیـشنبقع  نمـشد  ناگراوس  دوشیم ... دنلب 
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ار هدـنیوگ  هک  نیـسح  یتفاتـش .»!؟ شتآ  هب  تماـیق  زور  زا  لـبق  نیـسح ! يا  : » دـنزیم داـیرف  يزیمآقاـفن  نحل  اـب  دوشیم و  نیگمـشخ 
نیـسح يادص  تسا . رمـش  نیا  يرآ ... تسا - . نشوجلا » يذ  نب  رمـش   » ایوگ تسیک ؟ نیا  دـیوگیم - : رتشیب  نانیمطا  يارب  دسانـشیم 

 - صربا هک  نیا  ات  دهنیم ... نامک  رد  ار  يریت  هجـسوع » نب  ملـسم  . » یتسه شتآ  هب  رتراوازـس  وت  نارچزب ! نز  رـسپ  يا  دوشیم - : دنلب 
مهاوخیمن نم  دـیوگیم - : دـنکیم و  تطاسو  نیـسح  هظحل  نیرخآ  رد  یلو  دـهد  رارق  فدـه  دروم  ار  ناطیـش -  هب  هتخورف  دوخ  نآ 

گنچ يرگیـشحو  اب  شدـسج  هب  گنر  يرتسکاخ  یگـس  ایؤر  ملاع  رد  هنوگچ  هک  دروآیم  رطاـخ  هب  نیـسح  مشاـب . گـنج  رگزاـغآ 
تیاکـش نیمز  ياسرفناوت  ياهدادـخر  زا  هک  یلاح  رد  تیاهنیب ... ناهج  تمـس  هب  دـنکیم ... دـنلب  نامـسآ  هب  ار  شتـسد  دوب . هدـنکفا 

ِیف ِیئاجَرَو  ٍبْرَک  ِّلُک  ِیف  یتَِقث  َْتنَا  َّمُهَّللَا  : » دـیآیم ندـع  تشهب  زا  هک  يرهن  تسا ... يراج  کنخ  یبآ  رهن  نوچ  وا  تاملک  دـنکیم .
ُّوُدَْعلا ِهِیف  ُتِمْشیَو  ُقیدِّصلا  ِهِیف  ُلُذْخیَو  ُۀَلیْحلا  ِهِیف  ُّلِقَتَو  ُداؤُْفلا  ِهِیف  ُفُعْـضی  ٍّمَه  ْنِم  ْمَک  ٌةَّدُعَو ، ٌۀَِقث  یب  َلََزن  ٍْرمَا  ِّلُک  ِیف  ِیل  َْتنَاَو  ٍةَّدِش  ِّلُک 

( . 2 «. ) ٍۀَبْغَر هحفـص 63 ) ِّلُک (  یهَْتنُمَو  ٍۀَـمِْعن  ِّلُک  ِیلَو  َْتنَاَف  ُهَتْجَّرَفَو  هَتْفَـشَکَف  َكاوِس ، ْنَّمَع  َکَیِلا  یّنِم  ًۀَـبْغَر  َکَیِلا  ُُهتْوَکَـشَو  یب  ُهَْتلَْزنَا 
هب دیآیم . شیپ  كدنا  كدنا  ّرح  و  درابیم ... تلاذر  هنیک و  دـننزیم ... قرب  رود  زا  اهریـشمش  و  دـنیازفایم ... دوخ  یگدـنّرد  رب  لیابق 
هب ًالماک  ّرح  دیوگب . نخـس  دـناهدرک ، هرـصاحم  ار  وا  هک  یلیابق  يارب  دـهاوخیم  تسا ... هدـش  راوس  دوخ  يهقان  رب  هک  درگنیم  نیـسح 
ارف شوـگ  تـسا ، هدروآ  ار  یلع  مزع  دّـمحم و  تاـملک  شیوـخ  هارمه  هدــمآ و  برعلاةریزج  طاـقن  نـیرترود  زا  هـک  درم  نـیا  ناـنخس 
یّتَح اُولِّجَُعت  الَو  یلْوَق  اوُعَمِْـسا  ُساَّنلا ! اَهیَا  . » دنکیم هظعوم  ار  دوخ  موق  ادـتبا  ربمایپ  کی  دـننام  دریگیم و  رارق  هقان  رب  نیـسح  دـهدیم .

ْمُکِـسُْفنَا ْنِم  َفَصِّنلا  ینوُمتیَطْعَاَو  یلْوَق  ُْمْتقّدَصَو  يرْذُع  ُْمْتِلبَق  ْنِاَف  ْمُکیَلَع . یمَدْقَم  ْنِم  ْمُکَیِلا  َرِذَـتْعَا  یّتَحَو  یَلَع  ْمَُکل  ٌّقَح  َوُه  اِمب  ْمُکَظِعَا 
َُّمث ال ْمُکَئاکَرُشَو  ْمُکَْرمَا  اوُعِمْجَاَف  ْمُکِـسُْفنَا  ْنِم  َفَصِّنلا  اوُطُْعت  َْملَو  َرْذُْعلا  یّنِم  اُولَبْقَت  َْمل  ْنِاَو  ٌلیبَس  یَلَع  ْمَُکل  ْنُکی  َْملَو  َدعْـسَا  َِکلِذب  ُْمْتنُک 
وا تاملک  هحفص 64 ) ( . ) 3 «. ) َنیِحلاَّصلا یَّلَوَتی  َوُهَو  َباتِْکلا  َلََّزن  يّذلا  ُهللا  ییلَو  َّنِا  ِنوُرِْظُنت ، الَو  یلِإ  اوُْضقا  َُّمث  ًۀَّمُغ  ْمُکیَلَع  ْمُکُْرمَا  ْنُکی 

و لضفلاوبا »  » شردارب دتـسیایم و ... زاب  نخـس  يهمادا  زا  نیـسح  دوشیم . هتخیمآ  دـشوجیم ، اههمیخ  نورد  زا  هک  یکـشا  نویـش و  اب 
یتوکـس هرابود  دنراد ... شیپ  رد  يدایز  ياههیرگ  هک  مدوخ  ناج  هب  دینک . تکاس  ار  ناوناب  دـهدیم - : نامرف  ار  ربکایلع »  » شدـنزرف

ار نیـسح  تاملک  هک  تسا  فیطل  یمیـسن  طقف  دریگیمرب و  رد  ار  زیچ  همه  هک  بیجع  یتوکـس  دوشیم ... مکاح  اج  همه  رب  نیگمهس 
ْنَم یِقَّشلاَو  ُْهتّرَغ  ْنَم  ُروُْرغَْملاَف  ٍلاح . َدَْعب  ًالاح  اِهلْهَِاب  ًۀَفَّرَـصَتُم  ٍلاَوزَو  ٍءانَف  َراد  اهلَعَجَف  اْینُّدلا  َقَلَخ  یلاعَت  َهللااَّنِا  ُساّنلا ! اَهیأ  : » دزاسیم لقتنم 
ِهِیف َهللا  ُُمتْطَخْـسَا  ْدَق  ٍْرمَا  یَلَع  ُْمتْعمَتْجا  دَق  ْمُکارأَو  اهِیف . َعِمَط  ْنَم  َعَمَط  ُبیَُختَو  اهَیِلا  نکَر  ْنَم  َءاجَر  ُعطْقَت  اهَّنِاَف  اْینُّدلا  ِهِذه  ْمُکَّنَّرُغَت  الَف  ُْهتَنَتَف 
َُّمث ٍدَّمَُحم . ِلوُسَّرلِاب  ُْمْتنَمآ  َو  ِۀَـعاَّطلِاب  ُْمتْرَْرقأ  ُْمْتنَا . ُدـیبَْعلا  َْسِئبَو  انُّبَر  ُبَّرلا  مِْعنَف  ُهَتَمِْقن  ْمُِکب  َّلَـحَا  و  ْمُْکنَع . ِمیِرَْکلا  ِهِهْجَِوب  َضَرْعَاَو  ْمُکیَلَع 
اَّنِاَو ِهَّلل  اَّنإ  َنوُدـیُِرت . اِملَو  ْمَُکل  ًاّبَتَف  ِمیِظَْعلا  ِهللاَرْکِذ  ْمُکاْسنَاَف  ُناـطیَّشلا  ُمُکیَلَع  َذَوْحَتْـسا  ِدََـقل  ْمُهْلتَق . َنوُدـیُرت  ِِهتَْرتِعَو  ِِهتیِّرُذ  یِلا  ُْمتْفَحَز  ْمُکَّنِا 

هلغلغ اهلد  رد  دنکیم ... ذوفن  اهشوگ  رد  تاملک  ( . 4 «. ) َنیِملاَّظلا ِمْوَْقِلل  ًادُْعبَف  هحفص 65 ) ْمِِهنامِیا ( . َدَْعب  اوُرَفَک  ٌمْوَق  ِءالُؤه  َنوُعِجار  ِهَیِلا 
. دونـشیم ار  دوخ  نیـشیپ  ياهرواب  خاک  ندش  ناریو  يادص  تسا . هدرک  رپ  ار  وا  يایند  ياهلزلز  هک  دنکیم  ساسحا  ّرح  دنکیم . داجیا 
رب میـسن ... هارمه  هب  ار  تاـملک  ناـنچمه  راوـس  هقاـن  منک !؟ هچ  ایادـخ  مونـشیم ...؟ هچ  منیبیم ...؟ هچ  نم  منیبیم ...؟ سوباـک  نم  اـیآ 
ُْنبا ُتَْسلَا  ِیْلتَق ... ْمَُکل  ُّلِحی  ْلَه  اُورُْظناَو  اهُوِبتاعَو  ْمُکِـسُْفنَا  یِلا  اوُعِجْرا  َُّمث  اَنَا . ْنَم  ِینُوبِْـسنَا  ُساَّنلا ! اَـهیَا  ... - » دتـسرفیم هشیدـنا  ياـهلاب 

َسَیلَوَا یبَا ؟ َّمَع  ِءادَهُّشلا  ُدیس  ُةَزْمَح  َسَیلَوَا  ِِهلوُسَِرل ...؟ ِقِّدصُْملاَو  ِهللاِاب  َنِینِمْؤُْملا  لَّوَاَو  ِهِّمَع ؟ ُْنباَو  ِهیِـصَو  هحفص 66 ) ُْنباَو (  ْمُکِیبَن ؟ تنب 
ام ِهللاَو  ُّقَْحلا  َوُهَو  ُلُوقَا  اِمب  ِینوُُمْتقَّدَـص  ْنِاَف  ِۀَّنَْجلا ؟ ِلـْهَا  ِبابَـش  ادیَـس  ِناذـه  یخَـالَو  ِیل  ِهللا   ِ لوُسَر ُلْوَق  ْمُکُْغْلبی  َْملَوَا  یّمَع  ُراـیَّطلا  ٌرَفْعَج 

اُولَس ْمُکرَبْخَا . َِکلذ  ْنَع  ُهوُُمْتلَأَس  نا  ْنَم  ْمُکِیف  َّنِاَف  ِینوُُمْتبَّذَک  ْنِاَو  ُهَقَلَتْخا  نَم  ِِهبُّرِـضیَو  ُهَلْهَا  ِهیَلَع  ُتُقْمی  َهللااَّنا  ُتِْملَع  ُْذنُم  َبْذِْکلا  ُتْدَّمَعَت 
ْمُهَّنَا ْمُکوُِربْخی  ٍِکلام » َْنب  َسَنَا   » َو ْمَقْرَا » َْنب  َدـیَز   » َو يِدِـعاَّْسلا » ِدْعَـس  ِْنب  َلْهَـس   » َو يِرْدِْـخلا » دیِعَـس  ابَا   » َو يِراْصنَالا » ِهللاِدـْبَع  َْنب  َِرباـج  »

دوشیم دنلب  یناطیش  يادص  هحفص 67 ) ( . ) 5 (.»؟ یِمَد ِکْفَس  ْنَع  ْمَُکل  ٌزِجاح  اذه  ِیفامأ  یِخَالَو . ِیل  ِهللا   ِ لوُسَر ْنِم  ََۀلاقَْملا  ِهِذه  اوُعِمَس 
خـساپ هلاس  داـتفه  ریپ  بیبح  ییوگیم - !؟ هچ  وت  هک  مینادیمن  اـم  دـنزیم - : داـیرف  صربا  دـعلبب . ار  ناربماـیپ  تاـملک  دـهاوخیم  هک 
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رگید راـب  تضهن  ناشفـشتآ  تسا . هدز  رهُم  وـت  لد  رب  دـنوادخ  ییوـگیم . تسار  نخـس  نـیا  رد  وـت  هـک  مـهدیم  یهاوـگ  دـهدیم - :
ِقِرْـشَْملا َنَیب  اـم  ِهللاَوَف  ْمُکِیبَن ، تنب  ُْنبا  ّینأ  َنوُّکُـشَتَفَا  ِلْوَْقلا ، اَذـه  ْنِم  ٍّکَـش  ِیف  ُْمْتنُک  ْنِاَـف  « - ؛ دتـسرفیم جراـخ  هب  ار  دوخ  ياههزادـگ 

(6 !«.) ٍۀَحارَج ِصاصِِقب  ْوَا  ُُهتْکَلْهَتْـسا  ُمَُکل  ٍلام  َْوا  ُُهْتلَتَق ! ْمُکنم  ٍلِیتََقب  ِینُوُبلْطَتَا  ْمُکَحیَو ! ْمُکِریَغ ، ِیف  الَو  ْمُکیف  يریَغ  ِیبَن  ِْتِنب  ُْنبا  ِبِْرغَْملاَو 
راب هفوک  سیطانغم . نانوچ  يدادعتسا  خسم ... دحرس  ات  طاطحنا  دراد ... دوجو  طاطحنا  دادعتسا  رشب  داهن  رد  دناهداتسیا . هنازجاع  لیابق  . 

هحفـص دنکیم ( . هراپ  ار  وا  بلق  هفوک  ریـشمش  یلو  تسا ، نیـسح  اب  هفوک  بلق  دـنکیم ... لمح  دوخ  شود  رب  ار  بیرف  هانگ و  نیگنس 
نم يارب  امـش  ایآ  ثراح ! نب  دیز  يا  ثعـشا ! نب  سیق  يا  رجبا ! نب  راجح  يا  یعبر ! نب  ثبـش  يا  دیوگیم : دنلب  يادص  اب  نیـسح  ( 68

هناور زّهجم  یـشترا  يوس  هب  وـت  دـیتفگن  هدـیمد ! يراـهب  ياـهلگ  هدیـسر و  اـههویم  هک  دـیتفگن  میاـیب ؟ امـش  يوـس  هب  هک  دـیتشونن  هماـن 
ادـخ هب  ارچ ، هللا . ناحبـس  میتفگن - . ام  میتشونن ... ام  ناسرت - . ییاهـشوم  يادـص  ددرگیم ... دـنلب  سرت  يور  زا  ییاهادـص  يوشیم !؟

نب سیق  دایرف  مدرگرب . یهاگهانپ  کی  هب  ات  دـینک  میاهر  دـیتسه ، تحاراـن  نم  ندـمآ  زا  رگا  مدرم ! يا  دـیتشون ... دـیتفگ و  امـش  مسق ،
دنهاوخن وت  هب  یبیسآ  نانآ  يوشیمن ؟ تیومع  رسپ  نامرف  میلست  ایآ  : - دنزیم قرب  گنرین  زا  وا  نامشچ  هکیلاح  رد  دوشیم  دنلب  ثعشا 

زا رتشیب  ییاهنوخ  بلاط  مشاهینب  یهاوخیم  ایآ  یتسه . تردارب  ردارب  وت  دیـسر - . دهاوخن  یتحاران  چـیه  وت  هب  نانآ  فرط  زا  دـناسر .
نوُمُجَْرت ْنَا  ْمُکِّبَرَو  ّیبَِرب  ُتْذُع  ّینِا  هللادابع  ِدِیبَْعلا ، َراِرف  ُِّرفَا  الَو  ِلِیلَّذلا  َءاطِْعا  يِدِیب  ْمهیِطُْعاال  ِهللاو  ال  . » دنـشاب وت  زا  لیقع  نب  ملـسم  نوخ 

ندش هتشک  هزاجا  نم  امـش و  هبزورما  لاعتم  دنوادخ  ( » 1 ( ) هحفص 69 ( . ) 7 «.) ِباسِْحلا ِمْوِیب  ُنِمْؤی  ٍرِّبَکَتُم ال  ِّلُـک  ْنِم  ْمُکِّبَرَو  یِّبَِرب  ُذوُعَا 
هدمآ رگید  ترابع  اب  ص 86  ج 45 ، راونالاراحب ، رد  تیاور  نیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  «، ) گنج ربص و  هب  داب  امـش  رب  سپ  تسا ؛ هداد 

ياهثداح ره  رد  نم و  دـیما  يراتفرگ  ره  رد  نم و  هاـگهیکت  یتحاراـن  ره  رد  وت  ادـنوادخ ! « ؛ ص 226 نیـسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 2 (. ) تسا
تتامش ناتسود و  ندیرب  یگراچیب و  بلق و  ندش  فیعض  ثعاب  هک  ار  يراوگان  روما  رایسب  هچ  ادنوادخ ! یتسه ... نم  يورین  نابیتشپ و 

و مدیرب ؛ لد  همه  زا  وت  زا  ریغ  هب  مدروآ و  تیاکش  وت  يوس  هب  تبغر  قوش و  زا  نم  هک  یلاح  رد  يدومرف ؛ لزان  نم  رب  هتشگ ، نانمـشد 
ار منخس  مدرم ! يا  « ؛ ص 227 نیسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 3 . ) ییوزرآ ره  ياـهتنم  تمعن و  ره  یلو  وت  سپ  يدومن . فرط  رب  ار  روما  نآ  وت 

نیا هب  ار  دوخ  ندـمآ  لـیلد  هدومن و  هظعوـم  دـیراد ، نم  ندرگرب  هک  یقح  نآ  هب  ار  امـش  اـت  دـینکن  باتـش  نم ) نتـشک  رد   ) دیونـشب و
دوب و دیهاوخ  دنمتداعـس  هک  دیتشاد  فاصنا  نم  قح  رد  دیدرک و  قیدصت  ار  منخـس  و  دـیتفریذپ ، ار  مرذـع  رگا  سپ  منک . نایب  نیمزرس 

نارگن رما  نیا  زا  دـیروشب و  نم  رب  سپ  دـیدرکن ، تیاـعر  ار  فاـصنا  دـیتفریذپن و  رذـع  رگا  داد و  دـیهاوخن  رارق  راـشف  تحت  ارم  رگید 
و هدرک ؛ لزان  ار  باتک  نیا  هک  تسا  ییادخ  نآ  نم ، تسرپرس  یلو و  کش ، نودب  دیهدن . متلهم  دینک و  هرسکی  ار  مراک  سپس  دیشابن .
انف و راد  ار  نآ  دومن و  قلخ  ار  ایند  دـنوادخ  مدرم ! يا  « ؛ ص 227 نیسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 4 . ) تسا ناحلاص  يهمه  تسرپرـس  یلو و  وا 
تخبدـب و دـنادرگ و  هتفیرف  ار  وا  اـیند  هک  تسا  یـسک  نآ  رورغم ، دوـشیم . نوـگرگد  نآ  لـها  تسد  رد  يزور  ره  هک  داد  رارق  لاوز 

عطق دناهتـسب ، لد  نآ  هب  هک  ار  یناسک  دـیما  عمط و  اـیند  هک  ارچ  دـبیرفن  ار  امـش  اـیند  نیا  سپ  ددرگ . اـیند  نوتفم  هک  تسا  نآ  زورهریت 
تسا هدنادرگرب  امش  زا  ار  شکرابم  يور  دیاهدروآرد و  مشخ  هب  ار  ناتیادخ  هک  دیاهدومن  عامتجا  يراک  رب  هک  منیبیم  ار  امش  دنکیم .

هب فارتعا  رارقا و  دیتسه . یناگدنب  دـب  امـش  تسا و  يراگدرورپ  بوخ  ام  راگدرورپ  سپ ، تسا . هدومن  لزان  امـش  رب  ار  دوخ  باذـع  و 
هتشگ و هریچ  امش  رب  ناطیش  دیراد  ار  نانآ  نتـشک  دصق  هدروآ  موجه  وا  نادناخ  هب  سپـس  و  دیدروآ ؛ دّمحم  هب  نامیا  دیدرک و  تعاطا 
مییادخ و زا  همه  ام  نوعجار . هیلا  انا  هللاّانا و  دیاهدومن . هدارا  هک  ار  هچنآ  و  داب ! امش  رب  فا  تسا . هدرک  رود  امش  زا  ار  گرزب  يادخ  دای 
(5 !«. ) راگدرورپ تمحر  زا  رگمتـس  موق  داب  رود  دـندش و  رفاک  ناـمیا  زا  سپ  هک  دنتـسه  یهورگ  ناـنیا  میدرگیمزاـب و  ادـخ  يوس  هب 

شنزرس ار  دوخ  عوجر و  شیوخ  نتـشیوخ  هب  سپـس  متـسه . ینادناخ  هچ  زا  نم  هک  دیرگنب  مدرم ! يا  « ؛ ص 228 نیسحلا ، لتقم  مّرقم ،
امـش ربمایپ  يومع  رـسپ  نیـشناج و  دنزرف  ایآ  متـسین ؟ امـش  ربمایپ  رتخد  دـنزرف  نم  ایآ  تسا ... زیاج  نم  نتـشک  ایآ  هک  دـیرگنب  دـینک و 

نم يومع  راـیط  رفعج  اـیآ  تسین ؟ مردـپ  يومع  ءادهـشلادهیس  يهزمح  اـیآ  متـسین ؟ ربماـیپ  ادـخ و  هب  نمؤـم  نیلوا  دـنزرف  اـیآ  متـسین ؟

( البرک هثداح  رب  يرورم   ) ماف خرس  زا 36بورغ  هحفص 21 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هک ار  هچنآ  رگا  سپ  دنتـسه ؟ تشهب  ناـناوج  رورـس  ود  نیا  دوـمرف : هـک  دیدینـشن  ار  مردارب  نـم و  دروـم  رد  ربماـیپ  نخـس  اـیآ  ؟ تـسین
یناسک نایوگغورد و  رب  دنوادخ  متـسناد  هک  يزور  زا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ، نیمه  مه  قح  هک  یلاح  رد  دـینکیم ، قیدـصت  میوگیم 

رد هک  یناسک  زا  سپ  دینکیم ، بیذکت  ارم  رگا  و  ماهتفگن ؛ یغورد  نخس  دمع  هب  زگره  دزرویم  مشخ  دنهدب ، غورد  تبسن  يو  هب  هک 
. دیسرپب کلامنب  سنا  مقرا و  نبدیز  يدعاس و  دعسنبلهس  يردخ و  دیعـسوبا  يراصنا و  هللادبع  نب  رباج  زا  دیـسرپب  دنتـسه  امـش  نیب 

دیهاوخ رظن  فرط  نم  نتـشک  زا  هاگنآ  دناهدینـش ؛ ربمایپ  نابز  زا  مردارب  نم و  يهراـبرد  ار  بلطم  نیا  هک  تفگ  دـنهاوخ  امـش  هب  ناـنآ 
ادخ هب  متسه !؟ امـش  ربمایپ  دنزرف  نم  هک  دیراد  کش  ایآ  دیراد ، دیدرت  بلطم  نیا  رد  رگا  « ؛ ص 228 نیسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 6 .«. ) درک

هک نآ  رطاخ  هب  ایآ  امش ! رب  ياو  تسین . ناتربمایپ  دنزرف  یـسک  امـش  ریغ  امـش و  نایم  رد  نم  زا  ریغ  ملاع  برغ  قرـش و  رد  هک  دنگوس !
(7 ( .»؟ ماهتخاس دراو  امش  رب  هک  یمخز  تهج  هب  ای  ماهدروخ ؟ امش  زا  هک  یلام  ببس  هب  ای  دیتساخرب ؟ منتشک  هب  ماهتشک  امش  زا  ار  یسک 

ادخ ناگدنب  يا  درک . مهاوخن  رارف  ناگدرب  دـننام  داد و  مهاوخن  نانآ  هب  تلذ  تسد  دـنگوس ! ادـخ  هب  « ؛ ص 229 نیسحلا ، لتقم  مّرقم ،
زیخاتـسر زور  هب  هک  يربکتـسم  رهزا  مربیم  امـش  دوخ و  يادـخ  هب  هانپ  دـینک ! مهتم  ارم  هکنیا  زا  دربیم  هانپ  امـش  دوخ و  يادـخ  هب  نم 

«. درادن نامیا 

خیرات زور  نیرترابمغ  اروشاع ،

. دننزیم قرب  لخن  ناتخرد  ياههخاشرس  اهنوخ . زا  یلادوگ  خرس . خرس ... تسا ... هدرک  عولط  دیشروخ  خیرات  زور  نیرترابمغ  اروشاع ،
ناریو دشکیم و  هدبرع  هدـش  رادـیب  ناطیـش  تسا ... هدـش  نیگنر  تیانج  گنر  اب  لیابق  يهرهچ  و  دـناهدش ؛ هتخورفارب  نابایب  ياهگیرو 
روفغ يادـخ  رب  نم  هکلب  یتفگ ؛ غورد  داب - !! تراشب  شتآ  هب  ار  وت  نیـسح ...! يا  دـنزیم - . دایرف  لـیابق  ناـیم  زا  یناطیـش  دـنکیم ...

! ایادخ دیامنیم - : دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  ادـخلوسر  يهداون  متـسه . هَزْوَح » ْنبِا   » نم یتسیک - ؟ وت  موشیم ... دراو  میرک 
دش ثعاب  يزیچ  هچ  تخاس ؟ نیگمشخ  ار  وا  بسا  يزیچ  هچ  داتفا . قافتا  هنوگچ  هثداح  هک  دنادیمن  سک  چیه  نازوسب . شتآ  هب  ار  وا 
... دنزب نیمز  رب  ار  دوخ  راوس  مشخ ، زا  یناشفشتآ  رد  و  دخرچب . دخرچب و  دوخ  رود  دبوکب ... هحفص 70 ) نیمز (  رب  مس  راو  هناوید  هک 

لیدبت یهاک  هب  راتـشک  توهـش  تراغ و  يایؤر  ددرگیم ... لّدبم  رتسکاخ  هب  هزوح  دنزرف  هک  دشکیمن  یلوط  شتآ . لادوگ  نورد  رد 
دنزرف نیـسح  هک  تفگیم  ًاـمتح  تشاد ، روـضح  اـجنآ  نییراوـح  زا  یکی  رگا  دربیم ... وـس  نآ  وـس و  نیا  هـب  ار  نآ  داـب  هـک  دوـشیم 

ِتَیب ُلْهَا  اَّنِا  َّمُهلَّلَا  : » دـنزیم داـیرف  ادـخلوسر  يهداون  میادـخ . يهداتـسرف  دـنزرف  نم  هک - : دادیم  باوج  وا  هب  زین  نیـسح  و  تسادـخ .
دور و الاب  وا  رگا  تسا  کیدزن  ناسنا  هب  نامسآ  ردقچ  ( . 1 ...«.) ٌبیرَق ٌعیِمَس  َکَّنِا  انَّقَح  انَبَصَغَو  انَمَلَظ  ْنَم  ْمِْصقَاَف  ُُهَتبارَقَو . ُُهتیِّرُذَو  َکِیبَن 

: ) دوب هداد  خساپ  ملع  يهنیدم  باب  و  تسا ؟ ردقچ  نیمز  نامسآ و  نیب  تفاسم  دوب . هدیسرپ  شردپ  زا  يدرم  هک  دروآیم  دای  هب  نیسح 
هب زیچ  همه  سپس  دیشک و  دهاوخ  لوط  هظحل  دنچ  طقف  دتسیایم ... دوخ  هناتسم  ياهوزرآ  اب  دعسنبا  هدش .» تباجا  ياعد  ( » هحفص 71

يور زا  دـیاب  اهنت  تسا ... هدـنام  یقاب  تموکح  ات  مدـق  کی  طقف  دیـسر ... دـهاوخ  ناگرگ  ير و  تموکح  هب  يدوزب  دـسریم ... ناـیاپ 
ناکزینک و زا  ییایند  تمـس  هب  قرـش ... يوس  هب  نتفر  ياـیهم  هاـگنآ  و  نوخ ... زا  کـچوک  يهکرب  کـی  اـهنت  درذـگب ... نیـسح  دـسج 
هک یگنج  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ  یگنجب - !؟ درم  نیا  اب  یهاوخیم  وت  ایآ  تسا - : هدش  رادـیب  باوخ  زا  دـیآیم ... ولج  ّرح  اهارـسمرح .

لوبق دوب ، نم  تسد  هب  راک  رگا  دورب - . نیمزرس  نیا  زا  رگید  ییاج  هب  راذگب  دشاب - . اهتـسد  عطق  اهرـس و  نداتفا  نآ  يهثداح  نیرتمک 
اَّمَع ِۀَعِـضُرم  ُّلُک  ُلَهْذـَت  اهَنْوََرت  َمْوی  . » تسا یندـمآ  دـیدرتیب  زیخاتـسر  هک  دـمهفیم  ّرح  تسا . دایز  نبا  تسد  هب  راـک  یلو  مدرکیم ...

هب هک  سوا » نبا  ... » تسا تکرح  رد  ناوراک  تمس  هب  ّرح  هک  دیآیم  رظن  هب  ( . 2 ...«) يراکُِسب ْمُه  امَو  يراکُس  َساَّنلا  يََرتَو  ْتَعَضْرَأ ...
ددرگیم داجیا  ّرح  بلق  قامعا  رد  ياهلزلز  رگید  راـب  ینک ...- !؟ هلمح  یهاوخیم  هحفص 72 - ) دیوگیم ( : تسا ، هدش  نامگدب  يو 
نیرتعاجش هک  دندیسرپیم  نم  زا  رگا  دنزیم - : دایرف  یتفگش  اب  سوانبا  ددرگیم . ناریو  وا  نیـشیپ  راکفا  ناینب  هک  دنکیم  ساسحا  و 
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فـشک هک  یهاگن  دـنکفایم ؛ یهاگن  ّرح  منیبیم ؟ وت  رد  هک  تسا  یتلاح  هچ  نیا  سپ  . مدادیم ناشن  ار  وت  نم  تسا  یـسک  هچ  ناـیفوک 
؛ مهدیمن حیجرت  تشهب  رب  ار  زیچ  چیه  هک  مسق ! ادـخ  هب  منیبیم ... تشهب  خزود و  نیب  ار  دوخ  نم  دراد - . هارمه  هب  ار  گرزب  یقیاقح 
ار گرم  ناـسنا ، هنوـگچ  دـنکیم ...؟ هچ  هناوـید  نیا  منیبیم ...؟ هچ  دـیوگیم - : دّرغیم و  بل  ریز  دعـسنبا  موـش ... هدـنازوس  هـچرگ 

ياههقهق نانآ  زا  یکی  تسا . ّرح »  » وا دیـشاب  تکاس  دنکیم - ...؟ عوضخ  نیـسح  ربارب  رد  هنوگچ  دینک ... شهاگن  دنکیم ...!؟ باختنا 
قامعا زا  ّرح  يادص  و  میونشب . ار  وا  نخـس  راذگب  هلبا ! يا  دنزیم - : دایرف  یعبر » نب  ثبـش  . » دنک هظعوم  ار  ام  دهاوخیم  وا  دنزیم - :

نیا هک  ارچ  داب . ناتناردام  رب  گنن  هفوک ! مدرم  يا  : » دـنکفایم نینط  هدرک ، هحفص 73 ) ادیپ (  ار  یگنادواج  ياههمشچ  هک  یـسک  ناج 
ات دورب  دنوادخ  عیـسو  ياهنیمزرـس  زا  یکی  هب  هک  دیدش  عنام  دیدرک و  هرـصاحم  ار  وا  وس  ره  زا  دیدرک و  توعد  ار  ادخ  حلاص  يهدـنب 

ناوناب و وا و  يور  هب  ار  تارف  بآ  درادـن و  ییاناوت  چـیه  تسامـش و  تسد  رد  ریـسا  دـننام  زورما  دـننامب و  ناـما  رد  شنادـناخ  دوخ و 
کنیا و  دننکیم . انش  نآ  رد  اهگس  هایس و  ياهکوخ  دنشونیم و  نآ  زا  نایـسوجم  اراصن و  دوهی و  هک  یبآ  دیتسب ؛ شباحـصا  نارتخد و 

... دریگیم ندیراب  ّرح  يوس  هب  ریت  ناراب  وس  ره  زا  دیدرک .»... راتفر  دب  دَّمحم  يهیّرذ  اب  ردقچ  تسا . هدروآ  رد  ياپ  زا  ار  نانآ  یگنشت ،
ام ایادخ ! راب  « ؛ ص 230 نیـسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 1 ( ) هحفـص 74 ددرگیمرب ( . تسا ، راکبیرف  لیابق  ياـهریت  بقارم  هک  یلاـح  رد  ّرح  و 

کیدزن وت  انامه  درک ! بصغ  ار  ام  قح  دومن و  متـس  ام  رب  هک  ار  یـسک  نک  دوبان  مییوا . نادنواشیوخ  شنادنزرف و  تربمایپ و  تیب  لها 
«. دنتسین تسم  هک  یلاح  رد  ینیبیم  تسم  ار  مدرم  و  دنوشیم ... لفاغ  دوخ  نادازون  زا  هدریش  نانز  هک  يزور  «؛ 2 جح / ( 2 «. ) ییاونش و 

روضح يهسامح 

دنناـم اـمرخ  ناـتخرد  دزویم و  ناـبایب  تمـس  زا  يداـبدرگ  دـناهدمآرد و  زاورپ  هب  نامـسآ  رد  هناوـید  ياهروخـشال  روـضح  يهساـمح 
ربا ياههدوت  نایم  زا  هنوگراجفنا  هک  ییاهردـنت  دـننام  تسا ؛ رطخ  زا  رپ  اـضف  دـناهتفرورف . تارف  لـحاس  رد  اـیوگ  هک  دنتـسه  ییاـههزین 
: - دیوگیم دوخ  باحصا  هب  نیـسح  دنروآیم . ناغمرا  هب  ار  گرم  دوخ  ياهناکیپ  رد  هک  دنوشیم  اهر  راوهناوید  ییاهریت  دنزیخیمرب .

رد مشخ  ناشفـشتآ  زا  یهوـک  رب  هک  ینادرم  ( . 1 «.) ْمُکَیِلا ِمْوَْقلا  ُلُسُر  َماـهَّسلا  ِهِذـه  َّنِاَـف  ُْهنِم ، َّدـُبال  يذَّلا  ِتْوَْملا  َیِلا  ُهللا  ُمُکَمِحَر  اوُمُوق  »
يانعم هب  نانآ  رظن  رد  ندش  ینابرق  هنوگچ  تسا ...؟ هدیدرگ  نانآ  يوزرآ  گرم  هنوگچ  هحفص 75 ) دنزیخیماپ ( . هب  دناهتسشن ، راظتنا 

رد نادرم  ( . 2 ...«.) ُراْهنَْالا اِهتَحت  ْنِم  يِرَْجت   »... هک دـیدرگ  ییاهتشهب  هب  لیدـبت  نانآ  يارب  نازوس  ناـبایب  هنوگچ  تسا ...؟ یگنادواـج 
ار خیرات  تشونرـس  دورـس  دـنهاوخیم  ایوگ  دـنمزریم . ریظنیب  یتردـق  اب  دـننکیم ... يورـشیپ  اههزین  اهریـشمش و  زا  هوبنا  یلگنج  لد 

رکیپ هاجنپ  دنیشنیم ، ورف  گنج  نادیم  رابغ  هک  یتقو  و  دنوشیم . روهلعش  ییاهقرب  دننام  اهریشمش  دزیخیمرب و  يرابغ  درگ و  دنیارـسب .
تیرح يدازآ و  ناتخرد  اهنوخ  و  دننکیم ... باریـس  ار  نیمز  اهمخز  و  دناهتفرگ ... رارق  غاد  باتفآ  ربارب  رد  هک  دنوشیم  هدید  حورجم 

: - دـیوگیم هودـنا  اب  نیـسح  تسا . نامـسآ  جوا  رد  شیاههخاش  نیمز و  قامعا  رد  تباـث  نآ  يهشیر  هک  یتخرد  دـنزاسیم . روراـب  ار 
اوُدَبَع ْذِا  ِسوُجَْملا  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ٍۀَـثلَث . َِثلاث  ُهُولَعَج  ْذِا  يراصَّنلا  یَلَع  ُُهبَـضَغ  َّدَتْـشاَو  ًادـَلَو  َُهل  اُولَعَج  ْذِا  ِدوُهْیلا  یَلَع  ِهللا  ُبَضَغ  َّدَتِْـشا  »
یَْقلَأ یّتَح  َنوُدیری  اَّمِم  ٍءیَش  یِلا  ْمُُهبیُِجا  ِهللاَو ال  امَا  ْمِهِیبَن  ِْتِنب  ِْنبا  ِْلتَق  یلَع  ْمُُهتَِملَک  ْتَقَفَّتا  ٍمْوَق  یلَع  ُُهبَضَغ  َّدَتْـشاَو  ُهَنوُد  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا 
تراغ توهـش  شتآ  وا  نامـشچ  رد  هک  یلاح  رد  دربیم  موجه  اههمیخ  زا  یکی  هب  صربا » ( » هحفص 76 ( . ) 3 «.) یِمَِدب ٌبَّضَُخم  اَنَاَو  َهللا 
ياهلد مینازوسب ... شتآ  اب  ار  نیـسح  نادـنزرف  نز و  ات  دـیروایب  شتآ  دـشکیم - : هدـبرع  وا  دوجو  قامعا  رد  یناطیـش  تسا و  روهلعش 
زاورپ هـب  تـسدرود  طاـقن  رد  هدـش  قرغ  ياـهیتشک  زا  هـک  یناگدــنرپ  دــننام  دــنزیریم ؛ نوریب  اـههمیخ  زا  زرل  سرت و  اـب  کـچوک 
شتآ اـب  ار  وت  دـنوادخ  ینازوسب ؟ ارم  تیبلـها  اـت  یهاوـخیم  شتآ  وـت  نشوـجلا ! يذ  رـسپ  يا  : - » دـنزیم داـیرف  نیـسح  دـناهدمآرد .

دیدـهت ار  نانز  ایآ  دـنکیم - . موکحم  دزای ، تسد  نآ  هب  دـهاوخیم  وا  ياـتمه  هک  ار  دنـسپان  لـمع  نیا  یعبرنب » ثبـش   » و دـنازوسب .»
هک یلاح  رد  وا  و  مدرکن ... هدهاشم  وت  ماقم  زا  رتتشز  یهاگیاج  ماقم و  چیه  و  مدیدن ؛ وت  راک  زا  رت  تشز  يرادرک  راتفگ و  ینکیم !؟
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جنپ يو  زا  سپ  نایفسوبا  نادنزرف  میدیگنج و  بلاطیبانب  یلع  اب  ام  هحفص 77 - ) دیوگیم ( : هتسهآ  دزگیم ، ناهد  هب  ار  دوخ  تشگنا 
نادـناخ رطاخ  هب  ام  دنتـسه ، نیمز  يور  رد  ادـخ  قلخ  نیرتهب  هک  یلاح  رد  میدرک  متـس  شنادـنزرف  رب  ام  دـندیگنج ، شدـنزرف  اب  لاـس 
ناوراک هب  لیابق  تسا و  هدمآ  نامـسآ  طسو  هب  دیـشروخ  یهارمگ !! هچ  هو ! یهارمگ ... میدیگنج ... وا  اب  راکهبت  هیمـس  دنزرف  هیواعم و 

وت هب  موق  نیا  هک  منیبیم  نم  تیادـف ! هب  مناج  دـیوگیم - : عوشخ  اـب  هدـش و  نیـسح  هجوتم  يدـئاص » يهماـمثوبا  ... » دـناهدروآ موجه 
نیا هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  ادخ  هک  مراد  تسود  و  تشک ! دنهاوخن  ار  وت  موشن  هتـشک  نم  ات  دنگوس  ادخ  هب  هن  دـنوشیم . کیدزن 

یهاگن دیـشروخ  هب  دـنکیم و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شرـس  نیـسح  مشاب . هدـناوخ  تسا  هدیـسرارف  نآ  تقو  نونکا  هک  ار  رخآ  زامن 
هک یلاح  رد  و  تسا ... زامن  تقو  لّوا  نونکا  يرآ ؛ دـهد . رارق  نارازگزاـمن  زا  ار  وت  دـنوادخ  يدروآ ...؟ مداـی  هب  ار  زاـمن  دـنکفایم - :
.»؟ میناوخب زامن  هک  دنهدیم  تلهم  ایآ  هک  دیـسرپب  اهنیا  زا  : - » دیوگیم دـنکیم ، كاپ  دنـشخردیم ، شایناشیپ  رب  هک  ار  قرع  تارطق 
هک ینکیم  نامگ  وت  دـنزیم - : دایرف  هنانیگمـشخ  رهاظمنب » بیبح  !! » تسین لوبق  وت  زامن  دـنزیم : داـیرف  نشخ ، ياهرهچ  اـب  ریمننبا » »

. دشکیم هدبرع  ریمننبا  نورد  رد  ناطیش  تسا !؟ هتفریذپ  وت  نوچ  یشوگزارد  هحفص 78 ) زا (  یلو  تسین ، هتفریذپ  ربمایپ  نادناخ  زامن 
وا لیابق  ياهریشمش  و  دوشیم . ریزارس  وا  يوس  هب  نمشد  لیس  دتسیایم و  اورپیب  هوک  لثم  بیبح  و  دزاتیم ، بیبح  تمس  هب  بسا  اب  و 

يراکادـف راثیا و  اـفو و  يهصق  ناـبایب  يارب  هک  ییاـهنوخ  دوشیم . يراـج  ناـبایب  ياـهگیر  يور  وا  خرـس  نوخ  و  دـنریگیم ... رب  رد  ار 
دننزیم جوم  درز  ياهداب  دننام  لیابق  ( . 5 «.) ِیباحْصَا َةامُحَو  یِسْفَن  ُبِسَتْحَا  ِهللاَْدنِع  : - » دیامنیم ناوارف  ( 4  ) عاجرتسا نیسح  دنیارسیم .

دوخ ياهرد  نامـسآ  درادیم ... اپ  هب  ار  زامن  نیرخآ  شنارای  اب  نافوط  بلق  رد  نیـسح  و  دـننکیم . لمح  ار  گرم  مایپ  دوخ  شزو  رد  و 
... دنراد هارمه  هب  ار  راهب  شوخ  يوب  رطعم  ياهمیـسن  و  تسا ... ناگتـشرف  ياهلاب  زا  ّولمم  اضف  هدومن و  زاب  هدمآ  هک  یناوراک  يور  هب  ار 

هحفـص دیوگیم ( : نینچ  دیامنیم ، ناوراک  دـصقم  هب  هراشا  هک  یلاح  رد  ددرگیم  دوخ  باحـصا  هجوتم  نیـسح  سودرف . تشهب  ِراهب 
َنوُعَّقَوَتی ِهللا   ِ لِیبَس ِیف  اُوِلُتق  َنیِذَّلا  ُءادَهُّشلاَو  ِهللا  لوُسَر  اذهَو  اهُراِمث  ْتَعَنیاَو  اهُراْهنَا  ْتَلَـصَّتاَو  اَهباْوبَا  ْتَحَتَف  ْدَـق  ُۀَّنَْجلا  ِهِذـه  ُمارِک ! ای  ( » 79

اب هتفای  ار  یگنادواج  ياههمـشچ  هک  یناوراک  ( . 6 ...«.) ِلوُسَّرلا ِمَرَح  ْنَع  اوُّبُذَو  ِهِیبَن  ِنیدَو  ِهللا  ِنید  ْنَع  اُوماحَف  ْمُِکب  َنوُرَـشابَتیَو  ْمُکَموُدـُق 
رما چـیه  دـنگوس  ادـخ  هب  داب ! وت  نوخ  نابهگن  ام  ياـهنوخ  و  داـب ! وت  ناـج  يادـف  اـم  ياـهناج  درادیمرب - . ار  اـهماگ  نیرخآ  قاـیتشا ،

نادرم تسا و  هدوشگ  ار  دوخ  ياهرد  نامـسآ  تسا ! يراج  ام  ياهگر  رد  نوخ  هک  یتقو  ات  دیـسر  دـهاوخن  تنادـناخ  وت و  هب  يراوگان 
یلاح رد  دنکیم ؛ زاورپ  نامـسآ  هب  دوز  هچ  و  دوشیم . مدقـشیپ  جارعم  رد  خرـس  نوخ  زا  لامالام  ياهنیـس  اب  همامثوبا » . » دننکیم جورع 

دراذگیم نیسح  فتک  رب  ار  شتسد  دیآیم ؛ شیپ  ریهز »  » وا یپ  رد  و  تسا . هدراذگ  اج  هب  دوخ  رس  تشپ  ار  خرس  نوخ  زا  ياهکرب  هک 
َو ایِمَْکلا  اَتَْفلا  ِنیَحانَْجلااَذَو  ًاِیلَع  یضَتْرُْملاَو  ًانَـسَحَو  هحفـص 80 ) اِیبَّنلا (  َكَّدَج  یْقلَا  ُمْوْیلاَف  ًایِدْهَم  ًایِداه  َتیدُه  ْمِدـْقَا  دیارـسیم : نینچ  و 
ار نامـسآ  ناوراک  ددرگیم . قحلم  شنارای  هب  عیرـس  ردقچ  و  درک . مهاوخ  تاقالم  ار  نانآ  وت  زا  دـعب  زین  نم  ( . 7) ایَحلا َدیهّشلا  ِهللاَدَسَا 

هودـنا اـب  دتـسیایم و  ریهز  رکیپ  راـنک  نیـسح  ریظنیب ، یتوکلم  جورع  رد  دراذـگیم ... كـالفا  ناگراتـس و  قرف  رب  ماـگ  دـیامیپیم ...
هب سپ  دوشیم ؛ جورع  يهدامآ  یلمج » عفان  و« ( . 8 «.) َریِزانَخَو ًةَدَِرق  اوُخِـسُم  َنیذَّلا  َنَْعل  َکِیِلتاق  َنََعلَو  ُریَهُز  ای  ُهللا  َکَّنَدِْعبی  ال  : » دیوگیم

ياهمخز زا  نوخ  ددرگیم . ریسا  دنکشیم و  يو  يوزاب  ود  ره  دریگیم . ندیراب  وا  يوس  هب  گنـس  ناراب  وس  ره  زا  دنزیم . لیابق  بلق 
تـسا عفاـن  تعاجـش  هب  قـیمع  مارتـحا  زا  یکاـح  هک  ینحل  اـب  دعـسنبا  دزاـسیم . نـیگنر  هـتخورفا  رب  یگنر  اـب  ار  شرکیپ  دزیریم ، وا 

هچ هب  ینیبیم  تسا - . هدوب  هچ  مدـصق  هک  دـنادیم  نم  يادـخ  ینک - ؟ نینچ  هک  درک  راداو  ار  وـت  زیچ  هچ  هحفص 81 - ) دیوگیم ( :
کی طقف  رگا  و  منکیمن ... شنزرس  ار  مدوخ  متشک و  ار  امش  زا  رفن  هدزاود  ناحورجم  دادعت  زا  ریغ  دنگوس ! ادخ  هب  ياهداتفا - ؟ يزور 

اب عفان  دزیم ... قرب  شنامـشچ  رد  هنیک  هدیـشک و  ار  دوخ  ریـشمش  صربا » . » دینک ریـسا  ارم  دیتسناوتیمن  دوب ، هدـنام  یقاب  نم  يارب  وزاب 
نوخ هک  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  تیادخ  هک  تسا  نیگمهس  رایسب  وت  يارب  یتسه  ناملسم  رگا  ادخ ! هب  رمـش  يا  دیوگیم - : شمارآ 

اب ار  دوخ  ریـشمش  صربا  تخاس ... هدروآرب  دوخ  قلخ  نیرتدـب  تسد  هب  ار  اـم  ياـهوزرآ  هک  ار  يادـخ  ساپـس  يراد ... ندرگ  هب  ار  اـم 
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ياهبل رب  مارآ  يدنخبل  درگنیم و  اهتنایب  ملاع  يوس  هب  يو  نامشچ  دریگیم و  رارق  اهرازنش  يور  رب  رـس  دروآیم و  دورف  مامت  تواسق 
نآ هب  هک  یلاح  رد  ریرب  یتفای ؟ هنوگچ  تدوخ  اب  ار  ادـخ  راتفر  ریرب ! يا  دـنزیم - : دایرف  لـیابق  زا  يدرم  ددـنبیم . شقن  شاهدیکـشخ 
نیا زا  شیپ  یتفگ و  غورد  دناسریم - . رفیک  هب  ار  وت  درک و  راتفر  یبوخ  هب  نم  اب  دنوادخ  دهدیم - : خـساپ  درگنیم  نامز  رابغ  يوس 
ماما بلاطیبا  نب  یلع  هارمگ و  هیواـعم  یتفگیم : وت  میدزیم و  مدـق  مه  اـب  ناذول » ینب   » رد هک  ار  يزور  مروآیم  داـی  يدوبن . وگغورد 

مه اـب  اـیب  یناـهارمگ - . زا  وـت  هک  مهدیم  یهاوـگ  نم  و  تسا - . نم  يأر  نیا  هک  مـنکیم  رارقا  يرآ ، هحفـص 82 - ) تسا ( . تیاده 
دنیامنیم يزوریپ  تساوخرد  هتشگ  نامسآ  هجوتم  اهلد  هارمه  هب  ییاهتسد  دشکب . ار  وا  هداتسرف و  تنعل  وگغورد  رب  ادخ  ات  مینک  هلهابم 

ریشمش ریُرب  دوشیم ... عورـش  دربن  و  ( . 9 ...«. ) ِرَخْآلا َنِم  ْلَّبَقَتی  َْملَو  امِهِدَحَا  ْنِم  َلِّبُُقتَف  : »... دنوشیم دنلب  زین  ياهدـش  کشخ  ياهتـسد  و 
هحفـص تسا ( . هدش  باترپ  دنلب  یهوک  زا  هک  ایوگ  دـتفایم ؛ نیمز  رب  هدـش ، تنعل  راچد  هک  يدرم  دروآیم ... دورف  راوهقعاص  ار  دوخ 

اهریت نیا  نامگیب  تسین ؛ يزیرگ  نآ  زا  هک  گرم  يوس  هب  دیباتـشب  ؛ دزرمایب ار  امـش  دنوادخ  «؛ ص 237 نیـسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 1 ( ) 83
هک هاگنآ  تفرگ  تدـش  دوهی  رب  دـنوادخ  بضغ  « ؛ ص 239 نیـسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 3 . ) 25  / هرقب ( 2 «. ) دنیامش يوس  هب  نمـشد  کیپ 
هک نامز  نآ  و  تسادخ ؛ هس  زا  یکی  دـنئادخ ، دـنتفگ : هک  هاگنآ  دـش  دـیدش  اراصن  رب  شبـضغ  مشخ و  و  دـنداد ؛ رارق  دـنزرف  يو  يارب 

دنزرف ات  دـندش  قفّتم  یموق  هک  هاگنآ  زین  ؛و  دـش دایز  راگدرورپ  بضغ  مشخ و  دـندرک ، شتـسرپ  تدابع و  ار  هاـم  دیـشروخ و  سوجم ،
تباجا ار  نانآ  ياههتـساوخزا  کی  چـیه  دـنگوس ! ادـخ  هب  دیـشاب ! هاگآ  دـش . نیگمـشخ  تّدـشب  دـنوادخ  دنـشکب ، ار  ناشربمایپ  رتخد 

ار نتفگ  نوعجار ) هیلإ  انا  هللااـنا و  ( ) 4 «. ) دـشاب هدـش  نیگنر  منوخ  هب  ماهرهچ  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  منکیمن 
ص نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 6 «. ) منیبیم دنوادخ  رـضحم  رد  ار  دوخ  نارای  دوخ و  « ؛ ص 244 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 5 . ) دنیوگ عاجرتسا » »

هدیـسر شیاههویم  هتـسویپ و  مه  هب  شیاهرهن  تسا و  هدوشگ  امـش  يور  هب  ار  دوخ  ياـهرد  هک  تسا  تشهب  نیا  ناراوگرزب ! يا  « ؛ 246
نید ادخ و  نید  زا  سپ  دنهدیم ؛ ار  امـش  ندمآ  يهدژم  دنیامـش و  مدقم  راظتنا  رد  هک  دـنیادخ  هار  نادیهـش  ادـخ و  ربمایپ  نیا  و  تسا ؛

تّدج زورما  يدرک  تیاده  يدـش و  تیادـه  هک  ورب  شیپ  « ؛ ص 247 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 7 «. ) دـینک تیامح  هللالوسر  مرح  ربمایپ و 
لتقم مّرقم ، ( 8 «. ) درک مهاوخ  تاقالم  ار  هدنز  دیهش  ادهـشلادیس ، هزمح  درمناوج و  نیحانجلاوذ  رفعج  یـضترم و  یلع  نسح و  ربمایپ و 
كوخ نومیم و  لکـش  هب  هک  یناگدش  تنعل  لثم  دنک  تنعل  ار  وت  نالتاق  دـنادرگن و  رود  ریهز ! يا  ار  وت  دـنوادخ  « ؛ ص 247 نیسحلا ،

«. دیدرگ دودرم  يرگید  زا  هتفریذپ و  یکی  زا  « ؛ 27 هدئام /  ( 9 . ) دندش خسم 

تعاجش يهشیب  ناریش 

گرم هنودرگ  و  دنکیم ... بابک  ار  اهتروص  شیاههلعش  تسا . بوکخیم  نوگلین  نامسآ  رد  نانچمه  دیشروخ  تعاجـش  يهشیب  ناریش 
ولج نوــج » ( . » 1 ...«.) ِهللاِرْکِذ ْنَع  ٌعـَیب  ـالَو  ٌةَراـِجت  ْمِهیْهُلت  ـال  : »... هـک دـیابریم  ار  ینادرم  دـخرچیم ... نازوـس  ياـهگیر  رد  راوهناوـید 

وت نوج ! يا  : - » دیوگیم نیـسح  تسا . يرافغ » رذوبا   » مالغ وا  تسا ، هدروآ  تسد  رود  ياهنیمزرـس  زا  ار  وا  راگزور  تسد  دـیآیم ...
يهرفـس رـس  رب  شمارآ  یتحار و  نارود  رد  نم  دـهدیم - : خـساپ  هلان  اب  نوج » «. » يدازآ وت  نونکا  يدـمآ ؛ ام  لابند  تیفاع  بلط  يارب 

هتخیمآ امـش  نوخ  اب  نم  هایـس  نوخ  ات  موشیمن  ادج  امـش  زا  مسق ! ادخ  هب  هن  منک ...؟ اهر  ار  امـش  هحفص 84 ) یتخـس (  رد  مدوب و  امش 
لاگنچ نوچ  اهریـشمش  و  دزرلیم . تدـش  هب  ییاقیرفآ  ياـهلبط  دـننام  شیاـپ  ریز  نیمز  و  دزادرپیم ... لـیابق  اـب  گـنج  هب  نوج  ددرگ .
ُهْرُشْحا َّمُهَّللَا  : - » دیوگیم درگنیم و  دشوجیم  نوخ  نآ  زا  هک  وا  ياهمخز  هب  نیسح  دنیآیم . دورف  يو  رب  ياهناسفا ، یشحو  تاناویح 

هدید ار  ترضح  نآ  تسا و  ربمایپ  باحصا  زا  يریپ  هک  یلهاک » ثراحنب  سنا   » وا زا  سپ  ( . 2 «.) ٍدَّمَُحم ِلآ  َنَیبَو  هَنَیب  ْفِّرَعَو  ٍدَّمَُحم  َعَم 
هدرک مخ  ار  وا  تماق  راگزور  دیآیم . ولج  هب  هدرک ، تکرـش  رگید  نینوخ  ياهگنج  نینح و  ردـب و  گنج  رد  هدینـش و  ار  شنانخـس  و 

شیاهوربا لامتـسد  اب  و  ددنبیم ... نآ  اب  ار  شاهدـیمخ  رمک  درادیمرب و  رـس  زا  ار  شاهمامع  تسا ... دنمهوکـش  نانچمه  شاهدارا  یلو 
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! خیش يا  دنک  يرازگساپس  وت  زا  دنوادخ  دیرگیم - ... تدش  هب  سپس  دنزیم ... هقلح  شنامشچ  رد  کشا  درگنیم و  وا  هب  نیـسح  ار .
ياههنحـص ناشخرد  ریوصت  وا  مشچ  لباقم  دـیآیم ... ولج  نآ  زا  رتمکحم  هکلب  دالوف  نوچ  یمزع  هتـسهآ و  ياهمدـق  اب  ربمایپ  یباحص 

نانآ ناگداون  نادـنزرف و  اـب  نونکا  هحفـص 85 ) و (  تسا ... هدـمآ  رد  شیامن  هب  دوب ، ربمایپ  باـکر  رد  هک  ناکرـشم  یماـمت  اـب  راـکیپ 
ردـَب و نوخ  وا  رد  لیابق  ِْتمَا .»... ُروُْصنَم  ای  : » هک هتـشگ  زادـنا  نینط  دربن  ياهنادـیم  رد  ادـخلوسر  تالمج  وا  شوگ  رد  و  دـگنجیم ...

رارق كاـخ  يور  رب  شتروـص  دـتفایم و  نیمز  يور  ریپ  یباحـص  هکنیمه  و  دـنوشیم . روهـلمح  يو  هـب  وـس  ره  زا  دـننیبیم ... ار  نـینُح 
له  » دنشونیم و نوخ  اهگیر  دنکیم و  دایرف  نابسا  لعن  تابرض  زا  نابایب  دنزیم . هسوب  ربمایپ  تروص  رب  هک  دنکیم  ساسحا  دریگیم ،

یجاوما اب  تسا ... يراج  تارف  رود . رایسب  ياههتشذگ  دنزادرپیم ... هتشذگ  ياهنوخ  ماقتنا  هب  هناتـسم  لیابق ، و  دنیارـسیم ... دیزم » نم 
ار كانلوه  ياههنحص  دهاوخیمن  دراد ... رارف  دصق  ناباتـش  دیاش  ای  تسانتعایب  دتفایم ، قافتا  نآ  لحاوس  رد  هچنآ  هب  ایوگ  ناشورخ ،

همه تسا ... هدنامن  یقاب  سک  چیه  نیسح  باحصا  زا  دیارسب . ار  نیسح  یگنشت و  ارحص و  يهصق  ایرد  يارب  دهاوخیم  دیاش  ای  دنیبب ...
مـشخ راگزور ، دیآیم ... ولج  ربکا  یلع  تسا ... هدنامن  یقاب  شنادناخ  زج  یـسک  چیه  نیـسح  اب  دـناهتفر ... هدرک و  یظفاحادـخ  يو  اب 
نیـسح ياهکـشا  دنکیم . یظفاحادخ  راهب  ربا  نوچ  نایرگ  هدزمغ و  ینامـشچ  اب  شیوخ  دنزرف  اب  ردـپ  تسا ... هدرک  هریخذ  ار  ناربمایپ 
َْتعَطَق امَک  ٍدْعَـس  َْنبای  َکَمِحَر  ُهللا  َعَطَق  ( » هحفـص 86 دـنزیم ( : دایرف  ناراب  شزیر  ماگنه  رد  نادوان  گـنهآ  هیبش  ییاون  اـب  و  دزیریم .

ذوفن اههزین  اهریـشمش و  يهشیب  هب  ربکایلع  ( . 3 «.) َکِشارَف یلَع  َکَُحبْذـی  ْنَم  َکیَلَع  َّطلَـسَو  ِهللا ...  ِ لوُسَر ْنِم  ِیَتبارَق  ْظَفَْحت  َْملَو  یِمِحَر 
ِساَّنلا ُهَبْـشَا  ْمِهَیِلا  َزََرب  ْدَـقَف  ِمْوَْقلا ، ِءـالُؤه  یلَع  ْدَهْـشا  َّمُهَّللَا  : » درگنیم نامـسآ  هب  دـنکیم ... دـنلب  ار  دوـخ  تروـص  نیـسح  و  دـنکیم ...

رد یلع  دـنزرف  ( . 4 «.) ِضْرَْالا ِتاکََرب  ْمُهْعَْنماَف  َّمُهَّللَا  ِهَیِلا . انْرَظَن  َکـِیبَن  ِۀـیْؤُر  یِلا  انْقَتْـشا  اَذِا  اَّنُکَو  ًاـقِْطنَمَو  ًاـْقلُخَو  ًاـْقلَخ  ٍدَّمَُحم  َکـِلوُسَِرب 
نایامن ربا ، مکارتم  ياههدوت  نیب  هقعاص  عاعش  دننام  شاهنانیگمـشخ  ریـشمش  قرب  یهاگهگ  و  دنکیم ... يورـشیپ  اههزین  مکارتم  لگنج 
بّـصعت دزیخیم ... اـپ  هب  وا  نورد  رد  تیبـصع  ناـفوط  دـهدیم و  تکرح  ار  دوخ  يهزین  ذـقنم » نب  ةُّرم  . » دـعر زا  رپ  ياـهربا  دوشیم ...

یلع دنکـشیم . مهرد  ار  يوبن  رون  دـسج  یـشحو  يهزین  دـشاب . نم  ندرگ  رب  برع  هاـنگ  مناـشنن ، شیازع  هب  ار  شردـپ  رگا  یلهاـج - :
ار وا  یشحو  لیابق  و  تسا ... هدیناشک  اهریـشمش  اههزین و  مکارتم  لگنج  لد  رد  ار  وا  بسا  دریگیم ؛ ار  دوخ  هحفص 87 ) بسا (  ندرگ 

ِهِـسْأَِکب ِیناقَـس  ْدَق  يّدَج  اذه  ِهللاِْدبَع ، ابأ  ُمالَّسلا  یِّنِم  َکیَلَع  : » دشوجیم یلزا  قشع  هراوف  دـننام  ربکا  یلع  تاملک  دـننکیم و  هرـصاحم 
... تسا هدرک  رفس  تسد  رود  هب  رسپ  دسریم ، هدز  تبیـصم  ردپ  هک  یتقو  ( . 5 «.) ًةَروُخْذَم ًاسْأَک  ََکل  َّنِا  ُلوُقی  َوُهَو  اهَدَْعب  ُأمَظَا  ًۀـَبْرَش ال 

. تسا يراـج  نوخ  يوـبن  رکیپ  ياـهمخز  زا  دنتـسه . رادـیدپ  هدرک  چوـک  نارفاـسم  زا  ییاـهناوراک  شنامـشچ  رد  و  رود ... یلیخ  یلیخ 
اهتنایب ياضف  هب  خرس  نوخ  تارطق  دیامنیم ... باترپ  نامـسآ  هب  سپـس  دنکیم و  رپ  تایح  ياههمـشچ  زا  ار  دوخ  تسد  فک  نیـسح 
تیاده دنوشیم ، ّدلوتم  هدنیآ  رد  هک  ار  ییاهناوراک  شیوخ  عاعش  رد  دنیاهوزرآ . ضبن  هک  دوشیم  لیدبت  یناگراتـس  هب  دوریم ... الاب 

رد مامت  تردـق  اـب  ناـنچمه  مچرپ  ( . 6 «.) ِلوُسَّرلا ِۀَـمْرُح  ِكاهْتنا  یلَعَو  ِنمْحَّرلا  یَلَع  مُهَأَرْجَا  ام  اـفَْعلا  َكَدـَْعب  اْینُّدـلا  یَلَع  . - » دـننکیم
نانآ رد  دننکیم ... باریس  ار  اهگیر  دنتسه ... يراج  اهنوخ  نایصع ... شروش ... دنکیم ... هحفص 88 ) مالعا (  ار  بالقنا  تسا ... زازتها 

!؟ دورب هار  نیمز  يور  رب  هام  هک  دیاهدید  ایآ  . - دنکیمن كرد  ار  نآ  سک  چیه  هک  دنزاسیم  رشتنم  نآ  رد  ار  يرارـسا  دنمدیم و  حور 
شمارآ اب  تسا . هدیسرن  غولب  نس  هب  زونه  هک  یناوج  دنیبیم ... ار  نسحلانب » مساق   » هک یلاح  رد  دیوگیم  نانک  اوجن  یتفگش  اب  خیرات 

رد شخرچ  هب  اوه  رد  ار  ریشمش  تسا ... يریشمش  وا  تسار  تسد  رد  تسا . هدیشوپ  یشفک  راولش و  نهاریپ و  درادیمرب ... ماگ  یصاخ 
ار نآ  ات  دوشیم  مخ  دوشیم . زاب  شپچ  شفک  دـنب  تسا . رابتعایب  ناشیاهدـنگوس  هک  نانآ  اب  دـگنجیم ... ناراکبیرف  اـب  تسا . هدروآ 
وا رب  نانک  هلهل  یتفـص ، گس  دنخرچیم . وا  درگ  رب  هرفرف  نوچ  دناهدروآ و  رد  دوخ  يهرـصاحم  رد  ار  وا  هک  یلیابق  هب  انتعایب  ددـنبب ...

دناهتفرگ رب  رد  ار  وا  هک  دارفا  نیمه  اـیآ  یهاوـخیم ؟ هچ  ناوـجون  نـیا  زا  درادیم - : زاـب  مادـقا  نـیا  زا  ار  وا  يرگید  دروآیم و  هـلمح 
ینافوط نیسح  ناج ! ومع  دوشیم - . تمسق  ود  هام  دیآیم و  دورف  تیانج  ریـشمش  کی  و  دروآ . رد  ياپ  زا  ار  وا  دیاب  دنتـسین - ؟ یفاک 
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هحفص دبوکیم ( . مشخ  اب  هتخیمآ  يریـشمش  شردارب  دنزرف  لتاق  رب  تعرـس  هب  تسا . شتآ  نآ  رد  هک  ینافوط  دنکیم ... اپ  هب  رگناریو 
مگ اجنامه  دریگیم و  رارق  نابـسا  مس  ریز  شاهشال  سپ  دناهرب ؛ گرم  زا  ار  وا  دهاوخیم  رکـشل  و  دشکیم . دایرف  درد  زا  لتاق  و  ( 89

ْمُهُمْصَخ َكُولَتَق . ٍموَِقل  ًادُْعب  : - » دتسیایم دیهش  ناوجون  رکیپ  رانک  نیسح  دنوشیم . دوبان  شدوخ  نوچ  زین  وا  چوپ  ياهوزرآ  دوشیم و 
دـیابریم و ار  ناوراـک  گرم  ( . - 7 «.) َکُعَْفنی َُّمث ال  َکـُبیِجی  َْوا  َکـُبیِجی  ـالَف  ُهوُعْدـَت  ْنَا  َکِّمَع  یلَع  ِهللاَو -  َّزَع -  َكُّدَـج . ِۀَـمایِْقلا  َمْوی 

هارمه دـناهدومن . چوک  رون  زا  رپ  ناهج  هب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  یتوسان  رکیپ  هک  فافـش  ییاهناج  دـننکیم ... جورع  نامـسآ  هب  نارفاسم 
زا ییوناب  نینبلاُما »  » شردام و  نسحلاوبا »  » شردپ دنناوخیم . لضفلاوبا »  » ار وا  هک  يدرم  تسا . هدـنامن  یقاب  رادـملع  زج  یـسک  نیـسح 
رد دناتـسیم . ار  نمـشد  ناـج  هک  ناّرب  يریـشمش  وا  تسار  تسد  رد  تسا و  زازتـها  رد  وا  پچ  تسد  رد  مچرپ  تـسا . برع  ناـعاجش 

تکرح هب  ار  نآ  وـس  ره  زا  داـب  هک  یتـشک  ناـبداب  دـننام  دـنرگنیم ... مچرپ  هب  دـنرگ ... هراـظن  اـههمیخ  يوـس  نآ  زا  ینامـشچ  اـجنآ 
هدرک هرصاحم  اههزین  زا  یلگنج  ار  تارف  دنیارسیم و  بآ  دورـس  دنزوسیم و  یگنـشت  زا  هک  ییاههنیـس  هحفـص 90 ) تسا ( . هدروآرد 

!... شطعلا دـیوگیم : هک  دونـشیم  ار  یکدوـک  داـیرف  اـی  رتـخد  يهلاـن  يادـص  هک  یتـقو  ددرگیم  رجفنم  مشخ  زا  لـضفلاوبا  و  تـسا .
... دریگیم تقبس  تسا  هدنام  اهنت  هک  شردارب  زا  رادمچرپ  درادن . دوجو  درادنپیم ، بآ  ار  نآ  هنشت  هک  بارس  زج  يزیچ  و  شطعلا ...!
زا ماهنیس  دیوگیم - : تسا  هدش  باتیب  مشخ  زا  هک  لضفلاوبا  ینم . رادمچرپ  وت  ردارب ! درگنیم - . ینامـسآ  ینابرق  نیرخآ  هب  نیـسح 
بآ ناـکدوک  يارب  سپ  تسین ، نیا  زا  ریغ  یهار  چـیه  تسا و  نینچ  رگا  مریگب - . ماـقتنا  مهاوـخیم  تسا و  هدـش  گـنت  ناـقفانم  نـیا 
ُْهنِم ُرَّجَفَتی  اَمل  ِةَراجِْحلا  َنِم  َّنِاَو  ... »... دنرتتخس گنس  زا  هک  یتخـس  ياهلد  يوس  هب  دنکیم ... تکرح  لیابق  يوس  هب  لضفلاوبا  روایب .

شنارـسمه نادنزرف و  کنیا  دیتشک و  ار  شنادناخ  باحـصا و  تسادـخلوسر ... يهداون  نیـسح  نیا  دعـس ! رـسپ  يا  ( . - 8 ...«.) ُراْهنَالا
دنه ای  مور  يوس  هب  دیراذگب  دـیوگیم : لاح  نیع  رد  تسا و  هدـنازوس  ار  نانآ  بلق  یگنـشت  دـیهدب ... بآ  نانآ  هب  سپ  دنتـسه ؛ هنـشت 
رگا بارتوبا ! رـسپ  يا  دیوگیم - : ناطیـش  يهلان  هب  هیبش  ییادص  اب  صربا ، هحفـص 91 ) مراذگب ( . امـش  يارب  ار  قارع  زاجح و  مورب و 

نویـش ناکدوک  دینک . تعیب  دیزی  اب  هکنیا  رگم  داد ... میهاوخن  امـش  هب  بآ  يهرطق  کی  دریگ ، رارق  ام  تسد  رد  دشاب و  بآ  نیمز  مامت 
الاب و نآ  جاوما  و  تسا ... يراج  تارف  و  شطعلا ...! شطعلا ...! دننزیم : دایرف  هدرمژپ  ياهبل  دنهدیم ... رس  هلان  هنـشت  ياهبلق  دننکیم ...

تالمج وا  شوگ  رد  هداهن ، شود  يور  رب  ار  کشم  درپیم ... بسا  يور  رب  رادمچرپ  ییارحـص . ياهرام  مکـش  دننام  دنوریم ... نییاپ 
تارف تمـس  هب  لـضفلاوبا  ( . 9 «.) ِءاـْملا َنِم  اُوؤرَت  ِءامِّدـلا ، َنِم  َفوـیُّسلاوُّوَر  : » دوـب هتفگ  هک  تسا  زادـنا  نـینط  تارف  لـحاس  رد  شردـپ 

. دـنزیرگیم خـلت  گرم  زا  ایوگ  دـننکیم ... رارف  ناساره  وا  لباقم  زا  لیابق  نادرم  ریـشمش ... ریت و  زا  یناراـب  ناـیم  رد  دـنکیم ، تکرح 
ناگژم دننام  هک  یناتسلخن  قامعا  رد  دشاب ... هتـشاد  یـساره  دناهتفرگ  رظن  ریز  ار  وا  هک  رفن  نارازه  زا  هکنآیب  دفاکـشیم  ار  هار  هراوس 

ياههخاش دشاپیم ... الاب  هب  بآ  تارطق  دنزیم . بآ  هب  ار  دوخ  بسا  لضفلاوبا  دنکیم . يورشیپ  دناهدز  رود  ار  تارف  لحاس  نایروح ،
وا ياهمدق  ریز  بآ  دناهدمآ . دجو  هب  دیـسر  دهاوخ  تبث  هب  هنادواج  هدنیآ ، رد  هک  یتلوصو  تعاجـش  زا  ایوگ  هدـمآرد ، زازتها  هب  لخن 

هحفـص 92) کیدزن (  یگنـشت  زا  هک  ار  ییاهبلق  دروآیم  دای  هب  یلو  ... درادیمرب بآ  زا  یفک  هنـشت ، يهراوس  دراد و  نایرج  نانز  جوم 
رپ ار  کشَم  ( . 10) ِینوُکَت ْنَا  ِْتنُک  ُهَدَْعب ال  َو  ِینوُه  ِنیَـسُْحلا  ِدَْعب  ْنِم  ُسْفَن ! ای  دزیریم : بآ  يور  رب  ار  بآ  وا  و  دـنوش . هراپ  هراپ  تسا 
رد دـندنبیم  وا  يور  هب  ار  تشگزاب  هار  لـیابق  . دـنکیم تکرح  اـههمیخ  تمـس  هب  دـهجیم و  شیوخ  بسا  تشپ  رب  دـنکیم و  بآ  زا 
ِذِا َتْوَْملا  ُبَهْرَا  ال  دیارـسیم : نینچ  دـنیرفآیم و  هسامح  هراوس ، تسا . هدروآ  رد  مشخ  هب  ار  ناـنآ  بآ  زا  رپ  کـشم  ندـید  هک  یلاـح 

َمْوـی َّرَّشلا  ُفاـخَا  ـالَو  اـقَّسلِاب  وُدـْغَا  ُساَّبَْعلا  اـَنَا  ّینِا  یقَو  ِرْهُّطلا  یَفَطـْـصُْملا  ِْطبـِِـسل  یـِـسْفَن  یَقل  ِتیلاـصَْملا  ِیف  يِراُوا  یَّتَـح  اـقز  ُتْوَْـملا 
هب مجلمنبا »  » زا هک  تسا  يریـشمش  وا  تسد  رد  و  دوشیم ... ناهنپ  یلخن  تشپ  ددنبیم و  راک  هب  ياهلیح  لیابق  زا  يدرم  ( . 11) یقَْتلُْملا

ینیمی ُمتْعَطَق  ْنِا  ِهللاَو  هحفص 93 ) دنکیم ( : عطق  یلخن  رانک  رد  ار  وا  تسار  تسد  دیآیم و  دورف  ناهگان  رکم ، ریشمش  تسا . هدرب  ثرا 
بآ ندیناسر  يو  يوزرآ  دفاکشیم . ار  هار  لضفلاوبا  ( . 12) ِنیِمَْالا ِرِهاّطلا  ِیبّنلا  ِلْجَن  ِنیقْیلا  ِقِداص  ٍماِما  ْنَعَو  ینیِد  ْنَع  ًاَدبأ  یِماُحا  ّینِا 
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دنلب یلخن  تشپ  زا  يرگید  گـنرین  ریـشمش  دـنراد . ار  یناراـب  لـصف  يوزرآ  دـناهدش و  باـتیب  شطع  زا  هک  تسا  ياهنـشت  ياـهبلق  هب 
ار هار  ریـشمش  ریت و  ناراب  ناـیم  رد  لـضفلاوبا  و  يولع ... ریـشمش  نآ  زا  لـبق  دـتفایم و  مچرپ  دـنکیم . عطق  ار  وا  پچ  تسد  دوشیم و 
درادن و ار  همیخ  هب  نتشگرب  روش  هدش  عطق  شتسد  ود  هک  يراوس  دزیریم . بآ  دنکیم و  هراپ  ار  کشم  يریت  هک  هاگنآ  ات  دفاکشیم 

يهدژم هک  ییادص  دفاکـشیم و  ار  وا  رـس  دبوکیم و  وا  قرف  رب  دومع  اب  تسین  درم  هک  يدرم  دـناهدش و  عمج  وا  درگ  راوهناوید  لیابق ،
ربـخ ار  ناـفوط  ندـیزو  هک  ییادـص  اـههمیخ ، ناـیم  زا  و  ( . 13 «.) ِهللاِدـْبَعابَا ای  ُمالَّسلا  یّنِم  َکـیَلَع  : » دزیخیمرب دـهدیم  ار  هدـنیآ  حـلص 

ار نخـس  نیمه  نانکهیرگ  زین  نیـسح  ( . 14 «.) َكَدَْعب انَتَعیَـضاو  : » دنهدیم رـس  هلان  نارتخد  نانز و  بنیز و  دـسریم : شوگ  هب  دـهدیم 
(2 «. ) تسا هدرکن  لفاغ  ادـخ  دای  زا  ار  نانآ  شورف ، دـیرخ و  تراجت و  « ؛ 37/ رون ( 1 ( ) هحفص 94 َكَدَْعب ( .» انَتَعیَـضاو  : » دنکیم رارکت 
، مّرقم ( 3 . ) اـمرفب کـیدزن  ربماـیپ  لآ  تـلزنم  هـب  ار  وا  تـلزنم  نادرگ و  روحـشم  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  اـب  ار  وا  ایادـخ !
ار ربمایپ  اب  نم  تبارق  يدرب و  نیب  زا  ارم  ناشیوخ  هکنانچ  دزاس  دوباـن  ار  وت  ناـشیوخ  دـنوادخ  دعـس ، رمع  يا  « ؛ ص 257 نیسحلالتقم ،
ص 257؛ نیسحلا ، لتقم  مّرقم ، ( 4 «. ) دنک ادج  نت  زا  ترتسب  رد  ار  وت  رس  هک  دنادرگ  طلسم  وت  رب  ار  یـسک  دنوادخ  و  یتفرگ ... هدیدان 
تریس و تروص و  ظاحل  زا  دمحم  تربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  دنکیم  تکرح  یناوج  نانآ  يوس  هب  شاب ! موق  نیا  دهاش  ادنوادخ ! »

!«. رادزاب موق  نیا  زا  ار  نیمز  تاکرب  ادنوادخ ! میتسیرگنیم . وا  يهرهچ  هب  میدوب ، تربمایپ  ترایز  قاتشم  هاگره  ام  تسا و  نتفگ  نخس 
هنـشت زگره  هک  درک  باریـس  دوخ  ماـج  زا  ارم  ادـخلوسر  مدـج  کـنیا  هللادـبعابا ! يا  ظفاحادـخ  « ؛ ص 260 نیــسحلالتقم ، مّرقم ، ( 5)

هچ ایند  رس  رب  كاخ  وت  زا  دعب  « ؛ ص 260 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 6 «. ) تسا هتشاد  هگن  وت  يارب  مه  ماج  کی  هک  دیوگیم  دش و  مهاوخن 
تمحر زا  داـب  رود  «؛ ص 265 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 7 !«. ) دـنکابیب يرَج و  لوسر  تمرح  کـته  رب  ناـمحر و  دـنوادخ  رب  ناـنیا  ردـق 

کمک هب  ار  وا  وت  هک  تیومع  رب  تسا  راوشد  دنگوس  ادخ  هب  تسا . نانآ  نمشد  تمایق ، يادرف  وت  ّدج  دنتـشک ! ار  وت  هک  یموق  دنوادخ 
«. دوشیم يراج  بآ  ياهرهن  اهگنـس  زا  یخرب  زا  « ؛ 74/ هرقب ( 8 «. ) دشاب هدیافیب  شخـساپ  ای  دهدب و  خساپ  وت  هب  دـناوتن  یلو  یناوخارف ،
زا سپ  (! ساـبع  ) سفن يا  « ؛ ص 268 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 10 «. ) دیماشایب بآ  دیناوتب  ات  دـینک  باریـس  نوخ  زا  ار  ناتیاهریـشمش  ( » 9)
نم يورب  ورگرم  هک  هاـگنآ  مـسارهیمن  گرم  زا  « ؛ ص 268 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 11 «. ) ینامب هدـنز  هک  هاوخن  وش و  راوخ  نیـسح ،

سابع نم  ددرگ ! ربمایپ  كاپ  يهداون  يادـف  نم  ناج  مدرگ . روهطوغ  موشیم  هجاوم  نآ  اب  هک  روآدرد  ثداوح  رد  هک  هاـگنآ  اـت  تسا .
تـسد رگا  مسق ! ادخ  هب  « ؛ ص 269 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 12 «. ) مرادـن یـساره  دربن ، زور  ثداوح  زا  مدرگیمرب و  کشم  اب  هک  متـسه 

(13 «. ) منکیم تیامح  تسا ، قداص  نیقی  ياراد  هک  نیما  ربمایپ  كاپ  دـنزرف  میاوشیپ ، ماما و  منید و  زا  هراومه  دـیدرک ، عطق  ار  متـسار 
«. وت زا  دعب  يرواییب  زا  هآ ! ( » 14 !«. ) هللادبعابا يا  ظفاحادخ 

لیحر ياوآ 

اهگیر تمس  هب  ار  دوخ  غورفرپ  نامشچ  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ادخلوسر  يهداون  نیرخآ  تسا ... هدیسر  ارف  نتفر  تقو  لیحر  ياوآ 
درم نیرخآ  هب  رابهودـنا  ینامـشچ  دـناهدش ... جراخ  اههمیخ  نایم  زا  ناکدوک  ناوناب و  تسا . هدروآرد  تکرح  هب  تسد  رود  ياهقفا  ات 
ْنَع ٍّباذ  ْنِم  ْلَه  : » دهدیم رارق  بطاخم  ار  تیناسنا  خیرات و  دنزیم ... دایرف  دنلب  يادص  اب  نیسح  وزرآ . يهتشر  نیرخآ  هب  دنرگنیم ...

مأوت کشا  اب  و  دزیمآیم ... مهرد  ناوناب  ناکدوک و  هیرگ  هلاـن و  اـب  وا  يادـص  و  ( . 1 «.) انِیف َهللا   ُ فاخی ٍدّـحَُوم  ْنِم  ْلَـه  ِهللا ؟  ِ لوُسَر ِمَرَح 
رب دناشکیم ... نادیم  يوس  هحفص 95 ) هب (  ار  شریـشمش  دوخ و  دزیخیم ... اپب  دربیم  جنر  يرامیب  زا  هک  یناوج  اهنوخ . اب  ددرگیم ...

َُولَْخت اّلَِئل  ِهیـِسبِْحا  : » دـیوگیم شرهاوخ  هب  نیـسح  تسا . هدرک  هریخذ  يرگید  زور  يارب  ار  وا  شردـپ  هک  یناوج  دـهدیم ... هیکت  اـصع 
ياهعجاف زا  تسا . هتسشن  هتسکش  ياهبلق  رب  تسا ... هدمآرد  زاورپ  هب  ناغالک  دننام  اههمیخ  رد  هودنا  ( . 2 «.) ٍدَّمَُحم ِلآ  ِلْسَن  ْنِم  ُضْرَْالا 

اهگیر رب  دیـشروخ  نیمز ... اب  یظفاحادـخ  دتـسیایم ... یظفاحادـخ  يارب  نیـسح  دـهدیم . ربخ  داتفا  دـهاوخ  قافتا  يدوزب  هک  كانلوه 
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هتـساخرب اوه  هب  يدابدرگ  دناهتـشذگ ... ياهنوخ  ماقتنایپ  رد  یـشحو  لیابق  و  دراد ... رارف  دصق  تسا ... يراج  تارف  و  درابیم ... شتآ 
رب رد  جورع  يابیز  يادر  نیسح  و  دراد . رفـس  هب  قشع  دونـشیم . چوک  يادن  دوخ  نورد  زا  دوریم ... اهتـسد  رود  هب  ناود  ناود  تسا ...
وا ندید  زا  لیابق  دنکیم . لمح  دوخ  اب  ار  وا  ریـشمش  و  دراد ... نت  رب  ربمایپ  يابع  هتـشاذگ ، رـس  رب  لگ  گنر  هب  ياهمامع  تسا ... هدرک 
. ) دنزیم قرب  گرزب  ینوخیبش  راظتنا  رد  نانآ  نامـشچ  تسا ... هدیـشک  هلعـش  ماقتنا ، ِشتآ  نانآ  نورد  رد  دـناهدش ... دوخ  یب  دوخ  زا 

هاتوک یسابل  وا  يارب  دشوپب . دوخ  سابل  ریز  رد  ات  دشاب  هتشادن  یتبغر  نآ  هب  سک  چیه  هک  دنکیم  بلط  ار  ياهماج  نیسح  هحفص 96 )
هراپ شریـشمش  اب  ار  نآ  هدرک  باختنا  هنهک  ياهماـج  تسا . ّتلذ  ساـبل  زا  نیا  دـنکفایم - . رود  هب  ار  نآ  ریـشمش  يهبل  اـب  دـنروآیم ،

ناکدوک و اب  وا  و  دناهدش ... هدامآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادخلوسر  يهداون  نیرخآ  نتـشک  يارب  لیابق  دـشوپیم . شیاهـسابل  ریز  هدومن ،
ًادُْعب : » دیوگیم ترسح  يور  زا  یگتسهآ  هب  دسوبیم و  ار  وا  دریگیم و  شوغآ  رد  ار  شراوخریش  كدوک  دنکیم . یظفاحادخ  ناوناب 
جوم تارف  هک  یلاح  رد  دنتسه ... بآ  ياهرطق  يوجتسج  رد  وا  کچوک  ياهبل  ( . 3 «.) ْمُهَمْصَخ یفَطْصُْملا  َكُّدَج  َناک  اذِا  ِمْوَْقلا  ِءالُؤِهل 

بآ ياهرطق  ایآ  ٍءام ؛؟ ُةَرْطَق  الَا  : » دربیم ولج  ار  شاهنشت  كدوک  نیسح  تسا . تکرح  رد  ناشورخ  يرام  نوچ  نابایب  طسو  رد  دنزیم .
نوریب قادـنق  زا  ار  دوخ  کـچوک  تسد  كدوـک  دوـشیم . اـهر  تسا ، حـبذ  ماـیپ  لـماح  نآ  ناـکیپ  هک  یگنرین  ریت  و  درادـن .»؟ دوـجو 
يهنیس فافش ، ياهنوخ  هحفـص 97 ) دراد ( . ییاهـشسرپ  تیرـشب  خیرات و  زا  تسا ... زارد  نانچمه  شتـسد  یتسه  نایاپ  ات  و  دروآیم .

نامـسآ هب  نوخ  لسلـسم  دشاپیم . نامـسآ  هب  و  دنکیم ... رپ  خرـس  نوخ  يهراوف  زا  ار  دوخ  تسد  فک  ردـپ  دریگیم ... ارف  ار  نیـسح 
ُهَّن َا  ِیب  َلَزَن  ام  َنَّوَه  : » دیوگیم هتـسهآ  نیـسح  دبوکیم ، مهرد  ار  نیمز  نیناوق  دنکیم ... هراپ  ار  تسد  رود  ياههدرپ  دـنکیم ... دوعص 
هب ناگتشرف  زا  یهورگ  ( . 4 «.) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َِکلوُسَِرب  ِساَّنلا  َهَبْـشَا  اُولَتَق  ٍمْوَق  یلَع  ُدِهاّشلا  َْتنَا  َّمُهَّللَا  یلاعت ... ِهللا   ِ نیَِعب

نوچ نیسح  ( . 5 «. ) ۀَّنَْجلا ِیف  ًاعِـضُْرم  َُهل  َّنِاَف  ُنیَـسُح ! ای  ُهْعَد  . - » دـننکیم لـمح  ار  تشهب  يوب  شیوخ  ياـهلاب  رد  دـناهدمآرد ... زاورپ 
ياهوزرآ هک  دعس  رـسپ  ( . 6) ینَْثنَا َّالَا  ُتَیلآ  ِیلَع  ُْنب  ُنیَسُْحلا  اَنَا  تسا : هدش  روهلمح  لیابق  تمـس  هب  دوخ  ریـشمش  اب  نیگمـشخ  ینافوط 

روهلمح وا  هب  وس  ره  زا  تسا . برع  يهدنـشک  دنزرف  نیا  تسا ... بلاطیبا  نب  یلع  دنزرف  نیا  دنزیم - : دایرف  دنیبیم  هتفر  دابرب  ار  دوخ 
يهداون دننکفایم . هلصاف  اههمیخ  وا و  نیب  دنهدیم و  رارق  فده  ار  هحفص 98 ) وا (  ریت  نارازه  اب  دنروآیم و  موجه  وا  رب  لیابق  دیوش .

یِلا اوُعِجْراَو  ْمُکاْینُد  ِیف  ًارارْحَا  اُونوُکَف  َداعَْملا  َنُوفاَخت  ُْمْتنُکَو ال  ٌنید  ْمَُکل  ْنُکی  َْمل  ْنِا  َنایْفُـس ! ِیبَا  ِلآ  ۀَعیِـش  ای  : »... دـنزیم داـیرف  ربماـیپ 
َّنِهیَلَع َسَیل  ُءاسِّنلاَو  ْمُُکِلتاُقا  يذَّلا  اَنَا  « - !؟ ییوگیم هچ  همطاف  رسپ  يا  دنزیم : دایرف  صربا  ( . 7 «.) َنوُمُعْزَت امَک  ًابَرَع  ُْمْتنُک  ْنِا  ْمُِکباسْحَا 

بل هنشت  نیسح  دنوشیم ... روهلمح  وا  تمس  هب  لیابق  و  بوخ ! رایـسب  ( . - 8 «.) ًایَح ُْتمُد  ام  یمَرَِحل  ِضُّرَعَّتلا  ِنَع  ْمُکَتاتِع  اوُعَْنماَف  ٌحاـنُج 
يدـیدش یگنـشت  ساسحا  دـنکیم . ورد  ار  رفک  لها  ياهرـس  دـنکیم ... تمواقم  دـگنجیم ... دـنکیم ... رود  دوخ  زا  ار  تنایخ  جاوما 

نآ زا  نیمز  يور  تاناویح  دشاپیم و  لحاس  رب  ار  دوخ  ياهبآ  تارف  تسا ... رتشیب  ای  رفن  رازه  راهچ  يهرـصاحم  رد  تارف  و  دیامنیم ...
... دنکیم تکرح  تارف  رهن  تمس  هب  راونافوط  نیسح  تسا . بآ  هعرج  کی  هنشت  ربمایپ  يهداون  نیرخآ  هک  یلاح  رد  ... دنیوجیم هرهب 

نادنزرف و هک  ار  یـسک  مدیدن  زگره  نم  دیوگیم : ثوغینبا »  » مان هب  لیابق  دارفا  زا  یکی  هحفص 99 ) درادیمرب ( . هار  رس  زا  ار  نادرمان 
هب وا  هار  رـس  زا  لیابق  و  دـشاب ... هتـشاد  يرادـیاپ  سفن و  هب  نانیمطا  بلق و  تّوق  نینچ  نیا  یلو  دنـشاب ، هدـش  هتـشک  شنارای  نادـناخ و 

و دـناسریم ... تارف  هب  ار  دوخ  دروآیمرد ... وناز  هب  ار  لیابق  نیـسح  درادـن . نداتـسیا  ناوت  وا  لباقم  رد  سک  چـیه  دـنوریم و  يرانک 
... دنکیم ساسحا  ار  بآ  ياکنخ  بسا ، دنشخردیم . دیـشروخ  وترپ  رد  اهجوم  دنزیم ... تارف  شورخرپ  بآ  هب  ار  دوخ  نیـسح  بسا 

ربمایپ نابسا  زا  هک  دوخ  بسا  هب  تسا  هدش  طلسم  تارف  رب  نونکا  هک  نیسح  دوش . باریـس  ات  دشونب ... بآ  ات  دروآیم  دورف  ار  دوخ  رس 
زا دنکیم ... دنلب  ار  دوخ  رس  بسا  مشونیمن . زین  نم  یشونن  بآ  وت  ات  ماهنـشت و  زین  نم  ياهنـشت و  وت  دیوگیم : دنکیم و  باطخ  تسا 
: - دنزیم ادص  لیابق  زا  يدرم  دریگرب . بآ  زا  یفک  ات  دنکیم  زارد  ار  دوخ  تسد  نیـسح  دنکیم . يراددوخ  ماما  زا  لبق  بآ  ندیـشون 

اههمیخ تمـس  هب  دزیریم و  ار  بآ  ادـخلوسر  يهداوـن  دـناهدرک ؟ هلمح  اـههمیخ  هب  هک  یلاـح  رد  يربیم  تّذـل  بآ  ندیـشون  زا  اـیآ 
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وا نماد  هب  دـنوشیم ... عـمج  وا  درگ  ناوناـب  ناـکدوک و  تـسا . هتـشگرب  وزرآ  دـنوشیم ، هـتخورفارب  ناـساره  ياـههرهچ  ددرگیمرب ...
شاهداوناخ اب  دوریم . رفـس  هحفـص 100 ) هب (  دیـشروخ  هارمه  نیـسح  تسا و  هدرک  نهپ  لاـب  بورغ  تمـس  هب  دیـشروخ  دـناهتخیوآ .

الب يارب  دناوخیم - . نانآ  رب  ار  راگزور  رتفد  زا  رطس  دنچ  دزاسیم و  نایامن  ار  ادرف  يایند  زا  ياهنحص  نانآ  يارب  دنکیم . یظفاحادخ 
هب متخ  ار  امش  راک  نایاپ  دهدیم و  تاجن  نانمـشد  رـش  زا  ار  امـش  تسامـش و  رادهگن  یماح و  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  و  دیـشاب ! هدامآ 

هلگ و سپ  داد . دهاوخ  امش  هب  ار  اهتمارک  اهتمعن و  عاونا  الب  نیا  لباقم  رد  دنکیم و  تازاجم  باذع  عاونا  اب  ار  امش  نمـشد  هدومن ، ریخ 
وا تسا ... هدرکن  یظفاحادخ  زونه  وا  اب  دهدیم ... شزاون  ار  هنیکس  شرتخد  دهاکب . امش  تلزنم  زا  هک  دییوگن  ینخس  دینکن و  تیاکش 
هک لیابق  زا  يدرم  تسا . هتفرورف  تریح  هب  شردپ  زیگناتفگـش  راک  زا  تسادخ ؛ هب  هجوت  رکفت و  رد  قرغ  هک  دنیبیم  همیخ  رد  اهنت  ار 

نیگآرهز ياهریت  لیابق  دینک . هلمح  وا  رب  دشابیم  شاهداوناخ  مرگرـس  ات  دنزیم - : دایرف  تسا ، نیـسح  رکیپ  يور  زا  روبع  يوزرآ  رد 
هب ناوناب  دننیـشنیم ... ناوناب  دـنلب  سابل  رب  راخ  نانوچ  و  دـننکیم ... روبع  اههمیخ  يهدرپ  زا  هک  ییاـهریت  دـنهنیم . ناـمک  يهّلچ  رد  ار 

ریدقت تسد  هک  ياهراوس  دش ؟ دهاوخ  هچ  ربمایپ  يهداون  نیرخآ  تسا ... هدش  هریخ  نیـسح  يوس  هب  اهمـشچ  دـنوریم ... اههمیخ  لخاد 
هب دودیم ... نانز  سفن  خیرات  دـنکیم . هلمح  و  تسا . هدرک  زاغآ  ار  سوکعم  شرامـش  تسا ... هدـناشک  اجنیا  هب  برعلاةریزج  زا  ار  وا 

طسو رد  خیرات  و  دنکیم ... ریـس  رود  ياهقفا  رد  دریگیم ... هحفص 101 ) تقبس (  خیرات  زا  نیـسح  و  دزیوآیم ... نیـسح  بسا  باکر 
تسا و هتفرگ  ندـیراب  وا  تمـس  هب  وس  ره  زا  ریت  ناراب  دـننکیم و  رارف  ناساره  وا  لباقم  زا  لیابق  دتـسیایم . نادرگرـس  ياـهگیر  جاوما 

دـسج زا  زاورپ  دصق  گرزب ... حور  دراذگیم . ماگ  خیرات  رب  دنکـشیم ... ار  نامز  ياهراوید  تسا ... هدروآرد  وناز  هب  ار  گرم  نیـسح 
زا دراد ... رارف  دصق  تارف  دزاسیم ... باریـس  ار  بهتلم  هتخورفارب و  ياهگیر  دشوجیم و  هراوف  نوچ  اهمخز  زا  نوخ  دراد ... ار  نینوخ 
ات دیشون  یهاوخن  ار  نآ  زا  ياهرطق  تساهرام ؟ يهنیس  نوچ  هک  ار  تارف  ینیبیمن  ایآ  نیـسح ! يا  دزرویم - . لخب  بآ  ياهرطق  يادها 
هب اهنت  ِدرم  نآ  ياون  دشوجیم . وا  دنلب  یناشیپ  زا  نوخ  دشکیم و  نوریب  ار  ریت  دنزیم . وا  یناشیپ  هب  يریت  فوتحلاوبا »  » و يریمب . هنـشت 

ِضْرَْالا ِهْجَو  یلَع  ْرَذـَت  الَو  ًادَدـَب  ْمُْهُلْتقاَو  ًادَدَـع  ْمِهِـصْحَا  َّمُهَّللَا  ِةاصُْعلا  ِءالُؤه  َكِدابِع  ْنِم  ِهِیف  اَنَا  اـم  يَرت  َکَّنِا  َّمُهَّللَا  : » دزیخیمرب نامـسآ 
دیدرک راتفردـب  ردـقچ  راکبان ! تّما  يا  : - » دـنزیم دایرف  دـنلب  يادـص  اب  سپـس  هحفــص 102 ) ( . ) 9 «.) ًادـَبَا ْمَُهل  ْرِفْغَت  الَو  ًادَـحَا  ْمُْهنِم 

رب رگید  تیانج  ره  ماجنا  نم  نتشک  اب  هکلب  تشاد ؛ دیهاوخن  هگن  ار  یـسک  تمرح  نم  زا  سپ  امـش  هک  دینادب  ربمغیپ . نادناخ  يهرابرد 
دریگب ياهنوگ  هب  امش  زا  ارم  ماقتنا  سپـس  درادب ؛ یمارگ  تداهـش  اب  ارم  دنوادخ  هک  مراد  وزرآ  دنگوس ! ادخ  هب  دش . دهاوخ  ناسآ  امش 

مه ناج  هب  ار  امـش  « - ؟ دریگیم ام  زا  ار  وت  ماقتنا  هنوگچ  همطاف ! رـسپ  يا  دشکیم - : ياهزوز  لیابق  نایم  زا  یگرگ  دیوشن .» هجوتم  هک 
هک یناوارف  ياهنوخ  تسا ... يراج  نوخ  هتسکش  مهرد  رکیپ  زا  دزاسیم .» دراو  امش  رب  تخس  یباذع  دزیریم و  ار  ناتنوخ  دزادنایم و 

باترپ یگنس  تفـص ، گس  لیابق  زا  يدرم  سپ  دنک . تحارتسا  یمک  ات  دتـسیایم  ربمایپ  يهداون  تسا . هتخاس  نیگنر  ار  نیمز  يهرهچ 
بلق رد  ریت  دیآیم . ياهبعش  هس  ریت  هک  دنک  كاپ  نیبج  زا  ار  نوخ  شاهماج  اب  دهاوخیم  نیسح  دهجیم . وا  یناشیپ  زا  نوخ  دنکیم و 
هللااب هللا و  مسب  : - » دشکیم یهآ  نیسح  شمارآ . ناهج  هب  چوک  زاغآ  جنر ... نایاپ  تسا ... نایاپ  نیا  دریگیم ... ياج  نیـسح  دننام  هوک 

وا زج  هک  دنشکیم  ار  يدرم  اهنیا  هک  ینادیم  وت  ادنوادخ ! : » دیوگیم عرضت  اب  هدومن  نامسآ  تمس  هب  ور  سپس  هللا .» لوسر  ۀلم  یلعو 
تـشپ زا  یعفا  نوچ  ریت  نآ  ياهرـس  دنیـشنیم ... روجنر  رکیپ  رد  يریت  تسین .» ربمایپ  رتخد  دـنزرف  نیمز  يور  رد  هحفص 103 ) یسک ( 
ناراـب ماـگنه  رد  نادواـن  يهمزمز  هب  هیبـش  ییادـص  نوخ  شزیر  زا  تّدـش . هب  تسا ... هدرک  ناروف  تدـش  هب  نوخ  و  دـناهدمآ ... نوریب 

تسا ناسآ  : - » دیوگیم دشاپیم و  نامسآ  يوس  هب  تسا و  هتخاس  رپ  هزات  خرس  نوخ  زا  ار  دوخ  تسد  فک  ود  نیسح  تسا . هتساخرب 
نیگنر ار  ناگراتس  دننکیم ... رفـس  كالفا  ملاع  هب  دننام  هراوف  خرـس  ياهنوخ  تسا .» دنوادخ  رـضحم  رد  هک  ارچ  نم ، رب  اهتبیـصم  نیا 

رد دلامیم  دوخ  نساحم  تروص و  هب  دزاسیمرپ و  نوخ  زا  ار  دوخ  تسد  ود  نیـسح  رگید ، راب  دننکیم . نوگلگ  ار  قافآ  دـنزاسیم ...
هتفر شندـب  زا  هک  يدایز  نوخ  و  ار . ادـخلوسر  مّدـج  و  درک ... مهاوخ  تاقالم  ار  يادـخ  نینچ  نیا  تسا - : جورع  يهدامآ  هک  یلاـح 
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قرب هنیک  زا  وا  نامـشچ  هک  یلاح  رد  دیآیم  ولج  رـسننبا » . » دتفایم نیمز  رب  شوماخ  ياهراتـس  دننام  سپ  دزاسیم ؛ باتیب  ار  وا  تسا 
ار وت  دنوادخ  يوش و  مورحم  تتسد  نیا  اب  ندیماشآ  ندروخ و  زا  : » دیوگیم نانک  اوجن  نیسح  دبوکیم . وا  قرف  رب  يریـشمش  دنزیم ،
. ) دننک هراپ  هراپ  ار  شندب  دـنهاوخیم  دـنوشیم ... عمج  وا  رکیپ  درگ  رب  صیرح  یناگـس  نانوچ  لیابق  و  دـیامن .» روشحم  نارگمتـس  اب 

كدنا زونه  وا  يهتـسخ  نامـشچ  ( . 10 ...«.) ًاّقَح ّیبَر  اهَلَعَج  ْدَـق  ُْلبَق  ْنِم  يایْؤُر  ُلیوأت  اذـه  : »... دـیوگیم هتـسهآ  نیـسح  هحفص 104 )
ِتوُرَبَْجلا ُمیِظَع  ِناکَْملا ، ِلاعَتُم  َّمُهَّللَا  : » دـنکیم نامـسآ  تمـس  هب  ار  دوخ  يهرهچ  نیـسح  تسا ... جورع  يهدامآ  ایوگ  دـنراد ... یغورف 

اذِا ٌبیِرَق  ِءالَْبلا ، ُنَسَح  ِۀَمْعِّنلا ، ُِغباس  ِدْعَْولا ، ُقِداص  ِۀَمْحَّرلا ، ُبیِرَق  ُءاشَت ، ام  یلَع  ٌرِداق  ِءایِْربِْکلا ، ُضیرَع  ِِقئالَْخلا ، ِنَع  ِینَغ  لاحِْملا ، ُدیدَش 
نیـسح رکیپ  ( . 11 «.) َكاوِس َهِلا  ـال  ِّبَر  اـی  َکـِئاضَق ، یلَع  ًاْربَص  ًاریقَف ...! َکـَیِلا  ُبَغْرَاَو  ًاـجاتُْحم  َكوُعْدَا  َْتقَلَخ ...، اـِمب  ٌطـیُحم  َتیعُد ،

دزاسیم رـشتنم  ار  يرارـسا  دوریم و  ورف  اهگیر  رد  نوخ  تسا ... جورخ  لاح  رد  ندب  مخز  ياههناهد  زا  حور  درادن . ار  وا  حور  لمحت 
هب ار  دوخ  یناشیپ  دخرچیم ؟ دوخ  رود  هب  ارچ  دنکیم ؟ هچ  بسا  هحفص 105 ) دزاسیم ( . رادیب  ار  یبالقنا  عماوج  نآ  يهطساو  هب  هک 
( . 12 «.) اهِیبَن ِْتِنب  َْنبِا  ْتَلَتَق  ٍۀَُّما  ْنِم  ُۀَمیلَّظلَا  ُۀَـمِیلَّظلَا  : » دـنزیم دایرف  دـشکیم ... ههیـش  هنانیگمـشخ  دـیوبیم ... ار  نوخ  دـلامیم ... نوخ 

هرـصاحم ار  وا  رگید  نابـسا  سپ  تسا . ربمایپ  ياهبـسا  زا  نیا  هک  ارچ  دیریگب ، ار  بسا  نیا  ولج  دشکیم - . دایرف  لیابق  رـس  رب  دعـسنبا 
تفگـش لیابق  يهدنامرف  و  تسا . هدش  لیدبت  ناشفـشتآ  کی  هب  دنکیم ... تمواقم  دگنجیم ... بسا  دندنبیم . وا  رب  ار  هار  دـننکیم ...

: دـشکیم ههیـش  دـنلب  يادـص  اب  هک  یلاح  رد  دودیم  اههمیخ  تمـس  هب  بسا  دـنکیم ... هچ  مینیبب  اـت  دـینک  شیاـهر  دـیوگیم - : هدز 
او : » دـنزیم داـیرف  بنیز  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  هثداـح  دـنودیم ... ناـکدوک  ناـنز و  اـهِیبَن .»... ِْتِنب  َْنبِا  ْتَلَتَق  ٍۀَُّما  ْنِم  ُۀَـمیلّظلا  ُۀَـمیلّظلا  »

َتَیلَو ِضْرَْالا  یَلَع  ْتَقَبْطَا  ُءامَّسلا  َتَیل  ِءالَبرِْکب ... ٌعیرَص  ِءارَْعلِاب ... ٌنیَسُح  اذه  ُهاتَزْمَحاو ...! ُهارَفْعَج ...! او  ُهاِیلَع ...! او  ُهاَتبَا ...! او  ُهادَّمَُحم ...!
جورع يهناتـسآ  رد  نیـسح  هتـشذگ و  راـک  زا  راـک  دـسریم  بنیز  هک  یتقو  هحفـص 106 ) ( . ) 13 ...«.) ِلْهَّسلا یَلَع  ْتَکَدْـکَدَت  ُلابِْجلا 
نیرخآ درگرب  دنرورغ ... زا  تسمرس  لیابق  تسا . هتخاس  باریـس  دوخ  نوخ  زا  ار  نآ  هکنآ  زا  دعب  دنکیم  یظفاحادخ  رازنـش  اب  تسا ...

هدش كاچ  كاچ  شرکیپ  دزابیم ... ناج  نیـسح ، دنکب . دناوتیم  هچ  بنیز  تسا . هدمآرد  هزرل  هب  نیمز  و  دنخرچیم ... ربمایپ  يهداون 
هدنز لیابق  يهدنامرف  رد  ار  تیناسنا  يهدنامیقاب  دـناوتب  دـیاش  ات  دـشوکیم  بنیز  مواقم . تسا ... ینیـسح  حور  نامه  حور  یلو  تسا ...
يارب ار  لیابق  تسا ... هدرم  وا  رد  تیناسنا  ینکیم ؟ هاگن  وت  دنشکیم و  ار  هللادبعابا  دعس ، رـسپ  يا  دیوگیم - : هودنا  نزح و  اب  دزاس ...

چیه و  ( . 14 (.»؟ ٌِملْـسُم ْمُکیف  امَا  : » دـنزیم دایرف  بنیز  دـیزاس . تحار  ار  وا  دـییآ و  دورف  وا  رب  دـهدیم - : نامرف  ینایاپ  يهنحـص  مامتا 
هناقاتـشم صربا  دیزاس . تحار  ار  وا  دـییآ و  دورف  وا  رب  تسا - . هدرم  هزوز  تملظ و  اهگرگ و  راگزور  رد  تیناسنا  دونـشیمن . یخـساپ 
شاهنیـس رب  دـنزیم ... دـگل  نیـسح  كاـچ  كاـچ  رکیپ  رب  و  هحفـص 107 ) دـنزیم (  قرب  وا  یـشحو  نامـشچ  تـسا . هراـشا  راـظتنا  رد 

... دزاسیم ادج  رکیپ  زا  ار  رس  دروآیم . دورف  ار  دوخ  گنرین  ریشمش  و  دریگیم ... تسد  رد  ار  وا  نساحم  دردیم ... ار  دسج  دنیشنیم .
. دنردیم ار  نینوخ  رکیپ  دنروآیم ... موجه  ناگـس  تسا . تکرحیب  رکیپ  دنزیریم . مهرد  تسا  هداد  خر  هک  ياهعجاف  تدش  زا  لیابق 

هدش شوماخ  دیشروخ  دناوخیم . ار  فهک  يهروس  درگنیم و  یتسه  ياهتنا  هب  دریگیم ... رارق  دنلب  ياهزین  يالاب  رب  ربمایپ  دنزرف  رـس  و 
لیاـبق و  دزیریم . نوخ  نآ  زا  هک  یمخز  ناـنوچ  تسا ، هدـش  خرـس  قـفا  برغم  يهنارک  رد  دراـبیم و  هزاـت  نوـخ  نامـسآ  زا  و  تسا ...
نابایب تمس  هب  فدهیب  دننکیم ... رارف  ناکدوک  نانز و  و  تسا . هتفرگ  هلعش  اههمیخ  رد  شتآ  دنزاتیم ... اههمیخ  تمـس  هب  هناصیرح 

هشفنب و ياهلگ  ندرک  لاـمیاپ  هب  دـناهدرک ... تداـع  راتـشک  تراـغ و  هب  هک  ییاهبـسا  دـنوشیم ... بلطواد  هناوید  بسا  هد  و  دـنودیم .
ارهز دّمحم و  يهسوب  رطع  و  ددرگیم ... لامیاپ  نیسح  يهنیس  دزرلیم و  نابـسا  مس  ریز  نیمز  دناهتفرگ ... وخ  ناکدوک  مکـش  نتفاکش 

زا ناکدوک  يادص  و  هتخورفارب ... اههمیخ  رد  راوهناوید  شتآ  خـیرات . اب  و  تسا ... هتخیمآرد  نابایب  ياهگیر  تارذ  اب  هدرک و  رپ  ار  اضف 
هب ار  نابایب  ياهگیر  داب  تسا ... کیرات  رایـسب  بش  و  دنـشکیم ... هزوز  تواسق  اب  اـهگرگ  و  تسا ... هتـساخرب  هحفـص 108 ) اج (  همه 
رب نیسح  رـس  و  دراد ... رارف  دصق  تارف  و  دنلوغـشم ... تراغ  هب  لیابق  و  دناشوپیم ... فیفخ  يرابغ  اب  ار  هنهرب  داسجا  دشاپیم ... وسره 
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هحفـص تفرگ ( . دنهاوخ  لکـش  هدنیآ  رد  هک  درگنیم  ییاهناوراک  هب  درگنیم ... یتسه  ياهتنا  هب  تسا ... هتفرگ  رارق  دنلب  ياهزین  يالاب 
تسه يدّحوم  ایآ  دنک ؟ عافد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مرح  زا  هک  تسه  یـسک  ایآ  « ؛ ص 271 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 1 ( ) 109
دمحم لآ  لسن  زا  نیمز  وا ) ندـش  هتـشک  اب   ) اـت رادهگن  ار  وا  « ؛ ص 271 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 2 ( .»؟ دسرتب ام  دروم  رد  دـنوادخ  زا  هک 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تّدج  هک  هاگنآ  تّما  نیا  رب  ياو  « ؛ ص 272 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 3 «. ) دنامن یلاخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ناـسآ تسا  دـنوادخ  رـضحم  رد  نوچ  دـیآیم  دورف  نم  رب  هچنآ  « ؛ ص 273 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 4 «. ) دشاب نانآ  نمـشد  ملـس  هلآ و 

دورف نم  رب  هچنآ  « ؛ ص 273 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 5 . ) دنتشک ار  تربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  موق  نیا  رب  يدهاش  وت  ایادخ ! دشابیم .
شیاهر « ؛ دنتشک ار  تربمایپ  هب  مدرم  نیرتهیبش  هک  موق  نیا  رب  يدهاش  وت  ایادخ ! دشابیم . ناسآ  تسا  دنوادخ  رضحم  رد  نوچ  دیآیم 

مراد دصق  متسه ، یلع  دنزرف  نیسح  نم  « ؛ ص 274 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 6 «. ) تسا ياهدنهدریش  وا  يارب  تشهب  رد  هک  نیسح  يا  نک 
تماـیق زا  دـیرادن و  نید  رگا  نایفـسوبا ! لآ  ناوریپ  يا  « ؛ ص 275 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 7 «. ) منکن عوضخ  نارگمتـس ) لـباقم  رد   ) هک

، مّرقم ( 8 «. ) دـیدرگرب شیوخ  ناردـپ  هب  دـینکیم ، ناـمگ  هکناـنچ  دـیتسه  برع  رگا  دیـشاب و  درمدازآ  دوـخ ، ياـیند  رد  دیـسارهیمن ،
زاـب ماهدـنز  اـت  نم  مرح  هب  هلمح  زا  ار  دوخ  رکـشل  سپ  دـنرادن . یهاـنگ  ناـنز  مگنجیم و  امـش  اـب  هک  متـسه  نم  « ؛ 275 نیسحلالتقم ،

ار نانآ  هاکب و  نانآ  رامش  زا  ادنوادخ  ینیبیم . ناراکهبت  نیا  نایم  رد  ارم  لاح  وت  ادنوادخ ! « ؛ ص 278 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 9 «. ) دیراد
هک دوب  یباوخ  نامه  نیا  « ؛ 100 فسوی /  ( 10 «. ) زرماین ار  نانآ  زگره  راذـگم و  یقاب  نیمز  يور  رب  ار  نانآ  زا  رفن  کی  امنب و  نکهشیر 

یتوربج الاو و  یتناکم  وت  ادـنوادخ ، «؛ ص 282 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 11 «. ) داد رارق  عقاو  اب  قباـطم  ار  نآ  دـنوادخ  مدوب و  هدـید  ًـالبق 
. ییاـناوت ینک  هدارا  هک  هچ  ره  رب  تسا . هدرتـسگ  تیئاـیربک  ورملق  يزاـینیب . قیـالخ  زا  وت  ینکیم . تازاـجم  یتخـس  هب  يراد و  میظع 
رب و  یتسه . کیدزن  دـنناوخب  ار  وت  هک  یتقو  تسابیز . تیالب  يراج و  اسآلیـس  تتمعن  تسا . قداص  وت  يهدـعو  کـیدزن و  وت  تمحر 
وت زج  ادـخ  يا  منکیم . ربص  وت  مکح  رب  مروآیمور . وت  هب  مناوخیم و  رقف  زاـین و  يور  زا  زا  وت  يراد ؛ هطاـحا  يدرک ، قلخ  هک  هچ  ره 

«. دنتشک ار  هللالوسر  تخد  دنزرف  هک  یتما  زا  هدیدمتس ! يا  هدیدمتـس ! يا  « ؛ ص 283 نیسحلالتقم ، مّرقم ، ( 12 !«. ) تسین يراگدرورپ 
رد هک  تسا  نیـسح  نیا  دیـسرب ! مدایرف  هب  هزمح  يا  و  رفعج ! يا  یلع ! يا  مردـپ ! يا  دـمحم ! يا  « ؛ ص 284 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 13)

نیب رد  ایآ  ( » 14 !...«. ) دـنوشیم رجفنم  اههوک  شاک  يا  دـمآیم و  نیمز  هب  نامـسآ  شاک  تسا . هدوزفا  البرک  رد  هتفرگ و  رارق  نوماـه 
.»؟ درادن دوجو  ناملسم  کی  امش 

نابیرغ ماش 

رابنوخ دولآکشا ، ینامـشچ  دـننام  هام  تسا و  هدـش  ناهنپ  خرـس ، نوخ  زا  هدیـشوپ  قفا  تشپ  تسا ... هدرک  رارف  دیـشروخ  نابیرغ  ماش 
، ياهنـسرگ ياـهناهد  دـننام  شتآ  و  دـننکفایم . شتآ  ناـنآ  رد  دـنروآیم و  موـجه  اـههمیخ  هب  ناـنچمه  لـیابق  تـسا ... هدرک  عوـلط 
اب نیطایـش  دـناهدش ... روهلمح  ناسرت ، ِکچوک  ياههّرب  هب  دنـشکیم ... هزوز  اهگرگ  دـعلبیم . ار  زیچ  همه  دـشکیم و  هنابز  زیمآنونج 

دناهدروآ موجه  ياهمیخ  هب  اهگرگ  دـینک . دوبان  ار  ناشکچوک  گرزب و  تسا - . هتـساخرب  ییاهدایرف  و  دناهتـساخرب . دربن  هب  ناگتـشرف 
یصخش تسا ... نوخ  يهنشت  نانچمه  دشکیم ... ار  دوخ  ریشمش  صربا  دزیخرب ... ياج  زا  دناوتیمن  تسا و  رامیب  یناوج  اجنآ  رد  هک 

دیاب هک  هداد  روتـسد  دایزنبا  تسا - . رامیب  یناوجون  نیا  یـشکیم ؟ ار  ناناوجون  ایآ  هحفص 110 - ) دنکیم ( : شنزرـس  ار  وا  لیابق  زا 
و موش . هتشک  نم  لّوا  هکنآ  رگم  دوشیمن  هتشک  وا  دیآیم - . ولج  شیوخ  عاجش  ردپ  نوچ  بنیز  و  دنوش . هتشک  نیـسح  نادنزرف  مامت 
هب نانآ  يهطـساو  هب  ات  دـنزادرپیم  عازن  هب  هدـیرب  ياهرـس  فّرـصت  رد  لـیابق  سپ  تسا . میاـنغ  میـسقت  ماـگنه  هک  دـنکیم  ادـن  يداـنم 
هک تسا  هدـمآرد  تکرح  هب  هقلامع  زا  یناوراک  دـنریگیم . رارق  اـههزین  يـالاب  رب  اهرـس  دـنیوج . بّرقت  گـنرین  ِرهـش  مکاـح  داـیزنبا ،
اب شاهّمع  تسا . دبلاک  زا  زاورپ  لاح  رد  لاوحا  نیا  يهدـهاشم  زا  رامیب  ناوج  حور  دراد . رارق  ربمایپ  نیرخآ  يهداون  رـس  نانآ  شیپاشیپ 
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هدـنکارپ ياهرکیپ  نوخ و  ياههتخل  ( . 1 ...) يدج ۀـیقب  ای  کسفنب  دوجت  كارا  یلام  دـبوکیم - : مهرد  ار  نامز  ياههراوید  نخـس  نیا 
ققحت ینادرم  ار  نآ  هک  ياهساـمح  تسا ، یگرزب  يهساـمح  زا  یکاـح  اـهگیر ... رد  هـتفر  ورف  ياـههزین  هتـسکش و  ياهریـشمش  هدـش و 

هحفص 111) دولخ و (  زار  زا  هدرپ  و  دناهدناشوج ؛ ار  تایح  ياههمـشچ  گرم ، ِبلق  رد  دناهدروآرد و  وناز  هب  ار  گرم  هک  دناهدیـشخب 
یکدوک زا  دسانشیم . ار  نآ  هک  دنکیم  تکرح  ياهزانج  تمس  هب  تسا ، هتشذگ  شرمع  زا  لاس  هاجنپ  هک  ینز  دناهتشادرب . یگنادواج 
هاـگلتق راـنک  بنیز » . » دـنیبیم هناوید  نابـسا  ّمس  ریز  رد  هراـپ  هراـپ  ار  نآ  نونکا  هدوـمن و  تبقارم  ار  وا  یگرزب  رد  هدـش و  گرزب  وا  اـب 

بنیز تسا . هدرک  تقرافم  نت  زا  هتخاس  ریحتم  ار  لیابق  هک  وا  حور  تسا . تکرحیب  كاچ ، كاچ  رکیپ  دیآیم . ربمایپ  يهداون  نیرخآ 
ربا 0ن  وچ نایرگ  ینامشچ  اب  و  ادخ ... يوس  هب  دزودیم ... نامسآ  تمس  هب  ار  دوخ  مشچ  دهدیم ... رارق  ردارب  ندب  ریز  ار  دوخ  ناتـسد 

تلاح رد  و  دریگیم . شوغآ  رد  ار  نآ  دنکفایم و  ردپ  رکیپ  رب  ار  دوخ  هنیکـس »  » و ( . 2 «.) نابرقلا اذه  انم  لبقت  یهلا  : - » دیوگیم راهب 
تهابش هک  بیجع  ینامـسآ و  ياهمهمه  تسا ... دنلب  اهگیر  قامعا  زا  هک  دونـشیم  ییادص  دریگیم . رارق  دنوادخ  اب  طابترا  زا  ياهژیو 

هحفص 112) ( . ) 3) ینوبدناف دیهش  وا  بیرغب  متعمـس  وا  ینورکذاف  ءام  بذع  متبرـش  نا  ام  یتعیـش  دراد : شاهدرک  رفـس  ردپ  يادص  هب 
شوغآ رد  ار  ردپ  نینوخ  دـسج  نانچمه  هنیکـس »  » و دـنراد ... ار  هفوک  هب  نتـشگرب  دـصق  يدـبا .... گنن  گنن .... زا  يراب  هلوک  اب  لیابق 

نز تسیب  دـننکیم . راوس  هقان  رب  ناشک  ناشک  هزینرـس  اـب  روز و  هب  ار  وا  دـنروآیم و  موجه  گـنهرفیب ، ِدرگناـبایب  لـیابق  تسا . هتفرگ 
اّما و  دناهدروآ . تسد  هب  خـیرات  زور  نیرتینالوط  رد  لیابق  هک  تسا  یتمینغ  تسرپرـسیب ، كدوک  دـنچ  رامیب و  ناوج  کی  رادـغاد و 

. دنیوج برقت  گنرین ، هب  هرهش  ِرهـش  مکاح  طقرا ، هب  اهنآ  يهطـساو  هب  ات  دنـشوکیم  نایرکـشل  دناهتفرگ و  رارق  هقباسم  نادیم  رد  اهرس 
بکوم و  دشاب . بات  چیپ و  رد  نادرگرـس  يرام  نوچمه  نابایب  رد  ات  دننکیم  اهر  اهنت  ار  تارف  دـننکیم ... كرت  ار  تارف  لحاس  لیابق ،

نوچ ناـبایب  ياـهگیر  يـالاب  رب  هک  درگنیم  ياهدـنکارپ  داـسجا  هب  رـس  تشپ  هب  نیگمغ  ینامـشچ  اـب  تسا و  هدرک  تکرح  زین  ناریـسا 
طقف ددرگیم و  مکاح  ارحـص  نآ  رب  نیگمهـس  یتوکـس  دراذـگیم و  رـس  تشپ  ار  نابایب  نآ  ماجنارـس  دـناهداتفا ... شوماخ  یناگراتس 

يا « ؛ ص 308 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 1  ) نایاپ تسا . هدـمآرد  یناوغرا  گـنر  هب  هک  ینیمز  دوشیم ؛ هدینـش  نیمز  نآ  قاـمعا  زا  ياهلاـن 
لوبق ام  زا  ار  ینابرق  نیا  ادـنوادخ ! « ؛ ص 307 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 2 ( .»؟ يزابیم ناج  نینچ  هک  تسا  هدـش  هچ  ار  وت  مّدـج ، راگدای 
یـسک هک  دیدینـش  رگا  ای  دـینک ؛ دای  نم  زا  دیدیـشون ، اراوگ  بآ  هک  هاـگ  ره  نم ! نایعیـش  « ؛ ص 307 نیـسحلالتقم ، مّرقم ، ( 3 !«. ) نک

«. دینک هیرگ  نم  يارب  هدش  دیهش  ای  هدنام  بیرغ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
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