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تیودهم تایبدا 

باتک تاصخشم 

ارعش زا  یعمج  : هدنسیون
( جع  ) يدهم ماما  یصصخت  زکرم  : رشان

یناشاک قفشم  داتسا 

دیشروخ شبات  رتهدنزوس ز  راظتنا  راوید  هیاس  هک  رگد  آزابتـسا  رد  رب  مشچ  مرظن ، هچیرد  زا  ناج  تسا  ربلد  وت  دای  هب  زونه  لد  هک  آزاب 
نماد ز رظن  زا  بیاغ  يا  وت  قارف  زا  هک  آزابتسا  روانش  یتشک ، وچ  کشا  زیخ  جوم  رد  رجه  درد  ممشچ ز  مدرم  زاب  هک  آزابتـسا ، رـشحم 

وت يور  رهم  شقن  دزتسا  رتهیس  بش ، زا  معلاط  هک  خر  يامنب  دیما  قرـشم  زا  لد ، شخب  رهم  حبـص  ياتـسا  رهوگ  يایرد  وچ  هدید  نوخ 
تسا ربارب  رد  مرگنیم  هچ  ره  هب  تیور  تقفشم »  » نارای ربارب  زا  هتفر  ياتسا  رظنم  هام  يا  تاهرهچ  رادهنییآ  کشا  هک  نانچ  لد  رب 

آرد نوریب  تتبیغ  ماین  زا 

ياه هزاورد  ثراوهاچ  رعق  ياه  هلان  ساکعنا  هاگحبـص  نوخ  بارحم و  ثراوراظتنا  نیمزرـس  شوپ  زبس  راـقفلاوذ  زیت  غیت  تتـسد  هب  يا 
البزک زور  مین  راد  مخزریگ  زاب  ار  بطر  نان و  ياـه  هسیک  ریت  توباـت و  لد و  نوخ  ثراوزور  مین  ماـش و  حبـص و  ياـه  هیرگ  زوس  مین 

نآرق و توص  بل  بوچ و  الط و  تشت  ثراواهتـسب  نب  رد  هار  ياشگ  هر  اهتـسد  تارف و  کـشم و  ثراوادـخ  نوخ  تبرغ  ناوخ  هحون 
یکناردام ياه  هیرگ  اب  اون  مه  ناشن  یب  ياهربق  يانشآ  ع)  ) اضرلا یسوم  اب  دنب  رد  سفق  مه  انشآ  نادنز  ریجنز و  لغ و  اببش  همین  رونت و 

ناورهر ام  رب  ياو   « بیجی نما   » اب میـشوج  ین  رگ  بیکـش  یب  ناگتـسخ  ام  رب  ياووت  دای  دشابن  رگ  ام  رب  ياو  وت  دایرف  دـسر  یم  نذام  ز 
تـسین روط  ناـماه  هنیـس  بیهل  یبـناوخم  ار  ینارت  نل  ياـه  هیآ  نامـسآ  نیمز و  رد  قح  یقاـبهآ  زوـس و  هنیـس  دـیآ ز  یمن  رگ  هار  همین 

هنیرید یتبرغ  درک  زاب  رس  نایعیش  ياهمخزدنام  هریخ  تناتسآ  رب  اهمشچ  دنام  هریت  ناماهزور  تغورف  یبتـسین  رون  تعولط  ات  ار  نامماش 
بلقمیا هدنام  اج  ارماس  قاور  زا  میا  هدنام  اهییانـشور  بورغ  رددنامن  یمان  زجب  یناملـسم  زا  دـنامن  یماجنا  زاغآ و  ار  قشعدرک  زاغآ  ار 

زاغآ البرک  زا  نیـسح  ابوت  نامرف  هدامآ  فکب  ناج  وت  ناماد  هتوک و  یتسد  امدنز و  یم  رد  رب  هقلح  اهبـش  همین  دنز  یم  رپرپ  هنیـس  رد  ام 
نوریب تتبیغ  ماـین  زا  اـیربک  ماـقتنا  رهق و  غیتهد  زاوآ  ار  قشع  رگید  راـب  هد  زاورپ  تصخر  ار  اهمـشچنک  زاـب  ار  نایعیـش  ياـه  هدـقع  نک 

راذگ اپ  ناماه  هنیس  عیقب  رد  راظتنا  راظتنا و  يرمع  دعبآرد 

یسوط يدسا 

دیوگبرد هب  دیآ  يدهم )  ) نامز رخآ  هب  رگد  ربمیپ  دشابن  سپ  نیا  زاتسار  تسداتسیا  نیدب  یتیگ  هک  تسازس  نوچ  درخ  زا  بایب  نید  هر 
ربمیپ ره  نامـسآ  زا  دـسرکاله  شلیخ  لاّجد و  درآرب ز  كاپ  ِنید  یکی  رب  ناهج  درادبراکـشآ  يربمغیپ  نید  دـنک  راگدرک  همان  طخ و 

[ . 1  ] زامن ردنا  يدهم »  » سپ زا  دنوش  زارف 

راظتنا

ص)  ) یفطـصم دمحم  دنزرف  يا  ، یهلا ءایلوا  ءایبنا و  همه  هراصع  هصالخ و  يا  نادیما و  ان  دیما  يا  نافعـضتسم و  ناگراچیب و  یجنم  يا 
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هب تبیغ  و  یشابن ! رـضاح  هکنیا  هن  یتسین  رهاظ  نوچ  دنا ، هدیمان  بیاغ  ار  وت  : اهیلع هللا  مالـس  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یـضترم  یلع  و 
نیا رب  دـننادیم و  ندوبن  رـضاح  ار  تبیغ  هک  ناـنآ  و  دـنا ، هدز  امـش  سدـقم  ناتـسآ  رب  هک  تسا  یئاوراـن  تمهت  ندوبن » رـضاح   » ياـنعم

روضح و هن  تساروهظ  يانعم  هب  ینآ  راظتنا  رد  هک  تندـمآ  . دـننادب دـنهاوخیمن  ای  دـننادیمن ، ار  روهظ  روضح و  ناـیم  تواـفت  دـنرادنپ ،
تشگنا همه  ینوشیم ، رهاظ  یتقو  ار . تروضح  هن  دنبلطیم  ادخ  زا  ار  تروهظ  دنناوخیم : ار  وت  ماش  حبص و  ره  هک  تناقاتـشم  ناگتفیش و 

ماما اریز  ییام  نایم  رد  وت  هک  ارچ  دنیوگیم  تسار  و  دنا ، هدید  مه  نیا  زا  شیپ  ار  وت  هک  دنیوگیم  بّجعت  اب  دـنزگیم و  نادـند  هب  تریح 
هب يور  تقاتـشم  ياهناج  رارقیب و  ياهلد  هلفاق  دنهدیم و  تسد  زا  رارق  لد و  نارارقیب ، نالدـبحاص و  دـسریم ، هار  زا  هک  اه  هعمج  یئام .
هک تسا  يدهم  . دنـشخب نیکـست  ار  لد  ات  دنهدیم  رـس  ار  هبدن  ریبک و  عماج  ترایز  دننیـشنیم و  راظتنا  هب  ار  تندمآ  دـننکیم و  هلبق  يوس 

يدهمدنک ادتقا  وا  هب  زاین  دص  هب  یـسیع  شتعامج  زامن  تقو  هک  تسا  يدـهمدنک  اطع  نافرع  شناد و  ناگنـشترب  ار  ملع  ضایف  همـشچ 
دنک اهر  ترسح  تنحم و  جنر و  ار ز  لد  وا  يازف  تجهب  مدقم  هک  تسا 

دوع گنهآ 

نودـبمدوجو مامت  تروضح ، هاوگ  دـشاب  هک  ییاجک  قشاـعز ، بیاـغ  وتمدوب  وت  راـنک  نم ، رب  يدوبن  مدورـس  تلـصوز  تقارف ، ماـش  هب 
، اج همه  هشیمهمدورس  زا  وچ  متشون ، وت  زا  وچ  دزرلن  تقشعز  مدیدن ، ار  یلدمدوجـس  رطعز  رطعم ، دش  اضف  مدناوخن  يزامن  تروضح ،

ریز هب  اهناشکهک ، همهمدوعـص  جوا  هب  ندیرپ ، هاگ  هب  وت  زا  مدوب  رپ  هک  ینیبب ؟ يدوبنمدونغ  تیوک  هب  مدیرپ ، تماب  هب  اهبـش  زور و  همه 
ملد گـنچ  گـنهآ  هبمدوپ  هب  راـت و  هب  یقـشع ، يراـج  وت  نم  رت  رعـش  هب  یباـن ، ساـسحا  وتمدوشگ  تقـشع  هب  ار  ملد  لاـبوچ  دوـب  مرپ 

هک زگره  هرطق ، منم  یبآ  يایرد  وتمدومزآ  ارت  یلیدبیب ، نآ  وت  دشابن  تلثم  هک  یلاثمیب  نآ  وتمدور  ياوآ  هب  ار  تمغ  دورس  يزاونیم ،
( قشاع  ) نایرفعج یلع  دمحممدوع  گنهآ  هب  ممشچ ، ریرحت  هب  تقارف  مرهز  مرارق ، هدنامنمدوجو  ییاقب ، درادن  وت  یب 

نافرع هاگن  نیرتبوخ  يا 

تسوت مغ  یب  هک  یلد  هدرـسفاناراب  ناشف  رهگ  مشچ  يا  يراد  هدنخ  زبس  نماد  وت  ؟! ناراهب هشفنب و  فلز  یب  ناراب  ياه  هدنخ  دمآ و  ربا 
هب هدیچیپنارجه  زور  يازع  گنهآ  لسغ  یب  ناگدرم  هروشلدنابات  مرگ  لصف  قنور  مه  يراهب  لد  هنیآ  مهناماس  تسج  هک  يرس  هدرمژپ ،

نینچ دوشن  زگره  تداعـس  هدـیمر  يوهآنافرع  هاـگن  نیرتبوخ  يا  چوپ  یگدـنز  وت  هفـسلف  یبناـسنا  نج و  تخب  لـمزم  تبیغ  میلگ  دوخ 
هک ایب  دوعوم ! ! نان هتفرگازع  نادرم  دـندناشن  ورف  مغ  شتآ  ناهناج ! یبو  کشخ  درز و  هخاش  سب  غاب  رد  هک  نیبم  نم  یگرب  یبناـمارخ 

ياون ناوخب  هدرپ  یب  هحلم  وید  هاگن  يروکنآرق  ماقم  ناـمز ! دوعوم  اـهیونثم  داـش  هصق  يانادـیم  راوس  ارچ ؟ روتـسم  تسا  يراـج  هدـعو 
نیـشتآ مغ  مخز  ، ناغارچ دنک  ار  هدکتبیغ  دزاون  ناج  رات  هک  همخز  نآناج  يداش  تسا و  لد  هودـنا  دودـنیب  شتیاکـش  هک  يرکـشنادزی 

جوم نآ  تسا  هدرک  هنایـشآ  وت  فلز  ردـناهنپ  هنامز  زا  وت  يور  ات  دـنام  هشیمه  هیـس  هماج  نیا  ! نابوخ هاـش  تسوت ، خر  عمـش  تسا  رجه 
نایاپ اجک و  ار  وت  زاغآ  تسا  دوجو  نتفخ  وت ، نایاپناوارف  یسب  دبا ، دننام  تماج  راوخ  هعرج  هدنشوننامیا  ياشگ  هرگ 

ناقشاع يا 

شوگ رب  ناوراک ، ياون  دـیآدسریم  نازورف  یهام  دـمدیم ، ناشخرد  يرهم  دـسریم  ناج  دـسریم ، ناـج  ناقـشاع ، يا  ناقـشاع ، يا 
، نیبب ار  شهاگن  قرب  نیبب  ار  شهایس  فلز  نیبب ، ار  شهام  راسخردسریم  ناباتش  کنیا  نآ ، نیز و  دناتـس  لد  ات  ناتـس  لد  ناک  ناهج 
، اهغاب يازف  قنور  ... دـسریم نادرگ  هنامیپ  ار ، ماغیپ  نیا  زاب  وگ  ار  ماک  نک  رپ  هداـب  زا  ار ، ماـج  اـشخبب  یقاسدـسریم  ناـعنک  هب  فسوی 

ياـمنهر ناـک  یگدـنیاپ  رگا  یهاوخ  یگدـنب ، نک  شهگرد  ربدـسریم  ناتـسلگ  بیز  اـهغاد ، قشاـع ، بلق  رب  اـهغار  يافـص  فـطل و 
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، دسریم قفاوم  رایدسریم  نامیا  دیـشروخ  امندزیا ، هنییآ  افو  جنگ  رهگ ، رحب  افـص ، هام  رحـس ، رهمدسریم  نافرع  دهم  نآ  و  یگدـنز ،
، وا زا  مئاص »  » برط قرغ  وا  زا  مئاد  افـص  رهم و  وا ، زا  مئاق  افو ، خاکدسریم  نادزی  بوبحم  دسریم ، قطان  نآرق  دسریم  قداص  رادلد 

دسریم ناج  دسریم  ناج 

ناسحا ناراب 

« اتلد  » هب ار  ملد  تاثلثم ،»  دنک و« یم  ضبقنم  ار  ملد  ربج ،» . » دنشخب يا  هتسیاش  ماظن  ارم  هک  دننآ  زا  رت  ناشیرپ  یـسرد ، »ي  اه هوزج   » نیا
مناد یمن  نم ، دناسر و  یم  نم  هب  ارزیچ  همه  وت ، زج  هاگشناد ،»  . » مهاوخ یم  ار  وت » ، » نامز نیمز و  زا  دور و  یم  جیگ  مرس  دناشک . یم 

نامتایبدا داتـسا  ار  نیا  دشاب ، ربخ  اب  قشاع  لاحزا  دیابن » ، » قوشعم دروخ . یم  مه  هب  خیرات  مظن  هک  ینادـب  رگا  هن ؟... ای  یناد  یم  وت  هک 
، دناوخ یم  تقو  لوا  ار  شزامن  ام ، یمالسا »  قالخا  داتسا  . » تسام تایبدا  داتـسا  طقف  اما  تسا ، یمرتحم  رایـسب  درم  ناشیا ، دیوگ . یم 
: مدیـسرپ  «. مناد یمن  : » تفگ تسیک »؟ : » مدیـسرپ مناد .»  یمن  : » تفگ تساجک »؟ : » مدیـسرپ . دناد یمن  ار  ما  هتفگان  لاؤس  رازه  رازه  اما 

قـشع غاد  ار  ما  هنیـس  شطع ، مریوک و  نم ...! ناراب  تسا ، یناراـب  هیحاـن ، نیا  ياوه  . مدوتـس مدیـسرپن ، نم ، و  هتبلا ...»  : » تفگ تسه »؟ »
يارب دراد . ار  بیرـض  نیرتمک  نم ، یمالـسا »  شنیب  ... » دنـشخب يا  هتـسیاش  ماظن  ارم  هک  دننآ  زا  رت  ناشیرپ  اه ، هوزج  نیا  . تسا هدیبوک 

هچ ، دشاب دوش ...؟ یمن  روج  هکنیا  دـحاو ... جـنپ »  ، » مک تسد  تسا . مزال  تفرعم »   «، » یهاگـشناد شیپ   «، » نتـشاد تسود   » هدکـشناد
، یشاب رود  هک  نیمه  نک ...! رواب  . دش دهاوخ  روج  زین  نیا  تمنیبب ، هک  دش  روج  تقو  ره  دوش ؟ یمن  یکی  نیا  هک  دوش  یم  روج  ام  زیچ 

هیواز  » هب زج  دـنا ، هدرک  هچ  هتـسکش  ياـهملق  نیا  دریگ . یم  تلد  يوشن . ربخ  ملاـح  زا  زگره  مراد  تسود  هک  تترـضح  هب  تسا . رتـهب 
نومرد هدش ...؟ قشاع  : » دیوگ یم  میوگ . یم  نایذه  هک  دنک  یم  رکف  مادم  ناج ، مناخ  دور و  یم  جیگ  مرس  ...؟ وت ندناشک  یـشومارف » 

همین  » هک دـمهف  یم  هچ  بادرـس »  . » وت زا  نم  لاح  لوا  روصت  لثم  هابتـشا ، ار  شرخآ  دـیوگ و  یم  تسرد  ار  شلوا  هیگدـنز »... قشاـع ،
تسا یلصف  نیلوا  راهب ، تسین . زور  یس  طقف  هام ، دنک . یم  روهظ  بش ، کی  رد  لاس ، ره  ردقلا ،» ۀلیل  . » تسا هام  کی  شدوخ  نابعش » 

کی اهنت  هک  تسا  هتفهزور  اهنت  هعمج ، درادـن ! ار  وت  لباق  هک  هعمج  وت ... لام  زور ، کی  نیا  دوش . یم  زور  کـی  یـس و  شیاـههام  هک 
دوش یم  دـهد و  یم  رییغت  ار  شتیوه  یهاگ  هک  تسا  هطقن  نامه  هب  نآ ، ییاناوخ  دراد . هعمج  هک  يا ، هطقن  نامه  رد  وت ، دراد . هطقن »  »

قشاع هار  کی  هدکشناد ، تسین . داوس  لکشم ، دهد ... یمن  تسد  هب  دیشروخ  زا  یتسرد  ریسفت  تقو  چیه  شافخ ، ... وت یمـشاه »  لاخ  »
یمن ار  وت  هک  زین ... نم  و  دسانـش ... یم  ار  وت  دـلوت  نابعـش ، . تسوت ییاونین  رطاـخ  رد  شرگید ، هار  کـی  داـتفه و  دـیوگ ; یم  ار  ندـش 

ناسحا ! » نم ناراب »  . » تسا کشخ  ملد ، دنا و  یناراب  میاهمشچ  ییآ ... یم  وت  دور ، یم  جیگ  مرس  ... اه هوزج  نیا  اه ... هوزج  نیا  . مسانش
! نک « 

ام نامشچ  زا  بیاغ  يا 

نآ دـشاب  هچ  رگید  ام ، ناج  رب  مغ  هوک  نیا  ام ، نایرگ  هدـید  نیو  ام ، نامـشچ  رد  راخ  نیا  ام ، نامرد  یب  درد  نیا  اـم ، نارجه  نیبب  اراـی 
روتـسم تبرغ و  رد  ام ، روجنر  ره  ياسیع  ام ، روک  مشچ  ود  رون  ام ، رون  ردنا  رون  يا  امروط ، رد  يا  هولج  يا  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، ام

همه تسد  وت ، تسد  رد  همه  تسه  وت ، تسه  ملاـع  یتـسه  وـت ، تسم  ملاـع  یتـسم  اـم  نامـشچ  زا  بیاـغ  يااـم  نارجه  زا  درد  رپ  اـم ،
بوقعی امش ، نامرف  هب  یسیع  امـش ، نابرق  هب  یـسوم  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، ام نامـشچ  وت  نایرگ  وت ، تسباپ  ناج  هتـسویپ  وت ، تسویپ 

ناهج ناج  تییادیش ، نامز  الوم ! ام  نامشچ  زا  بیاغ  يا  ، امش ناماد  هب  متـسد  امـش ، ناج  یلع  ناج  امـش ، ناشیرپ  فسوی  امـش ، نایرگ 
تمالس ارای  ام  نامشچ  زا  بیاغ  يا  ، ایلاح یمشچ  هشوگ  کی  تینابرق ، همه  ملاع  تییارحص ، وت  نونجم  تینازرا ، لد  هتسویپ  تییادوس ،

يا ، ام ناهنپ  نینزان  يا  منک ، یم  تیادف  ناج  نیا  منک ، یم  تیادص  بش  ره  منک ، یم  تیارس  هدید  منک ، یم  تهار  هب  ممشچ  منک ، یم 
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هب ناناج ! ماوت ، يوربا  دنب  رد  ماوت ، يوب  یلیل  دص  ماوت ، يوک  ترـسح  رد  ماوت ، يوم  هتفـشآ  ماوت ، يور  هنـشت  نم  ام  نامـشچ  زا  بیاغ 
يو ام ، يان  اب  اون  مه  يو  ام ، يانیـس  رد  رارـسا  ام ، يالوم  نوچ  ياهنت  ام ، يارهز  نوچ  روتـسم  ام  نامـشچ  زا  بیاـغ  يا  اـیب  ناـج  يوس 

، تا هناوید  همه  اه  لد  تا ، هناشاک  همه  اه  لد  تا ، هناورپ  همه  اه  لد  ام  نامشچ  زا  بیاغ  يا  ، اه هنیدآ  رثوک  يا  ام ، ياس  نافوط  کشا 
یم مکاله  مغ  رد  ینک ، یم  مباوج  الوم  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، اه هچوک  رب  يرذگب  رگ  تا ، هناخ  هار  هدـنیوپ  تا ، هنامیپ  ترـسح  رد 

وت و فلز  ام  نامشچ  زا  بیاغ  يا  ، اه هعمج  میایب  نم  ات  ینک ؟ یم  مباختنا  دوخ  ینک ؟ یم  مباطخ  دوخ  ای  ینک ؟ یم  مبارطـضا  رپ  ینک ؟
زا بیاغ  يا  ، اـم ناـج  تشهب  فصو  وت ، يوک  میمـش  ونیم  وت ، يوجلد  بل  اـبیز  وت ، يوم  ياـه  هقلح  ناو  وت ، يور  ماـمت  هاـم  وت ، يوربا 

، موش یم  تهاچ  کشا  مه  موش ، یم  تهآ  زارمه  موش ، یم  تهاگن  تسم  موش ، یم  تهاپـس  وزج  موش ، یم  تهار  هب  ارای  اـم  نامـشچ 
ترادـم رود  موش ، یم  تراظتنا  رد  موش ، یم  تراثن  ناج  نوچ  موش ، یم  ترابغ  ارای  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، اه هدـید  رب  يرذـگب  رگ 

ردنا فسوی  دص  رمق ، ام  نامسآ  رد  رحس ، داب  مدمه  يا  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، امـش نابرق  هب  مناج  موش ، یم  ترارق  یب  نم  موش ، یم 
یم مناشن  ار  دوخ  یهد ؟ یم  مناما  هش  يا  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، ایب هر  زا  باـقن  شکرب  رظتنم ، ماـما  ینعی  رـشبلا ، ریخ  هنییآ  رـس  تشپ 
غارچ اناج  ام  نامشچ  زا  بیاغ  يا  ، انث حدم و  تمیوگ  ات  یهد ؟ یم  منابز  دوخ  مه  یهد ؟ یم  مناهن  زوس  یهد ؟ یم  مناهج  کلم  یهد ؟

زا بیاغ  يا  ، ام ناج  مالـس  ونـشب  ییوت ، لباق  ارم  ناـج  ییوت ، لـفاغ  لد  رون  ییوت ، لزنم  ار  هراوآ  ییوت ، لـحاس  ار  هدـید  نیا  ییوت ، لد 
راگنابیز رفس ؟ زا  ییایب  یهاوخ  رس ، اپ و  یب  هر  هدنیوج  رحس ، باحـصا  دنیآ  رد ، تشپ  رد  وت  رهب  زا  رظن ، ردنا  يوش  مد  ره  ام  نامـشچ 

، ییوت نارود  ره  بوبحم  ییوت ، ناوید  ره  تیب  هش  ییوت ، نایاپ  یب  دادـما  ییوت ، ناناج  وت و  ناج  مه  اـم  نامـشچ  زا  بیاـغ  يا  ، اـه نرق 
ردنا ایب ، اسآ  صعب  زاوآ  ایب ، الوم  اب  هلان  مه  ایب ، ارهز  فسوی  يا  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، ادگ نیا  رب  مرک  امنب  ییوت ، ناقاخ  دـص  بابرا 

، ایب نامیا  قنور  يا  ایب ، نآرق  هرمه  يا  ایب ، ناج  نابراس  يا  ام  نامـشچ  زا  بیاغ  يا  ، ایب لهج  بیاغ ز  ایب ، ام  مادـم  برـش  اـیب ، اوأـم  عیقب 
يرفعج يدهم  ، ایب ناجرم  ولول و  يو  ایب ، نارجه  بش  رون  ایب ، ناتسریوک  بآ 

هیراهب

نتـسیز هرابود  روش  ياهمدق  نآ  زبس  ياوآ  نینط  هب  ندرپس  شوگ  اب  نیمز  دوشیم و  هدینـش  دیما  ياههنارک  زا  راهب  زبس  ياهمدق  يادص 
زاـس اـههناراهب  نزو  هب  ار  دوـخ  ياـههمغن  شو ، نازخ  ياـهراسخاش  رب  نارازه ، دـنزاسیم . هبرجت  لد  هـب  ار  ندـش  هتـسارآ  يزبـس  هـب  و 
يور راهب  هاگن  راس  همـشچ  رد  دزاسیم  ایهم  ار  دوخ  دیـشروخ ، دنهد . زاوآ  ار  نتفکـش  رب  هوکـش  دوخ ، همغن  ياجه  ره  هب  ات  دـنزاسیم 

، توارط ياوه  نتفای  هب  ات  دـنکیم  نیجآ  راهب  نوتاخ  ياهـشپت  منرت  هب  ار  دوخ  یبآ  يالوش  نامـسآ  دـبای . ياهزات  يامرگ  گنر  هتـسش ،
، دراد ندینـش  دـیما  ياههنارک  زا  هک  راـهب  زبس  ياهمدـق  يادـص  و  درآ . هیدـه  نیمز  ناتـسد  هب  ناـنچمهار  ناراـب  ياـههسوبلگ  هلاژ  هلاژ 
تعیبط و تماق  رب  دـیما  دـنخبل  دـیآ ، رتکیدزن  میرک  ياهمدـق  نیا  هک  ردـقنآ  ره  دوشیم و  رتکیدزن  کـیدزن و  کـیدزن و  ناـنچمه 

لـصف هک  ار  راهب  تعجر  ناشیدـنا ، زبس  نوچ  هک  تسا  نآ  هاـگ  هراـبود  کـنیا  . دوشیم ناـیامن  رتشیب  هناراـهب  دـیما  هب  هدرپسلد  ناـینیمز 
رـشبم و  اهنتفکـش »  » هشیمه راـهب  رب  يزاـغآ  دوخ  هک  دوعوم ي  نآ  رب  میراد  یتاراـشا » ، » تسا دـیما  يارآ  لـگ  نتـسر  نیمز و  ياـیحا 

یپ زا  تماق  هک  جع ) ) يدـهم نآ  . تسا نود  سفن  ریرهمز  نازخ و  هگماد  رد  تراسا  یگدومخ و  یگدومج ، تملظ ، دویق  زا  اهییاهر » »
زواجت ملظ و  كرش و  لبه  يزع و  تالو ، دراذگیم  مدق  خیرات  هدکتب  هب  يدمحم ، كولس  یهللا و  لیلخ  تفرعم  هب  تسا و  هتسب  قشع 

هک تسا  زیرگان  یتنـس  هشیمه ، نیـسپاو  راهب  تعجر  . دنکـشیم مه  رد  یتسرپادـخ  يرگایحا  تلاـسر  رب  هدارا  یهاوخادـخ و  هشیت  هب  ار 
هایگ ره  ندـینت  يزبس  هب  اههفوکـش و  ندـیمد  رب  تعیبط ، راهب  ناگدادـلد  هک  تسا  تفگـش  ور  نیا  زا  تسا و  نآ  دـکوم  هلاـس  ره  راـهب 
راهب تاذ  هب  هک  ومه  جـع ) ) يدـهم هب  يراپـسلد  يزروقشع و  الـص  هک  ار  نیگآ  راهب  زبس و  هچ  ره  تلاسر  اـما  دـنراد ، رواـب  ار  هدرـسف 

تـضهن نآ ، نآ »  » ره هب  دراد و  روهظ  ماغیپ  رـسارس  هک  میرادیم  یمارگ  ار  راهب  زبس  ياهمدق  يادـص  ! دـنباییمنرد تسا ، هدـمآ  یلجتم 
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ياهمدق ناتـسآ  هب  ار  هانپ  تیار  ملـس و  مچرپ  میاهدومن و  رواب  تیراهب  روضح  هب  ار  راهب  جع ،) ) يدهم ای  ! درادیم جومت  ار  جرف »  » ياعد
. تسوت هدنفوکش  میمش  راظتنا  هب  نیمز  نیمز ! یجنم  يا  میاهتشارفارب . وت  زبس 

نایب نیریش  دهاش  يا 

نیمز رهم  ناـمز ، رخف  نینزاـن ، يا  ار  وت  مزانیتساتـسا  ناربـلد  رب  يرگنوسفا ، بتکم  رد  یتسـالاو  ناـنگمه  زک  يرپ ، يا  رود  تدـب  مشچ 
تیومیتساتمه یلات و  یب  نارظنم ، يروح  نیب  رد  نایب  كزان  شوروهآ ، نایب ، نیریـش  دهاش  يایتسالاب  ملاع  رد  نیبج ، زا  تهام  هدنمرش 

نآ ز  وت ، نوگلگ  ضراـع  نآ  ز  ... یتساـیوج ار  وـت  لد  ره  نز ، درم و  تهاـگن  زا  تسم  نسح  تقلخ  وـکن ، تقلخ  نمچ ، تیور  نمس ،
یلاخ ناـیع ، تیور  رمجم  رب  نانمـشد  مخز  مشچ  زا  ناـما ، رد  یـشاب  وچ  دـیابیتساناد  درخب  ره  وت ، نونجم  اـش ، یلیل و  وت  نوزوم  تماـق 

هب نکل  مقیالان ، نم  دنچ  رهیتسازفا  حور  شخب و  ناج  وت ، راوطا  وت ، راتفگ  وت  راب  رکـش  لعلزو  وت ، راسخر  نیا  زا  هب  هب  یتساسآ ... دنپس 
وت مبلق  منم ، نوناک  ییوت ، رگخا  منم  نوتفم  ییوت ، ناتف  منم ، نونجم  ییوت ، یلیلیتسارذع  ماوت  اهنت  مقماو ، رو  مقشاع ، رگ  مقیاش  تلصو 

ینورزاک مظنمیتساسرف  ناج  رایسب  منص ، يا  تقارف  يرآ  منت  مغ  زا  دش  هدرسفاک  منم ، نیا  تیور  رجه  ردیتساوام  ار 

رای يوب 

رد اما  تسا  مارآ  نئمطم و  ناش  ییایرد  لد  دنیرگ . یم  ندیدنخ  نیع  رد  دـندنخ و  یم  نتـسیرگ  نیع  رد  دنتـسه  هنوگامعم  اه  هچب  نیا 
رـصع يارب  دـنوادخ  ياه  هریخذ  نانیا  دـبوک . یم  ناشربتـس  ياـه  هنیـس  دـنلب  لـحاس  هب  ار  دوخ  هناـباتیب  ناـش  يرارقیب  جاوما  لاـح  نیع 
یتای فوسف   » هک نانامه  نیـشیپ  ياهتما  هراصع  . تسا هدوب  ناشمودق  راظتنا  رد  لاس  نارازه  خیرات ، هک  یناگدیزگرب  دنتـسه  نامزلارخآ 

راگزور هچ   «... مئـال ۀـمول  نوفاـخی  ـال  هللا و  لـیبس  یف  نودـهاجی  نیرفاـکلا  یلع  ةزعا  نینمؤملا و  یلع  ۀـلذا  هنوبحی  مهبحی و  مموقب  هللا 
تشاد دهاوخ  یپ  رد  ار  مالسا  ریگناهج  تمظع  دجم و  هک  یثداوح  تسا  تفگـش  سب  یثداوح  روراب  ضرا  هرک  هدنیآ  خیرات  یتفگش ،

ات دشک  یم  راظتنا  هظحل  ره  دونـش و  یم  رود  نادنچ  هن  يا  هلـصاف  زا  ار  رای  يوب  تسا و  رظتنم  هک  دـبای  یمرد  یـسک  اهنت  ار  همه  نیا  و 
هک دـنا  هتفاـیرد  بوخ  ناـنآ  رگنب ، ار  ـالبرک  ناـیهار  . دـناوخارف شیوخ  يوس  هب  ار  وا  دوـش و  دـنلب  هلبق  بناـج  زا  يدـهملاانا »   » يادـص

تسا يزمر  ین  زارفرب  دیهش  ماما  كرابم  رس  تسین و  شیب  يا  هدرم  هللاراث ، ادخ ، نوخ  یب  خیرات ، رکیپ  تسا و  هتـسباو  نوخ  هب  یگدنز 
ناشتبحم هب  هک  دنا  هدناوخارف  یلامعا  هب  ار  ام  هک  ار  نامزلا  بحاص  هدومرف  رآدای  هب  رادـید . ياهب  تسا  نیا  هک  ینعی  قاشع  ادـخ و  نیب 

نیـسح بحم  نیـسح . تبحم  رد  تسیچ ؟ رد  نانآ  تبحم  رگم  یتسارب  و  انتبحم » نم  برقت  ام  مکنم  ءرما  لک  لمعیلف  : » تسا رت  کیدزن 
يرجه مهدزناپ  نرق  نایئاروشاع  ام  دنچره  اماما ! انیـسح ! ونـشب : ار  نانآ  لاح  نابز  ونـشب ، ؟! رتکیدزن نیا  زا  هار  مادک  تسادخ و  بوبحم 

وت و روحم  رب  خـیرات  هک  میناد  یم  ام  انیـسح  اما  مینک ; يرای  ار  قح  مییوگ و  خـساپ  وت  رـصان  نم  لـه  يادـن  هب  اـت  میدوبن  ـالبرک  يرمق 
رد ار  نانآ  همه  دشک و  نوریب  ناشناردام  محر  ناردپ و  بلـص  زا  ار  وت  نارای  ات  درذگ  یم  نآ  زا  نامز  ددرگ و  یم  تیالبرک  اروشاع و 
زور زور  نآ  تــسین و  شیب  يزور  خــیرات  هــمه  نــینچنیا  دــنادرگ و  نــیمز  ثراو  ار  ناــنآ  دروآدرگ و  وــت  یهاوــخنوخ  مــلع  ریز 

ینیوآ یضترم  دیس  . تساروشاع

دیآ زاب  هک  يآ  زاب 

وا دنلب  دق  زو  ادیپ  ون  هم  لکش  وا  دنمس  لعن  ردتسم  شتـسم  سگرن  زا  ناراوخیم  یم و  زا  تسم  تسد  رد  یحدق  مرای  دمآ  ناغم  رید  رد 
يوسیگ رد  دش  وبشوخ  هیلاغ  رگتسشنب  وا  وچ  تساخرب  نازابرظن  ناغفاو ز  تساخرب  وا  وچ  تسشنب  نازاسمد  لد  عمـشتسپ  ربونـص  يالاب 

اب تسین  میوگ  هچ  رهب  زو  تسین  نوچ  مربخ  دوخ  زا  تسه  میوگ  هچ  هب  رخآتـسویپ  وا  يوربا  رد  تشگ  شک  نامک  همـسو  رو  دیچیپ  وا 
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ظفاحتسه نوچ  مرظن  يو 

نیقی یبآ  زرم  ات 

یلع نب  نسح  .» دوب هدوبر  مه  ار  اهراوید  هیاس  باتفآ ، دوب و  هدرک  عمج  هناخ  يور  زا  ار  شناماد  لـخن  هیاـس  دوب . هدـنامن  رهظ  هب  يزیچ 
تبحـص ياهادص  قاتا ، لخاد  زا  مالغ  هدماین ، نامهم  زونه  اما  دـنک . هیهت  یبوخ  راهان  هک  دوب  هتفگ  شمالغ  هب  تشاد و  نامهم  ءانجو »

غرود رگم  نزن -. ار  اهفرح  نیا  سرتب ! ادخ  زا  دمحم  دنزب -. فرح  دنت  ردقنیا  شنامهم  اب  نسح  هک  درک  یمن  رواب  دینش . یم  هرجاشم  و 
هب حور ، نب  نیـسح  زا  مه  اهنآ  همهو  دراد  دادغب  رد  لیکو  ات  هد  مک  تسد  نامز ، ماما  روهـشمو ... دامتعا  لباق  مدآ  همه  نیا  میوگ ؟ یم 
یم هک  مدینـش  یتخبون  لهـسوبا  زا  مدوخ  نم  نک . شوگ  تسا -...!؟ هدش  ماما  صاخ  بیان  وا  روطچ  الاح  ، دنرتکیدزن نامثع  نب  دـمحم 
يو دهد ، ناشنار  وا  ات  دننک  هعطق  هعطق  یچیق  اب  ار  شندب  نارگید ، دشاب و  هدرک  ناهنپ  شیوخ  هماج  ریز  رد  ار  ماما  نیسح ، رگا  تفگ ،

.- دـناسر یمن  قحتـسم  هب  دـنک و  یمن  فرـصم  شدوخ  ياج  رد  ار  مدرم  لاوما  هک  مناد  یم  طقف  نم  درک -. دـهاوخن  ار  راک  نیا  زگره 
هیحاـن زا  تفگ  هک  مدینـش  حون  نب  ساـبعلاوبا  زا  نم  تسا . ملـسم  ناـمثع ، نب  دـمحم  تباـین  لـثم  یتخبون  حور  نب  نیـسح  تباـین  نیبب !

یم رورسم  ار  وا  هک  دراد  یهاگیاج  ماقم و  ام  دزن  رد  وا  تسام ; نانیمطا  دروم  الماکوا  : » دوب هتشون  هک  دیـسر  يا  همان  نامز  ماما  هسدقم 
تحص يارب  یلیلد  هچ  وگب  وت  مرادن ; يداقتعا  حور  نب  نیـسح  تباین  هب  نم  ما ; هدیدن  یکردم  لیلد و  چیه  مدوخ  مشچ  هب  نم  دنک -».
یفرط زا  دنک . دـعاقتم  ار  وا  تسناوت  یمن  نسح  دوب و  نسح  نامهم  یلـصوم  لضف  نب  دـمحم  ؟ يراد نیـسح  تباین  تابثا  دوخ و  فرح 

هب ار  وا  دشاب . مارآ  درک  یم  یعـس  اما  دوب  قرع  شیخ  شا  یناشیپ  دز ; یم  مدـق  قاتا  لوط  رد  دـنک ; ظفح  مه  اروا  تمرح  تساوخ  یم 
دوب و ماما  لیکو  شدوخ  نسح ، هکیلاحرد  دوب  حور  نب  نیـسح  تباین  رکنم  تخـس  وا  اما  دننک  ثحب  مه  اب  هک  دوب  هدرکن  توعد  راهان 
هب ار  ترتفد  ، منک یم  تباث  تیارب  نشور  لیلد  اب  ار  عوضوم  نیا  نم  دیسر -: شرطاخ  هب  يرکف  ناهگان  تشاد . کیدزن  طابترا  نیسحاب 

رتفد تشون -... یم  ار  شیاهراک  باتک  باسح و  نآ  رد  هک  دوب  لضف  نب  دمحم  تسد  رد  زبس ، ياهگرب  هایـس و  دلج  اب  يرتفد  . هدـب نم 
زا یملق  درکادـج و  رتـفد  رخآ  زا  زبـس  گرب  کـی  تفرگ و  دـمحم  زا  ار  رتـفد  . میوگب اـت  هدـب  نم  هب  ار  نآ  ینک -؟ هچ  یهاوـخ  یم  ارم 
ین ملق  رـس  يزیت  اب  طقف  منزب  بکرم  رد  ار  ملق  هکنآ  نودب  نم  تسا . زیت  ملق  نیا  رـس  نیبب  تفگ -: تشادرب و  قاتا  هچقاط  يور  نادملق 

بیاـن هک  تسا  مولعم  داتـسرف  تشوـنارم و  تـالمج  نیع  وا  رگا  متـسرف . یم  شیارب  ار  نآ  مسیوـن و  یم  حور  نب  نیـسح  يارب  يا  هماـن 
تسد هب  درک و  رهم  ار  نآ  تشون و  حور  نب  نیـسح  يارب  يا  همان  بکرم ، زا  هدافتـسا  نودب  نسح ، . مراد لوبق  تسا -. نامز  ماما  صاخ 
دمحم هرهچ  هب  یهاگن  مـالغ ، . يریگب باوج  اـت  یناـم  یماـجنامه  یناـسر و  یم  حور  نب  نیـسح  هناـخ  هب  ار  هماـن  نیا  درپس -: شمـالغ 

مه اب  امش  هدمآ ، یتقو  زا  یلو  تسا  تراسج  یسرپ -؟ یم  هچ  يارب  دنام ، یم  ارچ  دنام -؟ یمن  راهان  يارب  ناتنامهم  دیـسرپ : تخادنا و 
هک مالغ ، ! ورب الاح  میروخ ; یم  اذغ  ام  یتشگرب ، یتقو  هدب ; ماجنا  ار  تدوخ  راک  وت  تسین ، مهم  تفگ : دیدنخ و  نسح  ! دینک یم  ثحب 
وا ات  میناوخب  ار  نامزامن  میریگبوضو و  میورب  وش  دـنلب  تسا ، زامن  تقو  تفگ : تشگزابدـمحم و  فرط  هب  نسح  تفر ; نوریب  هناـخ  زا 

تشاد و نامیا  حور  نب  نیـسح  هب  شدوجو  همهاب  نسح  دوب . یبیرغ  روش  مادـک  ره  لد  رد  دـش ; دـنلب  دـمحم  . دـسرب همان  باوج  اـب  مه 
يداقتعا تباین  نیا  هب  هک  دـمحم  اما  دتـسرفب . دـسیونبار و  همان  نتم  نیع  مالـسلا ، هیلع  ناـمز ، ماـما  کـمک  تیاـنع و  اـب  وااـت  دوب  رظتنم 

ناشناج هب  راظتنا  دندوب ; هدـنام  هریخ  هناخ  رد  هب  ود  ره  زامن ، زا  سپ  دوش ... تباث  زین  نسح  هب  هیـضق  نیا  ات  تساوخ  یم  شلد  ، تشادـن
; درک زاب  ار  رد  باتـش  اب  نسح  دندش ; هدنک  اج  زا  ود  ره  دش ، دنلب  هک  رد  يادص  . تشذگ یم  يدنک  هب  اه  هظحل  دوب و  هتخادـنا  گنچ 

نداد باوج  زا  حور ، نب  نیـسح  هک  يدـید  نسح ! يدـید  دز -... یقرب  دـمحم ، نامـشچ  . دوبن يزیچ  شتـسد  رد  اما  دوب  رد  تشپ  مـالغ 
تباین هب  هچ  ار  وا  تسین ، رما  نیا  قیال  وا  هک  متفگ  ارچ ...، درادـن -! ناکما  دـمحم ...، درادـن  ناکما  ; دروخ - اج  نسح  ...!؟ هدـنام زجاـع 

یم باوج  ورب ، وت  : » دنتفگ نم  هب  میوگبدیهدب . هزاجا  دینک ...! ربص  درب ، الاب  ار  شیاهتسد  مالغ  ! منک یمن  رواب  هن ...، نامز -! ماما  هصاخ 
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راهان میورب  ایب  : تفگ نسح  دزن . یفرح  تشگرب و  بقع  هب  روخلد  دمحم  ... متفگ ترکـش »! ایادخ  : » دـش يداش  قرغ  نسح  هرهچ  .« دـیآ
نهپ ار  هرفـس  مالغ ، هک  یتدم  مامت  رد  تسـشن . درک و  زک  قاتا  هشوگ  دمحم  ... مرادـن لیم  العف  نم  ما -. هنـسرگ  رایـسب  نم  هک  میروخب 

دمحم ! درم روخب  اذـغ  اـیب  : تسـشن هرفـس  رـس  تسـش و  ار  شیاهتـسد  نسح  دزن . یفرح  مه  هملک  کـی  وا  دروآ ، یم  ار  اذـغ  درک و  یم 
; دندیـشک تسد  ودره  دـندز . رد  هک  دوب  هتـشاذگن  ناهد  هب  ار  همقل  نیلوا  زونه  تفر . هرفـس  رـس  نسح  تمرح  هب  اما  تشادـن  ییاهتـشا 
; تسا همان  نامه  الـصا  تسا ! همان  باوج  اقآ ...، دروآ : قاتا  هب  ار  همان  باوج  درک و  زاب  اررد  هلجع  اب  دوب ، اهنآ  راظتنا  هجوتم  هک  مـالغ 
اب هلمج ، هب  هلمج  تدوخ . رتفد  زبس  هگرب  نامه  يور  دـمحم ، نیبب  تفرگ -... مالغ  تسد  زا  ار  همان  دـیزرل ، نسح  لد  ... مدرب هک  ناـمه 
رس اب  مه  نآ  دندوب ، هتشون  مه  اب  هک  ار  هچنآ  همه  اقیقد  تفرگ ; ار  همان  دیزرل ... یمدمحم  ياهتسد  نک ! هاگن  ریگب و  هدش ; هتشون  دادم 
اما شاـب ، مارآ  تفگ : تفرگ و  ار  وا  تسد  نسح  !... نم رب  ياو  دز : دوخ  رـس  رب  راـیتخا  یب  دـناوخ ، هک  ار  هماـن  ! بکرم نودـب  ین و  ملق 

نامثع نب  دمحم  دنک ، شهوکن  ار  حور  نب  نیسح  سک  ره  :» تفگ یم  هک  مدینش  هیولوق »  نب  دمحم  نب  رفعج   » زا نم  نادبار ! زیچ  کی 
ار دـمحم  تروص  مامت  کشا ، .« تسا هدومن  داقتنا  وا  زا  هدرک و  شهوکنار  نامز  ماما  دـنک ; شهوکن  ار  وا  سک  ره  هدرک و  شهوکنار 

وازا متفیب و  شیاپ  هب  منیبب ; ار  حور  نب  نیـسح  نم  ات  میورب  اجک -؟ میورب -. دیاب  تفگ : تساخرب و  ياج  زادمحم  ناهگان  . دوب هدناشوپ 
نیـسح هناـخ  هب  ارم  میورب ، اـیب  متـسین . هنـسرگ  الـصا  مهاوخ ، یمن  اذـغ  يا -...!؟ هدروـخن  اذـغ  زوـنه  هک  وـت  اـما  منک -. شـشخب  بلط 

ار دوخ  ياهکشادمحم  هار ، رد  دوب ... هدنام  یقاب  هرفـس  رد  هدروخن  تسد  نانچمه  اذغ  دش . دنلب  دید ، هک  ار  وا  یلاح  ناشیرپ  نسح ، . ربب
هتـسشن قاـتا  ردـص  رد  یتخبون ، حور  نب  نیـسح  مریگ .... یمن  مارآ  منکن ، شـشخب  بلط  وا  زا  منیبـن و  ار  وا  اـت  تفگ : یم  درتـس و  یم 

نشور شنامشچو ، ینارون  شیامیس  درک . یم  یگدیسر  ناشیا  ياه  همانو  مدرم  لاوما  باسح  هب  دوب و  هدوشگ  شیور  شیپ  يرتفد  ، دوب
وا يور  شیپ  ونازود  دمحم  تفای . یم  یصاخ  تهبا  دمحم  هاگن  رظنم  رد  دوب ، هدیشوپ  هک  يا  هزیکاپو  دیفس  هماج  نایم  رد  دوب و  ذفان  و 

: دش کشا  سیخ  هرابود  دمحم ، تروص  داد . ناکت  رس  حور ، نب  نیـسح  ... دیدوب هتـشون  شیپ  یتعاس  ار  شباوج  هک  يا  همان  تسـشن -.
هاگن دمحم  دولآ  کشا  نامشچ  هب  نیسح  ... نم دیـشخبب ... ارم  منک ... شـشخب  بلط  ات  ما  هدمآ  لاح  مدرک و  کش  امـش  هب  هک  مدوب  نم 

. داد شمارآ  لضف  نب  دمحم  لد  هب  ، وا نیشنلد  مالک  حور و  نب  نیسح  هاگن  ینابرهم  . دشخبب ار  ام  همه  ، دنوادخ درک :

ناسرب ام  مالس  اهلگ  هب  غابب و  ورب 

ام مارتحا  تینهت و  دورد و  دیپس  ياهسای  هب  اهنمس ، هب  اهورس ، هبناسرب  ام  مایپ  قیاقش  هب  نرتسن ! هب  ناسرب  ام  مالـس  اهلگ  هب  غابب و  ورب 
تمالس ریخ و  هجو  هب  دوب  یتافتلا  شوگ  اونش  اجکره  هبناسرب  ام  مازتلا  بدا و  تعاطا و  دیب  لسالـس  رد  گنچدنز  هک  نارمیـض  هبناسرب 

هب یمن  تشد  رد و  رب  صقرب  ناراب  رتخد  هب  وگبناسرب  ام  مامتها  نخـس  رابتعا  هب  کشمت  ياههخاش  هب  یقاقا ، ياههشوخ  هبناسرب  ام  مالک 
هب عیبر » رتس   » ياشگ غاب و  رس  رب  راببناسرب  ام  ماک  هب  تدوم  باحـس  نآ  زا  یفعـش  شوارط  تبحم ، ربا  هب  وگبناسرب  ام  مایـص » راهب   » ماک
هب دور  ات  رادولج  شوگب  ناوخبناسرب  ام  ماج  هب  نافرع  رثوک  یمن ز  وگب  راس  همـشچب  ار  ناور  بآ  لالزناسرب  ام  ماقم  شکرد  تذل  دـح 
ام یگنـشت  ایبناسرب و  ام  ماود  لگ »  » تنطلـس حبـص  هب  برط  يادخ  بش ، میراخ و  هطلـس  ریـساناسرب  ام  مامز  لد »  » رفـس کلاس  هب  قافو 

ناسرب ام  مالس  سگرن » هدید  رون   » هب تشد  نماد  هتفرگ  قیاقش » نوخ   » هک نیببناسرب  ام  ماما  بیاغ » یقاس   » شوگ هب  ار ! مدرم » رامخ  »

دیحوت مسبت 

زاغآ هطقن  قشع  نایاپ  دوبن  نم  زاورپ  تعرـس  لاجم  وت  یبما  هتفرگ  شوایـس  مخز  يوب  تسا  يدنچ  ما  هتفرگ  شتآ  هلـصوح  يانگنت  رد 
ات شیوخ  زا  ما  هدیـسر  ناـیاپ  هب  هرذ  هرذ  عمـش  نوچما  هدـیرب  ندوب  هشیمه  بت  نیا  زا  ما  هدـیرب  ندورـس  ياوه  زا  تسا  يدـنچدوبن  نم 
داب رد  هفطاع  گنر  راگناعمـش  وچ  مسر  یم  مدوخ  ياهتنا  هب  مراد  عمـش  وچ  مسر  یم  مدوخ  ياه  هلان  هب  بش  رهما  هدیـسر  نابایب  نونج 
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ياه هیرگ  بشما  هتفرگ  شوایس  مخز  يوب  تسا  يدنچ  ما  هتفرگ  شتآ  هلصوح  يانگنت  ردتسا  هدرم  داهرف  هشیت  هوکش  نم  اب  تسا  هدرم 
هاگن تسکـش  تساه  هیاس  كاوژپ  نم  هار  يوسارف  تساه  هظحل  زاوآتـسا  نم  رد  رارک  ردیح  مخز  صیـصخت  تسا  نم  رد  راتخم  دمحا 
رورغ نیا  رد  وگب  نخـس  نم  اب  همطاف ! خرـس  ضغب  ياهرجنپ  تشپ  زا  حبـش  کی  روبع  لثم  هرجنح  تروص ز  زا  ملد  رب  هتـسشن  یـسرتنم 
شوخ ملد  میرم  هقاس  دای  هب  وت  یبما  هبیرغ  ناماس  رـس و  یب  ياه  هظحل  اـب  ما  هبیرغ  ناـبایخ  درـس  ياوه  اـب  نموگب  نخـس  نم  اـب  همهمه 

درس هثداح  ریرهمز  زاداب  هدیرب  ام  زا  هلصوح  يانگنت  نیا  داب  هدیرب  ام  زا  هلصاف  ياه  هظحل  نیاتسا  شوخ  ملد  منبش  هدنخ  راظتنا  رد  تسا 
راظتنا ردما  هتسب  باتهم  هدرگ  هب  ار  ریشمش  ما  هتسشن  اهنت  وت  قارف  رد  تسا  يدنچنم  مخز  تسا  درد  هدنخ  فاکـش  يرآ  نم  مخز  تسا 

زبس ماـن  زا  یمـسبت  رگج  زوس  تسوت  زبس  ماـگ  همدـقم  اـهمخز  نیاـما  هتفرگ  شوایـس  مخز  يوب  تسا  يدـنچ  ما  هتفرگ  شتآ  وت  تسد 
هنیآ زیخ  هعمج  يا  ایب  رظتنم  نامز ، نیمز و  بحاص  يانم  ریذپ  تحارج  خرس  هشیمه  ات  نیا  نم  ریمـض  شتآ  هنیـس  زاب  تسا  یمخزتسوت 

هدـنخ يا  شاب  دور  ضغب  شطع  مرگ  لاسکـشخ  ردوت  دوبن  رد  نیمز  هاگن  یمخز  يا  وت  دوبک  اهلد  تبرغ  ياه  هظحل  يااـیب  رظن  رد  اـه 
مـسبت يوس  هب  یبل  وت  یبلد  يوبـس  رد  تخر  قارف  زا  تسا  نوخ  لد  يوطنقت  تحاس ال  هتـسکش  وت  یبشاب  دوز  مشچ ، رد  هقعاـص  ياـه 

شتآدهد یمن  تداع  هرطاخ  غاب  هب  ار  دوخ  دهد  یمن  توارط  يوب  راهب  وت  یبتـسین  هداشگ  مدرم  هتـسخ  سیخ و  نامـشچ  تسین  هداشگ 
نایاپ هب  قشع  رمع  راگنا  تسا  هدیـسر  نابایخ  زرم  هب  يا  هگلج  رهلد  يوبـس  قلعت  ياـه  هدـب  دـش ز  رپ  لد  يولگ  رد  شطع  حور  دیـشک 
هتسخ هاگن  رون  وت  يادص  رد  اه  هنیآ  ساکعنا  يالد  دوبن  نوخلد  وت  روضح  ترـسح  رد  لد  دوبن  نوریب  وت  هاگن  زا  شاک  ياتـسا  هدیـسر 

ار وت  درد  میا  هدـیزگرب  یلع  قشع  هب  ار  قشع  امباتفآ  يوسارف  هشیمه  تندـیدنخ  باتفآ  يوربآ  ترجنخ  يانحنا  ياوت  ياپ  كاخ  نـالد 
مه بویا  سب  دوب و  وت  ربا  شراب  يوب  سایلایدمحم  لآ  مسبت  نیرخآ  يا  يدمحا  يوربا  ود  هیبش  وت  مشچ  يامیا  هدیرخ  نامیا  تمیق  هب 
بت تقـشع  هب  تشادـن  ار  وت  باتلیئربج  لاب  رپ و  وت  زا  تفرگ  ینعم  لین  فاکـش  رد  دز  وت  مان  داـی  هب  یـسومسب  دوب و  وت  ربص  هصـالخ 
ماش هلال  نوخ  زانک  عولط  نامیا  یلجت  قرـشم  زا  نک  عورـش  اـهاط ، هصرع  زاـت  هکی  يانامـسآ  تسا  یـسیع  ترـضح  عامـس  قوذ  ناـمز 
زاین تمشچ  ترضح  روضح  مرگ  قشع  زامن  رهظ  وت  میرح  رد  تسا  بوخدش  دیفس  تروضح  هب  ناقشاع  نامشچ  دش  دیع  حبص  شطع 

زا دش  رپ  هنییآ  ایب  نمچ ، رد  یلع  لآ  زان  سوواطام  روضح  رس  یب  وت  میرح  رد  تسا  قشع  ام  رورغ  مخز  وت  باکر  رد  تسا  بوخقـشع 
سرب ام  داد  نالد ، هتسخ  هاوخداد  يانوخ  نایم  رس  یب  نتفر  هدجس  هب  قوش  نوخ  نایم  رد  شطع  قوذ  تسا  رپ  ام  ردایب  نسحلا  نبای  بت 

سرب ام  دایرف  هب  میا ، هتسکش  وت  یب 

زیچان

یلیخ وت ، رب  رد  دوب  زیچاـن  دورب  رـس  رگا  وت  لاـصو  ياـپ  ردتـسین  یلیل  زا  یتبحـص  ار  وـت  نوـنجم  تسین  یلیم  نآ  نیا و  هب  ار  وـت  نوـتفم 
داژنراطع دیعس  دمحمتسین 

رهم هانپ 

مکح هک  ع )  ) نسح نب  دمحم  تیالو ، ریرـس  هشدراد  جـع )  ) نامزلا بحاص  هر  هب  بلط  خر  ام  وچ  درک  هنامز  لها  رب  تشپ  هک  نآ  دوخ 
شرتچ نماد  هن  رگادراد  نایم  رد  هسیک  تسد  یهت  ریقف  کی  هب  دزاس  یم  فرص  هیامورف  يادگ  کی  هب  دراد ... ناج  سنا و  يانبا  رس  رب 

هک مارخ  نوربدراد  ناهج  رد  هک  نآ  نانج  غاب  ياوه  شیانمت  هچنغ  دفکـش  وا  هار  هب  ؟ دراد ناما  رد  هک  شغارچ  هنتف  دابز  دوش  رهم  هاـنپ 
... دراد نامسیر  وولد  ناشکهاک ، خرچز و  ناویک  دهد  ات  بآ  ار  وت  هاج  لاهندراد  نانع  ار ، رهمور  مرگ  دنمس  ع )  ) حیـسم وت  يراوس  رهب 

، زابهـش رپ  زا  رتوبک  خرچ  دبنگ  ریز  هک  یی  اج  وت  لدـع  دیـسردراد  نانج  هضور  يوزرآ  هک  یـسک  سب  شراکداشگ  رهب  وت  بح  دـیلک 
ییامغی دیعسدراد  نابش  یبوخ  دص  هب  هلگ  ساپ  هک  بیرغ  تسین  گرگ ، هب  ییامن  هراشا  رگادراد  نابیاس 
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هدیپس هار  هب  مشچ 

وت هب  هک  تسا  یئاوران  تمهت  ندوبن ،» رـضاح   » يانعم هب  تبیغ » .» یـشابن رـضاح »  » هکنیا هن  یتسین ، رهاظ »  » نوچ دـناهدیمان ، بیاغ ، ار  وت 
هن تسا ، روهظ »  » يانعم هب  مینآ  راظتنا  رد  هک  تندـمآ  دـننادیمن ، ار  روضح »  » و روهظ »  » ناـیم قرف  دـنرادنپ ، نیا  رب  هک  ناـنآ  دـناهدز و 

همه يوشیم ، رهاظ  یتقو  ار ، تروضح  هن  دـنبلطیم  ادـخ  زا  ار  تروهظ  دـنناوخیم ، ار  وت  ماش  حبـص و  ره  هک  تناگدـشلد  و  روضح » »
، یئام نایم  رد  وت  هک  ارچ  دنیوگیم ، تسار  و  دناهدید . مه  نیا  زا  شیپ  ار  وت  هک  دنیوگیم  بجعت  اب  دنزگیم  نادند  هب  تریح  تشگنا 
هب يور  رارقیب  ياهلد  هلفاق  دـنهنیم و  فک  زا  رارق  دـنهدیم و  تسد  زا  لد »  » نالدـبحاص دـسریم ، هار  زا  هک  هعمج  یئام ، ماـما  اریز 

ناگدادلد اب  رگید  ياهنیدآ  هناتسآ  رد  هلعشم » ار  ناوربش   » يا هلفاق و  ره  هلبق  يا  کنیا  و  ... دننیشنیم راظتنا  هب  ار  تندمآ  دننکیم و  هلبق 
. مینکیم همزمز  ار  راظتنا  دورس  تنارظتنم  لیخ  زا  يرگید 

نید هصرع  راوس 

وتنشور قافآ ، دوش  ات  نورب آ  نکسم  عمش ، نوچمه  هدرپ  رد  نکم  ؟ یک ات  هدرپ  رد  اه  هدید  رون  وچ  یک ؟ ات  هدرک  دوخ  اه  هدید  زا  ناهن 
لوا داد  وچزیرورف  سوناف و  هریت  نیا  زوسب  زیگنارب  شتآ  دوخ  رون  زا  عمـش  وچ  ؟ ینام هچ  رخآ  زبس  سوناف  نیا  رد  یناکمال  هاگمزب  عمش 

نک مدعنک  ناشف  شتآ  راقفلاوذ  شعمـش ، وچ  نک  نانگمه  نید  هصرع  راوسوش  جع ) ) نامز رخآ  يدـهم  مه  دوخ  وت  وترپ  وت  رون  نامز ،
يزاریش یلهانید  هش  زیر  نوخ  غیت  قرب  هب  نید  هر  زا  رفک  تملظ 

ییآ یم  وت  هک  زور  نآ  تسا  هوکش  اب  هچ 

اه یهابتو  اهملظ  مامت  هب  ییآ و  یم  تنارظتنم  ندیـشک  راظتنا  اـهلاس  زا  سپ  وت  هک  دوب  دـهاوخ  ینتـشاد  تسود  يزور  زورنآ ، مناد  یم 
یم تباجا  تناقـشاع  تساوخرد  هنوگ  نیا  دـنک و  عولط  هنادواج  نامگ  کش و  ياـهربا  تشپ  زا  تقیقح  دیـشروخ  اـت  یهد  یم  ناـیاپ 

زا هک  هتشاذگ  یقاب  ار  وا  ادخ  هک  ییاوشیپ  نآ  تساجک  :» دندرک یم  همزمز  بل  ریز  نایرگ  ینامشچ  اب  هعمج  حبـص  ره  هک  اهنامه  دوش ؛
مشچ ناهج »  » هک نآ  تساجک  هدش ؟ هدامآ  نارگمتس  هشیر  نتـسسگ  يارب  هک  نآ  تساجک  تسین ؟ نورب  (ص ») ربمایپ  » يامنهار ترتع 

زور نآ  [ . 2 [ »؟ دنکرب دادیب  متـس و  داینب  ات  دور  وا  يوس  هب  اهدیما  هکنآ  تساجک  دنادرگ ؟ تسار  ار  یتساران  يژک و  ات  هتخود  وا  هار  هب 
دهاوخ يا  هلاس  رازه  نیدـنچ  ضغب  اب  داد و  دـهاوخ  وت  ناشن  ار  دوخ  نوخرپ  ۀنیـس  دیـشک و  دـهاوخ  یتحار  سفن  نیمز  ییآ  یم  وت  هک 

نم هودنا  شوجرپ و  هنیـس  يور  ار  ناشناردارب  دوخ  لباقان  ینیمز  هکت  رطاخ  هب  هک  ینانآ  دـندروآ ؛ نایلیباه  رـس  رب  هچ  نایلیباق  هک  تفگ 
ناملاظ زا  ار  تیرـشب  خیرات  نامولظم  مامت  ماقتنا  وت  زور  نآ  و  تفخ . دـنهاوخ  هشیمه  يارب  نم  ۀنیـس  رد  يزور  هکنیا  زا  لفاغ  دـنتخیر ،

ناگدازربمایپ ناربمایپ و  هاوخنوخ  تساجک  «؛ دش دـهاوخ  باجتـسم  نایوج  تلادـع  مامت  ياعد  هنوگنیا  سپ  تفرگ  یهاوخ  تفـص  وید 
غورد وا  هب  دوشگ و  متـس  تسد  وا  رب  هک  ره  رب  هدـش  يرایادـخ  بناج  زا  هک  ییاوشیپ  نآ  تساجک  ـالبرک ؟ هتـشک  هاوخنوخ  تساـجک 
زیربل داد  لدع و  زا  نیمز  هک  زور  نآ  تسا  یهوکـشاب  زور  هچ  هو ، [ . 3 [ »؟ دسر تباجا  هب  شیاعد  هک  يا  هدـنامرد  نآ  تساجک  تسب ؟

حلـص و ندمآ  هنوگ  نیا  ات  داد  دنهاوخ  یتسود  تلادع  ةداب  زا  تسم  نارذگهر  هب  نوتیز  تشم  تشم  نامداش  ناکدوک  دوش و  دـهاوخ 
كاپ و یلد  اب  سپ  دوش . یم  ققحم  یهلا  هدـعو  يزور  هک  دنتـسناد  یم  تسخن  نامه  زا  نانآ  اریز  دـنیوگ . کـیربت  ناـنآ  هب  ار  يردارب 

ماجنا ام  راگدرورپ  هدـعو  انامه  ام ، راـگدرورپ  تسا  هزنم  كاـپ و  «؛ هک دـندرک  یم  همزمز  دـنوادخ  حـلاص  ناگدـنب  رگید  نوچمه  مارآ 
منکیم و یبات  یب  هوکشاب  زور  نآ  هب  ندیـسر  رد  [ . 4 .« ] هنازرف دنمورین  تسوا  دنکن و  فالخ  شا  هدعو  رد  ادـخ  زگره  تسا و  یندـش 
زا لد  نوخ  شنامـشچ ، کـشا  ياـج  هب  تسا و  نیگمغ  دوخ  قوشعم  رجه  رد  هک  متـسه  یقـشاع  ناـنوچ  منک ؛ راـکچ  ما  هدـنام  ًالـصا 
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میرگ و یم  هناقشاع  دوخ  لایخ  رد  تلاثم  یب  لامج  زا  يا  هولج  ياشامت  اب  مشک و  یم  نابیرگ  رد  رـس  سپ  دزیر . یم  نوریب  شناگدید 
نارگ نم  رب  میوگ ؟ وت  زا  زار  مادک  اب  و  میوگ ؟ وت  فصو  ینخس  هچ  اب  یک و  ات  و  ارورس ؟ مشک  ینادرگرـس  وت  يارب  یک  ات  :» میوگ یم 
نارگ نم  رب  دنراذگاو ؛ ار  وت  مدرم ، میرگ و  وت  رب  هک  تسا  نارگ  نم  رب  دنیوگ ؛ نخـس  نم  اب  نارگیدو  مونـش  خـساپ  وت  ریغ  زا  هک  تسا 
ازارد هب  نویش  هلان و  وا  هارمه  هک  تسه  يروای  ایآ  دنـشاب ، هدوسآ  نارگید  یلو  يوش ) ایالب  بیاصم و  راچد   ) درذگ نآ  وت  رب  هک  تسا 

زین نم  مشچ  ات  دزیر  کشا  بالیـس  هک  تسه  یمـشچ  ایآ  منک ؟ يرای  نویـش  رد  ار  وا  دنک  تولخ  نوچ  هک  تسه  يا  هدنلان  ایآ  مشک ؟
هک دماجنا  وت  لاصو  هب  قارف  ییادج و  زور  ایآ  تسه ؟ ترادید  يوس  هب  یهار  ایآ  (ص ) دمحا دنزرف  يا  دـنک ؛ يرای  نتـسیرگ  رد  ار  وا 
نم رمعایآ  هک  مناد  یمن  [ . 5 [ »؟ میوش باریس  وت  لاصو  بآ  زا  مییآرد و  يزیربل  ناراس  همـشچ  رب  هک  دوش  یک  میوش ؟ دنم  هرهب  نآ  زا 

نامـشچ يایتوت  ییآ  یم  نآ  زا  وت  هک  ار  یهار  كاخ  قوش ، کشا  نتخیر  اب  منیـشنب و  هراظن  هب  ار  تندـمآ  هک  دـهد  یم  ار  نآ  فاـفک 
ار میولگ  ضغب  موش ؛ یم  ناریح  هتفشآ و  دنک ؛ یم  ربارب  نیدنچ  ار  وت  ندید  قوش  نتسنادن  نیا  مناد و  یمن  منک ؟ دوخ  قشاع  قاتـشم و 

هوک رد  ایآ  ینیمزرـس . كاخ و  نیمادـک  رد  متـسنادیم  شاـک  يا  :» میوگ یم  بل  ریز  تا  يرود  رطاـخ  هب  ناوارف  هودـنا  اـب  مریگ و  یم 
ییاوجن زاوآ و  وت  زاو  منکن  رادـید  ار  وت  منیبـب و  ار  مدرم  هکنیا  نم  رب  تسا  نارگ  يوطیذ »  » رد اـی  رگید ؟ ياـج  رد  اـی  یتـسه  يوضر » »

نادـنچ میارب  تسه  هچ  ره  اما  [ . 6 .« ] دـسرن وت  هب  نم  زا  ما  هیـالگ  هلاـن و  دریگن و  ارم  دریگ و  ار  وت  ـالب  هک  تسا  راوگاـن  نم  رب  منوشن ؛
زا هک  یتسه  یماما  نامه  وت  هک  دنگوس  مناج  هب  یتسین ؟ ادج  ام  زا  هک  یتسه  یبیاغ  نامه  وت  هک  دنگوس  مناج  هب  :» اریز دـنک  یمن  یقرف 

مناد یم  ما و  هتخود  نشور  یهار  هب  مشچ  ریذـپان  للخ  خـسار و  ینامیا  اـب  هراـمه  [ . 7 [ »؛ یتسین رود  عقاو  رد  يرود و  ًارهاظ )  ) اـم هاـگن 
يدـهم يا  سپ  . تـبحم ناـمیا و  یتـسود ، تلادـع ، یهلا ، هدـعو  تـسا  نـیا  هـک  داد  یهاوـخ  دـیون  ار  ناـیناهج  دـمآ و  یهاوـخ  يزور 

لصاح هک  يرون  دبات ؛ یم  يرون  ملد  رد  قرـش  زا  دیـشروخ  عولط  اب  هعمج  حبـص  ره  دنوادخ ، دزن  رد  نازیزع  نیرتزیزع  يا  (س ) همطاف
دیشروخ گرزب  زور  نآ  رد  هرخالاب  : » میوگ یم  باتملاع  رهاظ  هب  دیـشروخ  يوس  هب  ور  مریگ و  یم  جوا  موش ، یم  داش  تسوت  هب  قشع 

زار دنوادخ  اب  تناقشاع  رگید  نوچمه  متسیا و  یم  هلبق  هب  ور  نامیا  زا  ولمم  یلد  اب  دعب  !« درک دهاوخ  هنادواج  یعولط  راگدنام  یعقاو و 
تزع نادب ، ات  رگن  تمحر  رهم و  هاگن  هب  ام  رب  زیهرپب و  تهاگرد  هب  ام  برقت  امرف و  تیانع  ام  هب  تمیرک  هجو  هب  و  «؛ هک منک  یم  زاین  و 

اب داب  شنادناخ  وا و  رب  ادـخ  دورد  ربمایپ  شدـج  رثوک  ضوح  زا  ار  ام  ریگم و  ام  زا  ار  نآ  تمرک ، هب  هاگنآ  مینک ؛ لماک  وت  دزن  ار  دوخ 
نیرتنابرهم يا  دـنکن ، يور  ام  هب  یگنـشت  سپ  ناز  هک  یـشوخ  ییاراوگ و  اب  میوش  باریـس  همه  هک  نانچ  نک ، باریـس  وا  تسد  ماج و 

مشچ دروخ  ربکا  [ . 8 .« ] نانابرهم

يزاریش ظفاح  هجاوخ 

هام جوا  هب  دمآرب  هاچ  رعق  رویغ ز  ناردارب  مغر  هب  رـصم  زیزعدیـسر  هار  درم  هک  شناد  لد و  لفاوق  نمیادـنوش  نامز  نیا  قیرط  ناعطاق  ز 
[ . 9  ] دیسر هانپ  نید  يدهم  هک  زوسب  وگب  لکش  دحلم  لعف  لاجد  یفوص  تساجکدیسر 

زاین ثیدح 

و ییوت »   » قطان نآرق  ؟ دندوب وت  زج  رگم  ص ،) ، ) لوسر راگدای  ود  ره  (! ص ، ) دمحم يدهم  ياینکلهت  ینکردا و ال  يدهملا ، حـلاصابا  ای 
دنزرف يا  ...؟ دبای یمن  ، زین ار  یقاب »  ترتع   » دنیب و یمن  ار  قطان »  نآرق   » هک ار ، لد  هدـید  تس  هدـش  هچ  نونک  «. وت  » اهنت مه ، یقاب  ترتع 

یم یلجتمار  وا  ربص  تمظع  تربص ، دنک و  یم  ریسفت  ار  مالسلا ، هیلع  یلع ،»   » توکـس تیانعمرپ ، توکـس  ! مالـسلا هیلع  میظع ،»  یلع  »
يا ( كروهظ یلع  لجع  !... ) تعیب سامتلا  ام و  تسد  نیا  نونک  !... تموکح یناهج  ردـصم  تیالو و  بحاص  تلادـع ، یمامت  يا  . دزاس
هناخ ; دشک ریجنز  هب  ار  نادرمناوج  تریغ  تسد  ود  هک  دناوت  ماوع  لهج  هطـساو  هب  متـس ، نامـسیر  رگم  ! اهیلع هللا  مالـس  ارهز ،»  » فسوی
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ینابرق هدماین ، ار  قح »  یلو   » دنزرف ودنک  نوگلگ  ادـخ » نوخ   » زا ار  [ 10  ] یحو طبهم  تواسق ، رامـسم  هب  دشک ; شتآ  هب  ار  توبن  دیما 
ناناج ناج  يا  !...« يدهم ای  :» هکراوید رد و  شتآ  نایم  رد  يردام  شارخرگج  دایرف  نیرخآ  دهد . یم  ترازآ  هشیمه  هک  مناد  یم  ؟! دنک

 «، نسح  » وـچمه اـبیز  هچ  . مالـسلا هیلع  نسح ،»   » لـقع لاـمک  رب  ثراو  نیرت  نیما  ینـسح و  یلجت  نیرتاـبیز  وـت  ! مالـسلا هیلع  نـسح ،»  »
نوخ مالـسلا ، هیلع  ماـما ، هک  يزور  نآ  زا  ... دوب تضهن  رگزاـغآ  نیـسح ،»  «!» ادـخ نوـخ   » ثراو يا  . يا هتخیمآ  تباـجن  هب  ار  تعاـجش 
نوخ مقتنم  يا  . دـنک یم  اغوغ  ـالبرک ، خرـس  نیمز  رب  ردـپ »  » نوخ اهنامـسآ و  رد  رـسپ »  » نوخ ، داتـسرف هیدـه  نامـسآ  هب  ار  شرغـصا »  »

يا هظحل  یتسه ، ياه  هولج  نیرتابیز  ! اه هدجس  نیرت  هناقـشاع  تقیقح  يا  ...؟ دیـشخب یهاوخ  نایاپ  یک  وت  درک ،... زاغآ  نیـسح »  !» ادخ
هراظن قیفوت  هک  ار  ناـنآ  [ . 11  «! ] یلع  » ود ره  ياـه  هدجـس  ثراو  يا  . دروآ یم  دورف  میظعت  رـس   «، هللا  » هدجـس رد  هللا ،»  ۀـیقب   » هک تسا 
هناگی يا  ... دندوب هدید  كاخ  هرک  رب  نآ  زا  شیپ  هک  یناسنا ، هدجس  هچره  زا  دنتسشن  مرـش  هب  سپ  ناز  دش ; لصاح  زامن ، رد  وت  دوجس 
ياــنبم رب  هـمه  تا  هریــس  يا  ! ینآ هدنفاکــش »   » اــیبنا و موـلع  ثراو  وـت  ینآ .»  هزاورد   » و مـلع »  رهــش   » ثراو وــت   «! تـمکح مـلع و  »

 « تقادص  » اب وت  ءابآ  نید   «! قدـص  » بتکم راوتـسا  ظفاح  يا  ! زاس یلوتـسم  ام  بلق  رب  ار ، تمکح »  تقیقح   » و تقیقح »  مولع  !» تمکح
یب ناملاع  :» راد ناما  رد  هارمگ ، هفیاط  ود  رـش  زا  ار  دوخ  بتکم  ناورهر  ... تسا یلجتم  عیـشت »   » اـهنت زین ، ضحم  تقادـص  تفاـی و  ماوق 

هک مینادـب  ات  زومایب  نامناشیکمه  ام و  هب  ار  يوسوم »   » مظک ملح و  سرد   «! ملح  » لاـثمت میظع  يا  [ 12  « ] بآم سدقم  نالهاج  لمع و 
، اضرلا یـسوم  نب  یلع  زا  سپ  شناگدنب -  لیخ  رد  مه  ادخ  «! اضر  » ضحم یلجت  يا  ! ناتـسود هن  و  دنا ، بضغ  هتـسیاش  وت  نانمـشد  اهنت 
رد اهنت  دیاش ، داهن و  مهرب  ایح  مشچ  دید ; ار  ایند  تواقـش  هظحلره ، هک  یی  « اضر .» دیدن وت  نوچ  هرابود  ییاضر »   » زگره مالـسلا -  هیلع 

مـشچ «! داوج  » دوج يایرد  هب  لصتم  يا  !«. نیثیغتـسملا ثایغ  ای  ثغاف  کئالب ، یلع  اربص  کئاضرب ، اضر  یهلا ; : » تفگاما تسیرگ ، لد 
هیلع يداه ،»   » تیاده حور  يا  ! تسیک تسد  هب  تواخس ، دوج و  لالز  همشچرس  هک  دنیبب  ات  نک  دیماان  تسایند ، بارس  هچره  زا  ار  لد 
دیاش ! مالـسلا هیلع  یکز ،»   » نسح دـنزرف  يا  . ریگرب همه  ناـگداتفا ، تسد  تسین ... تلالـض »   » همهنیا ندـید  تقاـط  ار  لد  رگد  ! مالـسلا

، وت صلخم  هاپس  هب  شهاپس  تشاد ... لدرب  وت  هاپس  يزابرس  يوزرآ  دوخ  هک  يرکـشل  بحاص  تخانـشن ; ارت  زگره  ردپ ، وچمه  یـسک 
نم هک  نادب  ! یبایرد وت  اهنت  ار  لد  نیزح  زوس  ... یناد ; یم  ار  همه  هتفگان ، هک  وت ، اب  میوگب  هچ  (! جع  «) يدـهملا حـلاصابا   » ای . داب لصتم 

«. ءوسلا فشکی  هاعد و  اذا  رطضملا  بیجی  نما  :» یناوخ یم  شیوخ ، جرف  يارب  هک  هاگنآ  منک  یم  ادتقا  وت  هب  مه 

دیواج يوجتسج  رد 

دیواج و یقشع  يوجتسج  رد  هنارک  ره  وس و  ره  شیافص  اب  زاورپهراتس  رپ  بلق  اب  اج  ره  هب  دشکیم  رس  هرابود  دنزیم  رپ  ملایخ  رتوبک 
ردقچ ایند  هیانک  نیا  مناوخیم  وا  ذفان  مشچ  ردهنارت  دهدیم  رس  اهتـشد ، يورب  یهاگ  هنال  زارف  یهاگ  نامـسآ ، جوا  رد  یهاگهنارکیب 
ياعد ره  رد  شیور  قایتشا  ردـهناهب  زا  رپ  مبلق  وک ؟ نم  تاجن  کیپ  هنامز  زا  مگنتلد  وک ؟ نم  روبـص  گنـسهیالگ  زا  رپ  اـما  کـچوک ،

هعمج زور  حبص  ره  ملد ، ار  وا  دناوخیم  هبدن 

ارماس دیشروخ 

. دوب هدومن  یلوتسم  ناگمه  رب  ار  یفیطل  بارطضا  شرادید  راظتنا  دومن . یم  رورس  يداش و  رد  قرغ  ار  ناگمه  شندمآ  اب  دمآ و  یم  وا 
هتـشذگ زا  رت  ینارون  مه  دیـشروخ  اهزور  نیا  يرآ  دـندومن . یم  راوگرزب  نآ  هب  ییوگدـمآ  شوخ  مدـقم و  ریخ  هدامآ  ار  دوخ  ناگمه 

ناـیم نیا  رد  دومن . یم  غـالبا  همه  هب  ار  وا  ندـمآ  هدژم  دیـشک و  یم  رپ  رهـش  ياـضف  رد  مارآ  مارآ  کـنخ  میـسن  . دومن یم  ینکفا  وـترپ 
ياـهبلق شپط  يادـص  تسا  یبیجع  يوهاـیه  . دنـشک یم  شیوخ  ياـهگرب  خاـش و  رب  یتسد  دـنریگ و  یم  کـمک  میـسن  زا  زین  ناـتخرد 

شرف ياضف  هب  اپ  یشرعیدولوم  دیـسر و  نایاپ  هب  یناثلا  عیبر  هام  متـشه  زور  رد  تخـس  راظتنا  نآ  هرخالاب  اما  دینـش . ناوت  یم  ار  نارظتنم 
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هداهن نسح »  » ار ینامـسآ  دولوم  نیا  مان  دنوادخ  دوب . لیلـس »  » مان هب  نمادـکاپ  ییوناب  اب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  جاودزا  لصاح  وا  داهن .
وبا  » زین راوگرزب  نآ  هینک  دومن  هراشا  يرگسع »  » و یکز »  » هب ناوت  یم  يو  باقلا  نیرتروهـشم  زا  . دوب هدناوخ  شیوخ  تجح  ار  وا  دوب و 

نایامن شکرابم  هرهچ  رب  یهلا  تیالوو  تماما  ياه  هناشن  یکدوک  نارود  نامه  زاشناکاین  نوچمه  يرگـسع  نسح  ماـما  تسا . دـمحم »
زور هـب  زور  مدرم  دــیدرگ و  یم  يرپـس  ماـما  یناوـجون  یکدوـک و  نارود  مارآ  مارآ  . دــیدرگ یم  هدوزفا  نآ  رب  زین  زور  هـب  زور  دوـب و 

لامک تداعـس و  هب  ار  ام  ات  دوب  ناـیکاخ  اـم  يارب  اوشیپ  ماـما و  نیمهدزاـی  وا  دـش . یم  نوزفا  راوگرزب  نیا  تبیه  لاـمج و  زا  ناـشتریح 
اب یگنج  ناریـسا  هارمه  هب  ناوراـک  ینامـسآ  دـنویپ  دوب -. هدرب  ثرا  هب  شیوخ  ناردـپزا  زین  ار  میظع  ياـه  هناـشن  نیا  و  دـشاب . نومنهر 
رد دندیدرگ . شیوخ  هقالع  دروم  ياهزینک  دیرخ  لوغـشم  دندمآ و  درگ  نآ  فارطا  يدایز  هدع  دیـسر . هار  زا  ریذـپان  فصو  ییوهایه 

هظحل ره  دوـب . هداتـسیا  نارگن  برطـضم و  نازینک  نـیب  رد  تـشاد  هداد  رارق  یگنج  يارـسا  ناـیم  رد  هـک  زین  مور  رـصیق  هوـن  ناـیم  نـیا 
نب رـشب   » یتدـم زا  دـعب  دـیایب . ام  هدـنیامن  ات  دـشاب  رظتنم  هک  دوب  هدومرف  وا  هب  مالـسلا  هیلع  يداه  ماـما  هک  ارچ  دـش  یم  رتشیب  شناـجیه 

نوتاخ سجرن  داد و  زینک  بحاص  هب  لوپ  يرادقم  داد و  ناشن  وا  هب  ار  ترضح  همان  دمآ و  مالـسلا  هیلع  يداه  ترـضح  هدنیامن  ناملس »
دش و یم  نوزفا  راوگرزب  يوناب  نآ  ناجیه  مارآ  مارآ  . دروآ مالسلا  هیلع  يداه  ترضح  تمدخ  هب  شیوخ  هارمه  ار  مور  رصیق  هون  رتخد 
اب جاودزا  هدژم  دوب  هدـش  ناملـسم  میرم  ترـضح  طسوت  هکنآ  زا  سپ  باوخ  رد  هک  ارچ  درب  یم  رـسب  بوبحم  ندـید  راظتنا  رد  هراومه 

دوب هتسناوت  ناوارف  تمحز  اب  ور  نیا  زا  دوب . هدرک  تفایرد  اهیلع » هللا  مالس   » همطاف ترضح  زا  زین  ار  مالـسلا ) هیلع   ) يرگـسع نسح  ماما 
رپ راظتنا  ماجنارس  . درک یم  يرامش  هظحل  نامز  نآ  ندیسر  يارب  رطاخ  نیمه  هب  دناسرب . قارع  هب  مور  زا  یگنج  يارسا  هارمه  هب  ار  دوخ 

و ع )  ) يرگسع ماما  نایم  یهلا  سدقم  دنویپ  دندش و  دراو  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  لزنم  هب  راوگرزب  نامهیم  دیـسر و  نایاپ  هب  بارطـضا 
مامت هک  مهد  یم  دـیون  يدـنزرف  هب  ار  وت  : » دـندومرف هدومن و  نوتاخ  سجرن  هب  ور  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  . دـش رارقرب  سجرن  ترـضح 

دعب دزاس  تلیضف  تلادع و  زا  راشرس  ار  ناهج  ددرگ و  اورنامرف  ملاع  همه  رب  دروآرد و  شیوخ  فرصت  هب  برغم  ات  قرـشم  زا  ار  ناهج 
شیوخ یگدنز  اهیلع ) هللا  مالس   ) نوتاخ سجرن  هارمه  هب  مالسلا ) هیلع   ) يرگسع نسح  ماما  .« دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هکنآ  زا 

هدوب و راظتنا  مشچ  ار  وا  روهظ  دلوت و  ایصوا  ایبنا و  یمامت  هک  تشگ  ییاهبنارگ  رهوگ  راوگرزب  ود  نیا  دنویپ  لماح  دندومن و  عورش  ار 
ترضح زا  ناسنا  شخب  مارآ  ناراگزور و  دوعوم  نآ  يرجه  لاس 255  نابعش  همین  رد  ماجنارـس  يرآ  . دندوب هداد  تراشب  نادب  ار  مدرم 

ردـپ 5 تداهـش  ماگنه  راوگرزب  دولوم  نیا  دومن . شیوخ  نارابرون  ار  نایناهج  دوشگ و  ناهج  هب  هدـید  مالـسلا ) اـهیلع   ) نوتاـخ سجرن 
سپ رد  دـش  یم  تموکح  فرط  زا  هک  يدـیدهت  تلع  هب  دومن و  زاغآ  ار  شیوخ  تماما  یلاسدرخ  نینـس  نامه  زا  تشادـن . رتشیب  لاس 

راوگرزب نآ  . دنتـسناد یمن  نارای  صاوخ و  صاخ و  نابیان  زج  یـسک  ار  ترـضح  نآ  تنوکـس  لحم  هک  يروطب  تفرگرارق  تبیغ  هدرپ 
عقاو رد  دناد . یمن  یـسک  ادخ  زج  ارنآ  نامز  تدم  هک  تفرگ  رارق  يربک  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  یهلا  رما  هب  يرغـص  تبیغ  لاس  زا 63  دعب 

نومزآ رد  تیقفوم  هار  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  . دومن دای  نایعیش  ام  شیامزآ  ناحتما و  عیـسو  هاگنادیم  ار  يربک  تبیغ  ناوت  یم 
ماما تعاطا  ریسم  رد  ار  نتشیوخ  هک  دوب  دنهاوخ  قفوم  یناگدنب  اهنت  : » دنیامن یم  یفرعم  هنوگنیا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ناحتما  و 

هک هنوگنامه  .« دـنیامن اعد  راوگرزب  نآ  یتمالـس  جرف و  لیجعت  يارب  هدوب و  وا  راظتنا  مشچ  زور  بش و  دـنهد . رارق  مالـسلا ) هیلع   ) نامز
تداعـس اب  تدالو  نایاپ  رد  تسا ». نآ  رد  زین  ناتدوخ  جرف  اـنامه  هک  دـینک  اـعد  رایـسب  نم  جرف  يارب  : » دـنیامرف یم  ترـضح  نآ  دوخ 

دیما مییامن و  یم  ضرع  تینهت  کیربت و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  شدنمورب  دنزرف  هب  ار  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  ترـضح 
اب دـیایب و  وا  ات  دـهد  رارق  مالـسلا ) هیلع   ) ناـمزلا بحاـص  ترـضح  نامرورـس  ـالوم و  جرف  زور  نیا  رد  ار  اـم  يدـیع  دـنوادخ  هک  میراو 
ار یحو  نادناخ  ماقتنا  درادرب و  نایم  زا  ار  یگراچیب  رقف و  دنکرب  ار  روج  ملظ و  هشیر  دشچب  ار  داد  لدع و  نیریش  معط  ناهج  شندمآ :

یشیورد دواد  . زور نآ  دیما  هب  دریگزاب  ناشنانمشد  زا 

هرعاشم سلجم  رد 
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هرعاشم سلجم  رد 

هدجـس هب  نیمزدـتفا  كاخ  هب  ناهج  تهاگن ، شیپ  هک  نم ، هن  ؟ نارای مشچ  تیؤر ، هب  دوشیم  یکام  اـب  تسین  ندـنام  وت  یب  رارق  رگید ،
زبس تلد  هعمج ، مادـک  اقآ ! ؟ ام يراک  مخز  مخز ؛ نیا  مهرم  تساجکتـسین  نکمم  قارف ، درد  لمحت  رگددـتفا  كاـخ  هب  ناـمز  دـیآرد ،

، ام وت ، مشچ  غارچ  زا  روددیآیم  روش  قوش و  اب  هک  نآتسا  زبس  یمنرت  شهاگن ، رددسریمن  نامرد  هب  درد و  ملد ز  دش  وخ ن  ؟ دوشیم
هاگن عولط  هب  ات  هدنام  لصف ، کی  ؟ ییاپ هچ  مغ ، ربا  تشپ  رد  نینچ  ! ییانـشآ باتفآ  يا  الااهدادتما ! نیا  موادت  رد  هدناماوزاب ، میاهدنام و 

نارازه غاددرک  دـهاوخ  رید  نم ، اب  رادـید  رد  رگممرادـنپ  هک  موحم ، تندـید  رد  نانچ  نممایلاف  هدـنخرف  هب  تسا  هدـنام  لصف  کـیوت 
، نآ رد  هک  تسین  رس  چیهدوجو  قافآ  رد  هک  يرهم ، هولج  نامه  وتتـسیراد ، هب  رـس  يزابقـشع ، تسخن  طرـشرادرب  تس  هدییور ا  هسوب ،
، تیاـهتسددوب نم  هیاـس  تریح ، تسب  نب  اـت  هنییآ ، هچوک  زادوعوم  نیرخآ  يوج  تسج و  رد  ماهسرپ  هاوگ  اهنتتـسین  وت  يادوـس  همه 

یپ رد  نم  ؟ منامب وت  یب  هنوگچ  يراد ، هفطاع  میمش  ؟ منامب وت  یب  هنوگچ  يراهب ، رابت  زا  وتتـسام  اب  وت ، حور  هک  ادرف !! يآتـسانمت  حیرض 
میمشدیآیم دوس  ربنع  نیدرورف  حبص  میسنناهج  روهش  زا  بختنم ، دش  هکناغمرا  دوب  نابعش  رهـش  نیهممنارفاک  مزر  هدامآمد  امد  وت ، رما 

؟ وت يادص  دچیپب ، رهش  ياههچوک  رددوشیم  هچ  اقآ ! ماهدنام ... راظتنا  رددیآیم  دوع  يوب  هفان ، ریذپلد 

راظتنا راوید 

ریز نم ! يالوم  يا  دنکیم . کح  نیمز  هرهچ  رب  ار  ییانشور  هک  تسیشخرذآ  تاینارون  هرهچ  منکیم . سح  میسن  ره  شزو  رد  ار  وت 
ياهبش تساهلاس  تسا . زیربل  وت  روضح  میمـش  زا  اج  همه  منکیم  هاگن  هک  بوخ  مسیونیم . وت  دایب  راوید ، هب  هیکت  جاک ، ياـههیاس 

يرافغ نژیب  ؟ ییآیم یک  نم ! ياقآ  یتسار ، مهدیم ... هیکت  راظتنا  هب  ار  ماهتـسخ  ياههناش  منزیم و  هرگ  حبـص  هب  وت  دای  اب  ار  مایباتهم 
يراس - 

يراج نوحیج  ود 

ملد غاد  یسک  دنیبیمننک  مرت  هراچیب  وت  نم ، زیزع  هتشگ  وت  قشع  هراچیب  ملدنک  مرب  رحب و  هراوآ  سپس  نک  مرتسکاخ  دوخ  قشع  زوسز 
شوماخ نکم  دیوگ  وت  اب  لد  شزوس  يادصنک  مرپرپ  تقشع  زوس  زا  یب  نم  ماهناورپ  وت  يور  عمش  هبنک  مرس  ات  اپ  روهلعـش  نازوسب ، ار 

هنیـس نوخ  زا  رپ  هرابود  نک  نوحیج  ود  ار  ممـشچ  ودنک  مرگادوس  تمغ  رازاب  هب  میوگ  هک  رـس  ناج و  تسین  یعاتمنک  مرتنازوس  ارم ،
مرتقشاع دوخ  يور  لـصو  هب  نم  يدـهم  نم ، ربلد  نم ، لدـنک  مرـس  اـپ و  یب  وت  نونجم ، ناـنچ  درادـن  یناـماس  قشع  نونجنک  مرذآ  رپ 

داژنیمشاه نیسح  دیسنک 

روهظ حبص  تبیغ و  بش 

همه روهظ  حبـص  رد  تسا  یکیرات  اج  همه  تبیغ  بش  رد  ییانـشورو  توارط  زا  رپ  تسیچ  حبـص  یکیرات  یهایـس و  زا  رپ  تسیچ  بش 
هزات يوهایه  حبـص  قلطم  توکـس  بش  دنرادیب  یگمه  ناهاگرحـس  دـنباوخ  تلفغ و  رد  همه  ناهاگماش  تسا . ییانـشور  زا  رپ  اههاگن 

هک داب  تمرش  بش ! يا  وت  تسا و  غورف  یب  نم  حبـص  تسا  روضح  یب  نم  بش  هدرک  رید  هچ  نم  حبـص  هدش  کیرات  هچ  نم  بش  ... اما
رآ مزب  يدهمتسین  تقاط  ار  ناملد  هک  ایب  ! حبص يا  وت  درک و  ما  هتسخ  تندنام 

ایب رادیب  تلود 

، رگن يا  هش  رامخ  ایب  قشاع  روجهم  رگن ، ملاع  روشرپ  رگن  عفد  هدـم  عفد  هدـم  يا  هم  رایع  ایب  هجاوخ  ایب ، هجاوخ  ایب  هجاوخ  رگد  راـب  اـیب 

تیودهم www.Ghaemiyeh.comتایبدا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 34زکرم  هحفص 20 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


ییوت هدید  ییوت  همه ز و  هدیزگب  ییوت  لبلب  تسمرس  ییوت  بناج  رازلگ  ایب  ياپ  ییوت  تسد  ییوت  یتسه  ره  تسه  ییوت  هنشت  رومخم 
ییوت راب  رگد  نانکصقر  لدیب  راتسد و  ایب  يا  رظن ز  هتـشگ  ناهن  يا  همه  ار  ناج  ناهج و  فسوی  هدیدزد  ییوت  رب  رـس  رازاب  ایب  شوگ 

، ورم زیخ  هب  رابکی  ایب  يا  ملع  ملاع  ون ، شیپ  وت  ره  لقع  ورگ  هام  بش  زورفا  ییوت  ربا  رکـش  راـب  اـیب  ینـشور  زور  ییوت  يداـش  مغ  زوس 
يا بش  هتفشآ  ورب ، يو  مغ  هتفگان  ورب  هتخپ  دش  روگنا  نونک  هروغ  راشفیم  ایب  يا  لد  هتـشغآ  نوخب  دنچ  دوب  روش  نونج و  هاگ  ایم  هاگ 
حون ایب ، يو  سوه  حور  ایب  رو  هر  رد  هتـسب  دوب  زا ،  هر  راوید  ایب  يا  لد  هراوآ  ایب ، يو  رگج  هراپ  ایب  يا  درخ  هتفخ  ورب ، تلود  رادـیب  اـیب 

يولوم يداش  قاشع  وجب ، يروک  رایغا  ایب  يا  هم  هتخورفا  ور ، بآ  ناور  رد  لد  وج  مهرم  حورجم  ایب ، تحص  رامیب  ایب  يا  سفن 

وزرآ رهش 

دبنگ يادـنلب  رب  ار  نآ  دروآرد  زازتها  هب  ات  ، شود رب  باتفآ  تیار  اب  هدـیپس  دنمـس  رب  راوس  ! هنیدآ کی  حبـص  رددـمآ  دـهاوخ  نامگ  یب 
رتبوخ راگن و  رازه  زا  رتابیزدیآ  یم  وا  ! دزاس نایامن  ار  ادخ  دیـشروخ  !و  دفاکـشب ار  بش  هنیـسشراقفلاوذ  شخرذآ  اب  اتدیآ  یم  وا  ! یتیگ

هتـساخرب وا  مارتحا  هب  اه  هلال  هک  يراهب  نامه  ! دریگ یم  ار  رپرپ  ياه  هلال  همه  ماقتنا  ینازخ ، ياهداب  زا  دـیآ و  یم  وا  ! راـهب رازه  دـص  زا 
یم يراج  وا  لابند  هب  اه  همـشچ  دنتـسه و  شهاگن  زورفا  هنیآ  اهقیاقـش  هک  يدهاش  . دـنیوا مدـقم  نارگن  اهـسگرن  هک ، يراگن  نآ  ودـنا 

تقادص هدیپس ، يافص  رحـس ، يوب  هک  يدرم  . تسا يراج  شیادر  زا  ادخ  يوب  تسیراهب و  باتفآ  قرـشم  شیپاشیپ  هک  يدرم  .و  دندرگ
، نافوت حور  ناراس ، همشچ  یلالز  ناراب ، منرت  حبـص ، ياغوغ  دور ، توالت  منبـش ، یکاپ  لگ ، یکزان  میـسن ، تفاطل  رهم ، ینابرهم  هنیآ ،

يرهـش دمآ و  دـهاوخ  وا  تسوا . اب  یتسه  تعـسو  ایرد و  قمع  ارحـص ، شمارآ  ناشفـشتآ ، تبیه  ناتـسهوک ، تبالـص  نامـسآ ، هوکش 
زا یهت  یتشهب  دادیب و  زا  یلاخ  يرهش  دابآ ، يرهـش  مرخ ، يرهـش  . یتسه هرتسگ  رد  خیرات  تعـسو  هب  تشهب ، ییابیز  هب  ; تخاس دهاوخ 

روش و دهـش و  زا  بلابل  يرهـش  قیاقـش ، هفوکـش و  هدـنرپ و  زا  رپ  يرهـش  بآ ، رون و  زا  زیربل  هایگ و  لگ و  زا  ولمم  يرهـش  . دادـش روج 
رهـش نامه  . دجنگ یمن  لایخ  رد  دیآ و  یمن  ایؤر  رد  هک  تخاس  دهاوخ  يرهـش  دمآ و  دـهاوخ  وا  . يداش هلهله و  زا  راشرـس  ییادـیش و 

شیایرد تسا ، زبس  شنامسآ  هک  يرهش  . دنز یم  دنخبل  هشیمه  شباتفآ  هک  يرهش  ، راهب هشیمه  رهـش  اهیبآ ، رهـش  اه ، هنیآ  رهـش  اهوزرآ 
يرهش . دنشوپ یمن  ازع  تخر  هاگ  چیه  دنزبس و  شناتخرد  هک  يرهـش  . تسا زبس  زین  شمدرم  ياهلد  و  تسا ، زبس  شیارحـص  تسا ، زبس 

رـس يدازآ  زاوآ  اهیهام  دـننک و  یم  شخپ  شخب ، شمارآ  یقیـسوم  اهایرد  دنیارـس ، یمن  هیثرم  اهداب  دـنناوخ ، یمن  هحون  شناغرم ، هک 
شیاهوتـسرپ دـنریم ، یمن  توـلخ  رد  شیاـهوق  دزرل ، یمن  شناکـشجنگ  لد  دـنناوخ ، یمن  سفق  رد  شیاـهیرانق  هک  يرهـش  . دـنهد یم 

شماب ره  ياوه  تسا ، گنر  کی  شیاجک  ره  نامـسآ  هک  يرهـش  . دکچ یم  هلچلچ  هشیمه  شیاهناویا  فقـس  زا  دننک و  یمن  ترجاهم 
یمن شهالک  نامـسآ ، ندـید  يارب  یـسک  تسا و  هاـتوک  شیاـه  هنیچ  هدـشن ، بارخ  ییاـهخوک  شیاـهخاک ، راـنک  رد  . تسا یناتـسبات 

يدمحم لگ  رطع  شیاه  هناخ  مامت  رد  . دیآ یم  سای  يوب  شیاه  هچوک  زا  . تسا ناگتشرف  لاب  شیاهنابایخ ، شرفگنـس  هک  يرهـش  . دتفا
فرح اهشوگ  تسین  مومسم  اههاگن  دنز ، یمن  هسرپ  نآ ، رد  ناطیش  هک  يرهش  دسر . یم  ماشم  هب  تشهب  میمش  شیاهکراپ  زاو  . دزو یم 
یمن ار  لـگ  نآ  رد  هک  يرهـش  . دـنوج یمن  ار  یناملـسم  هدرم  تشوـگ  اـهناهد  دـنیوگ و  یمن  وـغل  نخـس  اـهنابز  دنونـش ، یمن  ار  قحاـن 

!و تسین یلیمحت  شیاهییابیز  دنزود و  یمن  زور  دم  ار  اهسابل  . دریگ یمن  ابر  یسک  زا  یسک  درب  یمن  دوس  ناملـسم  زا  ناملـسم  دنـشورف ،
هس ار  ایند  شنادرم  دهد ، یمن  رارق  یـشورفرخف  هلیـسو  ار  شیایند  دزان و  یمن  شلام  رب  دشک ، یمن  نارگید  خر  هب  ار  شا  ییابیز  یـسک 

هوسا تسا و  امهیلع ، هللا  مالـس  بنیز ، همطاف و  شنانز ، يوگلا  هک  يرهـش  ! تسارهز رهم  البرک و  رهم  شنانز  هیرهم  دـنا و  هدرک  هقـالط 
يرهـش . دنا تشهب  ناناوج  ياقآ  ود  نیـسح  نسح و  شناناوج  هژوس  تسا و  مالـسلا ، هیلع  یلع ، و  هلآو ، هیلع  هللا  یلـص  دمحم ، شنادرم 

ار قح  هار  یسک  و  هتسشن ! دوخ  ياج  رد  سک  ره  هتسب و  نیطایش  تسد  هتسسگ ، ناگدرب  ریجنز  هتسکش ، ناشکندرگ  ندرگ  نآ ، رد  هک 
نآ رد  هک  يرهش  . تسیراک هنیآ  شراوید  رد و  ددرگ و  یم  هتخانش  شیامیس  هب  سک  ره  دنرادن ، همانسانش  شنانکاس  هک  يرهـش  ! هتـسبن
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هتفر و شگنهرف  زا  متـس  ملظ و  هژاو  . روفنم رکنم  تسا و  روهـشم  فورعم  دنا ، هدیـشچ  ار  لالح  توالح  هک  ارچ  دنرفنتم ، مارح  زا  همه 
تسین عامس  هاقناخ  رد  تسا ، مرگ  قشع  هدکیم  تسین ، درس  اهدجسم  نآ ، رد  هک  يرهـش  ! هدش میـسقت  همه  نیب  تلادع  هب  طسق  سوماق 

، تسین فداصت  تسین ، کیفارت  تسین ، ماحدزا  نآ  رد  هک  يرهـش  . دنز یمن  لطاب  فک  یـسک  دـصقر و  یمن  تلفغ  يداش  مسارم  رد  و 
همه هب  ریـش  تسین و  قودنـصواگ  تسین ، نابـساپ  تسین ، اوعد  تسین ، يرامیب  تسین ، هناخوراد  تسین ، نادنز  تسین ، شارخلد  يادـص 

زا ناراب  . دـنک یمن  دـیدهت  ار  نیچردـلب  هنایـشآ  ناقهد  ساد  . دـنوش یمن  مارح  اهتـسیروت  روت  رد  الآ  لزق  ياهیهام  هک  يرهـش  . دـسر یم 
تاناویح ناتـسروگ  شمدرم ، مکـش  هک  يرهـش  . دنروخ یم  روخـشبآ  کی  زا  گرگ  هرب و  .و  دنک یمن  هکچ  ریقف  ناقهد  قیچالآ  فقس 

هودـناو تساراـی  مغاـهنت  ، دـشاب یمغ  رگاودـنام  یمن  ناـن  مـغ  یلد  چـیه  هرفــس  رب  هدــش و  نـیگنر  يزبـس  هوـیم و  اـباه  هرفــس  . تـسین
تـسلا هدابزا  همه  و  تسرادـلدراتفرگاهلد . دنلوغـشم و  قح  تدابع  هباهنتدـنراد  هک  یلاح  شیاـسآ  لاـب و  تغارفاـب  همه  . تسودرادـید

اهزایپ . دسوپ یمن  شیاهنیمزریز  رد  ینیمز  بیـس  هک  يرهـش  . دـننازیرگ ایند  زا  اهنآ  یلو  هدروآ ، ور  شمدرم  هب  ایند  هک  يرهـش  . تسمرس
یلد دنناد و  یم  ار  اهیکاروخ  هزم  همه  . دوش یمن  دـب  بوخ و  امرخ ، لاقترپ و  دـنوش ، یمن  هزم  یب  هناخدرـس  رد  اه  هویم  دنتـسه ، یباتفآ 

یهگآ شیامیس  ادص و  . دنرادن ار  توهـش  مکـش و  غیلبت  بات  دنیوگ و  یمن  غورد  شیاهولبات  هک  يرهـش  . دروخ یمن  ار  يزیچ  ترـسح 
تکالف ملیف  تنوشخ و  ریوصت  لاذتبا ، سکع  دهد و  یمن  شیامن  ار  الیزدوگ  تبیه  دـنک و  یمن  شخپ  رتشیب  فرـصم  ییارگ و  ترثک 

نآ رد  هک  يرهـش  . ددرگ یم  تیاعر  لادتعا  زیچ  ره  فرـصم  رد  دـسر و  یمن  ماشم  هب  شیاه  هلابز  زا  فارـسا  دـنگ  . تسین ادـیپ  نآ  رد 
، دزیر یمن  کشا  حاسمت  هدیشوپن ، شیم  سابل  یگرگ  دنک ، یمن  تاهابم  قسف  هب  دشورف و  یمن  دهز  یسک  تسین و  ایر  هب  هدولآ  یلمع 

هچروم هنال  رد  بآ  هک  يرهش  ددرگ . یمن  دراو  نارگید  میرح  هب  زواجت  ياپ  دوش و  یمن  زارد  یسک  يوس  هب  سفن  يارب  سامتلا  تسد 
هک يا  یعس  هزادنا  هب  سک  ره  دنام ، یمن  تیالو  یب  یتیالو  دنوش ، یمن  کمن  یب  ای  روش  اهشآ  دنز ، یمن  ار  دوخ  زاس  یسک  دتفا ، یمن 

، دور یمن  رـس  هلـصوح  دریگ ، یمن  لد  نآ  رد  هـک  يرهـش  . دوـش یم  هدینـش  عاـضوا  يدوـبهب  يوـب  و  ددرگ ، یم  دـنم  هرهب  تـسا  هدرک 
هب اهزنب  هک  يرهـش  . تساپ رب  یگدـنز  ياغوغ  روش و  تسین ، یـشکدوخ  تسین ، یـشک  لسن  دـنا ، هدرکن  دـشر  يروتاکیراک  شیاهمدآ 
ایند تسین ، یمـشچ  مه  مشچ و  دنریگ ، یمن  ار  اهخوک  باتفآ  ولج  اهخاک  دننز ، یمن  دنخزوپ  اه  هدایپ  هب  اهراوس  دنهد ، یمن  زپ  اهناکیپ 

اوـقت و يرترب ، ياـهکالم  تـسین و  داــهتجا  زا  رتـمک  یــسک  كردــم  هـچ  رگ  تـسین ، كردــم  اــهکالم  دریگ ، یمن  ار  یــسک  مـشچ 
، تسا گنر  کی  اـهمچرپ  تسا ، زرم  یب  اـهنیمز  نآ  رد  هک  يرهـش  . دـشک یمن  خر  هب  ار  شیاوقت  سک  چـیه  یتح  یلو  تسیراـکزیهرپ 
، هدنامن لیقع  لقع  نآ  رد  هک  يرهش  . تسین یـصوصخ  يزیچ  مراحم  زج  دسر و  یم  ماشم  هب  اج  همه  زا  تدحو  رطع  تسابیز ، یگدنز 

لطعم اهترک  دنام ، یمن  عرزی  مل  اه  هعرزم  نآ  رد  هک  يرهش  هتسبن . شقن  ماکان »  ناوج   » بیکرت اهربق  گنس  يور  دنام ، یم  ناوج  اهلد 
، راب رپ  شناتخرد  ناشفاریـش ، شیاـهواگ  ناـشوج ، شیاـه  همـشچ  ناـشورخ ، شیاـهدور  هک  يرهـش  . دور یمن  ردـه  اـهبآ  دـنا و  هدـشن 

تفرعم هزبس  هدـیکچ و  اهگربلگ  رب  قوش  منبـش  هدـیراب و  قشع  ناراب  هک  يرهـش  . تسا تکرباب  شتالوصحم  تفآ و  یب  شیاـهرازتشک 
رد دجنگن ، رطاخ  رد  هک  نانچ ، يرهـش  . دنا هدیـسر  ناشیاهوزرآ  هب  همه  هدیمد و  اج  همه  قح  باتفآ  هدیـشوج و  یگنرکی  لگ  هدییور ،
ام ایادخ ! . هدرک ایهم  ییاه  ینـشور  مشچ  هچ  يرهـش  نینچ  رد  شحلاص  ناگدنب  يارب  ادخ  هک  هدرکن  روطخ  یلد  چیه  هب  و  دـیاین ، لایخ 
نآ و  دنا . هتساخرب  وا  مارتحا  هب  ایبنا  هک  یماما  نامه  تساپرب  وت  هفیلخ  تمارک  اب  تلود  نآ  رد  هک  يرهش  میتسه ، يرهـش  نینچ  قاتـشم 

يدنلبرـس تزع و  ار  شلها  مالـسا و  شهانپ  نید  تلود  رد  و  دراد ، تیمکاح  نآ  رد  وت  ریذـپان  فلخت  یلزا و  هدـعو  هک  يزبس  دوعوم 
هب توعد  لها  هقح ، تلود  نآ  رد  ار  ام  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  اـنابرهم  ینادرگ ، یم  راوخ  لـیلذ و  ار  شلها  رفک و  قاـفن و  یـشخب و  یم 
اطع ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  تـمارک و  تزع و  اـم  هـب  راوـگرزب  ماــما  نآ  هطــساو  هـب  یهد و  رارق  تتیادــه  هار  ناــیاوشیپ  زا  تتعاــط و 

( اون ین   ) يزوریف لضفلاوبا  . ییامرف

لایخ نانیشن  بش 
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لایخ نانیشن  بش 

وت لامج  هب  کلم  یکاخ و  مدآ  يرپ ، ناملغ و  روحدـنراصبالاولوا و  هک  ناـنآ  متـسنآ و  رب  نم  دـنراخ  یتشهب  ياـهلگ  وت  يور  لـگ  اـب 
هب دادربخ  وت  مشچ  هنتف  زا  دـیابدنرانز  رد  وت  يوسیگ  مخ  زا  نانمؤم  دنـسودرف  رد  وت  يونیم  خر  زا  نارفاک  دـنراد ... رگ  ادـخ  هب  یلاـمک 

يرخآدنراگرپ هریاد و  نیا  زا  طخ  رد  یملاع  راگرپ  وربا  هریاد  تطخ  لاخ و  تزکرمدنرایـشه  دـص  لد  كاله  تسمدـب ، ود  نیک  قلخ 
( ینانمس قاتشم  ) دنران نیورپ  همه  تلایخ  نانیشن  بش  آرب  نسح  قفا  زا  دیما  حبص  يا 

راظتنا رطع 

هتسب ـد  یما انشآ  ياد  ـ ـص نآ  هب  زو هـم  ـ نه تمیو  ـ گب راظتنا تـا  يور  هب  يرد  ما  هدو  ـ ـشگ زا هـم  ما بـ هتـسکشلد  هچر  ما گـ هتـسخ  هچر  گـ
فطل دای  ـش تـو  خب حور  زبس و  دای  تسافـص  یبو  بار  يا خـ هنایـشآ  وت  دای  ادـج ز  لد  ـن ! یمز بحاص  وت  يا  نامز ! بحاـص  وت  يا  . ما

هناهب تـو هکنآ بـی  تسیک ؟ تسین  یپ تـو  رد  هکنآ  تسانـشآ  تمان  رطع  هب  يدـمحم  لگ  يا  ما  هنیـس  غاب  هچو  تساد کـ تیاـهن خـ بـی 
یگتــسخ يو  ـد بـ هد گرم مـی  يو  یب تـو بـ ياـه  هچوـک  هـب  دزو  یم  هـک  یتـبرغ  داـب  دوـجو ! تـمارک  يا  ؟ تساـجک رد  تـسا  هد  ـ نز

هـشیمه يا مـا  هچو هـ کـ د . ـــ نا هدو  ـ ـشگ ار  هنیـس  زاو  ـ نلد ـا و  نـشآ ما  ـ یپ کی  ـش  خب حور  ـم  یـسن کی  راـظتنا  رد  اـه  هچو  ـی کـ گدر ـ ـسف
زا تسا  زو هـم کـم  ـ نه ـد  ـسر مغ  هو  رازه کـ رگ  تسا  مغ  تمعن  يانـشآ  ما  هنیـس  تتبحم ! ییاوه  ـم  لد رتوـبک  يا  ـد. نا هدو  قشاـع تـو بـ

دای تـو باتفآ  اه  هعمج  هاگحبص  . تسا ـم  هر ـد مـ نمزاین ما  ـی  مخز ياهلاب  ـد . سر شو مـی  هب گـ يا  هتسخ  غر  ياه مـ هلا  ما نـ هنیـس  نورد 
قو هب شـ ار  زور  تسا  هتفر  باو  دیفس خـ ـی  لد اب  دیما  همغن  قایتشا و  دورـس  اب  اعد  زا  بش پـس  هکنآ  ـد . نک عو مـی  ـ لط ام  ياه  « هبد نـ  » ز
ياه هیرگ  اه و  هدـنخ  ناـیم  رد  كاـپ  ياهقـشع  ور ! ـ بآ هناقـشاع  راـظتنا  يار  يا بـ وزرآ ! ـد و  یما ینعم  يا تـو  دـنک  عورـش مـی  تندـید 

نارکمج تسا . هدیمد  فرط  ره  هراهب  هزبس  وچمه  قایتشا  ـن ! تسیز يارب  يا  هناهب  يا  . دنک یم  عو  ـ ضخ تا  یهلا  تمصع  ـش  یپ ناقشاع 
هانپ لد  زیزع  يا  ـن! یر ـ خآ ـد  یما يا  ـم  ییو مد تـ ـ قم راظتنا  رد  ـن مـا  یر ـ فآ راـهب  يا  نادواـج  راـهب  يا  تساـم  قو  ـ ـش راـظتنا و  زا  يا  هولج 

هو ـ کشر نا پـ ـ تسآ زج بـر  قوش  دنلب  تماق  دابم  رارقیب کـم  ناقشاع  يارـس  رـس و  زا  دای تـو  مان و  ـد  نلب هیا  ـ ـس نادوا ! غور جـ يا فـ نایعیش 
دا ـ بم راظتنا خـم 

دوعوم نک  باتش 

راد و یتسه و  یمامت  شضوع  رد  رامخ و  یمـشچ  نک و  ياهمـشرکدرگرب  نم ، رات  ياهبـش  هراتـس  ربا  درگرب  نم ، راظتنا  لزغزا  رتلزغ 
هک تایقرشم ؟ هاگن  رات  ود  حطش  تساجک  درگرب ... نم ، رابت  لیا و  رواب  لیـسف  تشادرب  كرت  نامگ ، رابغ  ودرگ  نایمدرگرب  نم ، رادن 

صقر اب  فد و  رب  بوکبدرگرب  نم ، راب  هلوک  هدـش  هانگ  زا  رپ  سوسفا  ناوتان ، ياپ  نیا  يرای  هب  اـیبدرگرب  نم ، راـت  هس  يولگ  هتـسب  هنیپ 
دیعـسدرگرب نم ، راـظتنا  رگد  هدیـسر  رـس  هب  دوعوم  نک  باتـش  ار ، مشطع  نک  دیهـشدرگرب  نم ، رادـم  نوـنج  رود  خرچب  تناـیرع  غـیت 

ییامغی

دوعوم يدهم  دالیم  داب  یمارگ 

راگدای هکنآ  تسا . تیرـشب  تشو  ـ نرـس حالـصا  يارب  ییادخ  هریخذ  هکنآ  ناهج . نافعـضتسم  هانپ  تیرـشب و  ـش  خب تاجن  ارهز  دنزرف 
هیبش ربماـیپ و  ما  ــ نمه و  نا ... ـ مز ما  ـ ما و  ـن ... یمز ثراو  تساد و  تجح خـ هکنآ  . تساـیبنا ياـه  هدـعو  شخب  ققحت  هکنآ  . تسا ناـماما 

راظتنا رد  نایعیش  ناناملسم و  ام  .و  تسانشآ شا  هرهچ  و  قلخ . قلخ و  رد  تر » ـ یس  » و تروص »  » رد هللا  لوسر  هب  راگزور  مدرم  درف  ـن  یرت
ادخ رو  مالسا و نـ ات  دیآ  زاب  دو  ناهج شـ نافعـضتسم  هانپ  ددرگ  ـس  نوو ـس  ینا ار  ام  ياهلد  دیآزاب ... ات  ـم  یرب یم  رـسب  ـش  جرف روهظ و 
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دحاو تمو  ـ کح  » ات دنیچرب  ار  ـم  تـس درتسگب و  ار  لدـع  ات  ـد  ناشو ـ پب لمع  هماج  ار  ءایبنا  هدـعو  ات  دزاس  رتسگ  هیاس  ـی  تیگ رـسارس  رد  ار 
... و مـا دروآر . ـد بـ نا « تا ـ جن زور   » هار هـب  ـم  ـشچ هـک  ناـهج  حطـس  رد  ار  ناـسنا  اـهنو  ـ یلیم راـظتنا  اـت  دـیآ ... زاـب  دـنک  اـپرب  ار  ـی » ناـهج

راظتنا ـن  یا يزور  کش  .بـی  دهد یم  دـیون  ار  عولط  نآ  هعیلط  ـی » مالـسا يروهمج   » ياهزاجعا تسا و  کیدزن  هد  ـ یپس عو  ـ لط ـم. یرظتنم
تسا مو  ـ لعمان اما کـی ...؟ ـد . مآ ـد  هاو نایناهج خـ تا  ــ جن هب  تسا  ـد » محم لآ  مئا  قـ  » و ـم » ما دوعو  مـ  » هکنآ ـد.و ... مآ ـد  هاو ـر خـ ـس هب 

شروهظ هنیمز  هک  تقو  هـر  ـد . نشا هتشاد بـ ار  ـش  ندمآ یگتسیاش  مدرم  هک  تقو  ره  دسرب . ارف  شنامز  تقو  ره  دهاوخب . اد  تقو خـ ره 
مالـسا قح و  تلود  يدهم  تلود  ـد. ـسر دو بـ جوا خـ هب  راظتنا »  » هک تقو  ـد.هـر  ـشا ـش بـ ند ـ مآ هنـشت  ناهج  هک  تقو  .هـر  دشا ـم بـ هار فـ

ـن و ـشور نا  ـ ـشیاههشید ـ نا دالو  يا فـ هرا  نو پـ ناشبلق چـ ـد . ننارای ـن  یر قداص تـ ـن  یر ـ تافواب نیرتراو  ـ تـسا زا  ـش  ناراداو ناراـی و هـ . تسا
تبرغ زا  ار  مالسا  ـد  نک روهظ  ـی  تقو دنک . تعیب مـی  « مالـسا  » مدر بـر ـد بـا مـ یایب ـی  تقو هملک  کی  رد  و ... ـد . ـش ـد  هاو لماک خـ ناشلقع 

هشیر کـن ار  اه  تعدـب  تشاد و  دـهاوخ  ناما  تخـس و بـی  يا  هزرابم  تافارحنااب  ـد و  نک هدایپ مـی  ار  نآرق  ماکحا  دـهد و  یم  تاجن 
ـن یدنایاوشیپ هک  تسا  ییاهدیون  اهنیا  و  میراد . هدنیآ  هب  ام  هک  تسا  ـی  یاهدیما اهنیا  دو . ـ من دهاو  هماقا خـ اریهلا  ياهتنـس  درک و  دهاو  خـ
ار ناهج  هک  ـم  یا هتسشن  یعولط  راظتنارد  میتسه . ـن  یب شو  تیناسنا خـ تشو  ـ نر ـ ـس هب  ام  ـم  یراود ـ یما تیرـشب  هد  ـ نیآ هب  ام  دنا . هداد  ام  هب 
هک رظن  زا  بیاغ  نآ  هب  مـا  تساد . زا خـ ام  ـی  گـشیمه هتـساو  ـ خو ام  ماش  حبـص و  ياعد  ـن  یا در . ـ یگب ـش  یو تمحر خـ لدـع و  لاـب  ریز 

. مییوا دا  هب یـ ـم و  یزروی قشع مـ تسوا  هار  ـ مه لد  هلفا  صـد قـ

يروباشین راطع  خیش 

يایلوا متخ  وت  ياراکـشآ  ددرگ  لدع  ناهج  ات  رآ  بیغ ، زا  میدهم ، یهلا ، اینیقی  ار  يدهم  دنهاوخ  ادخ  زا  نیمز  يور  ایلوا ، نارازه  دص 
[ . 13  ] هدمآ ناوخ  انث  »ت  راطع  » هدنب هدمآ  ناهنپ  ادیپ و  مه  وت  ياناج  ِناج  یناهن ، ینعم  همه  زو  نامز  نیا 

یتسه يوبشوخ  لگ 

میـسن اب  یتقو  یتخرد  ره  . دشاب هدادـن  ياج  دوخ  رد  اهب  نارگ  يا  هنیجنگ  نوچمه  ار  وت  كرابم  مان  هک  تسین  یلد  چـیه  بیاغ ! لگ  يا 
نامسآ ماود  هیام ي  نیمز و  لقث  زکرم  ار  وت  هک  تساجرباپو  مکحتسم  يور  نآ  زا  یهوک  ره  دناوخ . یم  ار  دهع  ياعد  دنک  یم  همزمز 

. دنراد ماو  ار  وت  دوجو  هحیار ي  ایند  ياه  لگ  نیرتوبـشوخ  سگرن ! لگ  يا  . دوش یم  هنارک  یب  وت  دای  مان و  رکذ  اب  ییایرد  ره  . دناد یم 
نوگ هرقن  ار  یگدنز  هداج ي  هام  رگا  تسا . نیمز  اه و  نامـسآ  رد  وت  روضح  ضیف  زا  دناراب  یم  رون  نایناهج  ناهج و  رب  دیـشروخ  رگا 

دریگرب هرهب  شیایازم  زا  دهن و  شتـشپ  رب  نیز  رـشب  هک  دـهد  یم  هزاجا  نیمز  رگا  . تسوت دوجو  يافـص  تکرب و  نمی  هب  دزاسیم  ابیز  و 
ماک ردهمه  ام  ادخ  تجح  يا  یشابن  وت  رگا  دوب . دهاوخن  شیب  يا  هلوغیب  وت  روضح  یب  یتسه  همه ي  الصا  . تسوت رطاخ  هب  همهو  همه 

لگ و يوب  گنر و  یتیگ  دـشر  ناسنا  تکرح  كالفا  مظنم  شدرگ  . دـنام دـهاوخن  یقاب  نامز  رد  اـم  زا  يرثا  تفر و  میهاوخ  ورف  نیمز 
لماک تروهظ  اب  وت  زبس  روضح  تسوت و  روضح  دوجو و  هب  هتـسباو  همه  همه و  افو  رهم و  هچ  رهدوجو  اه  لد  يافـص  ایند  ییاپ  رب  هایگ 

امرف نیمضت  شیوخ  روهظ  اب  ار  ایند  يزبسرس  الوم ! يا  . دزاس یم  رترابرپ  رتابیز و  ار  یناگدنز  ناشکهک  دوشیمرت و 

لصو حبص 

هب وت  ؟ یک هب  ات  نارجه  ماش  يالتبم  لصو  حبص  دیمارب  اراذع  لگ  ؟ یک هب  ات  نازادگ  تقـشع  شتآز  یک ؟ هب  ات  ناج  يا  وت  يور  زا  رود 
هب اـت  نازیخ  ناـتفا و  يوگ  وچمه  منـص  يا  تفلز  ناـگوچ  مخ  رد  ؟ یک هب  اـت  ناـشیرپ  مغ ، جـنک  هب  نم  رگهولج  یعمـش  وچ  یعمج  ره 
هب ات  نارود  ياهیماک  خـلت  قاذـم  یقاـس  يا  منیریـش  یمز  نک  ؟ یک هب  اـت  ناـهنپ  ربا ، ردـنا  هاـم  شیوخ  يور  اـمنب  فلز  باـجح  زا  ؟ یک
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؟ یک هب  ات  نابوخ  هاش  زا  یلفاغ  روهظ  هاگرد  هب  نوزحم )  ) وش هدنب  ؟ یک

سگرن لگ 

زا بالگ  دناوخ  یم  رهم  دورس  ناتسغاب  نحص  رب  ابـصسگرن  لگ  رازلگ  يزوریپ ز  حتف و  میـسن  سگرن  لگ  رادید  هب  دیآ  یم  مارآ  راهب 
، دمحا يوربا  قاورسگرن  لگ  رادید  دریگ ز  یم  ماک  هراتـس  قشاع  لد  نارجهز  دزوس  یم  دیهان  لگـسگرن  لگ  رابرد  هب  دزیر  یم  شرع 

لگ راونا  یـسیع ز  تماق  جورع  ییاـسوم  لـین  باـجح  و  حون ، قروز  رارقـسگرن  لـگ  راـسخر  يدیـشروخ ز  رون  ناوت  مدآ  هدـید  غورف 
اشوخ دنام  یمن  ناهنپ  ناقشاع  مشچ  سگرن ز  لگسگرن  لگ  راتـسرپ  رگید  نایـسدق  مامت  دراد  نایب  ار  يدهم  دالیم  هدژم  ناراهبـسگرن ،

وگبسگرن لگ  راتفرگ  دشاب  یم  هک  یبلق  اشوخ  شیور  ندید  قوش  هب  دیرگ  یم  هک  یمشچ  اشوخسگرن  لگ  رادافو  دنام  یم  هک  یمشچ 
نیرخآ يا  وگب  اهلد  بحاص  يا  وگب  ارهز ، هداز  يا  وگبـسگرن  لگ  راتفگ  دریگ ز  یم  مارآ  ناـهج  یقثولا  ةورع  يا  وگب  انیـس  هولج  يا 

منم یجنم ، منم  حلـصم ، منمـسگرن  لگ  رای  دوب  مهیدیا  قوف  هللادی  ردیح  ثراو  دمحا ، ناج  هکم ، دنزرف  منمـسگرن  لگ  رایهم  موصعم و 
رازلگ دـیور ز  یم  دـیما  لگ  هلال  لگ  رتخا ، لگ  میرم ، لگ  نسوس ، لگـسگرن  لگ  رادـلد  نامورحم و  راوخمغ  منم  يدـهم  منم  يداه ،

( ینارهت هتفشآ  ) سگرن لگ  رادیرخ  هتفشآ  قاتشم  لد  ارهز  لگ  غاب  زجب  مهاوخ  یمن  رگید  لگسگرن  لگ 

يدهم لیفط 

هک یلاع  یجنم  هناگی  يا  روهظ ، هب  نک  باتـشدشاب  وت  يوگتفگ  هب  هشیمه  هک  یبل  اشوخ  دـشاب  وت  يوزرآ  قشع و  زا  رپ  هک  یلد  اشوخ 
ناتـسوب هبدشاب  وت  يادگ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  درادـن  راختفا  هک  ییادـگ  هچارـس ، ره  هبدـشاب  وت  يوس  هب  نونک  مدآ ، یتیگ و  مشچ 

ما هدیدن  دمحا  تلصخ  تشاد  هک  (ص ) دمحم لامج  زج  هبدشاب  وت  يوب  گنرز و  رتهب  هک  هدوبن  یلگ  (ع ) رهطم تیب  لها  و  (ص ) ربمیپ
رسارس دنا  قیالخدشاب  وت  يوبس  رد  هک  یلالز  بآ  هبرگم  ددرگن  كاپ  هک  ناهج  داسف  قمع  وت  نیببدشاب  وت  يوخ  لاصخ و  اب  یسک  هک 

وت يوکن  هر  یهلا ، برق  هار  هک  دـننادن  دـنلفاغ و  هک  ینالدروکز  بجعدـشاب  وت  يوجتـسج  هب  ملاع  تلادـع  یلو  تلادـع  يوجتـسج  هب 
مدیدن مشچ  هب  ار  وت  لامج  رمع و  تشذگدشاب  وت  يوج  هزیتس  هک  یسک  لاح  هب  ادب  یتسه  هنهپ  وچ  دش  جع ) ) دوعوم يدهم  لیفطدشاب 
دشاب وت  يوجتسج  هب  دزیخ ، وت  يوزرآ  رد  ادرف  هک  دیما  نیدب  اویش  وت  حدم  تفگب  دشاب ... وت  يور  دنپس  شمشچ  ود  هک  نآ  هتسجخ 

الوم ام  لد  وت و  مان 

هباـهنت اـه  هراتــسدوش  یم  ناـشفاوترپ  وـت  یناروـن  يامیــس  هـب  هاـگناباهنت  دیــشروخ  دـش ! دـهاوخ  یباـتفآ  وـتدوجو  هیاـسرداهنت  نـیمز 
وت ناگدید  یگنادواجتسا  هدشرادیدپ  وتدالیم  تکربزاایوگ  نامیاتسوت  مان  لوا  فرح  قشع  دنیارآ  یمار  نامسآ  هحفص  وتروضحرطاخ 

سدقم مان  هک  یلدرهتسا  هتـشاداوروضح  وروشورون  ياه  همـشچرس  ندییوپ  هبار  لزغ  تشد  ناوهآ  وت  ینامک  ناورباو  هدرکانیبار  ناهج 
يور ندـید  بات  هک  یمـشچرهو  تسا  لولـسم  دوشن  هدـید  نآردوت  تبحم  غاد  هک  يا  هنیـسرهتسا  هداـتفا  شپتزا  دـشابن  کـح  نآربوت 

همه هدادــلد  يا  ! یگداـسو تدایــس  قداـص  حبــص  يا  ! اـه ناـجواه  لددــیما  يا  ! اـیند يراگدــنامزار  يا  بوـیعم  واــنیبان  درواــیناروت 
تـسش یمنزاباراهیهایـسواه  هیاس  تلایـس  هاگن  رگا  يدوبن  يراـج  ناـمزردوترگا  ! شیآو شزاون  ياـمن  نیرت  باـن  يا  ! یناعمناگدـنیوج

تیروجهمزااررـشبودنک و نشورار  ناـهج  هکدوبنرداـقیغورف  چـیه  تفـس  یمنوت  هار  هب  لد  ناـمزرگا  تفگ  یمنوتزا  ینخـس  نیمزرگا 
هب ! نک شیوخ  يافص  نارابورهم  منبشو  هاگن  میـسن  ناراب  رهوگارام  یـشنیرفآ  تخردرب  انعم  هرمث  نیرت  تشرد  وتدشخب  ییاهر  نارجه 

دوش ناراب  لگووبشوخ  نام  يالومروهظرطعزا  نامزو  نیمز  هکابیززور  نآدیما 
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ابیز تعلط 

رگج باـنوخ  هب  مرزآز  خر  ار  اـبیز  تـعلط  نآ  دـنیب  رگا  لـگدریگرب  رمک  هوـک و  هر  مرـش ، زا  رهم  دریگرب  رگا  راـسخرز  هدرپ  نـم  هاـم 
رتهفان مد  قافآ ، همه  دـناشفارب  فلز  ناـج ، تحار  نآ  رگادریگ  رحـس  يامیـس  یناـملظ ، بش  دزورفارب  هرهچ  يدـه  عمـش  نآ  رگادریگ 

تنیط دـسر ، بلق  ره  هب  هک  شـسافنا  هخفن  بجع  تسا  ییایمیکدریگ  رگد  نییآ  یتیگ ، شمد  زو  ددرگ  لزا  راونا  نابات ، شخر  زادریگ 
قافآ هولج ، دبای  نسح  هجو  نآ  زا  كالفا  وترپدریگ ، رهگ  لعل و  تیـصاخ  زا و  گنـس  دبای  نمـس  فطل  لگ و  يوخ  زا و  راخدریگ  رز 

دریگ رصب  رون  نآ  زا 

... ماما اب  اوجن 

لدـع يا  . تسا گرم  زارتدـیدش  راـظتنا  توملا » دـشلا  راـظتنالا  : » دومرف (ع ) یلع ـالوم  اـبیز  هچ  میوـگیم  وا  هب  ... منیبـب ار  وا  يزور  رگا 
هچ دـنزوسیم . تنارجه  مغ  رد  روهظ  حبـص  ات  یعمـش  نوچمه  تقیقح  نارظتنمو  هدـش  هتخود  وت  هب  اـهمشچ  رظاـن ، رـضاح  يا  ورظتنم 
وت هناـهب  لد  ، دـسریم هک  هنیدآ  ره  «. يرت ـالو  قلخلا  يرا  نا  یلع  زیزع  : » منیبن ار  وت  ار و  قلخ  همه  منیبب  هکنیا  نمرب  تسا  نارگو  تخس 

جرف یقاس  يا  . مینیـشنیم باـتفآ  عولط  راـظتنا  هب  راـظتنا  ياـیرد  هب  ور  هدرک و  كربتم  لـیمک »  » و هبدـن »  » اـب ار  اـهبل  اـم  دریگ و  یم  ار 
تناها نیگنس  هنایزاتردقنآ  اهشود  هدنام ، یلاخو  هدرکرون  بلط  ردقنآ  اهتسد  هدیشک ، راظتنا  هتخیر و  کشا  وت  قارف  رد  ردقنآ  اهمشچ 

ار تنانمشد  یشخب و  تزع  ار  تناتسود  هک  یتسه  اجک  نم  يالوم  هداد . فک  زا  ناوت  رگد  هک  هدرک  لمحت  ینید  ياهرواب  هرکیپ  رب  ار 
هعمج ره  تناقـشاع  هتخود ، مه  هب  ياهکـشا  راظتنا  يا  هتخوس و  ياهلد  نابیاس  يا  ءادعالا .» لذمو  ءایلوالا  زعم  نیا  : » ینک راوخ  لیلذ و 
بورغ هب  ار  لد  ناوراک  دننکیم . قاثیم  دیدجت  ناشیالوم  اب  حبـصره  دننکیم . وت  رذن  ار  ناشلد  دنیارآیم و  کشا  اب  ار  دوخ  ناگدـید 

دوش و باجتسم  ناشیاعد  دیاش  ات  دنشکیم ، شود  رب  راظتنا  هتسشن و  راظتنا  هداجس  رب  دنرادیم و  لوغشم  جرف  رکذ  هب  ار  نابز  دنربیم ،
ایب و ؟ یتسه اجک  البرک ! دیهـش  نوخ  هدـننک  بلط  يا  و  هدـش ، لیطعت  ماکحا  هدـننک  دـیدجت  يا  . دـیامنب اهنآ  هب  یمـشچ  هشوگ  قوشعم 

اطخ هب  ار  ام  تراظتنا  ندوب  ینالوط  تلادع ، همشچ  يا  نک . يراج  ناقاتـشم  لد  رب  ار  تبحم  يایرد  نک و  نیزم  تروهظ  اب  ار  ناگدید 
رد ياهکـس  ياهبلق  ياپایاپ  هلماعم  رازاب  دنـشورفیم . ناگیار  هب  ار  ناشهاگن  اهمـشچ  دریگیمن ، اهلد  هعمج  رـصع  رگید  تسا ، هدـناشک 

نیمزرس نیمادک  رد  متـسنادیم  شاک  يا  دناهدرک ؟ نازیوآ  ياهکـس  ياهبلق  ناشندرگ  رب  مدرم  ردقچ  . تسا غادرایـسب  دیپس  ياهبلقربارب 
، دـسریم هک  هنیدآ  ره  مراد  تسود  یکین ، يادـنلب  يا  يرث .» وا  کلقت  ضرا  يا  لب  يونلا ، کب  ترقتـسا  نیا  يرعـش ، تیل  : » يراد رارق 

يالوم . میایب تلابقتـسا  هب  يرولب  یبلقاب  تروهظ  ماگنه  مزاـسب و  يرولب  بلق  نآ  زا  منک و  عمج  ماـج  رد  هناد  هناد  ار  تنارئاز  ياههبدـن 
هعمج ره  «. كارن انارت و  یتم  : » هک دـنک  ادـیپ  قادـصم  هتفگ  نیا  هک  دوشیم  یک  مینیبب و  ار  وت  ام  ینیبب و  ار  اـم  وت  هک  دوشیم  یک  نم !

. تسا هدیرب  ار  مناما  دنکیم . دوع  میئادج  هنهک  مخز  هرابود  یبیرغ . بورغ ، راظتنا ، هآ ، ترـسح و  هرابود  هبدـن ، هرابود  مالـس ، هرابود 
بحاص ای  بایرد  ارم  ماهتفر  اطخ  هب  ار  هار  مدرد  ناـمرد  يارب  دناهدیـشک . دـنب  هب  تلفغ  ریجنز  رد  ار  محور  ینوریب ، ینورد و  نامـصخ 

يا ماهدـمآ . هوتـس  هب  عولطیب  بورغ  نیا  زا  ماهداد . تسد  زا  ار  نتفگ  نخـس  ناوت  نیـشن ! تبیغ  بئاغ  يا  نم ! يوزرآ  مامت  يا  نامزلا .
نافرع و تمس  هب  ار  مرکف  قفا  شخب و  دیما  تسا ، ناطیش  دنب  رد  هک  ار  مدیماان  ناتسد  منکیم . فارتعا  میساپسان  تیـصعم و  هب  نابرهم !

مارتـحا يادا  مروآیم و  دورف  میظعت  رـس  هدرک  مخ  ار  متـشپ  هـک  هناـمز  یگنتلد  زا  يراـبهلوک  اـب  منامیـشپ و  مداـن و  هد . تـهج  تـفرعم 
، ماهدرک ینکشدهع  اهراب  هچ  رگا  نک ، نامرد  ار  ماهتـسکش  بلق  ونـشب . ار  میاهیـسک  یب  دایرف  هعیـش ! یتسه  يا  هوکـش ! اب  يا  منکیم .

ناتـسمز ریـسا  هک  ینازخ  گرب  وچمه  لاح  ماهدرک ، تتبحم  سونایقا  هب  تشپ  هچرگا  ماهدوب ، بئاـغ  هشیمه  تسرد  سـالک  رد  هچ  رگا 
رـس هب  مهبم  یتوکـس  رد  خـساپ  راظتنا  هب  هدرک و  مخ  بدا  يوناز  ترـضحم  رد  هدـیمخ  یتشپ  یلاخ و  ناتـسد  اب  هدـش ، کـیرات  درس و 
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. يرابب منوزحم  بلق  رب  ار  تتمحر  ناراب  یهدب و  ار  مباوج  هکنیا  ات  مربیم 

راظتنا هیراهب  هدیصق 

هدناشفا رمشیب  درمز  شرف  ازفناج  داب  هدرتسگنینزان  رای  يور  نوچ  نمچ  رد  هتفکش  اهلگ  نیرب  سودرف  کشر  دش  ناتـسوب  راهب و  دمآ 
نومیم ندال و  زانیچ  يابید  نمد  حطس  نرتسن  ناوحقا و  زو  ناینرپ  دش  نمچ  فرط  نیمـسای  ناوغرا و  زانیمث  رد  دح ، نوریب ز  اطع  رپ  ربا 

هلاژ ضیف  مرا و ز  غاب  زا  هب  هتـشگ  ناتـسوب  هلال  طرف  زاـنیرب  دـلخ  هضور  نوچ  نیمز ، نیرـسن  نسوسز و  ازفناـج و  يوب  هظحل  ره  دـسر 
شدقنیبج هم  يراذعلگ  زا  بلط ، نوگلگ  یم  ماج  برک  ماگنه  تشذـگب  برط ، شیع و  مسوم  دـش  ... نیچ ناتـسراگن  کشر  ناتـسلگ ،

دننام شوربا  ناوهآ ، مشچ  وچ  شمشچنیمسای  گرب  وچ  شمـسج  ناریمـض  يوب  وچ  شیوب  ناوغرا  گنر  هب  شدخ  ناتـسوب  رـس و  وچ 
هتفـشآ و نم  رجه  ماـش  وچ  شیوم  اـشگلد  زورف و  یتیگ  وا ، لـصو  زور  وچ  شیورنیبج  زا  ادـیوه  شرهم  ناـهد  رد  شیاـقب  بآ  ناـمک 
، رظتنم ماما  يدـهم  ... نیک رهم و  ره  زا  یلاخ  لد  مغ  جـنر و  ره  زا  غراف  ناج ، مدـق  دز  ناتـسب  هب  دـیاب  منـص ، ابیز  نینچنیا  ابنیچ  باترپ و 

... نیگن شناسحا  ناوخ  رب  رس  هب  رس  ملاع  ود  قلخ  رشبلاریخ  هوابون 

ییآ زاب  هک  تسا  تقو 

هشیمه باتشو  دنزغل  یم  دنک  اه  هظحل  زا  رذگ  رد  دشوج . یم  ناشکچوک  رکیپ  رد  نیریـش  یقوش  جیهم و  یباهتلا  دنا ، شپت  رد  اه  هیناث 
يامرگ . دنناشفا یم  اضف  رد  ار  قوش  رارش  دنپت و  یم  يا  هنیس  رد  مادک  ره  تسا ، ینامسآ  ینیمز و  نارظتنم  ددع  هب  ناشدادعت  . دنرادن ار 

اه هرطق  زیگناروش  باتـش  اهربا و  نیگمغ  شرغ  دنا . هداد  ناج  راظتنا  نیا  رد  همه  هظحل ، نیمه  ات  مدآ  طوبه  هظحل  زا  تسا . یـشخبناج 
یم اه  هنیـس  هب  ار  فعـش  روش و  حبـص ، ره  هک  ییاهرطع  هرذ  هرذ  كالفا ، لـمأت  یب  ریذـپان و  یگتـسخ  شدرگ  كاـخ ، هب  ندیـسر  رد 

هاکناج هچ  . دننک یم  يرپس  ار  نامز  ناریح ، هدیروش و  ، قوش نیا  هب  همه  دـنیور و .... یم  اه  هقاس  لد  زا  راهب  ره  هک  ییاه  هخاش  دـنزیر ،
یم يدرس  هب  اه  هنیس  رد  اه  هلان  دنریم و  یم  اهولگ  رد  اه  همغن  ! اهلاراب دنیشن . یم  رمث  هب  رید  هچ  توسان ، ياعد  توکلم و  شیاین  تسا ،
ياه هتشگمگ  تلادع ، ياه  هیاس  دزوس . یم  میتی  ناکدوک  هنشت  ماک  دنز . یم  اپ  تسد و  رابگرم ، یسأی  رد  ناسنا  یـصاع  حور  دنیارگ .

، هانپ مادک  یپ  رد  دهاوخ ؟ یم  هچ  دخرچ . یم  هتشگرس  راو ، هناوید  یتعرس  اب  دود ، نهآ و  نامیـس و  راصح  رد  رـشب  . دنیاهنآ هلاس  رازه 
هک يدوجو  . دیامن یم  هولج  هناسفا  شیارب  هدام  ياروام  هک  تسا  نوفدم  یگرمزور  رد  ردقنآ  دنک ؟ یم  يرپس  ار  نامز  هتـشگرس  هلاو و 
ات هتفرگ  تیراع  هب  يزور  دـنچ  ار  رادـقم  یب  هدیـسوپ و  ساـبل  نیا  تسا و  هتـشاذگ  اـجب  یلعا  توکلم  رد  ار  شا  یتسه  ساـسا  هشیر و 

هدرک شوخ  اج  تاوهـش  نفعتم  ياه  هیـال  رد  تاـیدام و  هلوغیب  رد  لاـیخ  یب  لـفاغ و  هچ  دـهد ، ـالج  تسود ، ياـقل  يارب  ار  دوخ  حور 
نهذ هداد و  نالوج  نرق  دـنچ  قفوم ، نادـنچ  هن  یـشالت  رد  نایارگ  يدام  ناتـسرپ و  هداـم  تسا . هدیـسر  ارف  يرادـیب  لـصف  .... یلو . تسا

يرکف و ياهشزیخ  اما  . دنا هدرب  ورف  شیوخ ) لایخ  هب   ) يدبا یباوخ  هب  شیوخ  ینالقع  رهاظ  هب  يژولوئدیا  هلاه  رد  ار  يرشب  ریذپ  نایسن 
هنشت ناهج  . تسا هدوشگ  رشب  يورارف  ار  يرگید  قفا  ، مکی تسیب و  نرق  زاغآ  یمومع  يرادیب  متسیب و  نرق  ییاهتنا  ياه  ههد  رد  یبالقنا 

. دهد لقیص  شکاپ  رون  رد  ار  شا  هتسب  راگنز  حور  ات  تسا  تیدبا  يادنلب  هب  یباتفآ  یپ  رد  یتسرپ  توهش  تاوهش و  زا  هتسخ  تیونعم ،

چوک

هنهپ نامسآ  رد  نا  ـ مسآ يزور  هدا  ـ تفا ـم  لد رددوش  ـر مـی  ـس قشع هـم  چوک  هداتفا  ملد  رد  دو  ـ ـش یم  رپ  سفق  نیا  يزور  هداتفا  ملد  رد 
هدا ـ تفا ـم  لد رددوـش  رپرپ مـی  رو  ــ ياـهما ن ــ نا گ ــ یم رد  داد هـم  ـ یب هژاو  يزور  هدا  ـ تفا ـم  لد رددو  ـ ـش رتـسگ مـی  هیاـس  شوـخ  ار  زاور  پـ
يد ــ هم رو  ــ هظ اـب  بیـصن  نازخ بـی  ـن  یا يزور  هداـتفا  رددوـش دـم  یم  رو  ــ نم مـیا  ــ هبـش ک  ــ یراـت تو  ــ لخ باـتفآ  روـه  يزور بـا ظـ
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نایدادادخ میرمدوش  یم  رب  رپ  دوعو  ــ م

دیرابن ناراب  یتقو 

ات تفای  همادا  اما  دوب  تخس  یمک  هچ  رگا  يزور  ره  یگدنز  دش و  هتخود  اههاچ  اهتانق و  اههمشچ ، هب  اهمـشچ  همه  دیرابن ، ناراب  یتقو 
ياهناوج لثم  یتخس ، هب  راهب  دیرابن ، ناراب  یتقو  دیرابن . یناراب  دماین و  نامسآ  هب  يربا  اما  ناتسمز ؛ دنتفر و  دندمآ و  مه  زییاپ  ناتسبات و 

رب يزبس  یمک  دیـسر . هار  زا  دروآرب ، رـس  ات  دـنزیم  رانک  ار  اههتـسوپ  هک  ياهناد  لثم  دـنزیم . نوریب  دفاکـشیم و  ار  ياهخاـش  هنت  هک 
دیایب و يربا  يزور  دیاش  دندرک ، شوخ  تانق  هاچ و  بآ  هدنام  یقاب  هب  لد  رظتنم ، نارگن و  لد  همه  . تسشن ارحص  نماد  تشد و  نحص 

رغال ياههزبس  همه  دیسر و  هار  زا  هشیمه  زا  رتدوز  مه  ناتسبات  دیرابن  ناراب  یتقو  دیرابن . یناراب  دماین و  نامسآ  هب  يربا  اما  درابب  یناراب 
درگ و درک و  نیمز  شرف  ار  هدیـسالپ  کشخ و  ياهگرب  ماـگنه ، دوز  ینازیرگ  رب  تخوس ، ار  نماد  تشد و  نحـص  رب  هتـسشن  هینبمک  و 

يور هب  ار  ناشیاههناخ  هرجنپ  مدرم  یتقو  زور  ره  دیرابن . یناراب  دماین  يربا  اما ، دز  مدرم  يارس  نحص و  رب  ار  دوخ  یکاخ  گنر  كاخ ،
خر هب  لبق  زور  زا  شیب  ار  دیشروخ  شزوس  یغاد و  نامسآ ، زور  ره  اما ، دنتشاد  ناراب  شراب  ربا و  ندید  دیما  لد  رد  دندوشگیم  حبص 
دوب نیا  لثم  دندروآ ، بات  ار  رتکشخ  يراهب  دنتشاذگ و  رس  تشپ  هودنا  ترسح و  رد  همه  مه ، ار  لاس  نآ  ناتسمز  دیـشکیم . اهمدآ 

؛ دنتـشاذگ یکـشخ  هب  ور  اههناخدور  دندیـشوجن ؛ اههمـشچ  . راهب ات  تشاد  تهابـش  رتشیب  غاد  ناتـسبات  هب  تسا . هدـماین  راـهب  ًالـصا  هک 
اتسور رهش و  راوید  رد و  رب  رابغ  درگ و  دندوب . هتخود  نامسآ  هب  مشچ  هداتسیا  یتلکسا  لثم  کشخ  هدیرپ و  گنر  رابیوج  رانک  ياهدیب 

چوک اهاتـسور  زا  بآ  يوجتـسج  رد  اـهمدآ  دـیرابن . یناراـب  دـماین و  يربا  اـما ، دنتـشاد . نامـسآ  هب  مشچ  ناـنچمه  مدرم ، دوب و  هتـسشن 
رگا یتح  رود ، يرهش  رد  ياهمشچ  ندیشوج  ناراب و  شراب  ربخ  دندرپس . باتفآ  یغاد  هب  نت  فلع  بآیب و  اههعرزم ، اهنیمز و  دندرک ،

ینیگنـس توکـس  درکیم . تشد  هوک و  اتـسور و  رهـش و  هراوآ  دنتـشاد  یتکرح  تردق  ییاپ  تسد و  هک  ار  ییاهنآ  همه  دوب  مه  غورد 
رد هک  یناپوچ  دوبن و  يدنفـسوگ  رگید  رتغاد  نامـسآ  غاد و  نیمز  دوب . هداتفا  ورف  اهاتـسور  اهرهـش و  نانکاس  همه  رـس  رب  کتخب  نوچ 

رگید دربب . ناکرتخد  لد  زا  مغ  هک  اهگنـس  اههرخـص و  نایم  رد  یبآ  لغلغ  دوبن و  يدور  رگید  دنکـشب ، ار  توکـس  تشد  هوک و  هناـیم 
ینعی درابن  ناراب  یتقو  دـندوب ، هدـیمهف  مدرم  هزات  . تفر مه  ینادابآ  تفر  هک  بآ  دـناوخب . یتخرد  راسخاش  ناـیم  رد  هک  دوبن  ياهدـنرپ 

، دنتفر مه  رس  تشپ  دندمآ و  اهلاس  ؟ هدیاف هچ  اما  درابیم  نامسآ  زا  ینادابآ  درابیمن . زیچ  چیه  درابن  ناراب  یتقو  هک  دندوب  هتفایرد  هچ ؟
هانپ رد  دیمون  هدرک و  ورف  نابیرگ  رد  رـس  همه  هک  زور  کی  هکنیا  ات  دـیرابن . یناراب  دـماین و  يربا  اما ، ناتـسمز  زییاپ و  ناتـسبات و  راهب و 
دنبگ ریز  زا  هک  دوب  نیا  لثم  تفریم . اجک  هب  دمآیم و  اجک  زا  ادص  دوبن  مولعم  دش . هدینش  ییادص  دندوب  هتسشن  اهفقس  ریز  اهراوید و 

. دوب هتخادنا  ناشناج  هب  شتآ  یگنـشت  همه  زا  رتشیب  هک  اهنآ  دیاش  دندینـش ، ار  نآ  اهمدآ  زا  یخرب  اهنت  هک  ییادص  دشاب . هدمآ  یقاط  ای 
عبنم لابند  هب  دندوب  هدینـش  هک  اهنآ  دوب . هدش  زیت  اهـشوگ  . دوب هتفگ  رابکی  طقف  دوب و  هتفگ  ار  نیا  ادص  ! درابیمن ناراب  دیوشن . یناراب  ات 

، دیوشن یناراب  ات  : » دوب هاتوک  یلیخ  هلمج  دندرکیم ، هاگن  مه  هب  جاو  جاه و  دندوب  هدینش  نارگید  زا  ار  نآ  ربخ  هک  یناسک  دندوب و  نآ 
، اما تسا ! یگنـشت  نایذـه  دـنتفگیم : یگلـصوحیب  يور  زا  هیانک و  اب  مه  یخرب  هچ ؟ ینعی  دندیـسرپیم  مه  زا  همه  !« دراـبیمن ناراـب 
رد ار  شنتـشاد  ياضاقت  انمت و  همه  هک  دوب  یتیعقاو  ناراب » ندـیرابن  ، » میوگب رتهب  هعیاش . هن  دوب و  نایذـه  هن  ناراـب  ندـیرابن  یگنـشت و 

ياهنادوان دندوب ، هدرب  دای  زا  مه  ار  ندناوخ  رگید  هک  ییاههدنرپ  کشخ ، ياههناخدور  اهتخرد ، همه  لثم  دـندرکیم . ساسحا  ناشناج 
دوب و باذج  نارعاش  يارب  هاتوک  هلمج  نیا  ؟ هچ ینعی  دیوشن » یناراب  ات  : » دنتشادن شسرپ  نیا  يارب  یباوج  . بآیب ياهـضوح  هتـسکش و 

دناوخیمن رعش  یسک  رگید  هدیاف ؟ هچ  اما  تفرگیم . اج  دندوبهدورس  ناراب  فصو  رد  هک  ناشیاههدورس  زا  ياهعومجم  رانک  رد  دیاش 
ار اهرتگرزب  یگدـنامرد  اههچب  تشاد . يرگید  زیچ  ادـص  دـشیمن . ناراب  ندـیراب  ثعاب  مه  نارونخـس  نخـس  نارعاـش و  رعـش  هزاـت ،
زا ردقنآ  ایئوگ ، دنتـشادن . ار  شنایب  نابز  اما  دندرکیم  ساسحا  لد  رد  مهبم  رود و  يزیچ  اهنز  دندروآیمن . دوخ  يور  هب  اما  دندیدیم 
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مه رـس  تشپ  اهزور  ؟ دنادیم هچ  یـسک  مه ... دـیاش  و  دـندوب . هدرک  شومارف  ار  نآ  هزم  هک  دـندوب  هداتفا  رود  ندـش » یناراب   » و ناراب » »
هب دوب و  هدورـسن  رعـش  نتخورف  يارب  ًالـصا  دوب و  هتخورفن  ار  شیاهرعـش  تقوچیه  هک  ریپ  يرعاش  زور ؛ کی  هکنیا  ات  دـنتفر . دـندمآ و 

تفرگ و تسد  هب  ار  دوـخ  قـمریب  ملق  یگدـیمخ  یگتـسخ و  رد  دـندروآیمن ، باـسح  هـب  اـی  دنتخانـشیمن و  ار  وا  مـه  رطاـخ  نـیمه 
ییاهلاس رود ، ياهلاس  زا  هدنام  یقاب  اما  هتفر  ور  گنر و  هتـسکش و  یباق  هنایم  رد  ار  ذغاک  و  !« درابیمن یناراب  دـیوشن ، یناراب  ات  :» تشون

یـسک يارب  . دز نوریب  دوـخ  کـچوک  رقحم و  هناـخ  زا  تـخیوآ و  ندرگ  رب  یخن  اـب  داد و  رارق  درکیمن  غـیرد  ندـیراب  زا  نامـسآ  هـک 
. دشیم هدینـش  هک  دوب  يدنلب  دایرف  توکـس  رد  درکیم . دایرف  باق  رد  هتـشون  هلمج  ایوگ  اما ، دوب . هدنامن  اشامت  قمر  لاح و  هلـصوح و 
اههچوک و درمریپ  اما  دیخرچیم  رس  هساک  رد  اهمشچ  دوب . هدینـش  ار  ادن  نآ  هک  دوب  یناسک  زا  یکی  ریپ  رعاش  هک  دوبرطاخ  نیا  هب  دیاش 
. دش ادیپ  اهلد  رد  ییاغوغ  مک ، مک  ندش »! یناراب  . » دوب رادومن  يزیچ  ولبات  دایرف  وا و  توکس  رد  درکیم . یط  مه  رـس  تشپ  ار  اههلحم 

نامـسآ زا  نارگید  يارب  ینعی  «، » ندـش یناراب  . » دوب هتفر  ناشدای  زا  دوب  اهلاس  هک  يزیچ  دـندروآیم . داـی  هب  ار  يزیچ  یکی  یکی  اـیوگ 
اب ندش ، یناراب  ندیراب . لاؤسو  اضاقتیب  ندش ، یناراب  تفاییم . رد  يزیچ  سک  ره  داتفایم  مدرم  تروص  هب  هک  درمریپ  مشچ  ندیراب .»
زا داتفایم و  یقافتا  ناشلد  رد  ناهگان  هک  دوب  یناسک  تفایرد  كرد و  رب  يدییات  درمریپ ، مارآ  مسبت  نتخیمآ . رد  كاخ  نانیشنكاخ و 
ریپ رعاش  .... ندش فافش  لالز و  ندش ، یناراب  ندیراب . ناسکی  نابایب  هوک و  تشد و  ارحص و  رب  ندش ، یناراب  دیهجیم . یقرب  ناشمشچ 
داـی هب  ار  ناراـب  مدرم  مک  مک  درکیم . اـپ  هب  ییاـغوغ  دوـخ  رـس  تـشپ  تشذـگیم و  اـههلحم  زا  تشاذـگیم . رـس  تـشپ  ار  اـههچوک 
یقاط ای  دبنگ  ریز  زا  ادص  رگید  ندش . یبآ  ندش ، ینامسآ  نداتسیان . ندش ، يراج  ندش ، یناراب  دندیمهفیم . ار  ناراب  هزات  دندروآیم ،

هک یتقو  نامه  دندوب . هدرب  دای  زا  شیپ  اهلاس  ار  ندش  یناراب  مدرم  دوب . رهـش  مدرم  ناج  رد  یقافتا  درکیم . اغوغ  هک  دوب  اهلد  رد  دوبن ،
داـی زا  ار  نامـسآ  دـنتفرگیم ، چـیه  هب  ار  ناراـب  هک  یتـقو  ناـمه  دـشیم . رود  ناـنآ  زا  مه  ناراـب  دـندربیم ، داـی  زا  ار  ندوـب  ینامـسآ 

هنهرب اپ  هدز و  نوریب  هناخ  زا  همه  دوب . هتخود  نامـسآ  هب  اهمـشچ  درکیم . رپ  ار  ناشناج  مسج و  مجح  همه  ادص  رگید  الاح  ... دندربیم
ار ندش » یناراب  ، » دنتساوخیم ار  ندش » یناراب   » یگلمج اما ، نامسآ  زا  دندیشکیم و  تلاجخ  مه  زا  دندوب . هدش  ارحـص  تشد و  یهار 

یناتسورس یعیفش  لیعامسا  . تفرگ ندیراب  ناراب  و  دندرکیم ، ادص  ار  ناراب  دندرکیم ، ادص  ار  ناراب  دندرکیم ، بلط 

لد يا  هدژم 

یـسر دیآیم  زا  مغ  رجه  نکم  هلان  دایرف و  هک  شود  هک  سافنا ز  شـشوخ  يوب  یـسک  دیآیم  هدژم  يا  لد  هک  احیـسم  یـسفن  دیآیم 
تـسین هک  رد  يوک  شاوت  يراک  تسین  یـسوم  اجنآ  هب  دـیما  یـسبق  دـیآیم  شتآز  يداو  نمیا  هن  منم  مرخ  سب و  ماهدز  یلاف  داـیرف و 

نیا ردق  تسه  هک  گناب  یـسرج  دیآیم  سک  تسنادن  هک  هگلزنم  قوشعم  تساجک  ره  سک  اجنآ  هب  قیرط  یـسوه  دیآیم  چیه  سک 
یـسفن دـیآیم  تسود  ار  رگ  رـس  ندیـسرپ  راـمیب  مغ  تسا  ره  یفیرح  یپ ز  یـسمتلم  دـیآیم  ياهعرج  هد  هـک  هـب  هناـخیم  باـبرا  مرک 

رای دراد  رـس  دیـص  لد  ظفاح  نارای  ياهلاـن  مونـشیم  زک  یـسفق  دـیآیم  ربخ  لـبلب  نیا  غاـب  دیـسرپب  هک  نم  وگ  نارب  شوخ  هک  شزونه 
ظفاح يزابهاش  هب  راکش  یسگم  دیآیم 

لصو هدژم 

یم و اب  نم  تبرت  رـس  رب  مزیخرب  نایمز  يدرگ  وچ  هکناز  رتشیپیناراب  ناسرب  تیادـه  ربا  زا  برای  مزیخرب  ناکم  نوک و  یگجاوخ  رـس  زا 
زور مزیخرب  ناشف  تسد  ناهج  ناج و  رـس  زکتاکرح  نیریـش  تب  يا  امنب  الاب  زیخ و  مزیخرب  نانک  صقر  دـحل  تیوب ز  هب  اتنیـشنب  برطم 
رای هگمارآ  رحس ! میسن  ياتسا  راک  نارازه  وت  اب  ارم  يوم  رس  ره  مزیخرب  ناهج  ناج و  رـس  ظفاح ز  وچ  اتهدب  رادید  تلهم  یـسفن  مگرم 
دمآ هک  رهتساجک  رادید  دعوم  اجک  روط  شتآ  شیپ  رد  نمیا  يداو  هر  تسا و  رات  بشتـساجک  رایع  شک  قشاع  هم  نآ  لزنم  تساجک 
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رارسا مرحم  یسب  تسه  اه  هتکن  دناد  تراشا  هک  تراشب  لها  تسکنآتساجک  رایشه  هک  دییوگب  تابارخ  رد  دراد  یبارخ  شقن  ناهج  هب 
لد نیاک  شنکـش  رد  نکـش  يوسیگز  دیـسرپ  زابتـساجک  راکیب  رگتمالم  مییاجک و  ام  تسا  راک  نارازه  وت  اب  ارم  يوم  يوس  رهتـساجک 
یم برطم و  یقاستساجک و  رادلد  يوربا  تفرگ  هشوگامز  لد  وک  نیکـشم  هلـسلس  نآ  دش  هناوید  لقعتـساجک  راتفرگ  هتـشگرس  هدزمغ 

تساجک راخ  یب  لگ  امرفب  لوقعم  رکف  جنرم  رهد  نمچ  رد  نازخ  داب  زا  ظفاحتساجک  رای  دوشن  ایهم  رای  یب  شیع  یلو  تسایهم  هلمج 

هنامز حون 

ياهلگ یتسرپرـس  هب  ناشخرد  باتفآ  هک  ییاعد  دـینک ، اعددـیایب  راهب  ونز ، ار  ناهج  غاب  نازخ  دـیایب  رای  هک  نامز  نآ  دـسر  دـینک  اـعد 
شتـسد ود  رهپـس  رد  هدنبات  رتخا  رازهدیایب  راکـش  بش  رهم  نامز ، زارف  زا  وچ  شمزع  نسوت  ماگ  مخز ، بش  هدرگ  هب  دنزدیایب  راگزور 

غولب یتیگ ، نشلگ  هب  دمددیایب  راید  نیرد  ناسنا  شیور  داعم  ییوگ  وت  هک  ایب  شتماق ، زا  دنک  یتمایقدـیایب  رابهلوک ، هب  شرینم  رهم  رازه 
رتخا رازهدیایب  راظتنا ، دشاب ، ارم  هک  یلحاس  هب  هنامز  حون  قشع ، بوشآرپ  جومز  رگادیایب  راسخاش  هب  لگ  دنز ، هدنخ  راهب  ییاهر  حبص 
قـشع باتکدیایب  رارقیب  نارای  لد  رب  رارق  تبیغ  هدرپز  رگا  دیامنب  ار  لامجدـیایب  رازعلگ  رای  نآ  ندـید  ارب  يداشز  قوشز و  کلف  زا  رون 

يدیحو تخد  نیمیسدیایب  راسگمغ  رای  نآ  هک  دینک  اعد  دیناوخب  داکی » نا   » دییاشگ و

هام رون 

رون ام ، يا  روس  ام ، يا  تلود  روصنم  ام  يا  رد  هتـسکش  ماج  ام ، يا  هدـیردرب  ماد  ام  يا  فسوی  شوخ  مان  ام ، شوخ  يوریم  رب  ماـب  اـم 
ام شتآ  يدز  رد  دوع  ام ، هراظن  نک  رد  دود  ام  يا  ربلد  دوصقم و  ام ، يا  هلبق  دوبعم و  ام  یـشوج  هنب  رد  روش  ام  ات  یم  دوش  روگنا  ام  يا 

ياو ام   ! رد لگ  هدنامب  ياپ  لد  ناج  مهدیم  هچ  ياج  لد   ! شکماواپ زا  راک  ام ، ناتـسب  ورگ  راتـسد  ام  يا  رای  ام  رایع  ام ، ماد  لد  رامخ 
انالوم  زو  شتآ  يادوس  لد  يا  ياو  لد  يا 

تباکر رد  نافوت  لسن  ییایب  یتقو 

رد ناباکر  شتآ  نیرتنسوت  لباقم  نافوت  يادرف  تصرف  ياتباکر  رد  ناراوس  نیا  لگنج ، هب  لگنج  تباکر  رد  نافوت  لـسن  ییاـیب ، یتقو 
دور دص  شـشوج  اب  مه  اههمـشچ  نایغط ، هچ  ره  يادتبا  ياتباکر  رد  نازات  هکی  ردنت ، نادرم  دیـشروخ  بسا  لاب  يور  ییایب  یتقوتباکر 

هچ ره  میدـید و  رود  زا  ار  وت  زبس  تماق  امتباکر  رد  نادرم  گرمیب  سفن ، شتآ  یکاخ  ناشون  نامـسآ  ییاـیب ، یتقوتباـکر  رد  ناـیغط ،
تباکر رد  نافوت  هچ  ره  جوم و 

یقرواپ

.130 برغم / دیشروخ  لقن  هب  دراوه  ناملک  همجرت ، اب  سیراپ  یبرس  پاچ  همدقم ، همانپساشرگ » [ » 1]
. هبدن ضیفرپ  ياعد  زا  ییاهزارف  [ 2]
. هبدن ضیفرپ  ياعد  زا  ییاهزارف  [ 3]
. هبدن ضیفرپ  ياعد  زا  ییاهزارف  [ 4]
. هبدن ضیفرپ  ياعد  زا  ییاهزارف  [ 5]
. هبدن ضیفرپ  ياعد  زا  ییاهزارف  [ 6]
. هبدن ضیفرپ  ياعد  زا  ییاهزارف  [ 7]
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. هبدن ضیفرپ  ياعد  زا  ییاهزارف  [ 8]
ص 187. زیئاپ 1363 ، ناریا ، نایسونشوخ  نمجنا  ینغ ، مساق  رتکد  ینیوزق و  دمحم  هخسن  زا  ظفاح  ناوید  [ 9]

. دش حورجم  رد  ياهخیم  نتفر  ورف  هطساو  هب  هک  اهیلع ، هللا  مالس  ارهز ، همطاف  هنیس  سدقم ، تحاس  [ 10]
. مالسلا هیلع  نیدباعلا ، نیز  داجس ،» ، » نیسحلا نب  یلع  و  مالسلا ، هیلع  بلاط ، یبا  نب  یلع  [ 11]

 «. بآم سدقم  نالهاج  لمع و  یب  ناملاع  : » دنتسکش ارم  رمک  هفیاط  ود  : » دندومرف مالسلا ، هیلع  قداص ، رفعج  ماما  [ 12]
.163 برغم / دیشروخ  [ 13]

ُ ْ
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