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تثعب ياهورملق  ربمایپ 3 

باتک تاصخشم 

رجفریما قاثیم  هدنسیون : 
رجفریما قاثیم  رشان : 

همدقم

یلک ياهنومضم  هب  نتخادرپ  يارب  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  حرطم  یـسیونخیرات  يهنیمز  رد  ییاههتکن  هزورماخیرات  يهرابرد  ییاههتکن 
تاریثأت زا  تفرگ و  هلصاف  خیرات  نآ  زا  ناوتیم  دیاب و  تسا ، هدوب  رثؤم  ملاع  تشونرس  رد  لاح  ره  هب  هک  یخیرات  نتـشاگن  ریگارف و  و 

یفـسلف و رگهطاـحا ، یهاـگن  اـب  دـش و  رود  درک و  باـنتجا  دـنرذگیم  دوخ  ناـمز  رتـسب  رد  هک  ثداوـح  نآ  یلیمحت  هاـگ  و  صاـخ - 
کی زا  اـم  مهف  : » دـناهتفگ هک  اریز  داد . رارق  یـسررب  دروم  ار  همه  نآ  یـسایس ) ضارغا  تـالیمحت و  زا  اـهر  ـالاب و  زا  ینعی   ) ییالعتـسا

يهزور ره  هاگداد  رد  هک  ارچ  تسا ». رـصاعم  خـیرات  خـیرات ، همه  هجیتن  رد  دیـسر و  دـهاوخن  تیاغ  تیاهن و  هب  زگره  یخیرات  يهعقاو 
عفادـم يـالکو  اهناتـسداد و  دوهـش ، ناـهاوگ ، زا  کـی  ره  هک  خـیرات ، ناـخروم  هدـنیازف  لیـس  ناـیرج  رد  نوگ و  هنوـگ  يارآ  راـکفا و 

هلأسم ایآ  ظاحل  نیدـب  هحفـص 8 ] تشاد [ . هگن  حوتفم  ناوتیم  تیدـبا  يانخارف  ات  ار  هعقاو  ره  هدـنورپ  دـنراد  ار  دوخ  صاخ  ياههاگن 
خیرات داد و  نآ  هرابرد  رتدیدج  رگید و  یمکح  تساوخ و  فانیتسا  ناوتیم  یخیرات  مکح  کی  زا  هزور  ره  هک  تسین  انعم  نآ  هب  قوف 

هب ظاحل  نیدب  دوشیم . دلوتم  خیرات  رتسب  رد  یخیرات  تخانـش  هک  مینادیم  زین  ؟و  دریذپ رییغت  دناوتیم  ناخروم  قیالـس -  اب  تیبسن  رد 
نیا هب  قوف  نخـس  میاهتـشگ ؟ رتکیدزن  زین  هثداح  نآ  تقیقح  تاذ و  هب  ایآ  میدـش  رترود  ینامز  ظاحل  هب  ياهثداح  زا  هچ  ره  ایآ  یتسار 

، زیورپ ورـسخ  لثملایف ، دناهتفگ  هک  نانچ  میراد . يورشیپ  خـیرات  يانعم  زا  لمأت  لباق  يریوصت  یخیرات و  یحرط  هزورما  هک  تسانعم 
فلتخم و يارآ  طسوت  هب  کنیا  اریز  . دناهتخانـشیمن میـسانشیم  هزورما  ام  هک  نانچ  نآ  ار  ناـشلئاسم  دوخ و  شروک  و  تـالیپ ، سنوپ 

نآ هرابرد  رگا  قوف  نخـس  . میاهتفای ار  يرتشیب  قیاقح  هب  یباـیتسد  تصرف  اـم  نوگ ، هنوگ  كرادـم  تارظن و  هطقن  هدرتسگ و  ياـهلیلحت 
تسرد و دـص  رد  دـص  تارظنهطقن  نیا  هـمه  اـیآ  يراـب  تـسا ؟ قداـص  زین  نوطـالفا  حیـسم و  هراـبرد  اـیآ  دـشاب  قداـص  هدربماـن  دارفا 
هب رظنبحاص  ره  هکلب  دـنرادن ، یفیراـعت  تاـیهام و  هسفن  یف  یخیراـت  لـئاسم  روما و  نارکفتم ، زا  یهورگ  دزن  رد  مینادیم  هچ  ؟ دـنربتعم

خیرات اما  هحفص 9 ] دنکیم [ . دیدحت  فیرعت و  ار  خیرات  دوخ ، رکفت  هفسلف و  نامرآ ، رنه ، ياهتـشادرب  اههاگدید و  تایـضتقم ، بسح 
راودا رد  نایمدآ  لامعا  یگدـنز و  حیحـص  قیقد و  تیاور  تبث و  : » تفگ ناوتیم  اتحماسم  هک  دراد  زین  کیـسالک  تباث و  فیرعت  کی 

فوسلیف هچورک ، وتدـنب  : هلمج نیا  زا  دـناهداد  تسد  هب  نآ  زا  زین  يرگید  فیراعت  زین  و  .« تسا ربتعم  كرادـم  دانـسا و  ساسارب  فلتخم 
خیرات : » دـیوگیم گرزب  سانـش  هعماج  یب ، نیوت  دزادرپیم ». خـیرات  یـسیونزاب  هب  هک  تسا  يدـنمدرنه  خروم  : » دـیوگیم سانـشابیز 
خروـم نـهذ  رد  هـک  تـسا  نآ  خـیرات  : » دــیوگیم روـشناد  قـقحم  فوـسلیف و  دوو ، گـنیلاک  هناـسفا ». رنه و  مـلع و  زا  تـسا  ياهزیمآ 

رب رد  ار  دوـخ  بوـلطم  سیدـنت  هرکیپ و  خـیرات ، ناتـسهوک  زا  دـنمرنه  : » تسا هتفگ  ردـقنارگ  سیونناـمر  نـالور ، نـمور  درذـگیم ».
نآ نداد  تیلعف  بلاط  يو  هاگن  هک  ار  هچنآ  یخیرات  يهوقلاب  ماخ و  هدام  لد  زا  يو  هک  تسانعم  نیا  هب  وا  نخس  دشارتیم ». دریگیم و 

، قلطم يهدـیا  ملاع و  یلک  ناور  لماکت  رتسب  نآ  انامه  دراد ؛ لقتـسم  هناگی و  یتیوه  خـیرات  : » دـیوگیم زین  لگه  . دـنکیم هضرع  تسا 
هک وا  ییارگ  ریدـقت  مسیلاتاف و  رد  تسا  يوتـسلوت  نخـس  نخـس ، نیا  هب  کیدزن  تسا . یناـبر ) ریدـقت   ) لـک لـقع  يهدارا  ققحت  ینعی 

نادـحتم زا  و  زیلرتسا »  » گـنج هصرع  رد  نوئلپاـن  ییاـهن  تسکـش  رد  دـیوگیم  يو  دـنادیم . یهلا  تاردـقم  ققحت  يهصرع  ار  خـیرات 
نآ اب  تفرگ و  ار  کیژتارتسا  طاقن  همه  دمآ و  نوئلپان  دنتشادن . ياهدمع  شقن  نمشد  هاپس  فعض  هن  وا و  شترا  قوفت  هن  شدنمتردق ،
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هب یناراب  هک  دز  مقر  نانچ  یهلا  ریدـقت  تساوخ و  اما  دوب ، وا  عفن  هب  زیچ  همه  رتلماک  شترا  لماک و  شیارآ  تاـحوتف و  ياـههنیمز  همه 
خیرات قرو  راگدرورپ  هدارا  هحفص 10 ] درک و [  دولآلگ  نمشد  عفن  هب  ار  نیمز  نامسآ  تساوخ  ناسنیدب  درابب و  وا  نمشد  هاپـس  عفن 

یمالـسا ملکتم  ملاع  هیرظن  اب  ار  يوتـسلوت  لگه و  هیرظن  هیرظن ، ود  نیا  . دینادرگ وا  تسکـش  نایز و  هب  تسین  وا  ردـقم  نامه  زج  هک  ار 
ملکتم دزن  رد  میمهفب  ات  مینک  هسیاقم  ظاـحل و  دـنیبیم ، ییاور  ینآرق و  ریـسفت  هنزور  زا  ار  یتسه  دراد و  یناـمیا  یهاـگن  خـیرات  هب  هک 

تبلغ ملا  : دـهدیم ام  تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  يدـیلک  هک  ار  مور  هروس  زین  و  تسا . یهلا  هقح  تاردـقم  ققحت  ناـمه  خـیرات  يراـبخا ،
انامه - نونمؤملا حرفی  ذـئموی  دـعب و  نم  لـبق و  نم  رمـالا  نینـس هللا  عضب  یف  نوبلغیـس -  مهبلغ  دـعب  نم  مه  ضرـالا و  یندا  یف  مورلا - 

رب يدوز  هـب  تسکـش  زا  سپ  ناـنآ  و  برع )  ) نیمزرـس راـید و  نیرتـکیدزن  رد  یگنج  رد  [ 1 - ] دـندروخ تسکـش  نایناریا ) زا   ) نایمور
شیپ و زا  ملاع ) روما  خیرات  همه   ) هک دینادب  داد و  دـهاوخ  خر  رگید  یلاس  دـنچ  رد  نایمور ) يزوریپ  نیا  - ) درک دـنهاوخ  هبلغ  نایناریا 
رد خیرات  تفگ  ناوتیمن  ایآ  هک  تسا  نیا  زین  ياهتکن  باسح  نیا  اب  . دنوشیم داش  نانمؤم  زور  نآ  تسوا و  رما  هب  ادخ و  تسد  رد  دعب 
زا لبق  الصا  ملاع ، یلک  خیرات  هک  تسا  نیا  هدش  لفاغ  نآ  زا  ناهج  یخیرات  مولع  رد  هراومه  هک  ياهتکن  دراد و  لایس  یموهفم  نآ  لک 

محالم خـیرات  زین  تسین و  تاروت » رد   » اـنحوی تافـشاکم  مور ، هروس  رب  هوـالع  اـیآ  رما  نیا  زراـب  لـیلد  تسا ؟ هدـش  هتـشاگن  نآ  ققحت 
هرابرد هحفـص 11 ] تسا [ ؟ هدـمآ  هتـشاگن  روطـسم » باتک   » و ظوفحم » حول   » رد نآ  یماـمت  داد و  دـهاوخ  خر  هیتآ  رد  هک  ناـمزلارخآ 

رد نم  یلک  شور  . تسا دنمزاین  یفوتسم  یلیلحت  هب  دجنگیمن و  همدقم  نیا  رد  همه  نآ  ياج  هک  تفگ  ناوتیم  يرایسب  نانخـس  خیرات 
رعش هباطخ و  لدج ، ناهرب ، ینعی  هطسفس ) يانثتسا  هب   ) سمخ تاعانص  زا  هدافتسا  رتسب  رد  ار  خیرات  نم  دوب . هنوگنیدب  رثا  نیا  نتـشون 

هداـم و دوـشیم و  لـصاح  هنوـگچ  یقطنم  ناـهرب  هک  مینادیم  مدرب و  تسا ) تـالیخم  نآ  يهداـم  هک  ياهنادـنمرنه  نخـس  موـهفم  هب  )
اهلدج نیرترب  هک  دنتـسه  ملاع  رد  هرهچ  ود  تسا ... تالوبقم  تاروهـشم و  شاهدام  هک  تسا  ياهیـضق  هک  لدج  زین  تسیچ و  شتروص 
ماـما تیـالو  دـییأت  رد  هـک  ار  یثیداـحا  بـلغا  نـم  و  طارقـس ... مـیهاربا و  دـناناهج : یقطنم  هناـمیکح و  هلداـجم  مـلعم  دـناهتخاس و  ار 

رارق شیوخ  یلدـج  سایق  هدام  ار  ناراوگرزب  نآ  دوخ  تاملـسم  ینعی  ماهدروآ ، تنـس  لها  بتک  زا  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  نیدـحوملا ،
ساـسا باـتک  رد  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوـخ  تسا ... تاـنونظم  هاـگ  تاروهـشم و  تـالوبقم و  شاهداـم  هک  هباـطخ »  » نـینچمه . ماهداد

تمکح و هب  ار  نامدرم  اربمایپ  ... » نسحا یه  یتلاب  مهلداج  ۀنسحلا و  ۀظعوملا  ۀمکحلااب و  کبر  لیبس  یلا  عدا  هیآ : نیا  دیوگ  سابتقالا 
نامه تمکح  زا  دارم  اـمرف » ییاـمنهار  ار  ناـنآ  هرظاـنم  هقیرط  نیرتهب  اـب  نک و  توعد  تراـگدرورپ  هار  هب  هوکین  يهظعوم  و  ناـهرب ) )

اب هک  ینخـس  ینعی  هباطخ »  » دـیازفایم هاگ  نآ  و  تسا . هنامیکح » لدـج   » نسحا یه  یتلاب  مهلداج  و  هباـطخ »  » هنـسح هظعوم  و  ناـهرب » »
نهذ رد  رتمهم و  همه  زا  تفگ  ناوتیم  يراـبتعا  هب  زین  و  هحفص 12 ] تسا [ . رترثؤم  اهنآ  يود  ره  زا  دراد  راک  رـس و  مدرم  مهف  قوذ و 
ینعی تسا . فیطل  مالک  ناشهدام  هک  یتالیخم  تسا ؛ نیون  ینایب  ياههویش  اب  قبطنم  هنادنمرنه و  بولسا  رتخـسار  رتراذگریثأت و  نایمدآ 
تـسا نیا  نم  رظن  باسح  نیا  اب  . دراد اسآزاجعا  يریثأت  دریگیم و  هیام  رگریوصت  ینهذ  هنادنمرنه  ینیرفآزاب  هشیدـنا و  زا  هک  ییایاضق 

، یقطنم يدنمرنه  تینهذ  اب  ییاور و  يهتـشذگ  تبث  حیحـص و  قیاقح  تیجح  تادنتـسم و  همه  رب  هوالع  دـیاب  ناوتیم و  ار  خـیرات  هک 
يهمه هب  هاگآ  یسیوننامر  یگشیدنا  ياهدرواتسد  ینعی  لایخ ، يهغبص  هب  دقتعم  زین  يرابخا و  سانـشهعماج ، رعاش ، فوسلیف ، یناهرب ،

زا یهلا  ددـم  هب  اـت  مدیـشوک  ماهتـشاد ، هک  ياهناریقح  هناریقف و  ياـههیام  ةاـجزم و  تعاـضب  همه  اـب  نم  تشون و  فراـعم  فقاوم و  نآ 
دنتسم و نوتم  خیرات و  هب  نممیازفیب  اررکم  احیضوت و  : هک نآ  نخـس  نیرخآ  . مربب هرهب  مزیچان  ناوتان و  ناوت  دح  رد  اههویـش  نیا  یمامت 
و ماهدنام . رادافو  عجرم  تادانـسا  رکذ  اب  دنـشاب  قبطنم  ربتعم  ققحم و  تادانـسا  اب  قفاوم  قباطم و  دیاب  همه  همه و  هک  یخیرات  رگنـشور 

نیا هب  زگره  اعطق  متشونیم ، هصق  طقف  رگا  اریز  ماهدرکن . هدنسب  دوب  رتناسآ  رتهداس و  رایسب  میارب  هک  فرص  یـسیونهصق  هب  طقف  زگره 
 ] نتفای يارب  ار  نامز  تعاس  راهچ  تسیب و  هاـگ  و  داـتفایمن ) مزاـین  عجرم ، یبرع  باـتک  رازه  زا  شیب   ) قیقحت شهوژپ و  صحفت ، همه 
رد تخـس  قاـش و  نینچ  نـیا  یلمع  زا  ییاـیرد  نـینچ  هـب  ار  دوـخ  مدرکیمن و  فرـص  يرطـس  کـی  ثیدـح  کـی  عـجرم  هحفص 13 ]
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نتـشون هناققحم  ربتعم و  قیقحت  لماع  زا  هژیوب  متفرگ و  هرهب  هب  گرزب  رثا  نیا  رد  رگید  یلماع  عفن  هب  ار  یلماع  ره  نم  يرآ  . مدنکفایمن
تادانسا عجارم و  همه  نیا  اهیقرواپ  ای  اهزارف و  یـضعب  رد  رگا  ور  نیزا  مدرب . اههرهب  یـسیونهصق  دوس  هب  تادلجم  نیا  یمامت  لک  رد 

همه نآ  ندناوخ  زا  درادـن  یقیقحت  نوتم  هب  یگتـسبلد  هک  ياهدـنناوخ  هاگ  ضوع  هب  و   ) دـیباییم دـنکیم  نادـنچ  دـص  ار  رثا  رابتعا  هک 
ضوع رد  دنکن ) نینچ  زگره  هک  تسا  نآ  نم  يانمت  همه  دـنارذگب و  هدـناوخن ، ار  همه  نآ  دـهاوخیم  دوشیم و  هتـسخ  یقیقدـت  نوتم 

ناسنیدـب یهاگـشناد  یقیقحت و  حـقنم ، ینتم  نوـچمه  راوهصق ، شکلد و  ینتم  رد  هدنـسیون  ارچ  هک  دـباییم  رد  لـضف  لـها  هدـنناوخ 
رگا هک  مهد  حیـضوت  اریز  . تسا هدرکن  راذـگورف  دوخ  رثا  دانـسا  عجارم و  هضرع  رد  ياهتکن  چـیه  زا  هدرک و  يدـج  قیمعت  يراکفرژ و 

ره تفگیم  دوخ  هب  واکتقیقح  يهدنناوخ  رگا  تروص  نآ  رد  متشادیمن و  راهظا  مدادیمن و  ار  دوخ  هتـشون  دنتـسم  هناققحم و  عجارم 
هچ گرزب  باـتک  نیا  تفرگیمن  دـج  هب  ار  رثا  هنوگ  نیدـب  درادـن و  یتـقیقح  چـیه  نطاـب  رد  هشیر  تسا و  لاـیخ  يهدـییاز  هتـشون  هچ 

، مرکم ناــبطاخم  زین  دوـخ و  یملق  تیلوؤـسم  و  تـقیقح ، شیوـخ ، گرزب  راــگدرورپ  هناتــسآ  رب  دــهعت  ربارب  رد  تـشاد و  ياهدــیاف 
هحفص تراهط [  تسادق و  تمظع  برق و  ماقم  هب  مهدیم  تدنگوس  اراگدرورپ  . متـشاد یخـساپ  هچ  انعم  لها  دنمـشوه و  جنـسنخس ،

چیه هب  انعم و  توکلم  زا  ياهرذ  چیه  هب  ظفل  يهرتسگ  نخـس و  تحاس  زا  هک  ار  ملق  نیا  بحاص  نیلماکلا ، ماما  نیدحوملا و  یلوم  [ 14
تساوخزاب دروم  يراتـشون  تراسج  نینچ  تهج  هب  هدربن  هار  تمرکم  لوسر  مظعا و  یبن  رهطا  سدقا و  ماقم  سدق  تقیقح  زا  يرهوگ 

رتـهب ار  اـهنطاب  دوـخ  وـت  تسین و  ملاوـع  نیا  اـب  یتیخنـس  زگره  هک  ارم  بوـیغلا  مـالع  يا  اراـگدرورپ و  ییاـشخبب . نم  رب  یهدـن و  رارق 
محر ییامنن . اوسر  يریگن و  گرتس  ياهیگتسیاشان  صیاقن و  نیا  هب  گرزب  تحیضف  زور  رد  هک  تایبویعلا  راتس  هب  دنگوس  یسانشیم 

هحفص 15 ] رجفریما [  قاثیم  . هیلا بوتا  یبر و  هللارفغتسا  هللادمحلا و  ییامرف . یشوپمشچ  ینک و 

تثعب يهچابید 

ناگراتــس و هاگدـصرت  هـک  هـن  راـغ  تـسا . هدـمآ  دورف  یناـسنا  رکفت  دـبعم  نـیرتمیظع  یلاـثم و  يهراـغم  نـیا  ءارح »  » زا ص )  ) دـمحم
دئار هاپـسیب و  يهجاوخ  ... زاین قشع و  مهف و  بتکم  فاکتعا ؛ يهناخ  تمکح و  دـبعم  هک  هن  راـغ  ناـهج . دوخ و  نورد  ياـهناشکهک 

رد اج ، نآ  همه  نیا  اب  تسا ... هتفگ  دوردب  ار  شاهرز  هدـنکفا و  رود  هب  ار  شرپس  هتفگ ، كرت  ار  شرگنـس  تبحم  يداو  کلاس  هانپیب ؛
رب هک  ار  یقـشع  مچرپ  هبرح ، نارازه  . دوشیم هدینـش  راـبنوخ  ياهکرعم  يهدـنرغ  سوک  گرم و  ویرغ  وا  يورهبور  تورمیب  تشدـنهپ 

همه نآ  زا  تسا و  هدروآ  ناغمرا  ار  تبحم  تفرعم و  نوخ ؛ شتآ و  نوناک  رد  وا  اما  تفر ... دـنهاوخ  هناشن  هدـمآ  رد  زازتها  هب  وا  تسد 
ياهجنر کیرـش  دهاش و  هک  شیوخ  نابرهم  رـسمه  هجیدـخ  هب  . دراد دوجو  وا  ناج  رد  نارکیب  يایناریح  میظع و  یتشهد  . درادـن كاب 

یلاعتم گنـسنارگ و  ياهملک  تثعب ؛ ... تسا هتفگ  نخـس  دوخ  تثعب  زا  تسوا  ياسرف  تقاط  تخـس و  نارود  نیا  هحفص 16 ] نایاپیب [ 
رهظم اـت  ار  وا  كاـخ و  زا  یمدآ  نتخیگنارب  تثعب ؛ . درذـگیم ار  لوـقع  يهنماد  ددروـنیم و  رد  ار  ماـهفا  دودـح  تمظع ، تدـش  زا  هک 

دح تثعب ؛ ... ندرک باریس  تاکلم  رپ  شخبیتسه  يهمـشچ  نیا  دیحوت ، تفرعم  روخـشبآ  رب  ندرب و  الاب  كالفا  جوا  نیرتالاب  ات  لامک ،
، ینامـسآ رظتنم  یناـهج و  روظنم  دـمحم ، کـنیا  و  .... تسا هدـمآ  دـیدپ  نآ  يارب  یتسه  هک  میظع  يهعقاو  نآ  رـشبم  تمحر و  یناـمرآ 
، یناـمحر تمظع  همه  نیا  زا  دوخ  وا  .و  تسا هتـشگ  دوـمحم  دوـعوم و  ناـضیف  نیا  يهطـساو  شنیرفآ ، غارچ  عمـش  شنیرفآ و  يهدـبز 

دمهفیم ار  وا  راب  ینیگنس  نابرهم  هجیدخ  ... تسا تشهد  ياج  زج  رگم  و  تسا ... هداتفا  تشهد  هب  ینامـسآ  راب  لقث  یناهگان و  دادخر 
شاهزراب تفـص  هک  دوخ  يوش  يوگتـسار  بل  ود  زا  هک  ار  هچنآ  ور  نیا  زا  دـباییم . رد  ار  تلاـسر  بوکناـهج  جوم  نیا  ياـههنماد  و 

ار رهوش  دریذپیم و  دوب  نآ  قیدصت  روصت و  هتفیـش  اهلاس  هک  یبلق  نیرتاریذپ  هرهچ و  نیرتهداشگ  اب  دونـشیم ، تسا  تناما  قدـص و 
هار هب  شایپ  رد  دوخ  دـیوگیم و  تینهت  ررکم ، تلاسر  ردـقم و  قشع  تفاخمرپ  هقیرط  یناـهرب ، قطنم  ینـالقع ، ریـسم  نیا  ندومیپ  رد 

قرع تارطق  هدنیازف ، تریح  ساره و  زا  شایناشیپ ، رب  هک  ار  شایمرگ  كانبت و  رس  هتفرگ و  رب  رد  ار  میظع  درم  نازادگ  رکیپ  دتفایم .
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رب ناـیناهج  يادـخ  يوس  زا  هک  یتـمارک  تزع و  تمحر و  همه  نآ  رب  هرهلد  اـب  هتخیمآ  يداـش  هب  هداـهن و  دوخ  يهنیـس  رب  دزیریم  ورف 
: تفگ ناوتیم  وا  يهرابرد  طقف  هک  ینز  تسوا . هجیدخ  نیا  . دـیوگیم شابداش  ار  نتـشیوخ  و  وا »  » هدـمآ هحفص 17 ] دورف [  ناشهناخ 
هچ ره  مغریلع  شلیاضف  يهنیجنگ  دـناهدنیاز و  شیایاجـس  ینعی  دراد . ریظنیب  یتسار  هب  زاتمم و  ردان ، ياهتلـصخ  دوخ  موق  نایم  رد 

تـسود رـسمه و  تسا . هدیـشخب  ودب  ار  دوخ  یتسه  یمامت  وا  فادـها  دربشیپ  رد  هک  ینز  تسوا . يهجیدـخ  نیا  رتهدـنیازف . دـشخبیم 
... ندوب يو  هارمه  نتفر و  تسود  اب  تسا . شیپ  رد  یـشخبدیما  يادرف  هچ  يرآ  . تسا هدرکن  هقیاضم  زیچ  چـیه  زا  هاگچیه  هک  ییاـفواب 
نآ رگم  دنراد  اور  وا  رب  هک  تسین  یهودنا  رازآ و  سپ  نیا  زا  ... تسودب مکحم  دمحم ، تشپ  ماوق  ماکحتـسا و  دننادیم ... ار  نیا  ود  ره 

هنابلطواد دریگرب و  دوخ  حور  نت و  رب  ار  شتابرض  نیرتكانمهـس  شیکاخـس  ياتمهیب  يهبوبحم  شیدناافو ، یمارگ  ناج  نیا  لوا  هک 
رتشیب نوریب  ینمـشد  ياههزوز  اههرخـست و  يهدبرع  هک  هچ  ره  تسوا ... حور  تارقف  نوتـس  هک  تسود ، رـسمه و  هن  هجیدـخ  ... دریذـپب

نیا غورف  دیون و  غیردیب  يهرهچ  نیا  رادید  . دنکیم لدب  يداش  هب  ار  شهودنا  یمارگ ، نز  ناشوج  رهم  غیردیب و  ياهالست  دنوشیم ،
لوسر وت  دیارـسیم -: نینچ  ملـس  شیک  ياریذـپ  دـیحوت و  يهدـنورگ  نز  ناس  نیدـب  . تسا یفاک  ار  وا  ياـهبش  دـیما ، يانـشور  عمش 
يهمه اب  دمآ ، دورف  نم  رب  لیئربج  هحفص 18 ] داب [ . تراشب  ام  رب  مایمارگ  يوش  يا  مسرتیم -. مراد ... میب  نایناهج -. دیما  يا  ییادخ .

.- درشفب تخس  تفرگ و  رب  رد  ارم  دوب . هتفرگ  ارف  شیاهلاب  اب  ار  ملاع  برغ  قرـش و  و  دوب ، هداتـسیا  نامـسآ  جوا  رب  شمدید ، شتمظع ،
یتریح اج ... نآ  هشیمه  ییوگ  تساج ... نآ  تساج ... نآ  ییادخ -... يهدیزگرب  ربمایپ  وت  ییوگیم ... تسار  هشیمه  ییوگیم ، تسار 

رب و  دزیخیم ، رب  هدزباتـش  ... ناشوپب ارم  هدـش -...؟ هچ  ار  وت  داب  تیادـف  مرداـم  ردـپ و  ناـشوپب -. ارم  هآ ... هک -؟ زا  هچ ، زا  مراد -. میظع 
شدوجو دنبدنب  همه  نیا  اب  و  میظع ... یتشهد  ای  تبیه و  قوش  ای  امرگ و  ای  دزرلیم ، امرـس  زا  دنادیمن  نز  و  دزرلیم ، اپارـس  هک  يدرم 

... دنکیم هاگن  تریـصب  اب  و  درگنیم ... اج  نیا  نونکا و  يوس  نآ  ياهورملق  اهاج ؛ نآ  هب  نز  ناس  نیدب  ... دـناشوپیم یمیلگ  دزرلیم ،
يهمه تسا . زیتس  نیک و  هاگنیمک  گرم و  هاـگدروآ  زیگناساره  يهکرعم  هک  اـهاج  نآ  دراد ... رظن  تشحو  میب و  نیتسار  ياـهادرف  هب 

ناگدشخسم و زیگنالوه  يهزوز  دنیبیم ... ار  شموق  يهنازوت  نیک  یلهاج و  يادرف  تیعبـس  دنیبیم . ینـشور  هب  نونکا  مه  زا  ار  اهنیا 
دیحوت زا  دـیاب  هک  یمدرم  دـنانانیا  ینارگ ... لقث و  تلاسر  تثعب و  هچ  هو ... دونـشیم ... ار  دد  وید و  سیلبا و  ناگداز  يهچورق  نادـند 

ياهشیدنا نابات  لالز  یحو و  گنسنارگ  يهفـسلف  شـشوج  دباتیم ؟ رب  ار  يزیچ  نینچ  يو  يایند  يو و  موق  ایآ  دیوگب ! نخـس  ناشیارب 
تاملک نآ  یحو ، يهملک  تقادـص  تسا و  میظع  يهعقاو  نیا  كانبات  لیلد  ییاهنت ، هب  نآرق  همه  نیا  اب  هحفص 19 ] ار [ ... ریوک  رعق  زا 

رد يریگمـشچ  تفاطل  تیفرظ و  تفارظ ، هچ  و  دـمهفیم ... ار  همه  نیا  نز  . نآ تمظع  نیتسار  رـسفم  هدروآ  دـمحم  هک  میخف  دـننامیب 
دوجو هب  وا  شریذـپ  و  ودـب -  يهضرع  يارب  اـهفطل  اـهریخ و  ییوگ  وت  اـهریخ ... اـهییابیز و  عـجرم  تسا ... هتـشگ  ردـقم  وا  تشرس 
نیمه تمارک  مهف و  ینامـسآ  ناغمرا  نیرتمیظع  نیا  مالـسا ، هب  هدنورگ  نمؤم و  ناسنا  نیلوا  هک  سب  نیمه  نز  ماقم  ولع  رد  دناهدمآ و 

دمحم و زا  تیرـشب  يانعم  يهرهچ  رگید  راب  دـمآ  دـیدپ  اوح  مدآ و  زا  تیرـشب  تروص  يهرهچ  هک  نانچمه  . تسا هجیدـخ »  » ینعی نز ،
... دوشیمن هدید  يراید  یتسه ، رایعم  رامعم و  ود  نیا  زج  طوبه  نیمزرـس  كاخ و  يهنهپ  رب  کنیا  هچ  تشگ ... دهاوخ  رادیدپ  هجیدخ 

یـضترم یلع  راولیباه ، ناسنا  دوج  رپ  يهرهچ  نیرتلماک  ناسنا ، نیلوا  ناـشانعم ، تروص و  يهداز  هک  نآ  اـت  تشذـگ  دـهاوخن  یـسب  و 
نیا یتسار  هب  زاغآ ، زا  هجیدـخ  تسویپ . دـهاوخ  لامک  يهداوناخ  نیا  هب  تسا  دـیحوت  ترطف  يهداز  نیلوا  هک  ناماما ) ردـپ  همئـالاوبا ؛ )

رد اج  نآ  هک  يدرم  نآ  کنیا  ... دوب شهار  هب  مشچ  هکلب  دیـسارهن  نآ  تبوعـص  زا  هک  اهنت  هن  همه  نیا  اـب  تفاـیرد و  ار  ریطخ  تلاـسر 
ناهج هب  ادرف  دزرلیم ، هدرک و  ناهنپ  نآ  نکـش  نیچ و  رد  ار  دوخ  هدـیچیپ و  رد  دوخ  هب  هماج  تسا ، هتفخ  یمیلگ  ای  یـشوپنت و  ناـیم 

داهج و بارحم  رد  دـنکیمن ... شیاـهر  مد  کـی  مالـسا  يادـخ  دـننکیمن ... شیاـهر  زین  هظحل  نیمه  اـما  ... داد دـهاوخ  گـنج  نـالعا 
هب هماج  يا  .» دنکیمن شیاهر  دوخ  لاح  هب  هظحل  کی  دناهجیم و  رب  باوخ  زا  زین  نابش  مین  هحفص 20 ] شدناوخیم [ ... غیلبت  هاگبرح 

ناـهنپ ار  دوخ  هک  زا  . زیتس رد  ملاـع  یتـشلپ  اـب  .و  نک كاـپ  ار  دوخ  يهماـج  زیخرب ، . زیخرب هدـیچیپ  دوخ  هب  میلگ  يا  . زیخرب هدـیچیپ  دوخ 
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نم ناوخب -». زیخرب و  يدـمآیم ... دـیاب  وت  ییوت و  يدوب و  وت  ياهدوب ... اـم  تمحر  رظن  رد  دابآلادـبا  اـت  لازـآلالزا  زا  وت  هک  ؟ ياهدرک
نامضیف ياهرهوگ  شراب  رایـسب و  وت  رب  ام  لضف  هن  ناوخب . میاهتخومآ . ار  وت  ام  مناوخب -. هچ  ناوخب -. منادیمن -. ندـناوخ  ما و  یما » »

نآ وت  دنکیم -: اوجن  نینچ  وا  شوه  شوگ  رد  ینامسآ  نوگهنوگ  ياهادن  نآ  اب  زین  یتسه  و  ... ناوخب زیخرب و  تسا ؟ هدوب  راوهش  وت  رب 
نانچ رب  هک  يرهش  هن  .و  دنامیمن ناهنپ  دنلب  يراسهوک  داکچ  رب  ینادغارچ  . تسا هدش  انب  یهوک  يهلق  رب  هک  یتمحر  ملع و  نما و  رهش 

هک روهدید  هدنیاز و  یلقع  و  درادـن - یـشومارف  تلذ و  یـشوهیب ، تلفغ و  هک  زاب  ینامـشچ  اب  هدزباوخ و  ... زیخرب ... تسا هدـش  انب  ياهلق 
چیه رابگر  سپ  نیا  زا  ... شدنتـسرفیم شمدرم  يوس  هب  دـنناهجیم و  رب  تحار  هحفـص 21 ] رتسب [  زا  دـباوخیمن ، زین  باوخ  رد  یتح 
درد هودـنا و  همه  نآ  زا  یمد  وا  ياریذـپ  نماد  يهنارک  رد  هجیدـخ و  رهم  هاـنپ  رـس  رد  هـک  نآ  رگم  دراـبب  دـمحم  رب  هـک  تـسین  یجنر 

ۀمحر  » نیا يارب  دـنوادخ  هک  ياهناقـشاع  تمحر  هجیدـخ ... تسوا . ناج  يداش  وا و  بلق  هرز  هک  ردـقنارگ  راـبدرب و  هجیدـخ  . دـمارایب
نیرتگرزب ردام  دیحوت و  قشع و  يداو  مزرمه  تداعـس و  قیفر  تبحم ، يهدئام  رتسگ  هرفـس  هجیدخ  تسا . هدـیزگرب  شیوخ  نیملاعلل »

ماـگ نیلوا  خـیرات  هک  رگید ... یـسک  يرآ  . دراد دوـجو  زین  رگید  یـسک  هجیدـخ  راـنک  زین  و  ... دـمآ دـهاوخ  سپ  نیا  زا  هک  ملاـع  ناـنز 
بوذــجم و یکلاـس  و  موـصعم ، کــچوک و  يایماــح  درک -  دــهاوخ  تـبث  اــفو  ناوـنع  تـحت  دوـخ ، ثداوـح  رتـفد  رد  ار  شدورو 
، راقورپ یعوشخ  دـمحم ، ربارب  رد  هک  راـسکاخ  یکرـسپ  راوگرزب ... هداـتفا و  نیما ، دوخ ، يرایـشه  قمع  رد  رایـشوه و  یکرـسپ  ... هتفیش

نابات یهلا  تیانع  ءالج  ءاهب و  هب  یکدوک  نامه  زا  شتریـصب  هک  روهدـید ، هاـگآ و  يرـسپ  ... دراد راوهدـنب  يراـتفر  راـبدرب و  یعوضخ 
هک دنیبیم  لامک  لامجرپ و  نانچ  نآ  یتعفر  يهلق  رب  ار  دمحم  دوخ ، يهناکدوک  كاردا  یگلاسدرخ  نینس  نیمه  رد  هک  نانچ  هتشگ ...

يهدیزگرب يهروطـسا  باختنا و  يالعا  لثم  ار  دمحم  ملاع ، یمامت  زا  و  هحفـص 22 ] دنارذگیمن [ ... وا  يهشیدنا  رد  زج  ار  شمد  چیه 
دوخ یتسه  یمامت  اب  رـسپ  کـنیا  . تسا هتـشگ  هدـنکآ  وا  بصعت  رهم و  قشع و  زا  شناـج  و  تسا . هدرک  راـیتخا  شیوخ  بایدـقن  ناـج 

... ادـنوادخ ... دوبیم هک  تسا  نآ  هن  وا ، دـمحم  تسین و  نیـشیپ  يهناخ  نآ  رگید  هناخ  تسا . هداد  خر  هناخ  رد  هک  تسا  يرییغت  بقارم 
نیا میظع ، يداش  جـنر و  نیا  مهف  رد  كرـسپ  توهبم  نامـشچ  مطالترپ و  بلق  ... تسا هتـشذگ  وا  رب  هچ  تشگزاـب  ءارح  زا  هک  راـب  نیا 

درذگیم ناشرانک  رد  هک  هچنآ  هب  دنکیم و  هرگ  مه  رد  ار  شکچوک  ياهتسد  ... تسا ربخ  هچ  هناخ  رد  ... هدـنام هریخ  بیرغ  دادـخر 
ییاـتمهیب فرژ و  ياـهایند  هچ  ... دوشیم بوذ  دزوسیم و  وا  رهم  نازادـگيهتوب  يهراـنک  رب  کـچوک ... راـیتسد  رـسپ ، ... دـشیدنایم

تشاد دهاوخ  هتـشاد و  اور  ییاهمتـس  هچ  مولظم  موصعم و  ناج  نیا  قشع ، لقع و  لیباه  نیا  قح  رد  وا ، قح  رد  خیرات  یتسار  هب  ... دراد
یتوکـس یگداـس و  نینچ  هب  حاورا ، سیطاـنغم  نآ  راـنک  رد  یکاـنبات  رکف  كاـپ و  زلف  ناـنچ  ترواـجم  تفگـش  ياـهلاس  نیلوا  زا  هک 

توافتیب ناس  نیا  یتسه  زومآون  نیلوا  نیا  رب  یتسه  راگزومآ  نیلوا  نآ  یگناخ ، بتکم  نیا  يایمیک  بولطم  ریثأت  زا  و  تسا !! هتشذگ 
دمحم و رب  هناخ ، نآ  رد  هک  تسین  هحفص 23 ] هدیشوپ [  دراد ، رگلیلحت  يدرخ  تریصب و  مشچ  هک  سک  نآ  يارب  اما  ... تسا هتـشذگ 

بان ياهرطع  دونشیم و  ار  یحو  رابرهم  میمش  یحو ، يهظحل  نیلوا  زا  زاغآ ، نامه  زا  رسپ  ... تسا هتـشذگ  اههچ  کچوک  كرـسپ  نآ 
رد دنیـشنیمن  ورف  دنیاتـسیم  یکاپ  هب  ار  ادخ  مان  هک  ییاههناخ  رد  زج  هک  ار  یبیغ  جدوه  نآ  دـنکیم و  مامـشتسا  ار  ردـقنارگ  یتفرعم 
هک ار  شنامـشچ  يدـیپس  دراد ... نیگهودـنا  و  رایـشوه ، لالز ، یهاگن  كرـسپ  ... دـنکیم سح  گرزب  يهناخ  نوناـک  رد  و  دوخ ، بلق 

یلتمم یکدوک  نامه  زا  شهاگن  تسا . هتفرگارف  یخرـس ، يهدـنوارت  ياههگر  هدرک ، رتالجرپ  ناشخر و  کمدرم ، يهنوگقبـش  یهایس 
... دراد ناوتاـن  رهاـظ  هب  رغـال و  ياـهاپ  هدـمآرب و  یمکـش  يو  تسا ... تموـصعم  تبحم و  فـیطل  يهقراـب  تـفع و  مرزآ و  يهیاـس  زا 

هاگهگ رامیب و  تسا و  ماکز  بلغا  اهزور  نیا  يو  تسکش ... دهاوخ  ماگ  ود  یکی  نتـشادرب  اب  ییوگ  وت  هک  كزان  کیراب و  ییاهقاس 
يهیام دراد و  یتسه  ناهج  زا  دمحم  هک  هچنآ  دبسرس  لگ  تسا ... هناخ  بوبحم  زیزع و  هلاس و  هد  دودح  كرسپ  ... كاندرد شنامـشچ 

هک ار  رـسپ  نیا  هک  دننادیم ، ود  ره  دراد ، دنزرف  دنچ  هجیدـخ  زا  دـمحم  هک  نیا  اب  دـنادیم ... ار  نیا  هجیدـخ  وا ... بلق  نامرآ  يداش و 
زا و  دراد ، تسود  زین  ادخ  ار  رـسپ  نیا  اریز  ارچ ...؟ دنراد . تسود  رتشیب  دوخ  حور  تشوگ و  نت و  نادـنزرف  زا  تسین ، ناشدوخ  دـنزرف 
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يارب ار  وا  دمحم  اما  تسا ، بلاطیبا  دنزرف  دنچ  ره  دراد . مان  یلع »  » كرـسپ ... تسا هدیزگرب  دوخ  بوبحم  يارب  ار » وا  - » یکدوک نامه 
رد یکدوک ، رد  دوب و  هتـشاد  اور  وا  قح  رد  بلاـطوبا  هک  يرهم  ناربـج  هب  يرآ  هحفص 24 ] تسا [ . هتـشگ  يو  کلام  هتـشادرب و  دوخ 

یتخـس و لاس  کی  رد  زین  دـمحم  دوب ، هتفرگ  هدـهع  رب  ار  شایتسرپرـس  یناوجون  ات  یگلاس  تشه  نس  زا  یهانپیب ، نینـس  نیرتتخس 
نایم هک  درادیم  شریخم  بلاطوبا  دراذگب و  وا  يهدهع  رب  ار  شنادنزرف  زا  یکی  تلافک  یتسرپرـس و  هک  دـهاوخیم  بلاطیبا  زا  یطحق 

... دربیم دوخ  يهناخ  هب  دریذپیم و  يدنزرف  هب  ار  یلع  دـمحم ، دـنیزگرب و  دـهاوخیم  دوخ  هک  ار  مادـکره  یلع »  » و رفعج »  » شنارـسپ
قح و يادخ  نایم  نیرد  دوشیم و  هتـشاذگاو  سانـشرهوگ  يهدـنرورپ  جرد  هب  رهوگ  ساپـس و  قح  نیتسار  بحاص  هب  قح  ناس  نیدـب 

يهعیدو نانچ  دمحم ، يرآ  ... ددرگیم دنـسرخ  درگنیم و  دنکیم ، لامعا  اهناج  رب  دوخ  تاردـقم  اب  هک  هچنآ  رب  اهناج ، نیرفآرهوگ 
يادرف يارب  دوخ و  دـیما  يارب  دوخ و  ناـمیا  يارب  و  دوخ ، ناـج  يارب  و  دوخ ، بلق  يارب  دوخ ، يارب  بلاـطیبا  شردـپ  زا  ار  ياینامـسآ 

دوخ يادخ  اب  ردپ و  اب  هک  نانچمه  رمع ، رخآ  ات  رگید  تسا و  هتفرگرب  دوخ  يادخ  يارب  دوخ و  نآرق  يارب  دوخ و  مالـسا  يارب  دوخ و 
چیه هب  اهنت  هن  داد ... دهاوخن  شـسک  چیه  هب  تسوا  دوخ  نآ  زا  زاب  هک  شرتخد  هب  زج  تشاد و  دهاوخ  هگن  دوخ  يارب  ار  وا  هدرک  دـهع 

. تسوا حور  هدید و  بلق و  يهلزنم  هب  یلع  نیا  . درک دهاوخن  ضوع  یتیگ  ردقنارگ  نیازخ  اهجنگ و  يهمه  اب  ار  وا  هک  دهدیمن  شسک 
دمحم ییاهنت  راغ  رازگتمدخ  هناخ و  کیپ  وا ، فاکتعا  راب  ره  رد  هک  یلع  تسا . هدنارذگ  وا  شوغآ  رد  ار  شایکدوک  نارود  هک  یلع 

، هدـیدیم ار  دـمحم  هتـشاذگیم و  ءارح  راـغ  يهناتـسآ  رد  یناـن  بآ و  هزوک و  وا  يارب  هدـمآیم و  هاـگهگ  هجیدـخ  روتـسد  هب  هدوب و 
شزاـب هدیــسوبیم و  ار  شاهناـکدوک  ياـفواب  يهرهچ  هحفــص 25 ] هـتفرگیم و [  شرب  رد  زین  دــمحم  و  هدیــسوبیم ، ار  شیاــهتسد 

هدـمآیم و لیئربج ، مودـخم  بوبحم و  هک  هن  كدوک  نایبورک ، راـگزومآ  يولع و  حور  هک  هن ، كدوک  كدوک ، .و  تسا هدـنادرگیم 
ود نیا  شنیرفآ  رد  هک  تسا  يدـیهمت  هچ  نیا  تسا ... ياهصق  هچ  نیا  ادـنوادخ ... . تسا هدادیم  عـالطا  دـمحم  یتمالـس  زا  ار  هجیدـخ 

یلع نیا  درب ؟ دهاوخ  یپ  وت  میظع  دیهمت  زار  هب  یـسک  هچ  ياهتـشاد ...؟ ردـقم  هنوگ  نیدـب  ناشیاسآ  زاجعا  یگناخمه  و  گرزب ، حور 
وا ینابر  یناحور و  ینارون ، نخـس  زج  دنیبن و  ار  وا  میرک  يهرهچ  زج  شاهدید  یکدوک  زا  دلابب ، دوش ، گرزب  دمحم  نماد  رد  دـیاب  هک 

ریوصت يارای  ار  یملق  هچ  اتفگـش ! . دریذپن زین  ار  بلاطیبا  شردپ  یتح  سک  چیه  تیبرت  تیرـشب ، میظع  یبرم  نیا  تیبرت  زج  دونـشن و  ار 
يهنوگ هدراذگ و  دمحم  يهنیس  رب  ار  شرس  هک  اهبش  رایسب  هچ  اهبش  بلاطیبا ، رسپ  هچب ، ...؟ تسا یتلالجرپ  میخف و  تشونرس  نانچ 
تـسا یـسدق  ضیف  راونا  نیرتمیظع  طبهم  هک  اج  نآ  رابرپ ، میظع  يهرتسگ  نآ  رادـلد ، نابرهم  يهنیـس  نآ  رب  ار  شاهنوگلگ  کچوک و 

رون لوا ، يادـخدک  لوا ، يهیاد  لوا ، لقع  لوا ، ملق  ياـهتسد  هک  یلاـح  رد  تسا  هتفخ  كدوک  يرآ  تسا ... هتفر  باوخ  هب  هداـهن و 
... دـطلغیم باوخ  رد  يداش  زا  هچب  دـنکیم ... شزاون  ار  شیافو  رپ  يور  رـس و  ناوسیگ و  هتـسهآ  هتـسهآ  لوا ، قشع  لوا ، ضیف  لوا ،
، ] كانبات يهرهچ  یمارگ ، يهرهچ  نآ  هب  رگید  راب  کی  ات  دنکیم  هیکت  دوخ  جنرآ  رب  دمحم  دهدیم و  رس  اضر  يدنـسرخ و  زا  ياهلان 

رتشیب هچ  ره  دوشیم ... ریـس  یلع  نیا  رادـید  زا  رگم  ادـنوادخ ... و  ... دـنکفا يرگید  يرظن  دوخ  راوگرزب  کچوک و  یماـح  هحفص 26 ]
بیارغ و دوجوم  نیا  قشع ، یهانتمان  سونایقا  نیا  و  لالز ، نامیا  يافواب  رهظم  نیا  كاپ ، يهمـشچ  نیا  تسوا ... هنـشت  رتشیب  شدنیبیم ،

شمیقتسم راونا  بات  اههدید  هک  دیشروخ  يهمشچ  نانوچ  دوخ -  تاذ  شبات  تمظع  یگدنـشخر و  تدش  زا  هک  ار  یتسه  بیاجعلاوبا 
مارآ دشیدنایم  شایندمآ  تشونرـس  رب  هک  هاگهگ  میظع ، ربمایپ  گرزب ، درم  . داتفا دـهاوخ  ردـقلالوهجم  اهدرخ  عیمج  رب  دـنرادن -  ار 

رس دراد و  شوغآ  رد  ار  كرسپ  هک  نانچمه  هتسهآ و  افخ و  رد  دیرگیم ... دهنیم و  كدوک  نیا  مولظم  موصعم و  يهنوگ  رب  رس  مارآ 
نیا زیچ  همه  دنادیم ... يرآ  دـیرگیم . تسا ، هتـسیرگیم  دوخ  مولظم  لیباه  تشونرـس  رب  هک  رـشبلاوبا  مدآ  نوچمه  دوخ ، نابیرگ  رد 

نوـنکا مه  زا  دـنادیم و  ار  زیچ  هـمه  شگرم ، مد  نـیرخآ  اـت  هدـنیآ ، رایـسب  ياـهلاس  اـت  ار  شتاـیح  يهـظحل  هـظحل  دـنادیم ، ار  یلع 
هک یلزا  تبحم  نوناک  نآ  وا ، خارف  يهنیـس  رد  ار  دوخ  دـنکفایم و  گرزب  درم  ندرگ  رد  تسد  دـطلغیم ، باوخ  رد  كدوک  . دـنیبیم

تسا نینچ  ... دزخیم ورف  ردام ، رهم  تیامح و  فیطل  ياهرپ  رد  ياهجوج  ناسب  دنکیم و  عمج  تسا  هدرک  اطع  شردص  حرش  دنوادخ 
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راصبتـسا ار  سدقا  ضیف  ینارون  قافآ  شنامـشچ  هدرک و  مامـشتسا  ار  ماهلا  حـیاور  یکدوک  زاغآ  نامه  زا  هچب  نانآ ... ینورد  یگدـنز 
، دوخ يهناخمه  بلق و  سنوم  هب  دـسر  هچ  درادـن ، غیرد  زین  هیاسمه  زا  هک  ینامـسآ  رون  نیا  دنمتواخـس  نارکیب و  يهرتسگ  رد  هدرک و 
ینابر و يهرجـش  نیا  یپ  گر و  رد  لاهنون  ياهقـشع  سرون  ناوتان و  ياههجنپ  نوچمه  شیاـهتسد  هحفـص 27 ] تسا [ . هدز  اههطوغ 
هدـیچیپ و رد  دـنکآیم  دوخ  ینامحر  ياههویم  راب و  گرب و  زا  ار  یهتنملا  ةردـس  نییلع  یلعا  ات  شراـسخاش  هک  ینامـسآ  دـنلب  تخرد 

يهنـسرگ لفط  هک  تسا ، هدرک  لصو  نانچ  نآ  دـمحم ، ناـج  هب  ار  دوخ  . تسا هدرک  باریـس  وا  لـالز  یفاـص  زا  ار  دوخ  يهنـشت  يولگ 
، هن رگا  ... دیامن بذـج  دوخ  هب  دـشون و  رد  ار  شناج  يهریـش  دـیحوت و  دـنمورب  تخرد  نیا  تارطق  یمامت  ات  ردام ، يهنیـس  رب  راوخریش 

مشتحم نانچ  نآ  شردپ  نیرب  نوزفا  و  ردام ، مه  دراد و  ردپ  مه  تسین و  میتی  هک  بلاطیبا ، رـسپ  نیا  هک  تسا  راک  رد  یتمکح  هچ  سپ 
دزیمایب و دوخ  ناج  هب  هک  دوخ  يهناخ  هب  هن  درواـیب ...؟ دوخ  يهناـخ  هب  ار  وا  دـمحم  دـیاب  تسا ، شیرق  موق  سیئر  هک  تسا  صخاـش  و 
، دوخ بلق  ناج و  يهریـش  هب  ار  نآ  رگید  راب  کی  ات  دنز  دـنویپ  دوخ  یناویک  يابوط  ینامـسآ و  يهرجـش  هب  ار  شحور  يدـیحوت  لاهن 

عوضوم یگلاسدرخ  نامه  زا  هک  کچوک  یکرسپ  تسا . یلع  نیا  يرآ  ...؟ دیامن دنویپ  دوخ  يهمطاف  ینعی  دوخ ، يهفطاع  گرب  خاش و 
نیا رهم  يایرد  رد  رهوگ  نیا  هک  تسا  هتساوخ  نینچ  یتسه  يادخ  زاغآ  زا  تسا ... ینادمص  ياتمهیب  فطل  دوعوم  ینامحر و  یتیـشم 

زیربـل راــبرپ و  وـه »  » نارکیب تـمکح  وا و  ناــیاپیب  ضیف  زا  یکدوـک  نارود  رد  یتــح  شیاــهولهپ  دــنز و  هطوـغ  ناــیناهج  تـمحر 
کنیا دنکیم  تسیز  وا  هک  ياهناخ  رد  دهدیم . خر  هناخ  رورـس  دـننامیب  ناج  رد  هک  تسا  يرابنارگ  لوحت  نیا  دـهاش  كرـسپ  . ددرگ

، تفرعم قشع و  کـیپ  هحفـص 28 ] نیمالا [ ، حور  نآ  رتسگهرفـس  یتسه و  راگدرورپ  نآ ، نابزیم  هک  تسا  هدوشگ  رد  ياهدـئام  طاـسب 
ریس ار  ملاع  نارابنارگ  ناگنسرگ و  یمامت  نآ  ياهناغمرا  هک  یهانتمان  میرک و  ياهرفس  نآرق ، يهرفس  تسا ... ردقنارگ  عاطم  يهتـشرف 

. تسا نآ  يولع  ياهدادـخر  یمامت  نتم  رد  هک  دـنیبیم  اهنت  هن  دـنیبیم . دـهدیم  خر  هناـخ  نیرد  هک  ار  هچنآ  کـچوک  یلع  دـنکیم .
همه شیور  شیپ  هک  ياینامحر  يهدرتسگ  يهرفس  زا  تمحر ، بجاو  درکلمع  قایـس  هب  هک  هثداح ، مادنا  نیا  يهرکیپ  زا  تسا  يوضع 

هثراح نب  دیز  هجیدـخ و  و  دـناهناخ ، رد  هک  رگید  ناسک  نآ  یمامت  هک  وا  اهنت  هن  دربیم . ضیف  دروخیم و  قزر  دوشیم  هدوشگ  هزور 
ءاضعا یمامت  بلق  تسا و  ناـیبورک  طـبهم  نمأـم و  هناـخ  ... دـنربیم يزور  سدـقا  طاـسب  نیا  تاـکرب  زا  دـمحم ) يهدناوخرـسپ  رگید  )

درذگیم و ار  عناوم  ددرونیم و  رد  ار  اهناکم  كدوک  راویـشه  واکجنک و  هاگن  دـنکیم . ساسحا  ار  یـسدق  راونا  نیا  تمظع  هداوناخ 
سح ار  همه  نیا  یلع  ؟ دش دهاوخ  هچ  ادرف  ... دتفایم ورف  تهافس  ینمـشد و  راب  ناقفخ  يانگنت  نیا  یلهاج ، يهعماج  تسبنب  رد  سپس 

يافـص قفا ، رد  ... دناهدرک رپ  ار  قافآ  نآ ، هایـس  ياهربا  نونکا  مه  هک  تسا  یتفاخمرپ  يهریت  عبـس و  ياهادرف  بقارم  هدزهودنا  . دـنکیم
توادـع ياههقعاص  تلاهج و  یناملظ  ياـهربا  راـبنارگ  نامـسآ  دـنکیم ، راـک  مشچ  اـت  دـباتیمن و  یتقفارم  وترپ  شیاـشگ و  نیرتمک 

هن وا  يارب  یکدوک  نارود  دمهفیم . دنکیم و  سح  ار  نیا  درادن . دمآ  دهاوخ  ارف  دمحم  رب  هک  ار  هچنآ  عفد  تردق  ناوتان  يهچب  . تسا
و تسا ... يزاـبناج  يرادـساپ و  بعـص  نارود  تسا ... تمکح  يرایـشوه و  تبقارم و  يهرود  هک  هحفـص 29 ] تلفغ [  يزاـب و  نارود 
هک دـنکیم  یتناما  راـبنارگ  ار  شاهنادرم  يهناـش  دـنکیم و  یتسه  ياـهراب  نیرتنیگنـس  دزماـن  ار  يو  دـمحم  دـعب ، لاـس  هس  ارچ  هنرگ 
رب ملاظ و  دوخ  يهراما  سفن  رب  هک  اج  نآ  زا  لماک ، ناسنا  اهنت  هن  و  دندمآ ... ناوتان  زجاع و  نآ  نتشادرب  زا  اههوک  نیمز و  اهنامـسآ و 
ره هک  دـباتیمن  رب  ار  یکدوک  يهنارـسکبس  تلفغ  اهنت  هن  نوماریپ  طیحم  اضف و  . دـنیزگیم رب  ار  نآ  تسا  لهاج  قشع  ياههار  بیاصم 

تقد رمع  تدـم  مامت  رد  و  دوشیم . هدرورپ  درد  لـمأت و  رکفت ، اـب  یلع  دـنکیم . دـیدهت  زین  ار  رگید  ریقح  کـچوک و  یناـمداش  هنوگ 
هدرک و شباـختنا  رکفت  لـمأت و  اـب  هدـیزگرب و  دوـخ  دراد ، تسود  هک  ار  نآ  دـنکیم . هـنخر  شبلق  تاذ  رد  شنیزگ  تـمه  باـختنا و 

رتـخد همطاـف  شرداـم  بلاـطیبا و  شردـپ  زا  یتـح  درادیم ، تسود  رتـشیب  سکره  زا  تسا ... هتفاـی  رترب  یتـسه  يهمه  زا  ار  وا  شحور 
... تسا مئاد  دیدهت  ضرعم  رد  یـسک  نانچ  دباییم  رد  مامت  ینـشور  حوضو و  هب  هکلب  ماهبا ، هب  هن  هک  درذگیمن  یلاس  هس  ود  و  دسا ...
هک تسیاهناخ  اهنت  نیا » ، » یتیگ یمامت  رد  و  ... دزاسب یهرز  شیوخ  بوبحم  يارب  دوخ  حور  بلق و  زا  زین  ناج و  مسج و  زا  دیاب  وا  سپ 
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هب هللا  مان  نآ  رد  تسا و  ینامـسآ  يهملک  لوزن  هاگیاج  هک  ياهناـخ  . تسا هتفاـی  یهلا  تناـما  نآ  يرادـساپ  رد  ار  یمیظع  تبهوم  نینچ 
نآ زا  دنکیم و  ریهطت  دریگیم و  ورف  دزاونیم ، ار  نآ  نب  رس و  یهولا  یحو  راونا  هک  ياهناخ  دوشیم . هدوتس  هدونش و  یگرزب  لالج و 

نیرتهزات و کچوک ، غامد  هحفص 30 ] نیا [  دنک  هدنز  تسمرـس و  دوخ  زا  ار  ناهج  ات  دوریم  هک  تمکح  قشع و  شخبزیختـسر  هخفن 
ییانـشآ غاب  لگ  ياورماـک  وب و  رطع و  نآ  تسمرـس  غاـمد  نیلوا  دـمحم  زا  سپ  ... دـنکیم مامـشتسا  ار  ناـفرع  ياـهتهکن  نیرتفیطل 

يزور مین  شراتفگ  غاب  رد  روآ و  يور  شیادرف  ترکف  ياههدروارف  تشگلگ  هب  هاـگ  هس  ود  ینیبیم  نیا  زج  رگا  تسوا . طـقف  تسود 
كدوک نیا  دـح ، هچ  ات  هک  ینیبب  ات  نک  شایهارمه  شا  هغالبلاجـهن » « ؛ وا يهشیدـنا  لامک  يدـعب  راـثآ  تغـالب  جـهنم  رد  نزب و  مدـق 
هتـشاذگ لاـمج  هولج  هب  غیردیب  هدـنابات و  زاـب  دوخ  هشیدـنا  غیلب  راـثآ  رد  ار  قح  نخـس  هزم  ار و  یحو  صلاـخ  يوب  گـنر و  دعتـسم ،

وا يورارف  هناـخ ، رد  هک  دـنیبیم  دربیم . اـههرهب  هنارکاـش  ار  شایگدـنز  ریطخ  ياـههظحل  دـمهفیم ، ار  همه  نیا  كدوـک  يرآ  . تـسا
... دنناوخیم دوخ  هب  يرادزار  نوچمه  هک  دنناریمن  ار  وا  اهنت  هن  رارسا  میظع  دهعم  نیرد  و  دننکفایمن ، ورف  ار  اههدرپ  نامرحمان  نانوچ 

ضرف وا  رب  هک  ار  هچنآ  یکدوک  نامه  زا  درادیمن ... اهر  شدوخ  لاح  هب  دنکیمن و  هاگن  ياهچب  مشچ  هب  زگره  وا  رد  دـمحم ، دـنیبیم 
ناـگرزب ننـست و  لـها  يهدـیزگرب  نیثدـحم  زا  نت  نارازه  زا  شیب  تـیاور  رد  ارچ  هـنرگ  و  ... دـنکیم راـب  زین  وا  شود  رب  تـسا ، هتـشگ 
داتـسیایم زامن  هب  هبعک ، میرح  رد  عمج ، ربارب  رد  دمآیم و  نوریب  شاهناخ  زا  توبن ، زا  سپ  دمحم  هک  تسا  هدمآ  نینچ  ناشیا  دنمجرا 

یلع هک  هلاس  هد  ياهچب  رسپ  دوب و  شرسمه  هک  هجیدخ  ینز ؛ زج  ملاع ، ناگدیورگ  نارازگزامن و  همه  زا  ملاع ، همه  زا  شرـس  تشپ  و 
هحفـص دندمآیم [ . یتفگـش  هب  دـندرکیم و  هاگن  هرفن  هس  هورگ  نیا  هب  مدرم  ... دـناوخیمن زامن  درکیمن و  ادـتقا  وا  هب  سک  چـیه  دوب ،
بیرغ يدوجـس  عوـکر و  هب  دـنناوخیم و  بیجع  يزاـمن  دـنوشیم و  تسار  مخ و  نـت  هـس  داـینبون ، شیک  نـیا  دـبعم  رد  اتفگـش ، [ 31

زیگناتریح میظع و  ریوصت  اهنت  نیا  زج  اهلاس  خیرات  و  ... ياهچبرـسپ همه  زا  رتبیجع  دنتـسه و  ینز  يدرم و  نت ، هس  نیا  و  دنوریم ...
دمحم هب  هک  تسیرازگزامن  درمناوج  تیلوجر و  لماک  درخ  نیلوا  یلع  رگید . یـسک  زا  یناشن  چـیه  هن  درادـن و  یناـغمرا  چـیه  تفرعم 

راتفر همه  شلامعا ، همه  رمع ، همه  هک  دمحم ، يرآ  ... تسا هدرب  هدجس  ار  قح  هتفگ و  ریبکت  هتسب ، مایق  رمک  وا ، رس  تشپ  هدرک و  ادتقا 
یلع نیا  هب  زگره  تسا ، قح  قدص و  يایریب  شنیزگ  شیاتـس و  شناد ، غیردیب  هولج  هکلب  شیارآ ، شیامن و  هن  شراتفگ  رادرک و  و 

هدـنایامن و دوخ  تما  رب  تعباـتم  يوریپ و  قیـال  هتـسیاش و  هدـیورگ  نیلوا  هنومن  ناونع  هب  ار  وا  تسا و  هدادـن  یکدوک  لاـجم  کـچوک 
، قدـص يهدـیورگ  قـح و  نمؤـم  نیلوا  نیا  رگـشتسرپ ، میخف  حور  نیا  يراوـگرزب  دـجم و  تمظع ، رد  رگا  هـچ  تـسا . هدرک  رادربماـن 

ناونع هب  دومنیمن و  یفرعم  نایناهج  هب  دوخ  یپ  رد  وگلا  نیلوا  ناونع  هب  ار  وا  دیدیم ، ياهناکدوک  راتفر  هگر  نیرتمک  کش و  نیرتمک 
گرزب درم  ياـههناش  رب  ار  تلاـسر  راـب  ینیگنـس  همه  یلع  . تشاذـگیمن لاـمک  لاـمج و  هولج و  هب  ناـیناهج  يادـخ  رگـشتسرپ  نیلوا 
هتـشذگ هلاس  هس  ود  نیا  فاکتعا  اب  اهراب ، همه  اب  راب  نیا  . دباییم رد  دـمهفیم و  ءارح  زا  ار  شتـشگزاب  راب  نیا  شدـنیبیم -  . دـمهفیم

يوس نآ  قاـتا ، نوریب  یلع  . تسا هتفخ  ياهماـج  اـی  میلگ  رد  دـنمدرد ، بهتلم و  هتـشگزاب و  هناـخ  هب  دـمحم  هک  دـنیبیم  . دراد قرف  سب 
دـنملالج و رورـس  هک  راـب  نیا  وا ، يارب  تسا . هدرب  ورف  ناـبیرگ  رد  رـس  تشهد  هحفـص 32 ] زا [  هتـسشن و  كاخ  رب  هناخ  برد  هناتـسآ 

قاتا رد  يو  رورـس  الوم و  کنیا  و  ... تسا هدرک  رییغت  ناهج  یمامت  ییوگ  هک  وا  اهنت  هن  هتـشگزاب  هوک  زا  شراوگرزب  یمارگ و  بحاص 
دایرف دهدیم ، رد  الـص  دناوخیم ، ارف  هک  ییادص  دونـشیم . ییادص  یلع  هاگانب  . دزرلیم تخـس  هتفخ و  هدیچیپ ، دوخ  هب  ياهماج  رد  و 

اج زا  يو  يالوم  دنکیم . قاتا  بناج  هب  ور  هدزتشهد  ... زیخرب هدیچیپ  دوخ  هب  هماج  يا  ... دـناهجیم رب  دـناوخیم و  دوخ  هب  دـشکیم ،
یتوربج هرهچ  رد  ار  یتوکلم  شیاز  نیا  درد  یلع  . درگنیم الاب  هب  هدزتریح  هدـنکفا و  وس  کـی  هب  دوخ  شود  زا  ار  هماـج  هدـیهجرب و 

نآ . دشکیم رتکیدزن  ار  دوخ  درگنیم و  دـمحم  ینارون  هدرک ، قرع  هتخاب ، گنر  هرهچ  هب  . دـنیبیم دوخ  بحاصم  بحاص و  ترـضح 
قافآ هنیس  ناشک  هزوز  دوشیم و  اهر  نآ  يهلچ  زا  يریت  هک  دنامیم  یهز  يادص  نوچمه  هک  ياهلان  دونـشیم . كانمهـس  ییادص  هاگ 
تسا نانچ  دیآیم ... رب  دورطم  هدش و  هدنار  دیمون ، یبلق  زا  هزوز  نیا  هدیـشک و  ار  ینامک  یبیغ  یتسد  ییوگ  وت  . دزیرگیم دردیم و  ار 

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 14 

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


زا هک  يریفن  دزیخیم . رب  هنادنمدرد  تخـس و  ياهلان  يو  زا  هدـمآ و  دورف  میئل  ناج  میجر و  بلق  نآ  رب  تسار  بیغ ، ریت  نآ  ییوگ  هک 
ناهگان . دراد هحفص 33 ] دوخ [  رد  ار  یگنس  تب  نارازه  ینوگنرس  یناریو و  كاوژپ  هزوز  نیا  . تسا یگراچیب  تراقح و  ترسح و  رس 

، ینامـسآ شورـس  نامرف  ربارب  رد  دهنیم و  اهشوگ  رب  ار  اهتسد  دزیخیم . رب  تماق  یمامت  هب  وا  يادتقم  رورـس و  هک  دنیبیم  كدوک 
هتفخ لـها  تسا و  هتفخ  هوک  تسا و  هتفخ  تشد  تسا و  هتفخ  رهـش  یماـمت  هک  شوماـخ  مـالظ و  بش  لد  رد  داـیرف ، هب  یبیغ ، یبورک 

نیگنـس ياهباوخ  ساـنرخ  ریفن و  يادـص  زج  تسا و  هتفخ  دوخ  ياـسآ  گرم  نیگنـس  باوخ  رد  یتسه  تسا و  هتفخ  شحو  تسا و 
تمظع يالص  هنوگ  نیا  )و  تسا رتگرزب  هشیدنا  ره  زا  زیچ و  ره  زا  دنوادخ  ... ) ربکا هللا  درادیم -: رب  دایرف  نینچ  دوشیمن  هدینش  يزیچ 

هناگی وا  تسا و  هداد  خر  ياهثداح  میظع ، دهـشم  میخف و  دـبعم  نیرد  يرآ  . دـهدیم رـس  ار  دوخ  هناـگی  دوبعم  راگدـنوادخ و  یگرزب  و 
زین دمآیم و  رب  یتیرفع  يولگ  زا  ییوگ  هک  ياهزوز  دـننام و  هلان  يادـص  نآ  دونـشیم . ار  ادـص  نآ  ود  ره  يو  شوگ  . تسا نآ  دـهاش 

يادـص نآ  زا  كرـسپ  لد  تـسا . هتفاکـش  هزوز  نآ  بـیقعت  هـب  ار  اـضف  هنیـس  بقاـث  یباهـش  نوـچمه  هـک  ینامـسآ  ریبـکت  گـناب  نـیا 
تریح هــب  دراد  ار  هنادواــج  تــلذ  گرم و  ریفن  دوــخ  رد  هــک  تــمیزه  تسکــش و  هزوز  نآ  زا  دفکــشیم و  ریبــکت  هدــننکتوعد 

تـسنامیم هناـسویأم  تخـس  ياهزوز  هب  هک  ار  راـبدرد  ییادـص  تثعب  بش  رد   » هک متفگ  ربماـیپ  هب  اهدـعب  دـیوگیم  كدوک  ... دـتفایم
... دوب ناطیش  هلان  نیا  یلع  يا  يرآ  دهدیم -: خساپ  يو  هحفص 34 ] يالوم [  رالاس و  و  [ 2 « ] مدینش

ءارح رب  يرورم 

هب ار  وا  زیچ  هچ  یحو  ینامحر  راشبآ  نیلوا  تثعب و  زا  شیپ  ؟ دوب هچ  وب  نآ  يوج  تسج و  رد  نآ ، زا  سپ  ءارح و  دبعم  رد  دمحم  هچنآ 
دزم هک  تسا  ینیتسار  يهدـعو  نآ  خـساپ  همه  نیا  ؟ تشاد تسد  رد  ار  شناج  مامز  وا  يهدارا  قوف  يورین  نیمادـک  دیـشکیم  اهاج  نآ 

هک تقیقح  ار . نآ  كاردا  یگتـسیاش  تقیقح و  سفن  دوب : هتفای  ار  یعاسم  همه  نیا  زا  رترب  یـشاداپ  وا  و  تسا . قیاقح  رگوج  تسج و 
نیمه هب  تسا و  ناسآ  نیا  رگم  و  دوب . هدومن  ودـب  تبوعـص  اما  یگداس  حوضو و  تیاـهن  رد  دوخ  يهنارگداد  هرهچ  یماـمت  اـب  ار  دوخ 

يزوریپ هک  تسا  یعقاو  ریغ  هزادنا  نامه  هب  سرتسد ، رد  ءاقلا و  لباق  تسا و  راکـشآ  تقیقح  هک  رادـنپ  نیا  دـهدیم . تسد  اهیگداس 
زگره هن  تسا و  راکـشآ  امازلا  هن  اما  تسا  هداس  هداس  دـنچ  ره  تقیقح  شـشوکیب . ینتفایان ، تسد  بعـص و  بولطم  کـی  لوصح  رد 

اهتنا ات  اهنت و  بلغا  هدایپ و  ياپ  ار ، رمع  ناتسراخ  هرتسگ  تسا . یگدنز  ياهتضایر  نیرتتخس  هباثم  هب  نآ  هب  ندیـسر  لوصولا . لهس 
دیاب ار  دوخ  ياهوزرآ  نامرآ و  یمامت  دوخ و  نآ  هار  رد  تسا . بلاط  ار  يراـب  تقـشم  كولـس  نینچ  نآ ، هب  یباـیتسد  تسا ... ندومیپ 

ار اهیگدنز  هک  رابگرم  ریطخ و  هطرو  نیا  تسا  نینچ  تشذگ . رد  دوخ  زیچ  همه  زا  داد و  نآ  ققحت  هار  رد  دیاب  ار  یگدنز  درک ... ادف 
نینچ کلاس  هک  نیا  ضحم  هب  اما  . دنکیم دوخ  راهق  گنس  ایـسآ  همعط  هحفـص 35 ] ار [  دنموزرآ  ياههلک  دچیپیم و  دوخ  بادرگ  رد 
رگید دوشیم ... لدب  ییابیز  شیاشخب و  تلوهـس و  هب  تبوعـص  یخلت و  نآ  همه  رگید  دنکیم ، قح  ینابرق  ار  شیوخ  سفن  دـنکیم و 
نوـچ تقیقح  . تسا نآ  زا  يوـضع  دوـخ  زین  کـلاس  و  تـسا . تـقیقح  نآ  زا  یتـسه  هـمه  اریز  دراد . دوـجو  یمغ  هـن  ياهغدـغد و  هـن 

رد شجاوما  دزیتسیم و  ناگدنز  همه  اب  ایرد  دنک . ناشقرغ  ات  دشوکیم  دزیتسیم و  دـننزیم  اپ  تسد و  ات  تادوجوم ، همه  اب  تسایرد .
نانچ طقف  ایرد  دنکیمن -  اهر  درادن  یتیلعف  دوخ  زا  رگید  تسا و  هدش  وا  قرغ  هک  ار  سک  نآ  زج  دـنکیمن . ناشاهر  دـنزیوآیم ... وا 
هتـشگ نآ  هرکیپ  زا  يوـضع  هتـشاذگاو و  اـیرد  هب  ار  شیوـخ  همه  دوـخ  ناـج  میلـست  زا  سپ  وا ، اریز ، دـناسریم -  لـحاس  هب  ار  یـسک 

لحاــس هـب  دوـخ  جاوـما  رــس  رب  دــناریم و  شیپ  يراوـمه  رهم و  هـب  ار  ناــگدزهطوغ  ناــقیرغ و  اــیرد  هنوـگچ  هـک  ياهدــیدن  . تـسا
وش و دیحوت  يایرد  هقرغ  وش ، وا  هقلطم  تردق  قح و  یهانتمان  سونایقا  میلـست » . » دروآ دمحم  هک  دوبن  نیا  زج  مالـسا  همه  ...؟ دناسریم
رد ات  راپـسب ... سونایقا  نیا  هب  يراـیتخا  یتوم  رد  ناریمب و  هزور  ود  تاـیح  نیا  زا  اـهیتسود  ناـج  اـهاوه و  اـهتینم ، همه  اـب  ار  تسفن 
نآ هقرغ  ار  تناـج  يدـش و  میلـست  اـیرد  هب  یتشگ و  لـصاو  تقیقح  هب  نوچ  یـسرب ... یگنادواـج  یتسه و  لـحاس  هب  گرم ، یتـسین و 
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تایح ییاهن  عجرم  هب  ار  وت  هنادواج ، یتاذ و  ییانشآ  يانش  نیرد  تانئاک  همه  دنکیم و  انش  وت  ياج  هب  ایرد  يرادن ، زاین  انـش  هب  يدرک 
ناهج رد  انیب  مشچ  هراومه  اریز  هحفـص 36 ] دوب [ . یتسه  ياهزار  هنوگ  نیا  يوج  تسج و  رد  ءارح  دبعم  رد  . دناسریم تاجن  لحاس  و 
تسج رد  درادن . دوجو  تیلع  هلأسم  یتسه و  یتاذ  نوناق  زا  نوریب  یتیعقاو  چیه  . دنکیم عورش  اهتلع  ییارچ  باب  رد  شاکنک  اب  یتسه 

هب دـیدرون . رد  ار  ینورد  ینوریب و  سفنا  قاـفآ و  میلاـقا  ناوتیم  تفر . ناوـتیم  ناـهج  يانـشآان  ياـههنارک  يوـس  نآ  اـت  نآ  يوـج  و 
كانمه و یقیسوم و  دینش و  ار  ارحص  یشوماخ  همغن  اهبش  و  ... ناگراتس رادم  موجن و  عقاوم  هب  دش . هریخ  زور  بش و  توافتم  تاعاس 

دزم همه  نیا  . تسیرگن دوشیم  نیرز  دیشروخ  فیطل  رون  زا  مارآ  مارآ  هک  ار  ییاهمدهدیپس  درپس ... شوگ  ار  نیرولب  كالفا  زیمآرارسا 
يرودرخ هاـگن  هک و  ارد  لوقع  دزم  رهم و  مسبت  نیرتینغ  نیرتاـبیز و  تعیبط  تسا . ییانـشآ  ییانـشور  ییاـنیب و  روعـش  روش و  ندـید ،

زرم يوس  نآ  ات  ار  ناـج  نتفر و  يداـم  لـلع  ياـههنارک  زا  تسا . هاـگیاپ  نیلوا  هار و  زاـغآ  همه  نیا  تسین . یفاـک  همه  نیا  اـما  تسا ...
ردـقم و ینازیم  زا  یتـسه  یماـمت  ... ندرک هقرغ  یناریح  ینارون  سوناـیقا  رد  ار  دوخ  لـقع  ندرپـس ... ناـفرع  قشع و  مدـق  اـب  يزرمیب - 
، لـلع نیا  یماـمت  سپ  رد  دراد ... عـینم  اـتمهیب و  ياهفیطل  عیدـب و  يزمر  زا  ياهناـشن  میرگنیم  هک  ار  هچ  ره  تسا ... یلتمم  هناـمیکح 

تسوا ... تسا هتفهن  یلزا  مکح  يدمرس و  هفیطل  نامه  یتسه  يازجا  یمامت  رد  يرآ  تسا ... هتفهن  نارگ  یتیشم  هزادنا و  نیرب ، يریدقت 
ناس نیدب  . تسا تبیه  سونایقا  رب  سونایقا  تریح و  جوم  رب  جوم  شیاههدـیدپ ، زار  وا و  تمظع  زار  هب  ندرب  هار  رد  و  تسین ... وا  زج  و 

رخـسم ار  همه  نآ  هاگآ  درخ  نشور و  ناـج  دـباییم و  رد  هحفـص 37 ] ار [  دوجو  زیگناتریح  يدـنمنوناق  یتسه  رهاـظم  همه  زا  یمدآ 
راومه و قشع  هار  دوشیم ... رتسکاـخ  دزوـسیم و  دـنامیم و  او  نآ  یباـیتسد  رد  يرـشب  لـقع  اـما  دـنیبیم ... اـتکی  دـنمتردق و  يهدارا 

يرسق تکرح  زا  رترب  هک  دراد  راود  دوجو  ناکرا  رد  یتسه و  ناهج  رد  یشبنج  تسا . رتیمارگ  رتنیریـش و  نآ  زاین  نشور و  شدصقم 
قـشع بوبحم و  تاـیاغ  لاـمک  هب  لـین  لـصو و  روش  قشع و  شبنج  تکرح  نیا  دـناریم ؛ شیپ  هب  ار  ناـهج  راورهوگ  يرهوـج ، و  [ 3]

دناوتیم یناغمرا  هچ  یناریح  زج  تمظع ، همه  نیا  زا  لقع  لد و  اما  تسا . يراج  يراس و  تانئاک  رـسارس  رد  یتمظع  هچ  اـحرف  تسا ...
یتریح تسا ... تفرعم  ياههجل  نطب  زا  ندیشون  ندز و  هطوغ  ملس  سونایقا  قمع  رد  ییاتمه  هک  زیگنايداش  نیریش و  یتریح  تفرگرب ؟

ناـفرع و كاردا و  نطب  رد  یهاـگآان  تهب و  تبیه ، همه  یتریح  درپـس ... وا  هب  اـمامت  ار  هشیپتقادـص  لد  ناوـتیم  هک  میرک  ناـس  نآ 
رد و  تسا ... تریح  شایتـسه  تماـمت  رد  ینیبیم  هک  ناـنچ  . دیـسر نادـب  دـمحم  هک  ءارح  درواـهر  نیرتمیظع  تسا  نـیا  و  یهاـگآ ...

ياـهشیاین نیرتمیظع  زا  يزارف  رد  شاهکارد  تاـیح  لوط  رد  اهدـعب  هک  ناـنچ  تسا ... تریح  ملاـع  هب  شاهراـظن  یتسه و  هب  شهاـگن 
رد هدـننک  هریخ  لالج  نشور ، لامج  نیا  سپ  زا  وگب  [ . 4 .« ] نک رتنوزفا  ار  متریح  ناگدزتریح . ربهار  يا  :» دورـسیم نینچ  امئاد  دوخ 
- ؟ تسیچ شنرک  زج  ياهراچ  یناحبـس  يدنمهوکـش  نیا  ربارب  رد  ار  یمدآ  درک ... دـیاب  هچ  تفاـی و  هحفـص 38 ] ناوتیم [  هچ  یتسه 

ياههنارک لصاح  هک  ار  ساملا  مسبت  رپ  ياههگر  دـیآیم ، رب  راسهریت  یناملظ و  یبش  نتم  زا  هک  ار  نامدهدـیپس  رابیوج  ناوتیم  هنوگچ 
رگید راب  کی  دمدیم و  ون  هیارآ و  رپ  ياهرهچ  اب  مدحبـص  ره  هک  ار  دیـشروخ  ناوتیم  هنوگچ  دـماین ...؟ دـجو  هب  دـید و  تسا  ریق  دور 

هک ار  یمارگ  رورابكاخ و  كاخ ، نیا  ناوتیم  هنوگچ  دماین . رد  یتفگـش  هب  دـید و  دـشخبیم  یگدـنز  دـباییم و  یگدـنز  اسآزاجعا 
نیا رانک  زا  گنگ  توافتیب و  شوماخ و  و  دید ، تسا  تایح  ییوداج  همـشچ  هک  بآ  نیا  تسا و  تاکرب  قزر و  یگدـنز ، همـشچرس 

، هتوب نیا  هراتـس ، نآ  ناوتیم  هنوگچ  دماین ...؟ رد  ملـس  شنرک  ملع و  عامـس  هب  تشذـگ و  ناگیار  شیاشخب  ناگیاد و  رهم  رهاظم  همه 
تادوجوم تیدوجوم  یهانتمان  هیعدا  نیا  ار -  شهد  راسدیپس  هدـنیاشخب و  ياهنبلگ  قرغ  هتفکـشون و  تخرد  کت  نیا  ناشکهک ، نآ 

هب يداش  زا  دید و  ار  دوج  نهربم  نشور و  هیعدا  نیا  دید -  دـنهدیم  رـس  هنارعاش  يانث  هنارکاش و  ياعد  دوخ  دوجو  اب  مادـک  ره  هک  ار 
یندیدان بهاو  تسد  نیمادک  ياطع  رد  هدوشگ و  ار  اههجنپ  ناهایگ  یمامت  ناهایگ -  اتفگـش -  . تشگن اونمه  نانآ  اب  و  دـماین -  دـجو 

قشع و تسا ... هدـنکآ  یناحبـس  مولعم  ینارون و  لوهجم  نآ  زا  یتـسه  تارذ  یماـمت  ار  یتـسار  ؟ دـنربیم قاـفنا  دوجـس  رکـش و  عوکر 
، زاـین هک  نیا  نآ  دـیمهف و  ناوتیم  زیچ  کـی  اـهنت  تمظع  همه  نیا  زا  تسا . هدرک  راـبنارگ  ار  یتـسه  ياهجـنگ  دوـجو و  هریاد  یناریح 
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رد ام  ادـنوادخ  ... تسا تفرعم  هصخاش  هحفـص 39 ] نیرتاـیوگ [  شتـسرپ ، یمدآ و  شنیرفآ  یلوا  تلع  تخانـش ، دوج و  نیتسار  رهظم 
نیا رب  يراز  هب  میتفا و  كاـخ  هب  هک  تسنآ  هفیظو  نیرتيروف  نیرتيرورـض و  اـهنت  میمهفیم ... هچ  دـننامیب  نمیهم و  لـالج  نیا  ربارب 

گنچ يو  میلـست  یگدـنب و  نامـسیر  هب  مییاشگب و  شدوجو  رپ  دوج  يوس  هب  رقف  تسد  و  میرب ، هاـنپ  دـننامیب  تیـضایف  تمظع و  همه 
تبحم فوخ و  تریح ، تشهد ، يداش ، دـیما ، زا  شبلق  دونـشیم و  ار  يادـخ  كرابتم  مان  هک  تسا ... هدـش  هچ  ار  یمدآ  هک  هو ... . مینز

هک تسا  هنوگچ  . دهنیمن كاخ  رب  تیدوبع  يراسکاخ و  هنوگ  دیآیمن و  دوجـس  هب  نارگ  هملک  نیا  لالج  لامج و  زا  و  دزادـگیمن ...
عوشخ هب  دنایتسه  تایآ  رـسفم  یعیرـشت و  تاملک  ظافلا  نارازگراک و  هک  تعیبط  تاملک  قح ، ینیوکت  تاملک  تانیب  تایآ  ربارب  رد 
یتفرعم يهدیدپ  تمکح و  هدیکچ  دوب  نینچ  . دیآیمن هزرل  هب  تریح  تیشخ و  تقر و  زا  شدوجو  ناکرا  و  شمادنا ، رسارس  دیآیمن و 

هب ار  یمدآ  تشاد و  دوخ  رد  ار  كاردا  یناریح  قشع و  تقیرط  كاردا و  تمه  هک  یتعیرـش  دوب . هدروآ  ورف  ءارح  بتکم  زا  دمحم  هک 
رب دـیاب  ار  همه  نیا  کنیا  .و  دوب مالـسا » ، » لامجرپ تریح  لاثمیب و  قشع  یلاثم و  تفرعم  نآ  يرآ  ... دـناسریم ناـقیا  جوا  ناـمیا و  هلق 

یمامت زا  هک  نانآ  . دـنامهفب شیوخ  تیناسفن  ياهانگنت  ناراتفرگ  دوخ و  دوجو  یناـملظ  ياـههاچ  رد  هداـتفا  راـسنوگن  مدرم  دوخ ، مدرم 
هحفـص دـننیبیمن [ . ار  يرگید  يزیچ  دوخ  ياهتب  درگادرگ  هدـینت  ياهرات  رد  زج  دوج ، هناقـشاع  ياهتیلع  تایح و  يدـنمنوناق  نیا 
ندـنار تردـق  هک  ییاهتب  ار - اهتب  ناگدنتـسرپ  دربب . ناـفرع  راـبتهزن  ياـههضور  تشهب و  مرخ  ياـههرتسگ  هب  دـیاب  ار  ناـنآ  [ 40

رهظم هاگشتسرپ و  نیلوا  نیا  هبعک  هناخ  کنیا  . دنرادن زین  دناهدولآ  دوخ  كانبسچ  ياهرات  هب  ار  ناشرکیپ  ارس  هک  ار  یتوبکنع  یـسگم و 
اههرکیپ و اهگنـس ، اهلافـس ، تسا . هتـشگ  توافتم  لاکـشا  اهسیدنت و  گنراگنر ، نایادخ  هزوم  یمیهاربا ، یتسرپاتکی  تنـس  يالعا 

هاگیاج هبعک ؛ نایادخ ... شحو  غاب  گنگ . روک و  رک و  نایادخ  یگنس ... ناگدرم  حابشا  يرتسکاخ ... نیرز و  خرـس و  درز و  ياهدامن 
ياون قشع و  لغلغ  . یموق یلهاج و  تهافـس  يالعا  لثم  تقامح و  ياهکسیدنت  یگنـس  عاونا  بابرا  موهوم . يادـخ  تصـش  دـصیس و 

ناگدنتـسرپ نیا  وا ، موق  اما  تسا ... هدـنکآ  نوزوم  دنمروعـش و  همغن  نآ  زا  یتیگ  یمامت  دـچیپیم . نامـسآ  دـبنگ  رد  مهف  راکـش  ناـج 
. دناونش ناشیارب  ار  ادص  نآ  ناوتیم  هنوگچ  ؟و  دنونـشیم هچ  دیحوت  رگـشنیرفآ  ياوآ  همه  نآ  زا  نوبز ، زجاع و  ياهتب  نوبز  زجاع و 

دمحم .و  تخیر كاخ  رب  هناقشاع  دیاب  هک  اهنوخ  درک و  ادف  دیاب  هک  اهناج  تمیق  هب  تقـشم و  تبوعـص و  هب  سب  اما  دوشیم -  يرآ 
تفرعم كاردا  يارب  هک  يایمدآ  دناونـش . دـهاوخ  یمدآ  رب  دـیآیم  دورف  یگنـس  نایادـخ  نیا  يهرکیپ  رب  هک  ربت  نیلوا  اب  ار  ادـص  نیا 

يوترپ و ار  نیمز  رد  دوجوم  تکرب  تجهب و  ریخ و  ییابیز و  مظن و  نیا  دـیاب  هک  یمدآ  . تسا هدـش  قلخ  یتسه  هناـگی  تمکح  ریطخ و 
؟ تسا كدنا  درخ و  یشناد  نیا  رگم  و  هحفص 41 ] دنادب [ ... تسا  دوجوم  اهنامسآ  نیازخ  رد  هک  نئاک  ردقم  زا  ياهرطق 

مسجم نآرق  ربمایپ ؛

هکلب نآرق ، لوزن  هاگیاج  هن  وا ، لد  هک  نیا  ات  تشذـگ  رب  لاس  لهچ  تسا . هتـشگ  نآرق  ياـمن  ماـمت  هنییآ  نشور و  قفا  وا  لد  کـنیا  و 
رب وا  نطاب  زا  درک ، رابنارگ  رپ و  ار  وا  فرظ  دش و  لزان  وا  بلق  رب  یمامت  هب  هک  نآرق  دش ... لیدـبت  نآرق  هب  دوخ  تشگ و  ظوفحم  حول 
مات روهظ  شاینطاب  هتفهن  ياهتینارون  اههولج و  همه  اب  هاگان  هب  دمحم ، تثعب ، بش  رد  يرآ  دومرف . لالجا  لوزن  دـمآ و  دورف  وا  رهاظ 

لیدـبت نآرق  هروس  هروس  هیآ و  هیآ  هب  شایمارگ  دوجو  یماـمت  هاـگان  هب  و  دـمآ ... دـیدپ  دوخ  رب  دوخ  دوـمرف و  هناقـشاع  یلجت  درک و 
یتسه و تمحر  تمامت  داد و  زورب  روهظ و  دوخ ، دوج  رپ  هدـنیاشخب و  ناج  ياـفرژ  زا  ار  شلاـمک  تاـکلم  رپ  دوجو  بش  نآ  تفاـی ...
زا ار  نآرق  وا  تشگ و  وا  هتـسجخ  دوجو  ظوفحم  حول  قح ، هملک  دـنادرگ و  علاط  دوخ  دـیجم  كراـبتم و  بلق  رب  ار  هیهلا  راونا  تماـمت 
وا رون  تخومآیم -  وا  هب  ار  نآرق  هک  دوب  نآ  هن  دـناوخیم ، وا  رب  ار  نآرق  دـمآیم و  لیئربج  هک  نآ  رگنب  . دومن لزاـن  لـیئربج  رب  دوخ ،

رازگمایپ ضیف و  هطساو  ریفـس ، ناونع  هب  لیئربج  هحفص 42 ] [ . ] 5 . ] دوب سدـق  ملاوع  ناگتـشرف  نایبورک و  یمامت  ملعم  لازآلا  لزا  رد 
و دهد -  یلجت  دراد ، دوخ  سدقم  ناج  يافرژ  رد  هک  ار  يرهم  هب  رـس  زار  مایپ و  زا  زارف  نیمادک  کنیا ، دروآ  شدای  هب  ات  دمآیم ، قح 
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هروس هیآ و  هیآ  هک  ار  نآرق  هک  دراد  هفیظو  سدقم  ناج  نآ  کنیا  يرآ  دیامن ... رهاظ  راکـشآ و  دـهن و  رب  ار  دوخ  نطاب  روط و  مادـک 
هزادنا هب  دراب و  ورف  نانآ  رب  شخب  شخب  هراپ و  هراپ  شتما ، لوزن  تیعقوم  تفایرد و  كاردا و  دح  زاین ، یگنـشت ، هزادنا  هب  تسا  هروس 

ناج رینم  باتک  زا  ار  هروس  نیا  کنیا  تفگیم  دمآیم و  دوب ... یلجت  زورب و  نیمه  ریفـس  روآدای و  طقف  لیئربج  و  ... دنک لزان  نانآ  رب 
اهنت هن  تثعب -  بش  رد  مینک  رارکت  اریز  نیمه ... نیمه و  رآرد ... یلجت  هب  دوخ  بلق  سدـقم  حوـل  زا  ار  هیآ  نیا  و  زاـس ... رهاـظ  دوـخ ،

دمحم يرآ  ... تشگ وا  فیفع  دـیمح و  فیرـش ، دـیجم و  بلق  نآرق  یمامت  هک  تشگ ، لزان  وا  بلق  سدـقم  فحـصم  رب  نآرق ، یمامت 
يزارف رد  وا  اهدعب  ناشتخومآیم . ار  یتسه  ياتکی  راگدرورپ  رابنارگ  ياهزار  دـناوخیم و  نینچ  دوخ  تسرپتب  تما  یمدآ و  رب  دـیاب 

ار اهخاک  نآ  ملاع  نایانیب  مشچ  رب  میتشارفارب و  الاو  ياهخاک  نامسآ  رد  ام  هحفص 43 ] دناوخیم [ : نینچ  دوخ  تما  رب  میکح  نآرق  زا 
زار تقرـس  يارب  هک  ناطیـش  نآ  زج  . میتشاد ظوفحم  هدـش  هدـنار  ناطیـش  دربتـسد  زا  ار  نآ  میتسب و  نیذآ  زیگناتجهب  یلـالج  تنیز  هب 
ره زا  نآ  رد  میداهن و  رب  دنلب  ناراسهوک  نآ  رد  میدینارتسگب و  ار  نیمز  ام  .و  تشگ جامآ  ینامسآ  روهلعش  باهش  ریت  هب  دش و  کیدزن 

يزور و لیاسو  رگید  ناگدنز  زین  امش و  شاعم  يارب  نیمز  رد  . میدرک قلخ  نوزوم  غیردیب و  یلامج  تمکح و  تیاهن  رد  تابن  هایگ و 
هب ار  نآ  ام  تسام و  دزن  نآ ) یهانتیال   ) هنیزخ عبنم و  هک  نآ  رگم  تسین  ملاع  رد  زیچ  چـیه  هک  دـینادب  ناه  . میدرک مهارف  ار  نآ  بابـسا 
ورف نامسآ  زا  ار  شخبیگدنز  ياهناراب  دنک و  نتسبآ  ار  تعیبط  محر  هک  روراب  ياهداب  ام  .و  میتسرفیم ورف  دوخ  تیشم  ردق و  هزادنا ،
امـش تساـم و  دزن  نآ  رهظم  عبنم و  هک  لـالز  ياـهبآ  . دـینک باریـس  ار  ناـتنایاپراهچ  نیمز و  دـیدرگ و  باریـس  نآ  هب  اـت  میداتـسرف 

هب ار  همه  نـیا  دـیاب  وا  و  [ . 6 . ] میناـثراو گرزب  ياـنف  زا  سپ  هک  مییاـم  میناریمیم و  مینکیم و  هدـنز  هک  مییاـم  . دـیاهدوبن نآ  نارادعبنم 
نهک ياههفارخ  یلهاج و  ماهوا  دنب  رد  يایمدآ  دـنکیم ؟ هچ  نونکا  و  هحفـص 44 ] تسیک [  یمدآ  نیا  و  دنامهفب . دهد و  میلعت  یمدآ 

دـنزب و دروآ  گنچ  هب  ار  سکره  دـنزب ... اهناوراک  رب  هک  تسا  نینوخ  ياهتراغ  راظتنا  رد  هدرک  نیمک  اـههندرگ  سپ  رد  کـنیا  هک 
درادرب دوخ  یگباوخمه  يزینک و  يارب  ار  نانز  دشورفب و  ناگدرب  رازاب  رد  ار  ناشناناوج  دنک ، دوبان  ار  نانآ  ناریپ  دشکب . دـنک و  تخل 

هکرب راـنک  کـنیا  هک  زیرنوـخ ... كافـس و  تخـس  اـما  اـمنمدآ  ياهمجمج  اـب  یناوـیح  هک  هن ... یمدآ  . دـهد هراـجا  یـشورفنت  هـب  اـی  و 
تیبـصع و رقف و  طرف  زا  ار  شرتـخد  دروخیم  بآ  ناـمه  زا  سپـس  و  دـنکیم ) راردا   ) دزیریم زیمگ  نآ  رد  هک  اـحطب  رد  ياهدـیدنگ 
ادخ و ینیـشناج  یهللا ؛ ۀـفیلخ   ) جارعم تیلوؤسم و  هلق  نیرتالاب  رب  ار  يدوجوم  نینچ  دـهاوخیم  دـمحم  ... دـنکیم روگب  هدـنز  تلاهج 

نخـس یتسه  قشع و  تایاغ  زیگناتریح  شکلد و  ياهییابیز  زا  وا  رب  دزومایب و  تمکح  ياهزار  ودـب  دربب و  ـالاب  ءامـسالا ) ملع  ماـقم 
، درادن يریثأت  تقر و  نیرتمک  هفطاع  رهاظم  نیرتهدنز  ربارب  رد  هک  ار  یـشحو  ياهنت  گرگ  نیا  رابنوخ  نامـشچ  دهاوخیم  يو  . دیوگب

شـشوج هب  ار  تبحم  مهف و  کشا  من  هک  تیعبـس  هقعاـص  هن  مشچ ، نآ  زا  دـنک و  لدـب  راوناـسنا  موصعم  هاـگن  هب  یهلا  هملک  هولج  اـب 
تلاهج زا  روعش و  حرف و  هب  رورش  هرـش و  زا  زاین و  هب  زآ و  زا  مهف و  هب  مشخ  زا  تیمیحر و  هب  تیمیهب  زا  ار  شایلهاج  حور  دروآرد و 

یـسیدرگد ياهناورپ  نانوچ  تیلهاـج ، يهتـسب  رب  هلیپ  نورد  زا  ار  مرک  نآ  دـناشکب و  یگدـنب  قشع و  تمکح و  هب  یگدد  توهـش و  و 
 ] عمج عمش  شزوس  بات  رد  ات  دنک  شروعش  راثیا و  ییادیـش  رون و  هتفیـش  دزومآ و  زاورپ  دهد ، نیگنر  لاب  رپ و  دشخب ، زیختـسر  دهد ،

... دزادنا رد  انف  رتسکاخ  الب و  نماد  افو ، صقر  هب  دزوسب و  قح  ققحت  رد  ار  دوخ  و  دتفا ، بات  چیپ و  هب  یتسه  هحفص 45 ]

... ربخ عویش 

گرزب هاگان  هب  کچوک و  هداس ، يربخ  . دیچیپ کچوک  رهش  رد  ربخ  دوش ، دوخ  ینلع  توعد  مایپ و  غالبا  رومأم  دمحم  هک  نآ  زا  شیپ 
ذفانم و یمامت  زغم  ات  تشذگرب و  دکرتیم ، بش  لد  رد  هک  هقعاص  یناهگان  راجفنا  ناسب  دندید  دندیـشیدنا  یمد  نوچ  يرآ  نشور . و 

نوریب اههناخ  هنزور  زا  ییاهرس  ... دیزغل ورف  دیوارت و  اههرجنپ  رد و  رب  ارحص  مومـس  نوچ  ربخ  ... دناکرت دنازرل و  درک ، نشور  ار  اهناج 
ار ربخ  دندیـسرپ -: مه  زا  دـنداد و  هیکت  اهرد  هب  دـشن  اضرا  ناشيواکجنک  نوچ  دـنتفگ و  رگیدـکی  هب  نخـس  اورپ  اوجن و  هب  دـندمآ و 
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رـسپ بلطملادبع . رـسپ  هللادبع . رـسپ  نیما -؟ دمحم  نامه  دمحم !... نیا  هدش -. ثوعبم  يربمایپ  هب  درادنپیم  دـمحم  يرآ -. يدـینش -؟
راوهداـس ینحل  اـب  هاـگ  نآ  دوریم و  ورف  رکف  هب  ياهظحل  بطاـخم  ؟ تسا هدرک  شخپ  ار  ربخ  نیا  راـب  لوا  یـسک  هچ  اـبجع ... مشاـه -.

کی نآ  . ددـنخیم دوخ  هداس  قداص و  خـساپ  زا  دوخ  و  هحفـص 46 ] تسا [ . هدـش  ثوعبم  يربمایپ  هب  راب  لوا  هک  سک  ره  دـیوگیم -:
نینچ و  دوریم ... ورف  هشیدنا  هب  يرگید  نآ  دنکیم ... جوم  رپ  ار  شیاههمرگـس  دقح  دـسح و  هجنکـش  جنکـش  دـشکیم و  مه  رد  وربا 

ناتـساد دزاغآیم -: نینچ  دوب  هدرکن  تکرـش  وگ  تفگ و  رد  نونکات  هک  يرگید  نآ  ؟و  ياهدینـش ار  نیا  هک  زا  وگب  نم  هب  دیوگیم -:
نوچ تسا  یتدم  دنیوگیم  تسا  عیاش  رابخا  هنوگ  نیا  زا  اج  همه  تسا و  راکشآ  هک  نانچ  تسا ... يروآهیرگ  هکلب  رادهدنخ و  خوش ،

نیتسار قداص و  ناس  نآ  دنیبیم  هک  یباوخ  ره  دنیوگیم  هک  نانچ  هک  نیا  تفگـش  دنیبیم و  ییاهایور  دوریم  باوخ  هب  هللادـبع  میتی 
رد [ 7  ] ثنحت تولخ و  هب  اهتدـم  دـنیوگیم  هک  نانچ  هاگ  نآ  تسا . نشور  مدهدـیپس  نیا  ناـنوچ  هک  دـباییم  ققحت  دـباییم و  ریبعت 
هب هناخ  زا  ای  دریگیم و  رب  يداز  ددرگیم و  زاب  هناخ  هب  یهاگ  زا  ره  دریگیم ... هشیپ  فاکتعا  زور و  هنابش  دبعت  دراپـسیم و  لد  اهراغ 
هچ دـیوگیم  خـساپ  هدزتشحو  نیما  ناوـخب ... دـیوگیم  دوـشیم و  رهاـظ  وا  رب  ياهتـشرف  بش  کـی  . دـنربیم ياهقوذآ  شیارب  هراـغم 

شیاهر دنابسچیم و  دوخ  هب  کین  درشفیم و  مهرد  یتخس  هب  دشکیم و  دوخ  رد  گنت  دریگیم و  هتـشرف  دنیوگیم  هک  نانچ  مناوخب .
يزیچ رگید  دـنکیم و  توکـس  درم  . ناوـخب دـیوگیم  هتـشرف  منادیم . هچ  ندـناوخ  دـیوگیم  نـیما  ناوـخب . دـیوگیم  زاـب  دـنکیم و 

. هلب هدش -؟ لزان  وا  رب  هتشرف  تسا  هتفگ  دیوگیم -: دنکیم و  شبیغرت  رتشیب  نتفگ  هب  هناواکجنک  يرگید  نآ  هحفص 47 ] دیوگیمن [ .
ماـن هـب  ندـناوخ  ار -؟ زیچ  هـچ  يرآ -. ناوـخب -؟ تـسا  هـتفگ  لـیئربج  مـنادیمن -. هـن  تـسیک -؟ لـیئربج  نـیا  ینادیم  وـت  لـیئربج -.

هک : » تسا هتفگ  منادیمن -. هن  ینادیم -؟ ار  اهفرح  نیا  يانعم  وت  يرآ -. دیرفآ -...؟»  » هک ندناوخ ...؟» .- » دیرفآ هک  ار  شراگدرورپ 
هک ناوخب  دـیوگیم  زاـب  هتـشرف  دـیازفایم -: سپـس  دـنکیم و  توکـس  ياهظحل  ... منادیمن تسیچ -؟ قلع  قـلع -»! زا  ار  یمدآ  دـیرفآ 

« نآرق  » ار تاـملک  نیا  و  تسنادیمن . هک  هچنآ  ار  یمدآ  تخومآ  منادیمن -. تسیچ -؟ ملق  ملق -.»  » اـب ار  یمدآ  تخومآ  تراـگدرورپ 
ومه دنکن  اتفگش  درتسگیم ... هیاس  عمج  رس  رب  نیگنس  یتوکـس  .« منادیمن « -»؟ تسیچ نآرق  « ؟» نآرق [ - » هحفص 48 تسا [ . هداهن  مان 

دنکن دوب . هدش  هتشاگن  شروهظ  خیرات  و  شمان ، نیشیپ  ياهباتک  رد  دندادیم و  هدعو  ار  شروهظ  ناروشناد  همه  هک  سک  نآ  ... دشاب
ار وا  هتشرف  راب  هس  : دیوگیم هرابود  درم  . دنربیم راظتنا  شايربمایپ  يهعیلط  قایتشا  رد  زاجح  دجن و  هماهت و  رـسارس  هک  دشاب  نامه  نیا 
وا دیوگیم  هجیدخ  هب  ددرگیم و  زاب  هناخ  هب  هدزتشحو  دمحم  و  تراگدرورپ ... مان  هب  ناوخب  دـیوگیم -: درـشفیم و  دوخ  رد  گنت 
.- دنورب هقرو  دزن  ود  ره  هک  دـهاوخیم  وزا  هجیدـخ  دـیوگیم . زاب  شرـسمه  رب  ار  دوخ  ناتـساد  هدزتشحو  دـچیپ و  ورف  یمیلگ  رد  ار 

يروشناد هقرو ، يرآ  دیوگیم -: رونخـس  درم  ؟ هجیدخ يومعرـسپ  یـصق -. رـسپ  يزعلادبع  لفون  رـسپ  میکح ، هقرو  لفون -؟ رـسپ  هقرو 
ار لیجنا  تاروت و  تسا و  هدناوخ  يربع  نابز  هب  ار  نایناربع  بتک  دنیوگیم  هک  يدنمـشناد  اراصن و  بهذم  شنیب و  رب  يدرم  لاسنهک .

ومع رـسپ  دیوگیم : هقرو  هب  هجیدخ  دهدیم -: همادا  درم  دـنارذگیم . تدابع  هب  ار  راگزور  هدـش و  نیـشنهناخ  روک و  کنیا  هتفایرد و 
رب ار  شناتـساد  دمحم  ؟و  ياهدید هچ  وگب  نم  هب  دمحم  ناه  دهدیم -: خساپ  هقرو ، [ . 8 [ ؟ دیوگیم هحفص 49 ] هچ [  تردارب  رسپ  رگنب 

يربکا سومان  نامه  ادخ  هب  دنگوس  تسا . لیئاربج  نیا  درادیم : رب  دایرف  لد  هت  زا  درمریپ  نخس ، ندینش  زا  سپ  دیاشگیم . حورـشم  وا 
:- تسا هتفگ  دـمحم  و  مدرکیم . عافد  تقح  بهذـم  رب  وت  زا  مدـنامیم و  هدـنز  شاک  مردارب  رـسپ  ناه  دـمآ . دورف  یـسوم  رب  هک  تسا 

يربخ هک  سکره  يرآ . منایرهـشمه -!؟ مدرم و  دـنناریم -. تاهناشاک  هناخ و  راـید ، رهـش و  زا  ار  وت  دـننکیم -؟ هچ  نم  اـب  رگم  ارچ ؟
سپـس . دریگیم رارق  تخـس  تبیـصم  بعـص و  يالب  ناـگمه ، رازآ  دروم  وت ، نید  نوچ  ینید  وت و  باـتک  نوچ  یباـتک  دروآ ، وت  نوچ 
تیرای مدنامیم و  هدنز  شاک  يا  دیوگیم : دـنزیم و  هسوب  ار  ناوج  ياهتسد  دزیخیم و  رب  هجیدـخ  نایرگ  نامـشچ  ربارب  رد  درمریپ 

مایپ و دمحم ، فصو  رد  دـنلب  يادـص  هب  رد  هناتـسآ  رب  و  مدـشیم ... وت  ياهدرد  بیاصم و  یخرب  ییادـف و  محور  ناج و  اب  مدرکیم و 
هب بارطـضا  میب و  هودـنا ، اـب  دـنهدیم و  شوگ  تریح  هب  ياهظحل  هدنونـش  نادرم  دیارـسیم ... زیمآدـیجمت  رگاـنث و  يراعـشا  يو  نید 
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دنوریم و اههناخ  هب  دندنبیم و  مه  رب  مشخ  هب  مکحم و  ار  اههرجنپ  هتفر  مه  رد  مژد و  هحفص 50 ] ياههرهچ [  دننکیم . هاگن  رگیدکی 
جوم دشوجیم و  ناشهلک  رد  مادـم  زیچ  کی  کنیا  دـنابقارم . هناسوبع  دـنهنیم و  دوخ  يهشیدـنا  رتسب  رب  رـس  دـندنبیم و  ار  اههنزور 

هب هک  میظع  يهثداح  نیا  تبارغ  و  ...« ندناوخ نآرق ، لیئربج ، تلاسر ، یحو ، دمحم ، : » دراذگیمن ناشمارآ  ياهظحل  هشیدـنا  کی  جوم 
. تسا هدنارپ  ناشرس  زا  ار  نیریش  باوخ  هعقاو ، نیا  راجفنا  و  تسا ، هداد  خر  ناششوگ  خیب  هاگان 

یحو عاطقنا  یشوماخ و 

، ردـق ردـقنارگ  بش  یحو ، لوزن  بش  مدهدـیپس  رد  دوب ، هدرک  لمحت  شیوخ  ياهنامرح  رد  هک  ار  يرجه  جـنر  همه  نآ  نیما ، دـمحم 
لوزن يداش  زا  دوب . هدمآ  رس  هب  هتـشذگ و  رجه  نایاپیب  بش  دوب و  لاصو  يهمان  شتـسار  تسد  رد  کنیا  . تفای هدش  یط  هتفای و  نایاپ 

اپ زا  رـس  یتبهوم ، نینچ  زاوج  شیوخ و  رب  دوخ  يالجت  لاـمج  زا  شیوخ ، يهنیـس  يهفیحـص  رب  نآرق  یناـمحر  رون  تسود و  تاـملک 
شلد انث . دـمح و  دـیدیمن : انعم  کی  زج  شدوجو  ياپارـس  و  رکـشت . ساپـس و  تفاییمن : انعم  کی  زج  شناـج  کـنیا  تخانـشیمن ...

بح يهتفای  زاب  يایند  نیرد  ار  شناج  دننامیب  يروش  دوب ... دورد  دوجس و  شحراوج  یمامت  ناج و  نت و  و  رکش ، لغلغ  رپ  راسهمشچ 
ناج رعق  رد  همه  نیا  اب  دوب ... هحفـص 51 ] هدش [  اهنامـسآ  دوبعم  يهدیزگرب  دومحم و  بطاخم  یگرزب ... يداش  هچ  . درکیم رپ  رهم  و 

، تبیه رپ  راود  نیرد  نیمز ، كالفا و  تانئاک ، یمامت  گنـس  ایـسآ  نیرد  شناج  هچ ، تخیـسگیم ... شدـنب  زا  دـنب  گرتس  یتباـهم  وا 
هتـساوخ دوخ  ار  نیا  وت  و  داتفایم -. وا  ياهشود  رب  اهنامـسآ  یمامت  راب  ینیگنـس  یحو ، لوزن  اـب  يرآ  دـشیم . درخ  بعـص ، لـیقث و 

رب تناما  راب  نتشادرب  زا  تعیبط  رهاظم  یمامت  اههوک و  نیمز و  نامسآ و  هچ  دوب . هدرک  بلط  ار  ینارگ  راب  نینچ  تتمه  يهناش  يدوب و 
زا سپ  هک  یبحم  نانوچ  تشاد . شود  رب  ار  شیوخ  بوبحم  تلاسر  دوبعم و  تیدوبع  راـب  همه  نیا  اـب  ... دـندوب هدیـسرت  هدـیزرل و  دوخ 
رود هب  ار  شیاهیگتسخ  دیوشیم و  نت  وا  شریذپ  يهمشچ  رد  کنیا  تسا و  هدیـسر  دوخ  بوبحم  ناتـسآ  رب  هدولآرابغ ، قاش ، يرفس 

تداعس و روش  دوب و  شیوخ  رب  تینهت  گنابلگ  همه  . دوب هدش  ددرگیم ، هتفکش  شناج  دونشیم و  یلب »  » رهم و هملک  سپـس  دزیریم و 
فطل و همه  هک  یبوبحم  دراد . اتمهیب  هناگی و  نینچ  یبوبحم  ناهج ، رد  دزرویم و  قشع  هک  لد  نآ  ناتساد  تسا  نینچ  . قاذم ینیریش 

شرطاـخ رد  هک  يزیچ  نیلوا  دزیخیم ، رب  باوـخ  زا  هک  حبـص  ره  تـسا . نـینچ  هتفاـی  ار  بـح  توـالح  هـک  یلد  تـسا ... شهد  داد و 
لثم تسوا . زا  تسوا و  رد  ناـهج  نیا  تسوا . يهنارک  رب  داد  رپ  يورملق  نشور و  یناـهج  تـسوا . دوـج »  » تـسود و دوـجو  درذـگیم 

اج و نآ  تسا ، نم  رد  تسا ، نم  اب  مبوبحم  کنیا  دیوگیم  دوخ  هب  بحم  . تسا هنوگچ  نآ  ینامـسآ  هک  رگنب  تسا . نینچ  قشع  ینیمز 
رپ شمیرک  يهرهچ  رون  ار  اج  همه  متـسه . نم  هحفـص 52 ] تسه [  وا  ات  هراومه  دابآلادـبا ، ات  لازآلالزا  زا  تسه ، اج  همه  تساج . نیا 

همه نیا  ... ماهدنز شنان  هب  شناج و  هب  شمان و  هب  دوب . مهاوخ  وا  اب  تسوا . زا  متداعس  یمامت  تسا و  راشرـس  وا  زا  مایتسه  تسا . هدرک 
همه هن . یهودـنا  و  هن ، يدرد  . تسا نینچ  دـمحم  دوب ... دـهاوخ  هچ  یقیقح  نیرفآقشع  نآ  قـشع  رگنب  تسا . يزاـجم  قـشع  زا  يوـترپ 

هدوشگ باب  تسا ، رتسگهیاس  نم  رب  وت  رهم  وت و  شریذپ  هک  هاگنآ  ات  راشرس . وا  زا  دوب و  هدنز  تسود  مان  هب  رکـش . شمار و  يداش و 
زا و  هدـش ، هدوـشگ  وا  رب  نآ  زا  ياهحفـص  نآرق و  زا  ياهروـس  . مراد نارگید  يارب  ار  تداعـس  تیقلطم  يهمه  و  مناـیناهج ... تـمحر  و 

ماما تشاد ... اوأم  انکـس و  وا  حور  يانفرژ  رد  هک  تمحر  ملح و  تمکح و  ملع و  يهنیدم  دوب . نآرق  نیا  دندوب . هدنار  شنابز  رب  شبلق 
سپ زا  رمع ، نیریش  ياهزور  نینچ  نیا  ... یهلا لضف  يهعیلط  تیاده و  يهناشن  تاجن ، کیپ  تداعس . يهمان  رگتیاده ... ياوشیپ  نیبم و 

ضایف شـشخب  نیا  دـمآ ... دـهاوخ  زاب  هرابود  یحو  نآ  يرآ  درکیم . هزم  هزم  ار  شیوخ  ناراگزور  یتآ  توالح  لاـصو و  زور  نیلوا 
یحو دوب . دهاوخ  یمئاد  تسین  شیب  نآ  زا  یگرب  تشهب  یمامت  هک  اهتمعن  يهمه  راب  گرب و  رپ  تخرد  نیا  ... دش دهاوخن  عطقنم  هک 

هدوشگ دـبا  ات  هک  ار  باـنج  یلاـع  و  باطتـسم ... باـب  نیا  دـش . دـهاوخن  عطقنم  شخبتاـجن  رگنـشور و  یحو  میظع ، یحو  یناـمحر ،
: مرکالا کبر  أرقا و  .» دوب هتـشگ  ریگیاج  میظع  تمحر  يهنارکیب  اـما  کـچوک  زارف  دـیون و  نیا  وترپ  رد  دـیما  همه  نیا  و  دوب . دـهاوخ 
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الاو گرزب و  ياهدژم  اتمهیب و  یتراشب  عطقنیـال  تمارک  نیا  هک  اـحرف  هحفـص 53 ] تسا [ ». رتمیرک  یمارگ و  تراگدرورپ  هک  ناوخب 
. دش عطقنم  وا  رب  یحو  دشن . يربخ  یحو  زا  تشذگ و  یتدم  . دمآ دـیدپ  دیـشیدنایم  وا  هک  هچنآ  زج  تشذـگ و  یتدـم  اغیرد ... اما  . دوب

يربخ چیه  و  دوب ... توکس  نوکس و  همه  ادرد ، اتفگـش و  . دیرابن وا  رب  تمحر  تمکح و  نآرق  یلالجا  ياهرهوگ  تمعن و  ناراب  رگید 
تمامت راگدرورپ  یحو  نیما  هتـشرف و  هک  اج  نآ  رب  تسیرگنیم . نامـسآ  رب  نآ  بلط  رد  دمحم  دوبن . ینامـسآ  ریفـس  ماهلا و  مایپ و  زا 

وا رب  لیئربج  راب  کی  هک  اج  نآ  هوک ... يالاب  رب  تفریم . شیوخ  راغ  هب  . دوبن یحو  زا  يربخ  اما  . دوب هدرک  رپ  ار  ناـهج  رتخاـب  رواـخ و 
نیرتـمک درکیم  وجوتسج  رتـشیب  هچ  ره  تسیرگنیم و  هک  وس  ره  رد  . دوـبن يربـخ  چـیه  ادـنوادخ  دوـب . هدـیافیب  دوـب . هتـشگ  رهاـظ 

... زور هدزناپ  هتفه . کی  زور . نیدـنچ  دـماین . وا  رب  یحو  رگید  . تفریمن وا  بوخ  رابتمحر  رظن  بوبحم و  کیپ  تشگزاب  زا  ياهناشن 
لالج يا  . تشادیم رب  زاین  هثاغتـسا و  هب  ادـص  هداهن ، كاخ  رب  هنوگ  هدز و  وناز  درکیم . هیوم  شیوخ  ناـج  قمع  رد  دـمحم  . زور لـهچ 

نیا دـیما  يهنارک  نیرترود  رد  اـما  . نکم غیرد  نم  زا  ار  تتمحر  تاـملک  دـنمجرا ... یگرزب  مئاد و  تزع  يا  نمیهم . تمحر  رطیـسم و 
فوخ نایم  تفرعم  يهلق  رب  شناج  هحفص 54 ] تفاتیمن [ . یناراب  ربا  نیرتمک  هنشت ، ناج  نیا  قفا  يهنارک  رب  یتح  هنشت ، هتفت و  هرتسگ 

اریز دوبن . دیماان  زگره  دنارذگیم . گرم  يهجنکـش  زا  رتتخـس  يراظتنا  هب  ار  شیوخ  راگزور  دوب و  رظتنم  دیپطیم . تسود  ياجر  و 
هچنآ ششخب ، زاغآ  رد  و  درکیمن . كاسما  زگره  دوخ  دوب ، هتخومآ  تمحر  اخس و  هدرک و  زاغآ  شهد  داد و  هب  هک  یـشخبانغ  تسد 

دوب و توکـس  نکاس  بش  همه ، و  دـیمدن . يایحو  مدهدـیپس  هدیـسرن و  یمارالد  مایپ  همه  نیا  اـب  اـما  ... تفرگیمن سپ  دوب  هداد  هک  ار 
تسود تمحر  قرـش  زا  هک  ییانـشور  يوس  هب  ور  كاخ و  رب  هنوگ  قایتشا ... ياههلعـش  رون و  زاین  قارف و  تاملظ  مکارت  زاس و  زوس و 

يربخ نیمز  اهنامـسآ و  دوبعم  مایپ  زا  همه  نیا  اب  تشذگ و  اهزور  یپ  رد  اهزور  . تشگ مدهدیپس  يهعیلط  راظتنا  مشچ  داهن و  دـیمدیم 
تسود لیئربج ، رگید  تشگ . وا  بلق  رب  یغاد  دمآ و  باسح  هب  رمع  نارود  نیرتتخـس  وا  رب  یحو  یـشوماخ  راگزور  ناس  نیا  دوبن و 

نآ رتتفگـش  و  تشذگیم . دح  زا  شقایتشا  تشاذگن . وا  رب  نامـسآ  زا  یمایپ  دـماین و  وا  دزن  میحر  تلاسر  يهفیحـص  روآدای  میرک و 
فک زا  دوب  شناج  قاذم  رد  شاهزم  هک  ار  یناحبس  تاملک  نآ  ینیریـش  رگید  . دوب رتشیب  وا  قوش  دح  زا  وا  رادید  رد  لیئربج  قایتشا  هک 

دهشم زا  دیجم و  یتاملک  دوب . یتسه  ریوک  رد  درخ  يهرجـش  يهویم  گنراگنر و  ياهانعم  نتفکـش  دمآیم  نوچ  هک  یتاملک  دوب . هداد 
اب تخـس  انغ و  رپ  دـنلب و  یتاملک  دوب ... هتفهن  اـنعم  فطل و  قفا  رد  قفا  نآ  ظـفل  زا  يزارف  ره  لـالج  توطـس و  سپ  رد  هک  میظع  بیغ 
زا هک  نآرق  دوـب . رتینیمز  شیاـههویم  تشاد ، توـکلم  جوا  رب  گرب  رب و  رتـشیب  هچ  ره  دوـب و  رتینامـسآ  رتمیخف و  هچ  ره  هک  تباـهم 
لب نطب ، تفه  نآ  نطب  رد  و  ینطاـب ، ار  نآ  نطاـب  و  تسا ، ینطاـب  يرهاـظ و  هحفـص 55 ] ار [  نآ  تفایرد  نآ ، زارف  نیلوا  زاـغآ  ناـمه 
نانچ هک  شدید  هجیدـخ  ... دوب ناسآ  يرون  يهنیجنگ  نانچ  نداد  تسد  زا  رگم  .و  تسا هتفهن  رون  ياههدرپ  تفرعم و  انعم و  نطب  داتفه 
نماد رد  دمحم  زور  کی  ... تسا چیه  نآ  شیپ  توم  ضرم  ییوگ  وت  هک  هدش  نیگمغ  ناسنآ  هتفرگ و  دوخ  رد  ار  گرزب  درم  یهودنا 

هچ مدرم  رگنب  . دوب هدـش  ماـک  نمـشد  ماـهلا ، تزع  یحو و  نادـناخ  هک  ادرد  . دـیلان شیوخ  هودـنا  زا  دز و  گـنچ  دوـخ  ناـبرهم  رـسمه 
هجیدخ و  دنتخانشیمن . اپ  زا  رس  ینامداش  زا  ناتـسرپتب  ناشک و  هدبرع  تخادگیم . يداش  روش و  زا  هچراپکی  یلهاج  رهـش  . دنیوگیم

هفطاعیب و ياههیاسمه  نادنواشیوخ و  نیا  اب  يرآ  دیوگیم . در  دب و  شاهرابرد  نایفسوبا  رهاوخ  بهلیبا ، نز  لیمجما ، هک  دوب  هدینش 
، دنتفاییم شیوخ  بلق  رد  يرجنخ  نانوچ  ار  وا  زا  يریخ  ره  دندیدیم و  ینمشد  يهدید  هب  دمحم  رد  ار  یتلیـضف  ره  زاغآ  زا  هک  محرت 

نیرد هک  دوب  هدینش  دوب ، ملظ  ناشتسد  لخب و  ناشهرفـس  زمغ و  ناشناگدید  ناتهب و  ناشنابز  ترفن و  ناشهاگن  دقح و  ناشبلق  هک  نانیا 
نوریب هناخ  زا  رـس  لیمجما  دینـش  راب  کی  زین  .و  دـنیوگیم اوران  نانخـس  شرهوش  قح  رد  هرخـسم  نعط و  هب  یحو  عاـطقنا  هزور  لـهچ 

نینچ يو  هب  باـطخ  دـنک ، هاـگآ  دوـخ  رگتتامـش  تاـملک  ینیگآرهز  ییاـخژاژ و  زا  ار  ناـگمه  هک  ناـس  نآ  دـنلب ، يادـص  هب  دروآ و 
، اج نآ  اـج و  نیا  زین  و  دروآیمن ... تیارب  هحفـص 56 ] یمایپ [  رگید  هدرک و  تکرت  تناطیـش  تسا  یتدم  منیبیم  دمحم : ناه  تفگ -:

نینچ دوخ  تولخ  رد  نانآ  ... تسا هتفرگ  ینمـشد  هب  و  هدومن ، كرت  ار  وا  دمحم  يادخ  هک  دـشیم  هدینـش  ناشیدـنادب  نالاگـسدب و  زا 
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نیلوا رد  دوز و  هچ  دـنک ، رتسکاخ  دزوسب و  ار  زیچ  همه  دوب  کیدزن  ناـهگان  هک  یـشتآ  ار ... ناـمگرزب  تب  لـبه ، ساپـس  دـنتفگیم -:
هدیـسرت و تدـش  هب  دوب  هدروآ  ار  نآ  دـمحم  دوب و  عیاش  هاوفا  رد  هک  یماـیپ  زا  يرآ  . درب یـشوماخ  هب  هر  درم و  داـب  رد  نامـسآ  ناـفوت 

. دندوب هدرک  تشحو 

بهلوبا نادناخ 

، طباور نیرب  نوزفا  و  تسوا . يومع  دـعب  هیاسمه و  لوا  يزعلادـبع  دراد . رارق  يزعلادـبع  ماـن  هب  يدرم  هناـخ  ربماـیپ ، هناـخ  یکیدزن  رد 
و هیقر . وا  رتخد  نیمود  يوش  تسا و  دمحم  داماد  هبتع  دراد . مان  هبتع  يزعلادبع  گرزب  رـسپ  دراد . وا  اب  يرتشیب  يدنواشیوخ  ياهدنویپ 

رتخد تسا و  دمحم  داماد  زین  نیمود  رسپ  دراد و  هبیتع  مان  هب  يرگید  رـسپ  وا  هچ  تسا . رتشیب  نیا  زا  يزعلادبع  اب  ربمایپ  یلیماف  دنویپ  زین 
«، بهلوبا  » ار يزعلادبع  . دراد تبارق  دمحم  اب  وس  نیدنچ  زا  يزعلادبع  درم ، نیا  تسادیپ  تسا . هتفرگ  يرسمه  هب  ار  موثلکما  يو  نیموس 

ششوگانب ات  ار  اههنوگ  نوگشتآ  يایخرـس  هک  تسا  نآ  تهج  زا  دیاش  دناهتفگ  تسا . نینچ  يو  هینک  دنناوخیم . رگخا » يهراپ  ردپ  »
روهـشم دـح  زا  شیب  رورغ  ربک و  هب  دراد و  یتنکم  تورث و  دـشوپیم . بوخ  ابید و  ياههماج  يو  دـنناوخیم . شنینچ  تسا  هتفرگ  ورف 
شوگانب تشپ  زا  و  دـفابیم . وس  ود  زا  ار  شناوسیگ  دراد . مافخرـس  یباـقع و  یغاـمد  تسا . نیبود  چول و  درم  نیا  هحفص 57 ] تسا [ .

هتـشگ ریوصت  شاهرهچ  رب  شبلق  یمامت  دراد . هدیرد  یهاگن  کچوک و  ینامـشچ  مهرد و  ییاهوربا  هدمآرب ، ياهزوپ  دزیوآیم . گرزب 
. تسا هدش  سکعنم  نز  هرهچ  رد  یمامت  هب  رهوش  ییوگ  وت  تسا . رهوش  يامن  مامت  هنییآ  یشیدنادب و  یموش و  يالعا  لثم  شنز  تسا .

همـشچ هاوخدـب و  نخـس ، دـب  لد ، دـب  خر ، دـب  ینز  ییامـسم )! اب  مسا  هچ  و  ییابیز ! رداـم   ) لـیمجما نیا  يرآ  دـنرگیدکی . قد  يهنییآ 
ماو هب  يرگید  زا  دناهتـشادن ، دوخ  هک  ار  هچ  ره  رهوـش  نز و  تسا . ناـیورتشز  ناـینج و  هناـخ  اـج  نآ  تساهییوگدـب . همه  مومـسم 
نیا ضوع  هب  تسا ، نیبود  چول و  بهلوبا  هچ  ره  اما  دنکیم . دادیب  ینیبدب  یشیدنادب و  زوپخرـس ، لهاج و  درم  نیا  هلک  رد  دناهتفرگ ...

رارقرب ار  ینوزوم  لدـع  هچ  تعیبـط  داد  رپ  تسد  اـج  نیا  هک  هو  تسا . روعا  مشچ و  کـی  لـیمجما  وا ، هرهچ  اـبیز  رـسمه  رهوش ، بیع 
یگریت هب  مه  ار  نآ  هزات  ار و  نآ  زا  یمین  هک  يو  نز  دنیبیم ، ات  ود  بهلوبا  هک  ار  زیچ  ره  نینچ  نیا  و  رد . نآ  ياج  هب  نیا  تسا . هدرک 
نزهدام يرآ  تسا . ینزغورد  ینیچنخس و  يالعا  لثم  زاجح  يارحص  رد  تشز  ورهتـسشان و  نز  . دنیبیم هفـصن  دنیبیم ، فافـش  ریغ  و 

نشخ و نادرم  یتح  هک  تسوخدنت  ییآ  رد  هزره  تسا . یفاک  شایلک  لاوحا  یفرعم  رد  نیمه  و  تسا . هیواعم  همع  نایفـسوبا و  رهاوخ 
بیجع یحرط  نیک  توادع و  هنال  نیا  ناشهناخ ، دنهدیم . رس  هزوز  ششین  زا  دنزیرگیم و  شیولج  زا  نادیم  مین  هلصاف  زا  وربآیب  راه 

هک ار  یمشچ  همین  نآ  دنیبیم ، اتود  ار  هرفح  هحفص 58 ] نیا [  رهوش  بلغا  هک  هدز ، كدیفـس  مشچ  کی  نآ  اب  زانرپ  ابیزان و  نز  . دراد
رد هک  یبوخ  هچ  ره  ییوگدب  ییارد و  هزره  هب  دشکیم  زارد  هداهن و  نیمز  رب  جنرآ  هک  یلاح  رد  لالد  جنغ و  هب  دنکیم و  الهـش  دراد 

نیا مد  کی  دتفایم و  تکرح  هب  هزور  ره  نوچمه  هداوناخ ، ییوگدب  ینیچنخـس و  تشخرچ  . دزادرپیم دمحم  هژیوب  درذـگیم و  رهش 
لوق هب  تسا و  هتفاب  شیپ  هام  کی  رد  هک  یتاملک  زا  دـیوگیم و  نخـس  نیما  بیجع  بیرغ و  هثداح  زا  نز  دـتفایمن . زاـب  راـک  زا  ایـسآ 
رگید ياج  رد  شیاههشیدنا  دراپسیم و  شوگ  درم  [ . 9 ... ] هدروآ دورف  وا  رب  یباتک  هک  یناطیـش  نیا  هدش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  شدوخ 

هچوک و هناـخ و  هک  دـمحم ... دـمحم . تسیک ؟ دـمحم  نیا  تسا . رازیب  دـمحم  نیا  زا  ردـق  هچ  هآ ... : دیـشیدنایم دوخ  اـب  بهلوـبا  . تسا
رد وا ، ردارب  رـسپ  دمحم  دریگیم : ياج  شاهشیدـنا  رد  دـتمم  ریوصت  کی  یلک  طوطخ  تسا ... هدـش  رپ  وا  هثداح  ياوآ  زا  رهـش  یمامت 

ناشدـج سپـس  دوب . هدرم  ناـمز  ناـمه  شاـک  هآ ... داد . تسد  زا  ار  شرداـم  ردـپ و  هک  تشادـن  لاـس  ود  زا  شیب  دـش . میتـی  یکدوـک 
. دوب بلاطیبا  هناخ  رد  اهتدم  داتفا . بلاطیبا  هدهع  رب  وا  یتسرپرـس  راک  درمریپ  گرم  زا  سپ  هتفرگ و  هدـهع  رب  ار  شفلکت  بلطملادـبع 

نیا زا  دـیزگیم . هحفـص 59 ] ورف [  ار  شمادـنا  یمامت  ریذپاننیکـست  ینیک  ترفن و  درکیم  هاگن  وا  هب  بهلوبا  هاـگره  ناـمز  ناـمه  زا 
هشیپ و ارادم  نابرهم و  دیوگیمن . غورد  تسا ! رتابیز  وا  دوخ  زا  یمک  هتبلا  تسابیز . هدنزارب و  تفگیم : دوخ  اب  دمآیم . شدب  دـمحم 
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ناـگمه اـب  بدوم  ناوج و  ریپ و  بوبحم  دریگیم . ورف  یعون  هب  مادـکره  ار  دـنملاس  كدوک و  ناوـج ، ریپ و  شتبحم  تسا . تشذـگرپ 
شدب هرخسم  هدوهیب و  يایاجس  تافص و  همه  نیا  زا  ردقچ  وا  خآ و  .. ) دنکیمن راتفر  ملـس  یتشآ و  حلـص و  هب  زج  سک  چیه  اب  تسا .
هنوگچ رخآ  دیوگیمن . غورد  یخاتـسگ  تأرج و  مادک  اب  هک  هو  دیوگیمن . غورد  هک  نآ  رتدـب  همه  زا  و  یمارگ ... لبه  يا  دـمآیم .)
يدرم هک  نونکا  مه  ات  یگچب  نامه  زا  درب . نایاپ  هب  یشوخ  یبوخ و  هب  ار  دوخ  یگدنز  روما  درمن و  ناقفخ  زا  تفگن و  غورد  ناوتیم 

نیا و  تسا . نیما  دراد . تدوـم  تورم و  تسین . خاتـسگ  سک  چـیه  اـب  تسا . هتفگن  غورد  هملک  مین  راـب ، کـی  یتـح  تسا  هلاـس  لـهچ 
دمحم  » مان هب  بقل ، نیا  هب  ار  وا  وا -  دوخ  یتح  ءاحطب ، نیمزرـس  نیا  يهداس  مدرم  هک  تسا  یندـشنان  نامتک  زراـب و  ردـق  نآ  تلـصخ 

مهف مغ و  ناقـشاع و  هودنا  درادن . نیبج  رب  تلذـم  يراوخ و  نکـش  نیچ و  هک  یهودـنا  نزح و  تسا . نیزح  هتـسویپ  دـنناوخیم . نیما »
ياهچب و میتی  اتفگـش ... دومنیم ... سیبقوبا  هوک  نیا  تمظع  تماخف و  هب  شراقو  و  دوب . حـلاص  یگچب  نامه  زا  دـمحم  نیا  ناـگداتفا ؟
و دراد . قرف  سرت  اب  بجح  يرآ  دوب . بوجحم  بوبحم و  دوبن . ییوسرت  دوجوم  یکدوک  ناـمه  زا  و  هیاـپ ... دـنلب  دـح  نیدـب  اـت  یتمه 

دوخ زا  رتگرزب  رتکچوک و  ناکدوک  هب  اههچوک  رد  ار  دوخ  ياههصح  نیرتهب  هک  شدوب  هدـید  اهراب  بهلوبا  دوب . هشیپ  تمارک  یخس و 
... یهودنا رقف و  افص و  تشاد . ياهشیپ  هشیدنا و  یکدوک  نامه  زا  ییوگ  و  دوب . هدنیاشخب  رهاط و  زیمت و  كرسپ  يرآ  تسا . هدیـشخب 
رد وت  ام و  نایم  زیاـمت  قرف و  همه  نیا  سپ  یتسین ؟ شیرق  نادـناخ  زا  وت  رگم  يدوبن ؟ هحفص 60 ] نم [  ردارب  رـسپ  وت  رگم  هچب ... هآ ...

دوخ مدرم  جیار  ناهانگ  نیرتکچوک  درگ  رـسپ  نیا  هک  شدیدیم  بهلوبا  تشاد . تفع  توهـش ، تردق و  ناوفنع  یناوج و  رد  ؟ تسیچ
تفع و همه  نآ  زا  وا  اـما  دربیم . شهار  تفرعم  تمکح و  ییوـگ  هک  ناـنچ  تشاد . سفن  تمالـس  تیرح و  دوـب و  هدازآ  تشگیمن .

نیا شود  رب و  رب  ییوگ  وت  بیجع ... هچ  دیسرتیم ... دمحم  نیا  زا  اهزور  نیلوا  نامه  زا  دمآیم ... شدب  تلادع  تواخـس و  تعاجش ،
ار نیا  يرآ  دیـشخردیم ... دیزاربیم و  تسادق  هلاه  و  ییاقآ ، فیرـشت  ییالاو ، تعلخ  درمیم  یکدوک  رد  شاک  يا  هک  میتی ، كرـسپ 

یناشیدنامه ناشیکمه و  رایـسب  هچ  هک  وا ، اهنت  هن  و  ... دیـسرتیم دیـسرتیم . بهلوبا  . دش كانمیب  شاهدنیآ  زا  دـید و  حوضو  هب  دـشیم 
زا دساح  ناطیش  هک  ناس  نامه  دیسرتیم . دمحم  زا  بهلوبا  . دنتشاد وا  حور  تماخف  يرورـس و  همه  نآ  زا  ار  اههغدغد  نیمه  يو  نوچ 

ماقم هب  وت  دنکن  . دوب هدیـسرت  دشخب  ناج  دهد و  حور  ار  وا  یهلا  هحفن  مد و  هک  نآ  زا  شیپ  یتح  كاخ  رب  مدآ  عضاوت  يهداتفا  يهرکیپ 
لالج لامج و  لامک ، تیرح و  صولخ ، یکاپ و  همه  نیا  زا  ردقچ  تشاد . دسح  نیک و  وا  هب  تبسن  ردقچ  ...؟ دیـسر یهاوخ  يدنمجرا 

نیا هچ  يارب  دربیم ... جنر  هچ  دوب  مشتحم  مرتحم و  ززعم ، همه  دزن  هک  امنگرزب  میتی  نیا  زا  هک  هآ  دربیم . جنر  هتـسب ) دوخ  هب  دـیاش  )
هب ای  و  هحفـص 61 ] دـش [ ...؟ یهاوخ  یهاشداپ  ایآ  ادرد ... غیرد و  وا ...؟ نداد  جـنر  يارب  دوب ؟ هتـسیاش  بوخ و  قداص و  كاـپ و  همه 

ناگرزاب و نیرتگرزب  ای  ؟و  دنکفا یهاوخ  رد  تدایس  توطـس و  هطلـس  زاجح  ورملق  یمامت  رب  ای  ؟و  دیـسر یهاوخ  تناهک  ماقم  نیرتیلاع 
نیمه اب  دماین و  رو  رگید  تفر و  ورف  تورث  كانبسچ  نیریـش و  هملک  یناگرزاب و  باشود  رد  شنهذ  دش . یهاوخ  میلقا  نیا  نادنمتورث 
زابرـس ار  هنهک  ياهمخز  دمآ و  زارف  نهک  ياههنیک  مغ و  مجاهم  لیـس  هآ ... دش . رادیب  شریمـض  رد  یکانهودنا  خـلت و  تارطاخ  هملک 

یتح هک  لامیب  زیچیب و  دمحم  دوب . هداد  خر  روآتشحو  موش و  ياهثداح  هاگان  هب  رود  نادنچ  هن  ياهتـشذگ  رد  هک  دروآ  دای  هب  درک .
« دـجرب  » تسد کی  و  [ 12 « ] داجب  » یفارـشا شوپنت  کـی  زین  یتح  و  [ 11 « ] هدرب  » کی یناـمی و  هلح  تسد  ود  ـالط و  [ 10 « ] هیقوا  » دص
و درک . يراگتـساوخ  ار  برثی  يوس  نآ  ات  زاجح  ورملق  یمامت  نانز  نیرتدنمتورث  نآ  هجیدخ ، تشادن  سیافن  هنوگ  نیا  زا  چیه  و  [ 13]
شتآ و نوناک  شلد  نونکا  مه  نوچ  زین  ناـمز  نآ  هک  دروآ  داـی  هب  بهلوبا  دوب . يدـب  نارود  هچ  دوب ... هتفریذـپ  رکفیب  عمط  ماـخ  نز 

نز تورث  داماد ، هک  تشذگن  يدنچ  هک  نآ  همه  زا  رترادهدنخ  و  دکرتب ... دسح  هصغ و  زا  دوب  کیدزن  دوب و  هدش  گشر  مشخ و  هتوب 
هب ار  همه  همه و  تخادنا ، هار  هب  هحفص 62 ] ریذپان [  فیصوت  یهاگتـسد  مد و  درک و  انب  ار  يایهاشداپ  دشیم  نادب  هک  ار  هتخاب  لقع 

قافتا نیا  و  تسین .) ریبدـت  ار  هدرک  دوخ  هک  ساپـس  ار  لبه  ... ) دـناشن شرقف  كاخ  هب  کنیا  دیـشخب و  نآ  نیا و  نادـنمزاین ، ناـیاونیب ،
نآ دوجو  اب  هدروخ  بیرف  نز  نیا  ارچ  . دوب هدمآ  دورف  بهلوبا  وا  قرف  رب  هک  دوب  يریذـپانلمحت  هدننکـش و  هبرـض  نیرتتخـس  نیلوا و 
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شاهیامرـس اـهنت  هک  ار  هبرجتیب  ناوجون  نیا  لوگ  دوب ، ناـنآ  زا  یکی  زین  بهلوـبا  يو -  دوـخ  هک  گرزب  ناراگتـساوخ  فارـشا و  همه 
هک ار  ییاهنایز  دوس و  باسح  دـنامیم و  رادـیب  هاگرید  ات  بهلوبا  اهبش  هآ . دوب ؟ هدـمآ  رد  قدـص  ياوغا  هب  هدروخ و  دوب  شایبوخ 

ناـیز و هچ  یتهافـس ... نبغ و  راـبدرد و  تراـسخ  هـچ  یتراـسخ ! هـچ  هـک  هو  درکیم ... دوـب  هداد  فـک  زا  هجیدـخ  نداد  تـسد  زا  رد 
اههناختب رد  هن  هک  يروهظون  هتخانـشان و  يادخ  هار  رد  هک  تفر ، داب  هب  هک  یتورث  نیا  رب  تمایق  مدهدیپس  ات  برع  مشچ  رگا  ... یتحاضف
اهتدـم . دوب هتـسیرگ  مک  تسیرگیم  تفر  داب  هب  دـننکیم  شیوج  تسج و  نامـسآ  قفا و  هب  نتـسیرگن  رد  ییاـهنت و  ياـهراغ  رد  هک 

قز دباییم  تدح  هشیدنا  دـنباوخ و  ناگمه  هک  هاگ  نآ  صوصخب  اهبش ، دـشیمن و  شومارف  هک  دـنچ  ره  نهک  مخز  نآ  تشذـگ و 
نیکست دشیم و  هتساک  نآ  درد  زا  یمک  دیـشیدنایم  نآ  موتحم  نایز  تسکـش و  ییاوسر ، بقاوع  هب  نوچ  لاح  ره  هب  اما  درکیم . قز 

داـب هب  دوش  يو  نآ  زا  دوب  نکمم  ـالامتحا  هک  ار  لاـم  نآ  هجیدـخ ، دـمحم و  تفگ . غورد  دـشیمن  دوـخ  هب  يرآ  . تفاـییم ییالـست  و 
نآ دمحم  دنچ  ره  دوب . راکشآ  نایم  نیرد  زیچ  کی  اما  هحفـص 63 ] دوب [ ... سب  ناشرفیک  لام  نداد  تسد  زا  تبوقع  نامه  و  دنداد ...

دمحم نیزا  دـنچ  ره  دـشن . هتـساک  شلالج  یگرزب و  زا  ياهرذ  دـش ، هتـساوخ  دوخ  هناـبلطواد و  يرقف  هناـخمه  داد و  فک  زا  ار  تورث 
زا یـسک  هطخ  نیا  یمامت  رد  تسا  زونه  هک  زونه  لاح  ره  رد  اما  دیـسارهیم ، يو  تمظع  دجم و  تماخف ، زا  تشاد و  تشحو  ترفن و 

یمامت درف  نیرتیمارگ  میرک و  فیرـش ، يو  ـالب  شیاـسآ و  رد  هچ  و  ینغ ، رقف و  رد  هچ  دومنیمن . رتمشتحم  رتنیما و  رتنمادـکاپ ، وا 
يراگتـساوخ هب  يرگید  زا  سپ  یکی  شنارـسپ  یتقو  هک  سب  نیمه  شتـالمأت  تارکفت و  هنوگ  نیا  لـیالد  نیرتـیوق  زا  دوب و  ورملق  نیا 

ینایامن قوش  رهاظ  هب  دنچ  ره  وا ، اب  دنویپ  نیا  زا  شلد  هت  دوب ، لد  دب  میتی  نیما  نیا  هب  تبـسن  هیاپ  نادب  ات  هک  وا  دنتفر ، دـمحم  نارتخد 
دمحم هک  دینشیم  تساخیم و  رب  حبص  دیباوخیم و  بش  رگا  يرآ  ... تشگ دنسرخ  داش و  دنموزرآ ، یهابم و  رایسب  اما  دادیمن ، ناشن 
دشیم هاش  یتسار  هب  وا  دیاش  و  داتفایمن ... یتفگش  هب  تشاد  نامیا  وا  تمظع  يدنمجرا و  هب  سب  زا  هدش  ناتـسبرع  هطخ  یمامت  هاشداپ 

داماد ود  ردپ  دـصتقم و  هاوخریخ ، يومع  لامتحا ، بلغا  هب  درکیم و  دوب  هدرک  دراو  وا  رب  هجیدـخ  هلماعم  رد  هک  ار  ینایز  نآ  ناربج  و 
هدیاف . درکیم قرف  رایـسب  هیـضق  یهاشداپ ، هن  دوب و  هدـش  ثوعبم  يربمایپ  هب  ادـیدج  هک  نیا  اما  ! درکیم دوخ  نیازخ  نابهنیجنگ  ار  دوخ 

رد و ياـههنیجنگ  دـشکب ؟ تمحز  دـنک و  شـشوک  راـک و  دوخ  شاـعم  رارما  يارب  رگید  مدرم  همه  لـثم  هک  دوب ؟ هچ  رد  يربماـیپ  نیا 
زا سکعلاب  درپب و  نامـسآ  رب  دناوتن  دننکن ؟ هحفص 64 ] شتظفاحم [  دنشابن و  شهارمه  شیپ  سپ و  زا  ناگتـشرف  دشاب ؟ هتـشادن  رهوگ 

نیمز رب  نامـسآ  زا  دراد -  دوجو  رگا  ار -  ادـخ  ای  دـنک و  يراـج  بآ  ریـش و  دهـش و  ياههمـشچ  نیمز  لد  زا  اـی  دـهجب و  نیمز  رب  نآ 
بان يالط  هب  شیاههرد  هنماد و  همه  اب  ار  سیبقوبا  گرزب  هوک  نیا  دـناوتن  رتالاب  همه  زا  دـنروآ و  نامیا  دـیاش  دـننیبب و  همه  اـت  درواـیب 
دتفا تمحز  هب  شاعم  شالت  رد  دشاب و  نان  ياهکت  بلط  هب  اهرازاب  رد  زیچیب  ياهمدآ  همه  لثم  ادخ ، ربمایپ  وا  تقو  نآ  و  دنک ؟ لیدبت 
قیفـش قیفر  رقف و  هرفـسمه  ناریقح  نامورحم و  ناریقف ، ناگداتفا و  اب  تلاسر ، يربمایپ و  زا  سپ  و  دـنک ...؟ دتـس  داد و  نارگید  نوچ  و 

ناهگان تبیـصم  نآ  رخاوا  نیا  همه  نیا  اب  ... دوب هچ  رد  يربمایپ  نیا  هدیاف  هک  هو  ؟ دنک تساخرب  تسـشن و  ناسکیب  اب  دشاب و  نادنمهقاف 
ورف اهلد  رد  دزیر  ورف  هکم  هنماد  هرد و  رب  دنک و  هراپ  ود  دنکشب و  ار  اههوک  هک  ياهلزلز  نانوچ  ربخ  . دوب هدومن  خر  نامایب  هعقاو  نآ  و 

هک هچنآ  رتـمهم  همه  زا  دوب و  هتفگ  هجیدـخ  هک  هچنآ  و  دوب ، هدینـش  هقرو  هک  هچنآ  تفرگ . ورف  ار  نزرب  يوک و  رهـش و  همه  تخیر و 
شخپ مدرم  نایم  اج  نآ  اج و  نیا  دندوب ، هتفگ  روهظون  يربمایپ  روهظ  ناقاتشم  یمامت  نانهاک و  نابهار و  هچنآ  دوب و  هتفگ  دوخ  دمحم 

یکانمهـس همه  يرآ  . تسا هدروآ  یحو  اـتکی  راـگدرورپ  هتـشرف  وا  رب  هدـش و  هتخیگنارب  يربماـیپ  هب  هک  دوب  هتفگ  دوـخ  دـمحم  . دـشیم
هدش هسیپالک  نامشچ  اب  تخیـسگیم و  بهلوبا  لد  دنب  ناهگان  هب  هحفـص 65 ] دوب [ . نآ  رگتیاور  يو  هک  دوب  يربخ »  » نیمه رد  هثداح 

رب ظیغ  ترسح و  رـس  زا  یـسفن  درم  . تفگیمن غورد  زگره  وا  هک  ادرد  غیرد و  و  دوب ... هتفگ  دمحم  دوخ  ار  نیا  یلب ... . درپسیم شوگ 
هدش هریخ  ییرمان  یبطاخم  هرهچ  رد  ییوگ  دیـشکرب و  يدایرف  ناهگان  . دمآ مرـس  رب  مدیـسرتیم  هک  زیچ  نامه  زا  : دیرغ بل  ریز  دروآ و 

شنورد دوب . هدش  هلاچم  دوخ  رب  مشخ  زا  هتفرگ و  اهتسد  رد  ار  شرـس  ؟ وت ارچ  ؟ ياهدش نامحر  يادـخ  هدـیزگرب  : تشادرب گناب  وا  رب 

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 24 

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


مداهنیم تاهکیرا  رب  یگدنب  ندرگ  مدرکیم و  تنیکمت  ای  يدوب ، یهاشداپ  رگا  دـیرغیم -. ناشفـشتآ  راجفنا  نانوچ  بضغ  نیک و  زا 
ره هب  متـساخیم و  رب  تباقر  هب  يدوب  دـنمتورث  یفیرـش  رهـش و  رالاس  ناوراک ، ریما  يدوب ، رجات  رگا  مدیـشکیم . ریـشمش  تاهیلع  اـی  و 
ارچ رخآ  ياهتشگ ... میهاربا  یـسیع و  یـسوم ، يادخ  يهدیزگرب  هک  منک  هچ  کنیا  منک ؟ هچ  اما  یتفا ... رتشیپ  ام  زا  متـشاذگیمن  ریبدت 

يارب هتـسیاش  يزایتما  ام ، یکریز  تردـق و  تنکم ، تورث ، همه  نیا  ایآ  ؟ میاهدوبن زاتمم  گرزب و  ینادـناخ  زا  زین  ام  اـیآ  وت ...؟ ارچ  وت ؟
یگداتفا و رقف و  و  ییاسراپ ، هناکدوک و  یگداس  تسا - ؟ یفاک  يراد  وت  هک  هچنآ  طقف  يربمایپ  يارب  و  تسا ! هدوبن  بصنم  نیا  بسک 
زا مدنگ  هلبنـس  نوچمه  ار  اههلک  تراغ  هحفص 66 ] ماگنه [  هب  هک  ار  كابیب  نانزریـشمش  ام  دنتـسنادن ؟ قیال  ار  ام  اهنامـسآ  یتسار ؟

ار وت  اهنامسآ  يادخ  هنوگچ  میراد ؟ ریش  لد  نارتخد  ندیرد  نتشک و  رد  و  میربیم ، يریـسا  هب  ار  نانز  مینارپیم و  اههناش  هقاس  يالاب 
ار رهـش  هکلم  نارکیب  تورث  نآ  یتشادن و  يزودنالام  رد  تیافک  نیرتمک  هک  وت  درک ؟ باختنا  يدوب  زیچیب  سکیب و  یکدوک  زا  هک 
، تناما ییوخوکین و  نیمه  زج  تاییاراد  لصحام  یگدـنز و  یمامت  زا  هزورما  هکم ، ناهیفـس  يهتفگ  هب  یتح  هک  وت  يداد ... اـنف  داـب  هب 

يرآ ؟ دروخیم يدرد  هچ  هب  همه  نیا  خآ  يرادن ؟ چیه  چوپ  تاملک  كوپ و  ظافلا  یتشم  زج  ینعی  تلادـع ، تفع و  تمارک ، یتسار و 
ار تریگلهس  دنسپ  ناسآ  يادخ  نآ  ار ، تیادخ  زیچ  همه  و  درک ، یهاوخن  تداع  كرت  وت  اریز  . تسا هدرک  هابتشا  ادخ  دنگوس  لبه  هب 
دزمیب و یـشخبیم . مدرم  هب  شنیازخ  يدوجوم  نیرخآ  فک و  نیرخآ  اـت  تسا ، هدرک  دوخ  ياـنغ  نیازخ  ناـبهنیجنگ  نیما و  ار  وت  هک 

نیمز رب  ار  اهنامـسآ  تورث  یهدیم . نآ  نیا و  هب  ناگیار  هب  ار  همه  يرآ  یهدیم ... ناگراچیب  اـهسکیب و  اهتخبدـب و  نیا  هب  تنم 
. دوب یهاوخن  یهدیم  هک  هچنآ  هشیدـنا  رد  ياهظحل  زگره  یهنیم و  او  هنافرـسم  یهدیم . غـیردیب  یـشخبیم ، باـسحیب  یـشاپیم و 
، اهتخبدـب نادـنمزاین ، هب  ترـسمه ، تورث  نوچمه  زیر  ناراـب  یباحـس  كاـخ و  یتـشم  نوچ  ار  تیادـخ  تمحر  نیازخ  نآ  وت  يرآ ،

همه رگا  تفگیم و  تسار  هچ  ار  تاـملک  نیا  بهلوبا  یتسار  هب  و  ... يرادـن نآ  زا  یکاـب  یهدیم و  ناـجاتحم  اـههراچیب و  ناراـبنارگ ،
ربمایپ وت  مراذگیمن  نم  هک  مسق  يزع  هب  و  هحفـص 67 ] وت [ ... وت ... ینینچ ... نیا  وت  يرآ  دوب -. اهنیمه  تشاد  یتسرد  هشیدنا  شرمع 

نب صاع  تسا . نم  ناسمه  گنسمه و  وت  هب  زین  وا  ترفن  هک  مرسمه  ردارب  برح ، رسپ  نایفسوبا  هکم ، نافیرش  یمامت  و  نم ، ام ، . یـشاب
وت یناـمحر  فیرـش و  هرهچ  نیا  زا  میدومن  ازهتـسا  میدرک و  هرخـسم  ار  وت  رمع  همه  هک  همه  همه و  اـم ، يرعبز ، نبا  مکحلایبا ، لـئاو ،

ار تايربمایپ  ناکد  میزادنیب و  جاور  زا  ار  تشهد  داد و  رازاب  میاهدروخ  دنگوس  مینکشب ، تمه  رد  هک  میدوب  هتسب  نامیپ  هدمآ ، نامدب 
دنیبیم ار  وت  هک  سک  ره  ارچ  دـبای ؟ نایاپ  وت  مان  هب  دوش و  زاغآ  وت  مان  هب  یبوخ  ریخ و  ره  هک  تسین  ام  راع  گـنن و  رخآ  مینک . داـسک 

نآ بات  ار  اههدـید  ارچ  دـنتفایم . عضاخ  راـسکاخ و  تربارب  رد  کـچوک  گرزب و  دراـگنایم و  دوخ  هشیدـنا  رد  وت  تمظع  زا  یحرط 
رد تسار  هک  میـشوکیم  تقو  ره  ارچ  دتفایم ؟ هزرل  هب  تاهرهچ  تیؤر  زا  نادنب  هرادق  دـنب  دـنب  دـنک و  هاگن  وت  نامـشچ  رد  هک  تسین 

ماشتحا مارتحا و  هب  دریگیم و  نامورف  وت  تمـشح  تباهم و  زا  كانمهو  ياهیاس  لایخ و  مییوگ ، اوران  تشز و  ینخـس  میتسیاب و  تیور 
نز و ياهدرک ... رحـس  ار  هعماج  وت  تسا ... سب  اهيرگوداج  اههدبعـش و  نیا  هن . میرذـگیم . تراـنک  زا  راـسکاخ  مینکفایم و  ورف  رس 

يدناشن شتآ  رب  ار  اهلد  تنخس  رحس  مالک و  زوس  اب  و  ياهدرک ... دوخ  رهم  رحس  نوسف و  مسلط  ار  انشآ  هناگیب و  ریپ ، كدوک و  درم ،
بـصغ هب  يدرکن و  جارات  ار  ام  تیعقوم  ترهـش و  تمظع ، یمامت  یفاـک  هزادـنا  هب  اـیآ  تسا . سب  يدـناشک . دوخ  تبحم  شنرک  هب  و 

يایریب نوناک  هب  يدیشوجن . ام  اب  يدیـشک و  رانک  ام  شون  شیع و  يهکرعم  زا  زاغآ  نامه  زا  هک  يدوب  هک  یتسیک و  وت  رگم  يدوبرن .
زا يدومرفیمن و  هجنر  مدق  ناتسود  هاگرخ  هحفـص 68 ] همیخ و [  هب  زاغآ  نامه  زا  يدماین ! ناقیفـش  يرگجالیل  يزاب و  ناقیفر و  رامق 

نوریب تایسردایرفیب  ياهنت  تولخ  یسکیب و  ياوزنا  راغ  هب  یتفرگیم و  هرانک  ناشونهداب  ناشورفهلایپ و  يافصاب  قنور و  رپ  سلاجم 
نامسآ لد  هب  يدرمـشیم و  هراتـس  نارارقیب  ناگتخابلد و  نوچمه  اهگنـسهتخت  نایم  رد  حبـص و  ات  ار  اهبش  يدربیم ؟ هانپ  رهـش  زا 

هاـنپ شوـحو  دد و  ماد و  يارحـص  هب  یتـخیرگیم ، شوـن  شیع و  زاـن و  رهـش  زا  تشاد . ینعم  هـچ  اـهراک  نـیا  رخآ  يدـشیم ... هریخ 
ناج شمار  تسا  یبوکیاپ  صقر و  هقلح  رورـس و  شیع و  مزب  هک  اـج  ره  یتسنادـن  یتخوماـین و  یگدـنز  هبرجت  یناوج  زا  وت  يدربیم !
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اهلعـشم وترپ  رد  میدـیرپیم و  شوـغآ  نآ  رب  نماد  نیا  زا  و  میدیـشکیم ، هدـبرع  میدیـشونیم و  میدروـخیم و  تسا ... نآ  رد  یمدآ 
يوـک و رد  تقورید  اـت  اـهبش  میدروآیم و  شوـج  هب  گرزب  ياـهگید  رد  میدرکیم و  رحن  هبرف  نارتـش  مـیدرکیم ، ریـشمش  صقر 

هرطق نیرخآ  ات  ار  یگدـنز  دهـش  شورف  ماک  ابرلد و  نانز  همیخ  رد  دوب و  نکفانینط  نامبرط  تالآهمغن  ناگدـنناوخ و  گناب  اـهنابایخ 
... یتخیریم کشا  هداهن  اهگنس  رب  رس  تدیما  فوخ و  تبیه و  تریح و  یگراچیب  توهرب  یسکیب و  يارحـص  رد  وت  و  میدیکمیم ،

رازگرب ییافص  نشج و  ناگرزب  هناخ  هنارک  رد  هکم ، ییالاب  هنماد  رد  هک  یبش  راب ، کی  طقف  يدرکن ... تافتلا  ام  هب  راب  کی  یتح  يرآ 
دزیرگیم اهدژا  زا  هک  يدرم  نوچمه  رتشیب و  تعرـس  هب  میدرک ، تفراعت  هچ  ره  یتشذـگیم -  شیع  هلحم  زا  اـقافتا  ارهاـظ -  وت  دوب و 

اـهيداش و زا  یـسب  وـت  ینورد  شمار  دیـسریم  رظن  هب  هک  مدزیم  ار  سدـح  نیا  لوا  ناـمه  زا  نـم  يرآ  يدرکن . تاـفتلا  یتـخیرگ و 
و هحفـص 69 ] يداش [  مادـک  ماوت . ینورد  شمار  يداش و  نآ  نمـشد  نم  هک  هو  تسا . هدوهیب  شاهمه  تسا ... رترابنارگ  اـم  ياهتذـل 

وت تسا . سب  تسا . سب  ...!؟ تردـق مشخ و  تراـغ و  راـمق و  نز و  رعـش و  بارـشیب و  شمار  شیاـسآ ...؟ شیع و  تذـلیب  شمارآ ؟
، نارادهدرب نادنمتورث ، یمامت  رگنب . تدوخ  رب  رود و  هب  يدرک . راکنا  ار  ام  تردق  تبسح و  وت  داد . یهاوخ  داب  رب  ار  ام  نادناخ  يوربآ 

هدرم یکدوک  رد  شاک  يا  هک   ) مردارب رـسپ  يا  . دنرازیب وت  زا  تاهعماج  نانادرگرازاب  ناناگرزاب و  ناگرزب ، ناگدنهدابر ، نادـنمتکوش ،
وت تسین . یتیمهایب  کچوک و  هلأسم  نیا  هدـب . شوگ  تقد  هب  يدرکیمن ) دوخ  تاـقافتا  بیاـصم  همه  نیا  رادـغد  ار  اـم  بلق  يدوب و 

ار تانم »  » ساپـس هک -  تشذگن  یتدم  دید . تاهرهچ  رب  دشیم  ار  يردپیب  مغ  یگچب  نامه  زا  هناخیب . ردامیب ، ردـپیب ، يدوب . میتی 
هب يدید و  ار  ردام  تبحم  مسبت  هن  ردپ و  رهم  شزاون و  هن  یکدوک  نامه  زا  تسـشن . تاهرهچ  رب  یـسکیب  غاد  يردامیب و  هودنا  هک  - 

ردام زبس  شوغآ  رد  نادـنچ  هن  میدروآ . رد  کلکـش  هتفر و  تیوس  هب  ياهرغ  مشچ  تمیدـید  هناخ  هچوک و  رد  تقو  ره  همه  نآ  ياـج 
ار نیا  تسا و  هناخ  ناتسغاب  هاشنهاش  هک  نابغاب  اهنت  هن  ردپ ، اریز  یتفکـش . غاب  يهچنغ  ناگدازهاش  نوچ  ردپ ، شود  رب  رـس  هن  یتفخ و 
مگ و ام  نایم  زا  اهلاس  تدرب و  دمآ و  ییارحـص  ینز  سپـس  و  تسا ... ياهدازهاش  دراد  يردپ  هک  يدـنزرف  ره  میوگیم ، بهلوبا  نم ،

يدنار ار  نآ  نیا و  ماشحا  يدنارچ و  دنفسوگ  نآ  نیا و  يرودزم  هب  طیرارق  رد  یناوج  نارود  ات  هاگ  نآ  يدوب . وهـس  شومارف و  وحم ،
!: يهنامیکح تاملک  نآ  هاگان  مدینـش  لبه  رب  هاـنپ  هک  تشذـگن  يدـنچ  سپـس  و  یتفر ... رـضح  نآ  رفـس و  نیا  هب  شاـعم  رارما  يارب  و 

؟ يدش نینچ  یک  زا  ییوگیم ؟ نخـس  هنامیکح  امیتی  خآ  تسا .»! هحفص 70 ] هتـشگ [  لزان  وت  رب  تمیرک  راگدرورپ  يوس  زا  ندناوخ  »
هنوگچ يدرک ! جورع  کلم  يرپهش  ياهلاب  رب  کلف و  يرورس  جوا  رب  یتفر و  الاب  دح  نیدب  ات  رادنوخ  هاوخنوخ و  یتعامج  نایم  رد  و 

ناشینمـشد زا  نادنواشیوخ  قح  رد  ناشلادج  تموصخ و  هک  ناتـسهوک  ياهگنلپ  زا  رترورغم  زوتهنیک و  وجگنج ، یتعامج  نایم  رد 
رتالاو رتالاب و  زور  هب  زور  میهد  هزاجا  و  میراذـگباو ... تدوخ  لاح  هب  هک  يراد  راظتنا  هنوگچ  يدـش و  نینچ  تسین  رتمک  ناگناگیب  اـب 
رخفم تمظع ، رهظم  نیرخآ ، نیلوا و  هبوجعا  وـت  میراذـگب  دوـخ  ناـیم  رد  نازارف  ندرگ  نارـالاس و  اـم  هک  تسا  فاـصنا  اـیآ  ییآرب ...

ناشفشتآ زا  بهلوبا  ... مینکـشیم تمه  رد  میهدیمن و  هزاجا  مسق  نامیاهتب  هب  میراذگیمن . هن  یـشاب ؟ لامک  یلجت  لالج و  لامج و 
مانشد یتح  دوخ ، يوگوتفگ  دوخ و  لوغـشم  سب  زا  دیـشیدنایم ... اههنوگ  نیا  دیچیپیم و  دوخ  رد  باذع  مشخ و  هریعـس  تشحو و 

نیا شتآ  رد  لـیمجما  نآ  يهلعـش  دینـشیمن . ار  همه  نآ  تفرگیمن و  وا  رد  نز  ییوداـج  تاـملک  رو  رو  کـنیا  دوـب  دوـخ  لاوـحا  رب 
زیچ کی  اهنت  ینورد  تاکاحم  تامجاهم و  همه  نآ  زا  وا  و  دوزفایمن ... يزیچ  تشاد  قارتحا  قافن و  ضغب و  هدام  دوخ  سب  زا  بهلوبا 

نینچ دـعب  ياهظحل  سپـس  و  تسا . غورد  همه  نیا  هک  دـنگوس  منادـناخ  یمامت  دوخ و  ناـج  هب  : دوب نینچ  زین  نآ  تفاـییمن و  رد  رتشیب 
يا دنیـشنب  تیازع  رب  ردام  : دزیم دایرف  دوخ  رب  تسین .! غورد  همه  نیا  هک  دـنگوس  منادـناخ  یمامت  دوخ و  ناـج  هب  تشادیم : رب  داـیرف 
دوخ وا  اریز ، [ » هحفـص 71 تسین [ . نیا  رد  یکـش  نیرتمک  زگره  تسادخ و  ربمایپ  دمحم  تسا . هداد  خر  ینامـسآ  هثداح  نآ  بهلوبا .

بجوم زیچ  کی  اهنت  همه  نیا  اب  ! دیوگیمن غورد  زگره  هک  تسا  ینیما  میتی  نیا  هک  ادرد  .« تسا هتشگ  راگدرورپ  لوسر  هک  تسا  هتفگ 
وا رب  یحو  رگید  اریز  دـیآیم . رد  اپ  زا  مغ  يدـیمون و  زا  دـمحم  هک  دوب  هتفگ  وا  هب  شبوبحم  نز  لـیمجما  دوب ... هدـش  بهلوبا  شمارآ 
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يادـص هب  هنوگچ  هک  درکیم  فیرعت  نز  . دوب وا  متام  باقرغ  الب و  ناـفوت  نآ  رد  تاـبث  نما و  هطقن  تاـجن و  هریزج  اـهنت  نیا  . دـمآیمن
هدـیراب ورف  ار  اهمانـشد  نیرتهدـنزگ  شایحو  ناطیـش  نآ  وا و  رب  هدرک و  دـمحم  هناـخ  يوـس  هـب  ور  دنونـشب  هـمه  هـک  ناـس  نآ  دـنلب ،

همه تسا و  هدش  عطقنم  وا  رب  یحو  لماک  زور  لهچ  دوب  هتفگ  دوخ  دـمحم  . تشاد دوجو  گرزب  یـشوخلد  کی  طقف  کنیا  يرآ  . تسا
ياههثداح راظتنا  مشچ  دـندوب و  داشلد  ناگمه  یحو ، عاـطقنا  هثداـح  نیا  زا  .و  تسا قداـص  دـیوگیم  هک  هچ  ره  رد  وا  هک  دنتـسنادیم 

يالاب رب  دوخ  ریذـپانزارتحا  هودـنا  یحور و  قلق  تیاهن  رد  دـمحم  هک  دناهتـشون  ننـست  لها  نیخروم  قافتا  هب  بیرق  . دـندربیم ار  يرتهب 
هجنکـش زا  هک  يدـیمون  نآ  شایتسه ، يربیب  و  اسرفناوت ، جـنر  نیا  زا  ار  نتـشیوخ  دـنک و  باترپ  نییاپ  هب  ار  دوخ  ات  دـمآرب  ءارح  هوک 

هحفص 72] مدع [  نآ ، وترپ  نیلوا  هک  شايدنمدرخ  لامک  وا و  یحور  تمظع  لیلد  هب  نخـس  نیا  دهد . تاجن  تسا  رتهدنـشک  راضتحا 
رب زگره  نآ  هشیدـنا  تسا و  حور  ییاسران  ناصقن و  راـحتنا ، تسا . ضحم  ياـطخ  تسا  یهلا  مادتـسم  تمحر  ماـع و  دوج  زا  يدـیمون 
رد نامرآیب  یقافتا و  تخـس  فدهیب و  يدادـخر  قیدـصت  ياهدـیقع  نینچ  روصت  زین  و  درادـن . هار  روعـش  يهدـبز  روکف و  درخ  نانچ 

باهتلا تشذگ  هک  همه  نآ  ياوس  اما  . تسین هار  ریبدت  تیانع  ریدقت و  تیاغ  مظن و  سدق  هریاد  نیا  رد  ار  همه  نیا  تسا و  یتسه  ناهج 
عاطقنا زا  يو  مغو  تشحو  تسا . هعقاو  فیصوت  زا  نوریب  تیمها  عوضوم و  تمظع  رگناشن  كرد و  لباق  شساره  قایتشا و  وا ، یحور 

نافرع و دوج و  شایتسه  لصا  ناضیف و  شدوجو  يانعم  هک  میرک  يولع و  حور  نیا  يارب  مایپ ، كانبات  قفا  ندـش  هتـسب  یحو و  تقوم 
ردـص و حارـشنا  نیا  كرد  ار  یـسک  هچ  وا  دوخ  زج  دومنیم ... هداتفا  اپ  شیپ  درخ و  يراک  دوب  ناسحا  اخـس و  شتیدوجوم  هیام  هیاپ و 

كاردا تفرعم و  دودح  یـسک  هچ  و  دوب ...؟ دـهاوخ  تفرگیم  رب  شاینآرق  رینم  ریمـض  ینارون  ياهایرد  زا  وا  ناج  هک  یناعمل  باتزاب 
يهعـس يدوجو و  دودـح  رگناشن  دوجوم ، ره  يونعم  يدام و  زاین  هک  تسا  نآ  هن  رگم  تفاییم ...؟ رد  ملع  نارکیب  طیحم  نآ  زا  ار  يو 

ات نیمز  نایم  زا  یتوافت  لضافت و  تسا ؟ رادـقم  هچ  یهایگ  هتوب  ات  ناهج  نیا  رد  یگنـس  زاین  توافت  هک  میرگنب  . تسوا یتافـص  یتاذ و 
و تسا . هتسب  نیمز  هب  گنس  هک  ارچ  تسا . قرافت  ییادج و  ناشنایم  نامـسآ  ات  نیمز  زا  يرآ  تسا . دوجوم  دوجو  ود  نیا  نایم  نامـسآ 
ار یلقث  هطقن  ینعی  نیمز ، دهاوخیم ؟ هچ  هایگ  و  یلقث ... هطقن  زج  چیه . دهاوخیم . هچ  دوخ  نوماریپ  یتسه  زا  گنـس  نامـسآ . هب  تابن 
هحفـص 73] نیناوق [  ناگراتـس ، يرادـم  مظن  باتفآ ، هب  هایگ  هتوب  کی  ار . اهناشکهک  نیناوق  الاو و  تانئاک  نامـسآ ، یماـمت  هفاـضا  هب 

ورف اهایرد  رب  نآ  ریخبت  زا  تسا و  باـتفآ  يهجیتن  دـنیآرب و  زاـب  هک  ربا  بآ و  دـباتب و  وا  رب  هک  یباـتفآ  دراد . زاـین  یـسمش و ... هموظنم 
ياههیال نامـسآ و  هب  زین  نآ  هک  دنک  سفنت  نآ  رد  هک  اوه  زین  لیهـس و  هراتـس و  هام و  ءایـض  رون و  دوشیم و  لیدبت  ناراب  هب  دیآیم و 

نامـسآ و رایع  مامت  هتـسباو  هک  یکاخ ، ینیمز و  هن  رگید  شایتاـبن ، سفن  ببـس  هب  طـقف  هاـیگ ، کـی  سپ  دراد . طاـبترا  نامـسآ  نیرب 
ات یتابن  زاین  زا  شایناویح  يدارا  یکاردا و  حور  تهج  هب  یناویح  زاین  نأش  هک  میرگنب  مییآ و  رتالاب  هبترم  نیا  زا  زین  و  تسا ... یکـالفا 

ناـج و رون  ناـن و  بآ و  هب  هک  میرگنب  قطاـن  ناویح  نیا  ناـسنا ، هب  اـهزاین  هریاد  رد  ناـس  نیمه  رب  نینچمه  تسا ... رتنوزفا  رادـقم  هچ 
یلومعم و هوقلاب و  ناسنا  نیا  يالاب  رب  دراد و  زاـین  نراـقت و ... قشع و  نواـعت  مظن و  همهاـف  هفطاـع و  نوناـق و  لـقع و  نودرگ ، مجنا و 

تداعس ناریفس  هک  دناناربمایپ  يو  يالاب  رب  تسا و  لاعف  لقع  قالخا و  شناد و  شربهار  هک  تسا  میکح  درم  یعامتجا ، يداع  دوجوم 
داعم و بیغ و  هب  نامیا  نـالوسر  لـقع ، لـقع  لـقن و  لـضف  قـالخا و  شناد و  رب  نوزفا  دناینامـسآ و  يدمرـس  تمحر  ینیمز و  يدـبا 
« نیمز ، » لقث زکرم  کی  رب  همه  هک  اهزاین  میظع  هقلح  نیا  رد  رگنب  ... دـناقح لالجلاوذ  تحاس  قلطم و  یلاعت  سدـقم  هناتـسآ  هب  لوصو 

هقلح نالـصاو و  ضیف  دـهاش  شنیزگ و  عمج  عمـش  شنیرفآ و  هطـساو  هک  متاخ ، ربمایپ  زاـین  اـت  مصا  داـمج و  یئیـش  زاـین  میدرک  هیکت 
زا شیپ  هک  نـالقاع ، لـقع  نالـصاو و  ناـج  لـصا  نیا  دـمحم ، زج  یـسک  هچ  يرآ  تسا ؟ تواـفتم  نازیم  هچ  رب  تسا  نـالماک  طاـبترا 

مایپ هحفـص 74 ] یگتـسسگ [  ربارب  رد  دوب ، لد  لقع و  ربمایپ  دوب  لگ  بآ و  نایم  رد  رـشبلاوبا  مدآ  هک  هاـگ  نآ  قلخ -  یماـمت  شنیرفآ 
، رابطصا جنر و  همه  نآ  زین  راظتنا و  تیبرت و  لاس  لهچ  زا  سپ  ؟ دش دناوتیم  بارطـضا  مغ و  راچد  ناس  نیدب  ات  شلاصو  دعب  بهاو و 
، رهم هنماد  نیلوا  رد  نینچ  نیا  و  دـش ... فقوتم  همیرک  يهدـعو  نوزخم ، فاـطلا  شـشوج  نوـنکم و  نیازخ  ناـضیف  هناتـسآ  رد  تسرد 
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ار شهار  دومن و  هار  ار  وا  دیـسر و  رد  هک  یتیادـه  دوـب ، مدرم  تاـجن  ینامـسآ و  تیادـه  راـظتنا  رد  رگید  ناـمز  ره  زا  شیب  هک  یتـقو 
عفتنمان شومارف و  وا  عطقنم و  شوماخ و  یحو  اج  ناـمه  تسرد  درک ، صخـشم  ار  شداـهج  دـهج و  کـیدزن و  ار  شدـصقم  نشور و 

هتفهن همه  نیا  هتفگان و  رـس  نیا  رد  يزار  نامگیب  دوب ؟ هداد  خر  ياهثداح  عاطقنا و  نینچ  هنوگچ  دوب و  هدـش  نینچ  ارچ  ابجع  ... تشگ
وا دوب و  هدیشوج  رب  لالز  ياهمـشچ  هدیـشوخ ، کشخ و  يریوک  لد  زا  هاگان  هب  شربارب  هدمآ و  الاب  لامک  برق و  هلق  رب  هک  يدرم  . دوب

رون ششوج  ناهگان  هب  تفاییم ، زاب  نآ  رد  ار  دوخ  هرهچ  يافص  لازیال  هولج  هتـشگ و  مخ  ینامحر  راسهمـشچ  نآ  رب  ياهعرج  سپ  زا 
یماـمت کـنیا  و  دوب . هتـشگ  روجهم  ناـهنپ و  رود ، وـحم و  شخبیگدـنز  ییانـشور  نآ  هاـگان  هب  ادرد ... دوـب ... هدـید  هتـسب  دوـخ  رب  ار 

نآ خساپ  هب  وا  دوب و  هتساخرب  ییادص  دوب ... تمالم  تملظ و  هناملاظ  توکس  ءازهتسا و  هچورق  نادند  یشوماخ و  نوکـس و  شنوماریپ 
دعولا و قداص  ییادص  دناوخب ، ادص  نآ  رهظم  همـشچرس و  هب  ار  نایناهج  یمامت  تساوخیم  نآ ، هنارکـش  هب  دوب و  هدـنکفا  رد  ییالص 

دنداد دیون  رگشیاشخب  راس  همشچ  نآ  لالز  هب  ار  يو  هنـشت  ناج  هک  کنیا  هحفـص 75 ] دوبن [ . نآ  رد  يداعیم  فلخ  نیرتمک  هک  میرک 
هاگان شايدـنمهقاف  یگهاریب و  یگدـنامرد و  زاین و  تدـش  ماگنه  هب  تسرد  تفای ، ار  نآ  زا  ياهعرج  تبوذـع  ییاراوگ و  شیاهبل  و 

يارحـص نیا  رد  وا  يورهبور  دش و  دیدپان  رظن  زا  تشگ ، ناهنپ  تایح  روخـشبآ  دـش . هتـسب  كرابتم  تانق  نآ  رهظم  داد و  خر  یفوسک 
هتخیرگ تایح  يزبسرـس و  ياسآ  زاجعا  نیمزرـس  نوگتشهب ، يهحاو  دوب . هدرتسگ  نماد  نیزورید  ریوک  درکیم  راک  مشچ  اـت  ملظم ،

، یلع دندوب . ناراب  رظتنم  هدزلوات  ياهبل  اب  نادـنمدرد  حاورا  دوب . یخلت  یگنـشت و  يرامیب و  همه  يو  نوماریپ  و  دوب . هدـش  بیغ  دوب .
تـسا یلاثم  ضیف  نیا  هطـساو  هک  وا  ناج  دندوب و  هتـشادرب  اعد  هب  اهتسد  شیوخ  ناج  توهرب  رد  دندوب و  هداتـسیا  يو  رانک  هجیدـخ 

نماد رب  رـس  ؟ درک دـیاب  هچ  هآ ... . دوـب هتفرگ  مشخ  وا  رب  هـتفگ و  كرت  ار  وا  وا ، يادـخ  اـیآ  ... دوـب رورـس  روـن و  غـالبا  زا  مورحم  کـنیا 
، نت هس  ود  نیا  زج  درکیم . راب  هتخاـبكاپ  هتخاـسدوخ و  نز  شود  رب  ار  شیاـهدرد  مغ و  راـب  زا  یمین  تسیرگ ... راز  داـهن و  هجیدـخ 

ناج دنچ  ینت  زین  شبوبحم و  هدناوخرـسپ  دیز ، رگرامیت و  نز  دوب و  هتفرگ  رب  رد  زین  وا  رد  هناخ  ساره  هک  هدزتشحو  موصعم ، ياهچب 
ییادص دنتشذگ و  اهزور  هحفص 76 ] [ . ] 14 . ] تشادن یهاگتـسد  هاگهانپ و  یهانپیب ، ناهج  نیا  یمامت  رد  هاگآ ، نشور  انـشآ ، درد 
دوجـس رد  سیبقوبا  هوک  يالاب  رب  زور  کی  تفرگ . یـشوماخ  یحو  زور ، لهچ  زور ... لهچ  ات  دـناهتفگ  دـیمدن . یحو  يهعیلط  دـماین و 
يالاب رب  تسار  هدمآ و  الاب  دیـشروخ  دندوب . هدنکارپ  رهـش  نایاپراهچ  اهرتش و  همر  تسدرود  رد  تشادرب . رـس  شیوخ  دـتمم  ینورد و 

ریفن و هب  وزرآ  هودنا و  زا  شنورد  تسیرگن و  نامسآ  ماف  یلین  یبآ  رب  دوب . هتشذگن  نآ  يهعیلط  زا  یتعاس  زونه  اما  تفاتیم ، قرـش  قفا 
كاخ رب  هنوگ  هدز ، دوخ  تبیـصم  هرفـس  رب  وناز  دوب  هدـنکفا  ورف  هنیـس  رب  رـس  هک  نانچمه  و  تخیر ... ورف  کشا  بالیـس  دـمآرد . هلان 

رـس زاین  ياعد  شیوخ  ناج  قمع  زا  دـمآرد و  ناـغف  هب  يراز  هب  دورـس . هحون  دوخ  متاـم  گـنهآ  هب  درب و  هوکـش  گنـس  لد  رب  هداـهن ،
زیگنابعر درد  نآ  درد ، دیود ... ورف  شنت  یمامت  رد  يدرد  هاگان  . ییانشآ یئانـشور و  موادت  سامتلا  و  رهم ... بلط  تمحر ، ياعد  . داد

تارطق امرس  نیرتتخس  رد  دروآیم و  رد  هزرل  هبار  شدنب  دنب  هک  یحو  ياسرفناوت  درد  دوعسم ... ربکا  لقث  راشف  دوعوم ، هحفص 77 ] ] 
هب دـنگوس  [ 15 : ] یحـضلاو . دـیرابیم ورف  وا  رب  ار  لـصو  یناـمحر  تاـیآ  .و  دوـب شیورهـبور  هتـشرف  . درکیم ناور  شاهنوـگ  زا  ار  قرع 

هتفرگن مشخ  وت  رب  هتفگن و  كرت  ار  وت  وت ، يادخ  هک  یتسار  هب  . دبای شمار  نوکس و  هک  هاگ  نآ  بش  یگریت  هب  دنگوس  . زور ییانـشور 
ایآ . يوش دنـسرخ  هک  دنک  اطع  ترامـشیب  نادنچ  وت  يادخ  هک  دـشاب  دوز  .و  تسا رتهب  ایند  نیا  زا  وت  يارب  ترخآ  هک  ار  یتسار  .و  تسا
رهق یمیتی  ربزگره  سپ  ؟ دیـشخبن تیانغ  يدوبن و  يدنمزاین  ؟و  درکن تتیاده  يدوبن و  ياهتـشگمگ  ؟و  دادن هانپ  تیادخ  يدوبن و  یمیتی 

وا ناج  رب  رابگر  شزیر  ناسب  تایآ  نیا  ... رآ زاب  و  رادهزات ، يوگ ، رکـش  هراومه  ار  تراـگدرورپ  تمعن  .و  نارم دوخ  زا  ار  يریقف  ونکم 
رطعم دوخ  بیط  رطع و  زا  ار  وا  ناج  بیغ ، هنازخ  زا  دیزویم و  ابص  نوچ  هک  یتاملک  شخب ... تاجن  كانبات و  تاملک  تفرگ . ندیراب 

یتشآ و تاملک  نیا  لصاح  : دوب راکـشآ  زین  میظع  رادشه  کی  گرزب ، دادـخر  کی  نایم  نیرد  اما  هحفص 78 ] درکیم [ . رابهفوکش  و 
تیاعر بوجو  دادیم ، ار  گرزب  ناوضر  هدژم  داـعم و  هدـعو  نیلوا  هک  تاـملک  نیا  تفوکیم ، بلق  رب  عطقم  یتابرـض  ناـنوچ  هک  رهم 
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لـصو شوخ  ناراگزور  هب  لصف  رابدرد  نارود  سپ  زا  هک  دوخ ، مالک  تیدـج  یمامت  اب  دـمحم  يادـخ  دوب . ناـنآ  هب  نتخادرپ  مدرم و 
، نادنمهقاف ناگدنامرد ، ناگدشمگ ، نادنمزاین ، شیوخ ؛ قلخ  هرابرد  ار  وا  تیعطق  تیاهن  رد  هدـننازیگنارب و  يرادـشه  اب  دوب ، هدـیماجنا 
ار وت  وت ، يادخ  هکیحو  لوزن  مد  هدیپس  رهم و  زور  ییانـشور  هب  دنگوس  ... درکیم شرافـس  اهسردادیب  اهسکیب و  اههراچیب ، نامیتی ،

یگتـسجخ يدنـسرخ ، شیاشخب و  همه  تایناهج  نیا  یگدنز  هک  داب  وت  رب  هدژم  زین  .و  تفرگن مشخ  وت  رب  زگره  تشادن و  رود  رظن  زا 
هب ار  ام  مدرم  ار  ام  قلخ  ام ، گرزب  ربماـیپ  يا  همه  نیا  اـب  . تسا نیرخآ  تمارک  نیرترب و  ریخ  تايورخا  تاـیح  اـما  . تسا يدـنمجرا  و 
هب میظع  تاملک  نیا  تبیه  زا  ربمایپ  ... نم مدرم  نم . مدرم  یمدرم . يارب  نم  تمحر  هطساو  وت  اریز  ... ار مدرم  ار . مدرم  . شاب هتـشاد  رطاخ 

هدرک نینچ  يو  اب  نامحر  يادخ  یتسار  هب  .و  دوب وا  هتشذگ  رد  هدنیآ  ریوصت  یتسه و  يانعم  ریـسفت  هک  دوبن  هملک »  » نانیا داتفا . رد  هزرل 
رد دوخ  میقتـسم  تیاـمح  رد  رداـم  ردـپ و  شوغآ  زا  ار  وا  ادـخ  و  دوب . دـنمهلئاع  هدـناماو و  سکیب و  میتـی و  وا  يراـگزور  يرآ  ... دوب
رد هنوگ  نیدـب  . دوب هدوشخب  انعم  نوزفا  زور  تمارک  هداد و  انغ  هانپ و  شیوخ  شزرمآ  تمحر و  و  هحفص 79 ] بدا [  هرتسگ  رد  هدروآ 
وت فدص  هب  تانئاک  تمظع  تعسو و  هب  یفاشکنا  ایآ  یتسه  ياتکی  رد  يا  : دوب هتفرگ  رد  وا  اب  یناهن  ییوگ  تفگ و  تایآ ، نطب  یمامت 

ییانشور تیاده و  هرتسگ  هب  ترون  هب  ار  نایمدآ  تمحر و  هب  وت  هطـساو  هب  ار  یتسه  و  مدرواین ؟ مهارف  وت  هلبق  درگ  ار  نایناهج  مدادن و 
ناسب ار  هجیدخ  دنمهقاف و  ...؟ متشاذگ او  تدوخ  هب  یمد  مدرکن و  يریگتسد  تسفن  یهارمگ  زا  ار  وت  ایآ  ؟ مدوشخبن وت  رب  نآرق  مدربن و 
میرک شیاشخب  میظع و  قلخ  قلخ و  حوتف ، ياخـس  حور ، يانغ  ناج ، تراـهط  بلق ، تحامـس  وت  هب  اـیآ  . مدوشخبن وت  هب  راشرـس  یجنگ 

گربیب یخلت  سک  ره  زا  رتهب  وت  کنیا  . یتفایرد ار  نتشاد  هانپ  ناج  انغ و  شمار  يدیشچ و  ار  ملع  تیاده و  لصو و  هزم  اربمایپ  . مدادن
رد هک  وت  . ياهدیـشچ ار  یـسکیب  رجز  ياهدیـشک و  ار  یمیتی  درد  هک  نآ  وت  يا  . ینادیم ار  يرامیب  درد  يرادان و  هودـنا  هقاف و  يراب ، و 
زا ار  نازیچیب  نامورحم و  ياهتفایرد ، ار  زاین  درد  هک  يا  ... یتسیک ییاجک و  هک  رگنب  . یتسیز اهنت  ناگناگیب  نایم  رد  هناگیب  توهرب  نیا 

شیوخ زا  نامرح  قارف و  یگناگیب ، هودنا  هب  ار  تتما  هحفـص 80 ] یتفایرد [ . ار  قارف  هودنا  و  یگناگیب ، یخلت  ترارم و  ... نارم دوخ  رد 
نادـنمزاین و ناـگراچیب ، نم ، مدرم  سرداـیرفیتشگن  زاـب  زیربـل  نـماد  زیراـطع و  تـسد  اـب  زج  اـم  هاـگرد  زا  زگره  هـک  يا  . نـکم راـچد 

هداوناخ یمارگ  ياضعا  ناـهج  قلخ  مدرم و  یماـمت  ناـنیا و  هکنارم  دوخ  زا  ار  يریقف  .و  نکم رهق  یمیتی  رب  زگره  . شاـب نم  ناـهاوخداد 
دنمزاین ملاعباتفآ  بآ و  يوربآ  يابآ  بآ  يا  ناه  . روآزاب يوگزاب و  مناگدنب  مدرم و  رب  ارم  تمحر  تمعن و  هتـسویپ  سپ  [ . 16 . ] دنانم

مان هب  ونک  باریس  نم  ماج  هب  ار  ملاع  همه  سپدربیم  هانپ  وت  هرهچ  بات  بآ و  هبدوخ  ياهیتشلپ  زا  ملاع  همهتست  هنـشت  مدآ  ملاعتـست و 
زارف نیا  دیـشوجیم و  يو  رینم  ریمـض  رد  نآرق  تاملک  دیـشیدنایم و  دوخ  رد  دـمحم  ... نک بایرهوگ  نک و  باشوخ  نک ، كاپ  نم ،

هحفص 81 ] درکیم [ . رابرپ  راشرس و  ار  شنورد  زاونتما ، زاونحور 

رهم يهرهچ 

لالج هولج  يا  يرادن . غیرد  نیرتمک  ناور ، ناج و  رب  تمکح  شزیر  رد  هک  بهاو  تسد  يا  هتـسجخ . میرک و  يالـص  يا  وت  رب  مالس 
مغ و رگید  هن  تسین و  یهودـنا  . ناـفراع ياـهلد  ناـمرآ  تیاـغ  اـهبلق و  یگدوسآ  يا  . نم دـنمتزع  راـگدرورپ  ياـتمهیب  كراـبتم و 

مـشیوخ زا  ریگم و  مشخ  نم  رب  تسا . نم  نامرآ  وت  ياضر  دوب . مهاوخ  وت  اب  مرادـن . كاب  زیچ  چـیه  زا  ینم  اب  وت  هک  مد  نآ  اـت  ... یعزف
رب ار  همه  نآ  یمامت  ات  ییاشخبب  نم  رب  ردق  نآ  هک  كرابتم  زور  نآ  هتـسجخ  میظع ... وت  ياطع  تسا و  قح  وت  هدـعو  نکم . بیـصنیب 

هدـننیرفآ يا  . داـب كراـبتم  ملد  رب  وت  تمحر  هدـئام  شرتـسگ  ماـجنایب ... زاـغآیب و  هناـگی  رون  يا  مدرگ ... دنـسرخ  مشخبب و  وت  مدرم 
وت ياهجنگ  ءالآ و  زا  . دـناوخ مهاوخ  وت  هب  ار  مدرم  یتشاد ، منومنهر  ناهج ، نآ  ناهج و  نیا  ریخ  متمارک ، ریخ و  همه  نیا  رب  هک  گرزب 

مهاوخ وت  يوس  هب  دـناوخ ، مهاوخ  وت  ترـضح  هاگراب  هب  ار  ناگدـشمگ  نایریجنز و  نارابنارگ ، ناگنـسرگ و  تفگ ... مهاوخ  ناـشیارب 
ار یتیگ  راطقا  و  دز . رب  رـس  دیما  مدهدیپس  بش ، نکاس  طیحم  رعق  زا  تشذـگ و  یـشوماخ  نارود  ... دـنار مهاوخ  وت  ناتـسآ  رب  دـناشک و 
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تعلخ تسود ، هناتـسآ  رب  . دراد ساپـس  كاخ  رب  یناشیپ  هداتـسیا و  شمار  اضر و  هلق  رد  دمحم  ... تشون رد  مادـم  تمحر  ماع و  يالص 
هحفـص دوب [ . وا  راظتنا  رد  نیا  زا  رترب  يزیچ  زاب  دـنداد و  وا  هب  ار  همه  نیا  . تسا هتفاـی  یلزیمل  تزع  یلزا و  برق  لوصو  تکوش  لوبق ،

زور ره  دـش . هدوشگ  نایناهج  یمامت  رب  نیمز  اهنامـسآ و  نیازخ  . دیـسر ارف  مدرم  یمامت  يارب  ماع  غیردیب و  تمحر  نآ  سپـس  و  [ 82
رب اهنامـسآ ، توکلم  راب  جنپ  زور  ره  ... تخیریم ورف  وا  تما  وا و  نماد  رب و  رد  شرع  نیازخ  زا  یجنگ  نیرب ، یجنگ  راثن  تبون ، جـنپ 
زور لهچ  زا  سپ  هک  دـمحم  يادـخ  دیـسریم . كالفا  رب  كاـخ  زا  یمدآ  و  دـشیم ... هدوشگ  یگدـنب  ناـیکاخ  یگدـنز و  ناـیریجنز 

غیردیب و ار  یجنگ  کنیا  دوب ، هداد  نامرف  ناشیا  يریگتسد  هب  ار  شربمایپ  دوب و  هتفگ  نخـس  مدرم  تیاعر  تبحم و  بوجو  زا  توکس 
... دوشخبیم دوخ  دنمزاین  قلخ  مدرم و  رب  وا ، هطساویب 

زامن ناغمرا 

هاـگداعیم يوـس  هب  دـنتفگیم ، بلاـطیبا  بعـش  نآ  هب  دوـب و  نایـشیرق  بلغا  نکـسم  هک  ياهرد  هکم ، تمـسق  نـیرخآ  زا  ربماـیپ  يزور 
قیمع . دناهتفرگ ورف  ییاههوک  فارطا  زا  ار  مرح  دراد و  رارق  ياهرد  رتسب  رد  رهش  . دمآیم رب  رهـش  ياههوک  يالاب  رب  شیوخ ، یگـشیمه 

ناهایگ رطع  دیـشک و  سفن  ناوتیم  هک  اج  نآ  دوخ ، یگـشیمه  ناکم  يالاب  رب  دـیدرون و  رد  اـهنابایب  يهریت  ياـهرازگیر  بوص  هب  ار 
رد تشاذگ و  رـس  تشپ  ار  بارـش  شوخان  يوب  رد  هتـشغآ  خرک و  هدزباوخ ، رهـش  دمآ . الاب  تفرگ  شیوخ  نورد  رد  ار  هوک  ینامـسآ 

هکم و نوریب  کنیا  دورسیم . ساپس  ياههمغن  نورد ، لیدبیب  قارشا  نیا  زا  هتفکش  شناج  دمآرد . شدرگ  هب  شیوخ  يولع  هاگشدرگ 
زا باتـش  هب  دندیرپیم و  نوریب  گنراگنر  [ 17  ] ياههساپلچ نآ  دوبک  ياهگنـس  نایم  زا  هک  ار  بیـشنرپ  ياههرد  دوب . اههوک  يالاب  رب 

شقن نیمز  رب  نانآ  رگباتش  تکرح  یپ  رد  نیرز  كاخ  زا  يرابغ  دیدرون . رد  دنتخیرگیم  ییوس  هب  یگنس  هحفص 83 ] هتخت [  ره  تشپ 
قفا رد  زیت  یطورخم  هلق  نانوچ  يو  لصو  هناخ  ءارح ، . تفریم شیوخ  يدزیا  ياهنت  رکفت و  دبعم  سدـقم ، هاگتلزع  يوس  هب  . تسبیم

ناسلب ياههتوب  درک . یط  دوب  هتـسر  یکم  ناسلب  شیوس  نآ  وس و  نیرب  هک  ار  چیپرام  ياههار  هکیراب  تسا . هدـیمرآ  هکم  یقرـش  لامش 
رطعم نـغور  نآ  زا  هـک  هتوـب  نـیا  تـهکن  دـندوب . هـتخیر  ورف  روـگنا  ياـههشوخ  نوـچمه  ناشدـیپس  ياههفوکـش  دـندوب و  هدرک  لـگ 

كانبات ییانشور  رد  ناشیلقیص  مکحم و  ياهجنهن  زبس و  رپ  هس  رادبآ  ياهگرب  دوب . هدنکآ  رب  دوخ  رطع  زا  ار  اضف  یمامت  دنتفرگیم 
شوماـخ و ياـضف  دـنزیم ... یهایـس  هب  يدوـبک  تدـش  زا  هـک  دوـبک  ناتـسگیر  نـتم  رد  ءارح  ریبـث و  ناتـسهوک  ود  کـنآ  . دزیم قرب 
رد یمره  نانوچ  ریبث  دـنک . نابرق  تساوخ  نآ  رب  ار  لیعامـسا  شدـنزرف  میهاربا ، شیپ ، یناراگزور  هک  ناتـسهوک  ناـمه  ریبث  هلغلغرپ ...
اج نآ  اج و  نیا  اهنآ  هنهپ  رب  هک  راومه  مرن و  ياهرتسب  زیت و  دنت و  ياهخالگنس  تسا . هتفرگ  الاب  رس  هداتسیا و  نامسآ  نوگهزوریف  نتم 

دروخیم مشچ  هب  زیر  گنر  درز  ياههتوبلگ  كاخ ، حطـس  یمامت  رب  اج  نآ  اج و  نیا  دناهدونغ و  نآ  هنماد  رب  هدییور  رب  هایگ  ياههتوب 
همـسجم ناـنوچ  دراد . تفگـش  یلیامـش  رود  زا  هوک  نیا  تسوا . يور  شیپ  ءارح  . دـنیامنیم ار  میـسن  رد  لاـب  نیرز  تارـشح  زاورپ  هک 

كانبات فاص و  نامسآ  . دربیم شنرک  ار  يزیچ  شیوخ  عوکر  رد  هدرک و  مخ  رس  هک  دیامنیم  میظع  تخـس  يدوجوم  گرزب ، يدرم 
هتخیر كاخ  رب  نآ  زا  دنچ  ییاههناد  هک  ياهتوب  هرانک  رد  دننیـشنیم و  هحفـص 84 ] نیمز [  رب  یهوک  نارتوبک  هاگهگ  تسا . شکلد  و 
راومه تشد  رب  اج  نآ  زا  دـیآیم و  رب  هوک  يالاب  رب  هتـسهآ  هتـسهآ  دـنیاشگیم ... لاب  نامـسآ  مافلین  نتم  رب  زاب  دـننیچیم و  رب  ياهناد 
رادراخ ياههتوب  نآ  اب  زیگنارطع - ناسلب  هتوب  رب  هوالع  نآ  ياجهباج  هک  گنراگنر  مرن و  نیمز  تسا . ییاـغوغ  ریز  نآ  . درگنیم نییاـپ 

ياههفوکـش قرغ  زبس  باداـش و  ياـهگرب  اـب  مرگ  قطاـنم  رگید  ناـهایگ  دـنامیم ، ییاـیرد  ياـهناجرم  هب  رود  زا  هک  نوگ  هراوگنس 
رد نییاپ  نآ  درگنیم . ار  جوم  رپ  يایرد  نیا  بیارغ  جوا ، نآ  زا  هداتسیا و  دوخ  يانشآ  هوک  ریگداب و  هلق  رب  . دناهتسشن لگ  هب  دنادیپس و 

شیور نیا  . دـنربیم ار  دوخ  هرهب  زیچ  همه  تعیبط  جاوم  ناشورخ و  دور  نیرد  دـنرچیم و  اههمر  تسدرود  ياههداج  اـهنوماه و  رتسب 
رد ار  نآ  زا  رترب  دـباییم ، ـالاو  اـبیز و  گرزب ، ناـهج  نیرد  ار  هچ  ره  . تسوا ربارب  ياهنیآ  نوچمه  ناتـسگنس ، نیرب  باداـش  گرتـس و 
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رب هاگره  هک  دوب  هوک  هلق  نیا  نوماه  رد  اج  نیمه  . تسوا رگـشیاتس  وا و  زا  تانئاک  یمامت  دباییم . رد  هنیع  هب  دوخ  ناج  دـننامیب  میلاقا 
حـضاو نـشور و  حیـصف ، يادـص  هـب  دـندرکیم و  مالـس  وا  رب  هـک  نآ  رگم  درکیمن  روـبع  یهاـیگ  گنـس و  چـیه  زا  تشذـگیم ، نآ 

نامه شناد  كرد و  تابن و  دامج و  شنرک  زج  تسیرگنیم ، فارطا  هب  ادص  بلط  رد  نوچ  .و  ییادخ ربمایپ  هک  وت  رب  مالـس  : دنتفگیم
زاین هاگجرفت  یگشیمه ، حطـسم  هفـص  رب  ار  دوخ  یحو ، ریگداب  هلق  رب  اج  نآ  هحفـص 85 ] دیدیمن [ . دوخ  ربارب  ار  يزیچ  هایگ  گنس و 
سپ زا  روانش ، ياهریزج  نانوچ  هکم  تسدرود  شوماخ و  رهش  الاب  نآ  زا  دوب و  کیدزن  تخس  نامسآ  هبق  هک  اج  نآ  تفاییم . شیوخ 

ياههلق هاتوک و  دنلب و  ياههوک  هتـشر  زاجح و  گنراگنر  نابایب  دنکیم  راک  مشچ  ات  قفا  دادـتما  رد  دـشیم . هدـید  نیدـیراورم  يرابغ 
ياههنر شـشوج  زا  یتسه  . تفای شیوخ  نورد  رد  ار  انـشآ  عیجرت  نآ  زاـب  کـنیا  . دوشیم هدـید  گـنر  ییاـبرهک  ياـهنوماه  یگنس و 

روضح . دادیم تراشب  ار  هتـشرف  یکیدزن  تفاتیم و  وا  نطاب  نوردـنا  رد  کنیا  مه  یحو  وترپ  يرآ  . دوب هدـمآ  رد  اون  روش و  هب  تمحر 
رپ زاوآ  کنآ  . درکیم یلتمم  رپ و  ار  شفارطا  طیحم  نآ ، لوزن  یناحور  یتوربج و  تیفیک  دـمآیم ، ورف  هک  یتقو  درکیم . سح  ار  نآ 

قداص و ناقشاع  تبحصمه  فراع ، فقاو و  ياهناج  روآماهلا  نیا  لیئربج  دوب . وا  ربارب  یحو  کیپ  هدشلد و  هتشرف  سپس  و  لیئربج ...
رپ لاـب و  رازه  اـب  هک  شدوـب  هدـید  یحو ، نیلوا  بش  رد  هـک  نآ  یـسیع . یـسوم و  مـیهاربا و  مدآ و  بحاـصم  زارمه . قـیفر و  قاتـشم .

، دوب هتفرگ  ورف  ار  ملاع  برغ  قرش و  شاینویامه ، ياهلابهـش  زا  کیره  دوب و  هدرک  رپ  ار  قافآ  همه  لامج ، هولج  یمامت  هب  ینامـسآ ،
، كانبات لقع  يولع ، هتـشرف  نیا  ردقچ  . دوب هدـید  راشرـس  هدـنکآ و  وا  لامج  رون  ییابیز و  هولج  ؤلألت  وا و  زا  دوب  هتـسیرگن  ار  اج  ره  و 

تـسود دوب  تدوـم  تبحم و  عوـشخ ، تردـق ، بدا ، ضحم ، ییاـبیز  لاـمج ، لاـمک  عماـج  هک  ار  ناـبرهم  يافـصرپ  حور  یحو و  نیما 
شورـس لیئربج ، منم  : دوب هتفگ  وا  هب  و  [ . 18 . ] دوب هداتـسیا  تماق  یمامت  هب  هحفص 86 ] نامـسآ [  رد  راب ، لوا  هک  یبورک  نآ  تشادیم .

طبهم يا  وت  رب  مالـستلاسر  هاگیاج  يا  وت  رب  مالـس  : تفرگ ندـناوخ  وا  رب  نینچ  نیمالا  حور  کنیا  ... ادـخ ربمایپ  دـمحم ، ییوت  و  یحو ...
یلعا و لثم  تما ، يالوم  تمارک ، هشیر  يا  دوج ، هرجش  يا  وت  رب  مالـسشناد  نابهنیجنگ  يا  وت  رب  مالـستمحر  هنیزخ  يا  وت  رب  مالـسیحو 

غارچ مرک ، هدیزگرب  هلا ، نیما  تمکح ، ژد  نامیا ، رهش  درخ ، نکر  هتشرف ، یبرم  یمدآ ، ملعم  یکین ، نوتس  شنیب ، عمـش  شنیرفآ ، هدبز 
داد و خساپ  رترب  یتیحت  اب  ار  شیانث  ربمایپ  ... قح رـس  ظفاح  ادخ و  تجح  ریخ ، توعد  ناربمایپ ، ثراو  تما ، هانپ  تیادـه ، هناش  كانبات ،

دوخ هنـشاپ  اب  هتـشادرب  یماگ  داتـسیا و  هتـشرف  درک . شیاشامت  دش و  کیدزن  ربمایپ  تفر . ییوس  هب  تفرگ و  یـشوماخ  هتـشرف  هک  دـید 
نتفر کیراب  نازغل و  هدیشوج ، رب  گنس  لد  زا  تشگ و  ناور  كاخ  رب  یلألتم  هدنزغل و  ياهمشچ  مدنامه  دز . نیمز  رب  راومه  هتسهآ و 
سپس تخادرپ . دوخ  هرهچ  يوش  تسش و  هب  تفرگرب و  بآ  یتشم  تسشن و  نیمز  رب  هتـشرف  تسیرگنیم . ربمایپ  هحفص 87 ] تفرگ [ .
نتفرگ وـضو  وا  هب  ناـس  نیدـب  پچ و ... تسار و  ياـپ  سپـس  درک و  ریهطت  ار  پچ  تـسد  هاـگ  نآ  تـخیر و  تـسار  تـسد  رب  ار  بآ 
برقت یکیدزن و  يارب  ریهطت  داد . ماجنا  شتخومآیم  لیئربج  هک  ار  راک  نامه  دز و  وناز  ربمایپ  درک . وا  هب  ياهراشا  هتـشرف  تخومآیم .

میلک هاگرد  روط  ياسوم  كاپ  يهلبق  ماش ، راید  هب  ور  سدـقملا ، تیب  بناج  رب  تسار  تساخرب و  وضو  زا  سپ  لیئربج  دوبعم . هب  رتشیب 
زا هک  غیردیب  كرابتم و  جـنگ  نآ  دوب  نیا  يرآ  . داد نامرف  زامن  هب  زین  ار  دـمحم  تخادرپ و  زامن  هب  هداتـسیا  میظع  هللا  ۀـملک  ياـسیع  و 
وا رمع  ناغمرا  نیرتهب  زاـمن  نیا  . دـندوب هدیـشخب  وا  هب  یحـضلاو » ، » نآرق يهروس  نیموس  لوزن  زا  سپ  دوب و  هدـمآ  یـشرع  نیازخ  جرد 
ود تبحم  قشع و  زا  ياهنومن  هک  هبناج  ود  تبهوم  نیلوا  یحو ، زا  سپ  شتخومآ ... هتـشرف  هک  يراوگرزب  اـشگهار و  تاـملک  هچ  دوب .
نآ رد  تفگیم و  نخـس  ادـخ  اب  یمدآ  دوب . زامن  نیمه  دومنیم  ار  یتسه  ياـتمهیب  دوبعم  ناـیناهج و  راـگدرورپ  اـب  فیاـضم  هیوس و 

اب هدـنب  بل  زا  دوخ  هک  دوب  هداد  نانچ  ار  هملاکم  بیترت  تبحم  قشع و  هناگی  هاشداپ  ینعی  دادیم . خـساپ  وا  هب  ادـخ  لاـح  نیع  دـحاو و 
هک تاجن  يدنمدرخ و  نآ  ققحت  دوب  نیمه  زامن ... يرآ  ... تفگیم تمحر  کیبل  هدـنب  نخـس  هب  شیوخ  زا  تفگیم و  نخـس  شیوخ 

، ناقیا نامیا ، رایعم  ینعی  زامن  دوب . هداد  هدعو  یمدآ  هب  دـمح  يهروس  رد  ار ، هناگی  دوبعم  يوس  هب  ندرک  ور  كرـش و  رهاظم  زا  يرازیب 
، بیغ هب  نامیا  نید  هحفـص 88 ] دوب [ . لقع  تمکح و  قشع ، تداعـس و  نید  دوب ، هدش  رومأم  نآ  غالبا  هب  وا  هک  ینید  لکوت ... لقعت و 
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راطقا يهرتسگ  كاخ و  ياج  همه  تشاد ؛ هناگی  يدبعم  نید  نیا  رگید ... یناسفن  ياهتب  یمامت  یفارخ و  ياهتب  نتـسکش  دهـشم  رد 
هانپ وا  روضح  سدقم  تحاس  هب  دوخ  ياهزاین  مامت  زا  یمدآ  دنراد و  روضح  نت  ود  نآ  رد  هک  يدبعم  . دوب نآ  هاگهدجس  دبعم و  نیمز ،

چیهیب ادخ  یمدآ و  دیوجیم . یـصالخ  صالخا ، هب  یتسه ، رورـش  يهمه  زا  دنکیم و  ریخ  بلط  وا  صاخ  تمحر  هاگرد  زا  دربیم و 
رقف تفگـش ... تیاهنیب  ود  لباقت  دوب . هللا  هاگن  هاـنپ و  رظنم  رد  تخادرپیم ، زاـمن  هب  یمدآ  نوچ  .و  مه يورهبور  ربارب و  رد  ياهطـساو 

زا ار  شیوخ  ناج  تداعـس  بلط  ضحم  ياـنف  دوسیم . ضحم  ملع  ناتـسآ  رب  رـس  ضحم  لـهج  تخیوآیم و  ضحم  ياـنغ  رد  ضحم 
انغ و هب  همه  وا -  ياعد  زامن و  اب  دوب و  میقع  هابت و  دازیب و  سکیب و  هچ  دوخ  يادخ  رب  یمدآ  هک  ار  یتسار  . تساوخیم ضحم  ياقب 

هار دوب  همه  نآ  يهدوشگ  باـب  زاـمن  هک  دوعوم  ياـهتشهب  نآ  یماـمت  هب  قـح  تمحر  ییادـگ  رد  تشگیم و  لدـب  لاـمج  هوـکش و 
يدوجوم تخیوآیم و  وا  دوج  دوجو و  مکحم  نامـسیر  رد  یگدیـسوپ  دوپ  رات و  دوسیم و  بجاو  يهناتـسآ  رب  رـس  نکمم  تفاـییم .

داحتا دوجو و  تدحو  ناکما  ناکما ، زا  ياهزوح  رکفت و  زا  یتحاس  رد  رگا  یتسار  هب  دـشیم . ینادواج  ییابیز و  تداعـس و  همه  یناف ،
رکفت ياـعد  زاـین و  و  زاـمن ، دوبیم ، دوجولا  فرـص  یتـسه و  اـب  یگناـگی  ناوت  ار  یتـسین  تفریم و  قوشعم  قشاـع و  موـلعم ، ملاـع و 
یمدآ هب  ار  نآ  ادـخ  تشاد و  دوجو  نوک  ناهج  رد  هک  دوب  ینارگ  جـنگ  نآ  یماـمت  ضیوفت  نیا  دوب . نآ  یلاـثم  يهدـیدپ  نیرتانـشور 

. درکیم غالبا  تیرـشب  هب  ار  نآ  هک  دوب  يرازگمایپ  طـقف  تشگن و  هحفص 89 ] زین [  نآ  يهطساو  یتح  ربمایپ ، هک  یـششخب  دیـشخبیم .
هک رهاط  ياسآ  زاجعا  رهاظ و  يهمـشچ  نآ  زامن  اب  ... نایناهج یمامت  يارب  هک  وا  يارب  اهنت  هن  زامن ، رد  نامحر  يادخ  ياتمهیب  يهولج 

يهناگجنپ ياهزامن  لثم  :» دومرفیم نینچ  صوصخ  نیرد  يو  دوخ  اهدعب  دشیم . يراج  زین  شمدرم  وا و  نورد  رد  دروآ  دیدپ  لیئربج 
ریهطت دور و  ياهمـشچ  نورد  راب  جـنپ  زورهنابـش  هک  یـسک  تسا . يراج  يدرم  يهناخ  نوریب  هک  تسا  يراسهمـشچ  ناـنوچ  نم ، تما 

يوشوتسش رهطت و  رد  زامن  راسهمـشچ  لالز  تسا  ناس  نیمه  رب  »...؟ دنام دهاوخ  یکاپان  یگدولآ و  زا  يرثا  شناج  نت و  رب  ایآ  دنک ،
يهراغم رد  و  دتـسیایم ... یمدآ  هک  اج  نآ  ... یهاـگآدوخ ناـفرع و  يهنارک  تولخ  رب  ناقـشاع و  يارب  یهاـگداعیم  زاـمن  حاورا . نطاـب 

هاگیاج زا  رترب  يرقم  هب  دوب . هدیـسر  مرکا  ربمایپ  هک  دـسریم  میظع  یتاقیم  هب  دوجو  یلاـثم  يارح  نیا  شیوخ ، لد  فاـکتعا  ییاـهنت و 
راب جـنپ  يزور  زورهنابـش  شیاشخب ، تبحم و  يادـخ  اج  نآ  . دوب بلق  روضح  رد  قح  داعیم  ناـمیا و  لـها  جارعم  زاـمن  اریز  ناـیبورک ...

زادگ زوس و  زاین و  مهف  هک  یتسد  ره  هب  نابلاط ، ناقـشاع و  هب  دوشخبیم . نادـنمزاین  هب  ار  دوخ  یمامت  دوخ ، دادیم و  رد  لاصو  يالص 
نینچ هک  رگنب  و  تشارفایم . نامـسآ  يوس  هب  بلط  تسد  دوخ ، قشع  حور و  بلق و  يهبال  انغ و  یمامت  اب  تشاد و  سامتلا  نتـساوخ و 

یناغمرا ربمایپ  دـشیم . راثن  يو  تما  رب  یمامت  هب  هک  دوب  یحو  ترتف  یـشوماخ و  زا  سپ  یحو  يهتـشرف  روضح  نیلوا  ناـغمرا  یجنگ ،
زا یـشیاشخب  نینچ  داهنیم . ناگدـننک  هدجـس  كرات  رب  هک  یگدـنب  هحفـص 90 ] جاـت [  دوب . هدروآ  نادـباع  نارازگزاـمن و  يارب  میظع 

یلد نینچ  تسا ... هدیـسر  زامن  رد  بلق  روضح  صالخا و  لالز  رهظم  هب  هک  سک  نآ  اشوخ  دوب ... رترب  ساوح  كاردا  ساـیق و  دودـح 
هروس نیرد  هک  یتمحر  ياهیگژیو  یمامت  اب  دـمح  يهروس  نابرهم  يادـخ  تسا ... هتفایرد  ار  ياینامـسآ  نیازخ  نانچ  تفایرد  تیاهن 

لصاحیب و ناشرازتشک  ربیب ، ناشناج  هک  نانآ  ناماک  هنـشت  ریوک  رب  . تسا هدوشگ  وا  رب  ار  ضیف  راسهمـشچ  دشورفیم ، هولج  غیردیب 
يراج شیوخ  تمحر  ینامـسآ  قیحر  زا  كانبات  اهبنارگ ، كاپ ، يراسهمـشچ  دوب ، ادرف  راظتنا  رد  هتخوس و  لصاح  ناشدیما  ياههنارک 

هب ياهندـب  يا  ینیمز ... ياههودـنا  يایـسآ  رد  هتفوک  هتـشگ و  هحرق  ياهنت  يا  ناحورجم ، ناکاپان و  ناگنـشت و  یماـمت  يا  . دوب هدرک 
هک نم  تمحر  ناگیار  راسهمـشچ  نیا  يوس  هب  دییآ . ارف  هدـید  رازآ  ینامـسج  هورکم  دوجو  یتشلپ  زا  هتـشگ و  هدولآ  یگدـنز  تافاثک 

، نم يهناگی  يهناخ  هب  دییآ  ارف  دیوشب . ناتناج  نت و  زا  ار  اهكرچ  اهمخز و  اهدرد و  دناشن و  ورف  ار  ناتحور  یگنشت  راب  جنپ  زورهنابش 
رب وا و  رب  دمحم  يادخ  هک  دوب  هنوگ  نیدب  . منک ریهطت  ار  ناتیاهبلق  مهد و  وش  تسش و  ار  نایناهج  هک  نم  ناوضر  هضور  نم ، نما  ژد 

. دوب هدرک  بجاو  ار  زامن »  » ینعی ار  بآ » «، » ناقشاع نایوجریهطت و  ناگهتخوس ، ناگهنشت ،  » یمامت

رازگزامن نیلوا  درمناوج و  نیلوا 
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رازگزامن نیلوا  درمناوج و  نیلوا 

هتـشاد ینازرا  وا  رب  هک  یجنگ  هیامرـس  دوب ... هحفـص 91 ] رپ [  تسود  تبهوم  زا  شنماد  تفر . هناـخ  يوس  هب  ماـمت  یناـمداش  هب  ربماـیپ 
رد نت  ود  اج  نآ  تفاتـش . هناخ  يوس  هب  تعرـس  هب  تفاییم ... لماکت  دوزفایم و  هروس  ره  ینوزفا  لکوت و  ربص و  لمأت ، ره  اـب  دـندوب ،
رد دیسریم . ناشیا  هب  امیقتـسم  يو ، زا  سپ  ینامـسآ  هدئاع  هک  ضیف ... هدئام  هنـسرگ  هنـشت و  ناج  ود  یلع . هجیدخ و  دندوب . شراظتنا 
رد هک  هچنآ  دـمآ . دـهاوخ  هچ  ییانـشآ  مایپ  نیلوا  زا  سپ  دـش و  دـهاوخ  هچ  هک  دـنارظتنم  ود  ره  زور ، يولع  تاغوس  دروآهر و  راظتنا 

هداشگ نیبج  زیربل ، بلق  رپ ، ياهتسد  اب  ربمایپ  . تسین ناهنپ  افورپ  يانشآ  دوجوم  ود  نیا  تیبلا ، لها  زا  درذگیم ، ربمایپ  رب  هناخ  نوریب 
ود نآ  بایانعم  واکفرژ و  ناگدید  زا  يدابآ  جنگ  نآ  يرابنارگ  شنماد  رب  يداش و  مسبت  شاهرهچ  رد  تشگزاب . هناخ  هب  رگانث  یناج  و 

ار تسود  مایپ  دناوخ و  دوخ  هب  ار  یلع  هجیدخ و  دش و  مدقـشیپ  دوخ ، وا  اما  تسوا ... دارم  قفو  رب  عاضوا  هک  دنتفایرد  دـنامیمن . ناهنپ 
ناشمیلعت شدوب  هتخومآ  هتـشرف  هک  ناسنآ  مه  ار  زامن  تیفیک  دناوخ و  ناشیارب  ار  دـمح  يهروس  تایآ  یمامت  دومرف . توالت  ناشیارب 

لد و رب  تاملک  نیا  یفرگـش  ریثأت  هچ  هک  هو  دناوخیم . نانآ  رب  ربمایپ  هک  دوب  هروس  نیموس  نیا  دندرپس . شوگ  راوهتفیـش  ود  نآ  درک .
. تشاذـگ ناشنابل  رب  ار  زامن  تاملک  تخومآ و  ناشیوضو  دوخ  هک  دـندوب  یناسک  نیلوا  ود ، نآ  داهنیم . اج  هب  درمناوج  كرـسپ  ناج 

تـشپ رب  نت ، هس  نآ  زج  تشذگ و  اهزور  یپ  زا  اهزور  دنداتـسیا ... زامن  هب  و  دندرک ، ادتقا  وا  هب  اهتدم  هک  دـندوب  یناسک  اهنت  ود  نآ 
زامن تایآ  دمح و  يهروس  یحو ، میظع  تاملک  . داتـسیایمن زاین  زامن  هب  دندیتسرپیمن و  هنوگ  نیدـب  ار  كاپ  يادـخ  سک  چـیه  كاخ 

يهدنیاشخب دنوادخ  . تسار نایناهج  راگدرورپ  شیاتـس  دمحنابرهم و  يهدنیاشخب  دنوادخ  مان  هب  هحفـص 92 ] دشیم [ : زاغآ  نینچ  نیا 
ناشیدـب هک  نانآ  هار  هب  . نک تیادـه  تسار  هار  هب  ار  ام  . مییوجیم يرای  وت  زا  میتسرپیم و  ارت  . زیخاتـسر زور  بحاص  هاـشداپ و  . ناـبرهم

ياهرواحم زکرمت  هشیدـنا ، زا  تفگـش  ياهعومجم  زامن  یتسار  هب  . ناهارمگ هن  يدرک و  بضغ  ناـشیا  رب  هک  ناـنآ  هن  يدیـشخب ، تمعن 
رکف هب  لمع  هشیدنا و  دوخ . لامک  يوس  رد  شیوخ و  رد  یشنیرفآ  دوب . ینامسج  ياضعا  هب  لاعفنا  لعف و  ینعی  لمع  روضح و  ینورد ،

نیرتعماـج و دوب ، میظع  يزمر  زا  يدومن  نآ  تکرح  ره  تشاد و  صاـخ  یبادآ  هک  تاـکرح  نیـشنلد  يهعوـمجم  . حراوـج ناـکرا و  و 
داـی ربکـالا ،» هللا  رکذ   » يهیاـمنارگ ماـن  هب  زاـمن  زا  نآرق  اهدـعب  حور ... ناـج و  تیبرت  نیرتمیرک  تـسود و  هـب  برقت  يهلیـسو  نـیرترب 

گناب ناذا  دـشیم و  عورـش  هماقا  ناذا و  اب  زامن  دوب . هدرک  ریبعت  تسادـخ  رکذ  هک  راک  نیرترب  رتالاو ، یترابع  هب  اـی  نیرب و  راـگدرورپ 
نالعا انعم  مامت  هب  قلطم ، تمظع  انغ و  لالج ، ربارب  رد  ار  شیوخ  رقف  يزیچان و  روضح  دوب . ندناوخ  ار  تسود  دـنلب  يادـص  هب  ندز و 

یتانراقم تامدقم و  اب  هک  هعومجم  نیا  دوب . نتشاد  ار  وا  تمارک  سدق و  ناتسآ  رد  فرشت  ندومن و  مرک  هاشداپ  هب  ار  دوخ  دوب . ندرک 
نآ ناشدوب و  هتخومآ  هحفـص 93 ] ار [  مارحالا  ةریبکت  تین  زا  سپ  دوب . شیوخ  نورد  رد  رفـس  كولـس و  جح ، یعون  تفرگیم  ماجنا 

، تئارق مایق ، هاگ  نآ  دنتشاذگیم . نادب  اپ  وا  تاقیم  دیما  هب  مان و  هب  ادخ ، يارب  هک  تسا  يایهاگآ  سدقم  ضرا  راوج  رد  ندش  مرحم 
عوکر و ناشنیرتعیفر  نیرتهب و  تشاد . دوخ  رد  ییاهزمر  زار و  هچ  تاکرح  نیا  زا  مادک  ره  دوب و  مالس  دهشت و  تونق ، دوجس ، عوکر ،
رد يايدنلب  چیه  تسین و  دوجـس  يدنلب  هب  یتسه  میظع  ناهج  رد  ياهلق  چیه  اریز  دوب ... دوجـس  عوکر ، زا  رتهب  تسا و  دوجـس  تونق و 
نت نآ  تانق  رد  دوشیم و  کیدزن  تمحر  يهمـشچ  رهظم  هب  یمدآ  هک  تساج  نآ  تسا . هدـماین  دـیدپ  ییـالاو  نیدـب  تاـنئاک  یماـمت 

اب وگوتفگ  عون  تبحـص و  تلاح  نیرتکیدزن  دوجـس  يرآ ... دـیوپیم . تمارک  ياهجـنگ  نطاب  رد  نطاب  ياـهانفرژ  رد  و  دـیوشیم ،
دنک دوجس  هک  يرـس  تفگ : نینچ  دوجـس  صوصخ  رد  ربمایپ  اهدعب  تسا ... بوبحم  هاگرد  رب  هناقـشاع  ندز  هقلح  نیرتشوخ  دوبعم و 
...؟ دننکیم هچ  دننکیم ؟ هچ  نت  هس  نیا  اتفگـش ! . دندناوخیم زامن  هجیدخ  یلع و  ربمایپ ، نت ، هس  نآ  هنوگ  نیدـب  . تسا هدـیزرون  ربکت 

شیاـمن هچ  نیا  تسیچ ؟ بیجع  يهقباـسیب  نانخـس  تاـکرح و  بیرغ و  لیدـبیب ، تابذـج  نـیا  تـسیچ ؟ ناـهن  دـنلب و  ياـهاوآ  نـیا 
یمامت رد  نآ  ریظن  نونکات  هک  تسا  یتفگـش  نانخـس  هچ  نیا  دهدیم ؟ روضح  راظتنا و  یهاگآ ، یعون  زا  ربخ  هک  تسا  يزیگناتفگش 

بلط و و  تسا ... تیمیحر  تیناـمحر و  شاهژیو  تفـص  هک  ییادـخ  زا  ندرک  بـلط  نـتفگ و  نخـس  تـسا ؟ هدـشن  هدینـش  هعماـج  نـیا 
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يرای شتـسرپ و  دنـسانشیمن . ار  رگید  یتقیقح  تینادحو ، هب  رارقا  زج  هحفـص 94 ] شربارب [  رد  هک  یتیگ  يهناگی  هاشداپ  زا  نتـساوخ 
زا اسآزاجعا  میرک  رون  نیا  ندیمد  دنتسیک و  نانیا  تمعن ... تیاده و  تمحر و  هار  تسار ، هار  ءاجتلا  بلط و  وا ... اهنت  وا ... زا  نتساوخ 

لیکشت یهاپس  هانپیب ، نت  هس  نیا  زا  کنیا  ...؟ تسا هنوگچ  یـشومارف  یـشوماخ و  يدامتم  نورق  تاملظ  نایم  رد  کچوک ، يهناخ  نیا 
دنتـسیک و روهظون  تادوجوم  ردان  هنومن  نیا  نانیا ، . تسا لاهتبا  ءاجتلا و  يراز ، اعد ، هدوشگ ، نامـسآ  رب  ياهتسد  ناشحالـس  هک  دش 

همه زا  كرـسپ  نیا  يهصق  ناـشنایم  رد  . دـننکیم هچ  راـجف  يهعماـج  روجف و  يهنیدـم  ملظ ، روز و  هراـکم  رازاـب  متـس ، يهکرعم  نیرد 
هچ اـج  نـیا  دناهتـشون  شاهلاـس  هدزیـس  هدزاود ، اـت  تـفه  زا  دـنراد و  رظن  فـالتخا  شنــس  دروـم  رد  هـک  رــسپ  تـسا ... رتزیگناتریح 

تـسا ربمایپ  هب  هدنورگ  درم  نیلوا  وا  هک  نیا  رد  شنیفلاخم  یمامت  نایم  رد  یتح  تفگ . دنهاوخ  نانخـس  اسب  وا  يهرابرد  اهدعب  ؟ دنکیم
هعیش یمامت  درک . زامن  وا  اب  هبنش  هس  زور  یلع »  » وا دش و  ثوعبم  هبنشود  زور  ربمایپ  تشون  دنهاوخ  ناشيرایـسب  درادن . دوجو  يدیدرت 
رواب ار  هناگی  يادـخ  دـیحوت  يو و  يربمایپ  دـیورگ و  مالـسا  هب  هک  يدرم  نیلوا  تشون  دـنهاوخ  ننـست  لـها  قاـفتا  هب  بیرق  تیرثکا  و 

شیور ناونع  هب  وا  ناربمایپ ، متاخ  تثعب  يهلاس  لـهچ  تخرد  رب  و  وا ...؟ نمؤم  نیلوا  هلاـس و  تشه  یکرـسپ  اتفگـش ! تسوا .... تشاد 
ياـسآزاجعا روهظ  لاـمک و  يهولج  ینعی  كراـبتم ، هویم  نیا  کـشیب  روـن ...؟ نیلوا  لـقع و  نیلوا  ناـمیا ، نیلوا  يربوـن  هوـیم و  نیلوا 

، ینیبیم ینک  هظحالم  زین  یشیدناتیاغ  هحفص 95 ] یـسانشنامرآ و [  ظاحل  هب  رگا  هچ ، تسا ... یتفگـش  زیچ  هبیط  تخرد  نآ  سدقم 
لامک و تابث ، نیقی ، نمی ، یگتـسجخ ، یعون  دوخ ، نامیااب  نید ، نآ  يهدنورگ  نیلوا  یهلا ، روهظون  نید  ره  سدقم و  يهدـیدپ  ره  رد 

ياهقیرط ینامـسآ ، ینید  ناوتب  ناهج  رد  تسا  لاـحم  درک ... دـهاوخ  ءاـضما  شقن و  نیمأـت ، نیمـضت ، تیبثت ، ار  نید  نآ  لاـمج  یلجت 
هصالخ و دشابن و  رتتـسم  نید  نآ  ینامرآ  ییاهن و  يانعم  یلک ، ریـس  طخ  نید  نآ  هب  نمؤم  نیلوا  رد  هک  نآ  زج  یبایب  یهولا  ینامرآ و 

يربمایپ چـیه  روهظ  هک  هنوگ  نامه  اریز  دـشاب . یفداصت  نید  نآ  نمؤم  نیلوا  باختنا  هک  یبایب  ینید  تسا  لاـحم  دـشاب . هدـشن  هدرـشف 
زگره تسا و  یـسدق  ینامـسآ و  باـختنا  یعوـن  زین ، نمؤـم  نیلوا  ناـمیا  تسا ، دادـخر  یگداـمآ و  نارازه  دـنیآرب  تـسین و  یفداـصت 

: دوب دهاوخ  لامک  مدع  صقن و  نید  نآ  یمامت  دشاب ، لامک  مدـع  صقن و  ياهرذ  يهزادـنا  هب  نامیا  نیلوا  رد  رگا  اریز  تسین . یفداصت 
نیلوا تسا . شنیب  ره  شنیرفآ  لامک  نییآ و  ره  هدـیزگ  هدـبز و  هصالخ ، و  نید ، ره  يهرهوج  و  هریـصع ، هدـیکچ ، نمؤم ، نیلوا  يراـب 

ياهتروریـص خـیرات  لوط  رد  هشیمه  نمؤم ، نیلوا  تسا . نید  ره  صلاخ  رهوگ  عمجلا و  عمج  نطاب و  رهاـظ و  ماـجنا ، زاـغآ و  نمؤم ،
اهنت هن  يرآ  تسا ... هدوب  نآ  یلاثم » تروص   » تسا و بهذم  نآ  لامک  مامت  يهرهچ  هفیلخ و  دیهش ، یتح  یبرم و  دهاش ، نیلوا  يونعم ،

، تقیقح تمظع ، ریسفت  هب  نمؤم ، نیلوا  ناونع  هب  یلع  باختنا  اب  هک  هدرکن ، لمع  نایم  نیرد  فداصت  هب  مالسا  يادخ  باختنا  ریدقت و 
دوخ لامک  رـسفم  هولج و  نیرترب  ناونع  هب  ار  وا  طقف  هدـیزای و  تسد  وا ،»  » رد دوخ  نید  يانعم  تماـمت  يهولج  زین  يرترب و  تماقتـسا ،

وا بوبحم  بختنم و  هدیزگرب و  هحفص 96 ] دمحم و [  هطساویب  صاخ و  يهدش  تیبرت  یلع  هک  دشاب  نیا  زج  هنوگچ  .و  تسا هدیزگرب 
مدرم یمامت  رب  نم  دوب  هدومرف  زین  درک و  تیبرت  ار  یلع  هک  دوب  وا  مه  درک و  متیبرت  بوخ  درک و  تیبرت  ارم  ادخ  تسا  هتفگ  ربمایپ  دوب .

و داهن . یلع  رب  ادخ  هک  دوب  یتنم  نیا  و  درک . تیبرت  زین  بوخ  و  صاخ . هنوگ  هب  یلع  يا  وت  رب  متـشگ و  ثوعبم  ماع  هنوگ  هب  نایناهج  و 
رظنم زا  ار  مالسا  یـشیدنیب و  دوخ  اب  اهراب  اهراب و  صوصخ  نیرد  دیاب  تشادیم . رب  وا  مالـسا  تمظع  یلع و  تمظع  زار  زا  هدرپ  نیمه 

رد یلع  ياههولج  تسا و  هتفخ  نآ  مکحتـسم  یپ  هیاـپ و  رد  ناـمیا ، هدـیقع و  يرادـیب ، دـنلب  خاـک  ره  تلـالج  تعفر و  اریز  ینیبب ... وا 
: دـیوگیم خـیرات  نآ ؟... ناگدـنورگ  رد  هدـیقع  ره  هدـعاق  نوناق و  تسا و  نآ  ناورهر  رد  هار  ره  تمظع  هن  ایآ  . تسا هتفهن  وا  ياهزار 
تناما و قدـص ، تثعب ، هلق  يادـنلب  رب  هلاس و  لهچ  يدرم  دـمحم ، هک  دـندیدیم  برع  رافک  هکم و  مدرم  لاس  تفه  لب  لاـس ، نیدـنچ 

یتسار هب  ... دنتـسیایم وا  زامن  هب  مه  اب  نت  ود  نآ  نینچ  نیا  دربیم و  قح  زاین  هب  دوخ  اب  هدـنکفا و  دوخ  یپ  رد  ار  لاسدرخ  ياهچب  درخ ،
باسح هیاپیب و  هرخـسم و  صقان ، ینید  نید  نیا  ای  تسین . جراخ  لاح  ود  زا  اقلطم  هچ  تسین ؟ ربدـت  لمأت و  لباق  سب  ياهتکن  نیا  اـیآ 

یلقع لامک  دـح  رد  رودرخ و  لماک ، شیوخ  تمظع  جوا  رد  ناـنچ  هچب  نآ  اـی  تسا و  یغلاـبان  صقاـن و  يهچب  نآ  بطاـخم  هک  تسا 
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ندومن يارب  هک  يرآ  تسا . هتشگ  نید  نیا  لوؤسم  بطاخم  نیلوا  هک  تسا  یتسه  لاعف  لقع  رهاظم  زا  لب  ناگتـشرف و  نیرترب  زا  رتالاو 
اهنت نآ  لامج  نیرتمیظع  ریوصت  لاـثم و  نیرترب  دـجاس  یناـشیپ  نیمه  هچب و  نیمه  ندـیورگ  داـینبون ، نید  نیا  تمظع  ردـق و  تلـالج 

... دوب هدیزای  تسد  شنیرـصاعم  هحفـص 97 ] كاردا [  روصت و  قوف  یـشیامن  هب  یلع  دوجو  اب  ربمایپ  کشیب  هچ ، . دوب دـهاوخ  دوجـسم 
دنهد و مه  ناشن  ار  ود  نآ  دنخزوپ  رخسمت و  هدنخ و  هب  دنرگنب و  نامیا  شیامن  نیا  هب  كافـس ، يهعماج  نیا  لهاج  مدرم  مدرم ، راذگب 
رد دـینک ... هاگن  تسا  هلاس  هدزای  هد ، یکرـسپ  لاسدرخ و  ياهچب  هک  شاهدـیورگ  اهنت  اب  ار  يربماـیپ  دـینک . ناـشهاگن  دـنیوگب -: نینچ 

، اهریـسفت اههاگن ، نآ  یمامت  دمحم ، تسوا . نمؤم  درم  نیلوا  هچب  نیا  و  درادـن ... دوخ  نید  هب  ینمؤم  شنز  هچب و  نیا  زج  ملاع ، یمامت 
خساپ نینچ  درکیمن  مادقا  يایساسا  راک  چیه  هب  یحو  قیرط  زا  زج  هک  وا ، ناج  ضوع ، هب  و  تفاییم ... رد  ار  اهلیلحت  اهوگوتفگ و 

، مظعا صالخا  روحم  ربکا و  قدص  زکرم  دـیحوت ، لقث  يهطقن  نیا  رد  رـسپ : نیرد  ار  نید  نیا  تمظع  یمامت  دـینک ... هاگن  تفگیم -:
شهاگن یفرژ  هب  دیراپـسب ... رطاخ  هب  ار  شنینـس  نارود و  نیا  هژیوب ، دینک و  شهاگن  ماهتخیر . راثیا  تعاجـش و  ملع و  نامیا و  رکفت و 

ات دیراپـسب  رطاـخ  هب  بوـخ  دیرامـشیمن  نم  نید  صقن  راـع و  بیع و  زج  نم ، يهدـیورگ  نـیلوا  ناوـنع  هـب  هـک  ار  وا  روـضح  دـینک و 
، مالـسا امـش ، ياهادرف  هچ  دـینک ... شقن  ناتنهذ  روضح  یمامت  اب  ناتهظفاح ، رد  ار  هچب  نیمه  يرآ  دـیروایب ... دای  هب  رتهب  ار  شیاهادرف 
نوناک و رب  درک و  دهاوخ  انعم  تسا  نآ  بطق  هب  تبـسن  ایـسآ  گنـس  نانوچ  وا  هب  تبـسن  نم  مالـسا  هک  درمناوج  نیمه  ار  خیرات  نم و 

باـختنا نیا  تمظع  زا  ادرف ، دـیدنخب ... رخـسمت  هب  دـیرگنب و  نم  نمؤم  نیلوا  ینعی  نم ، هزجعم  نیلوا  هب  دـنادرگ ... دـهاوخ  دوخ  روحم 
زا و  درکیم . ادتقا  ربمایپ  هب  زامن  ره  رد  كرسپ  . دمآ دیهاوخ  رد  يرتشیب  تریح  باجعا و  هب  ینامحر ، ماما  نیا  ردق  تلالج  و  ینامـسآ ،

نونکا مه  زا  دوب ، يو  تبحم  داد و  ناـمیا و  شدوجو  یماـمت  دوـب . دوـخ  يـالوم  ربارب  رد  ضحم  هحفـص 98 ] عوشخ [  عوضخ و  زاغآ 
هرخـست و یتح  و  دیمهفیم ... دیدیم و  هدنیآ  ياهجوم  قعاوص و  ربارب  رد  ار  تقیقح  غارچ  تاجن و  يهنیفـس  نیا  يرواییب  یهانپیب و 
زج هغدغد  ياهرذ  يهزادنا  هب  ناشمادک  چیه  كاب ، هچ  اما  دیمهفیم ... دندزیم  ینامـسآ  روآمایپ  هب  وا  نامیا  رطاخ  هب  هک  ار  ییاههنعط 

. وا ياقآ  یلوم و  تسا  نیا  : دیـشیدنایم نینچ  كرـسپ  يرآ  ... دنتـشادن ياهشیدنا  دـندوب ، نآ  هب  فلکم  هناگی  يادـخ  ربارب  رد  هک  هچنآ 
راب لوا  هک  تیرشب  ملعم  یبرم و  نیا  دیـشون ... بآ  هک  دوب  وا  ماج  زا  دروخ و  نان  هک  دوب  وا  ياهتسد  زا  وا . يادتقم  یبرم و  تسا  نیا 
تقو ار  شیگدنز  هک  دوب  هدرک  دهع  نینچ  دوخ  اب  یتسه  يهناگی  يادـخ  رباربرد  زین  وا  يرآ ... دوب ... يو  یـصوصخ  راگزومآ  یبرم و 

هک زور  نآ  دوب  ياهتـسجخ  كراـبتم و  زور  هچ  هک  هو  دـنک . دوخ  رـالاس  رورـس و  و  بحاـص ، زین  و  تسا ، نآ  روآماـیپ  وا  هک  نید  نیا 
رهم ششخرد  نوچمه  رهم ، انعم و  باوبا  زور  نامه  زا  تفرگ ... هدهع  هب  ار  شایتسرپرس  تفریذپ و  دوخ  یتسرپرـس  تحت  ار  وا  ربمایپ 

ار هرطاخ  نیا  راب  رازه  دـندمآ . ناشهناخ  هب  سابع  اب  دـمحم  هک  دروآ  دای  هب  ار  يزور  یلع  . درک كاردا  رپ  كانبات و  ار  شناج  هنییآ ، رب 
رد تشاد . تسود  رتشیب  مدآ  ملاع و  يهمه  زا  ار  متاخ  ناج  نیا  زاـغآ ، ناـمه  زا  درکیم . هدـنز  یناـمداش  هب  دـنارذگیم و  هشیدـنا  رد 
رد رظن  زا  هدـید  دـناوخیم . دوخ  هب  ار  اـهناج  هک  دوـب  ینتـشگان  فـصو  یـششک  هبذاـج و  شهاـگن  رد  سیطاـنغم و  یعوـن  شدوـجو 
هب ... دوب هدرک  راتفر  وا  اب  هتسیرگن و  هحفص 99 ] یلع [  هب  هدنیازف  هجوت  نشور و  بایانعم ، هاگن  نآ  اب  هشیمه  و  دشیمن ... ریس  شیاپارس 

. دندوب هدـش  یتخبدـب  يانگنت  رقف و  یتخـس ، راچد  مدرم  بلغا  نایـشیرق و  دوب . هداد  خر  هکم  رد  تخـس  يایتسدـگنت  یطحق و  یگزات 
هب هناخ  رد  يزیچ  دوب . هدش  رابتقشم  تخـس و  هناخ  رد  یگدنز  دوب ... دنمهلئاع  يدرم  تشاد و  رایـسب  ییاهروخنان  یلع ، ردپ  بلاطوبا 
رد شیپ ... لاس  دـنچ  دـید . ار  دـمحم  هک  دوب  هناـخ  رد  یلع  زور  نآ  . دادیمن ار  ناـگمه  فاـفک  دوب و  مک  دوب  رگا  اـی  دیـسریمن و  مه 

اههچب هک  تبحمرپ  يهرهچ  نآ  رگشیاشخب  يافـص  ییابیز و  رهم ، زا  ياهولج  اب  دمحم  ... دندش دراو  ود  نآ  هک  دوب  لوغـشم  هناخ  طایح 
كاـنبات يهعـشعش  ناـمه  تسیرگن . ودـب  دـنباییم  رد  ار  ناـشراتفر  ياـفرژ  رهم و  قمع  اـهنآ  زا  رتـشیب  دـیاش  اـهرتگرزب و  هزادـنا  هب  زین 

هو تشذگ . شرانک  زا  تسیرگن و  ار  وا  شیافص  رپ  اریذپ و  هاگن  یمامت  اب  داتسیا ، ياهظحل  تشاد ... ار  یگشیمه  یگداس  تیموصعم و 
يوس هب  دـمحم  دـمآرد . زاورپ  هب  شاهرهچ  یمیمـص  وترپ  رهم و  هبذـج  قوش  زا  كرـسپ  ناج  ياهبذاج ... رپ  راکـش و  ناج  هاگن  هچ  هک 

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 35 

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


زا يرآ  درپس . شوگ  یلع  . دمآرد نتفگ  نخـس  هب  بلاطوبا  اب  تسیرگنیم  وا  يوس  هب  قوش  یگتفیـش و  هب  هک  یلاح  رد  تفر و  شردـپ 
:- تفگیم نینچ  دـمحم  . دـشیم طوبرم  زین  وا  هب  دوب و  وا  هرابرد  نخـس  ییوگ  هاـگن ، هاـگهگ  تاـفتلا  نخـس و  عون  اـههرهچ و  تلاـح 

کی ره  مییایب و  تیاهشود  زا  یگدنز  ياسرفتقاط  راب  ندرک  کبس  يارب  هک  متفگ  سابع  هب  هدش ... تخس  یگدنز  اهزور  نیا  مناجومع 
ار لیقع  منارسپ  نایم  زا  دوش . نینچ  مرازگساپس  هحفص 100 - ] تفگ [ : بلاطوبا  ییوگیم ؟ هچ  میریذپب . ار  تنارسپ  زا  یکی  یتسرپرس 
هک هن ... هاگن  تشگ . هریخ  وا  رد  اقیمع  و  دنکفا ... وا  بناج  هب  یهاگن  رگید  راب  دمحم  . دینک باختنا  دیهاوخیم  ار  مادک  ره  دیراذگب و 

نینچ مسبتم  یبل  اب  مارآ و  . دـشکیم دوخ  هب  دـچیپیم و  دوخ  داـبدرگ  رد  هاـک ، ناـنوچ  ار  اـهناج  هک  اـبرهک  شـشک  ناـنوچ  ياهبذاـج 
، دوخ يوس  هب  طایح  يوس  نآ  زا  هدوشگ  ناوزاب  اب  ار ، هدوبر  ناج  نآ  ار  وا  هاگ  نآ  .و  منکیم باـختنا  دوخ  يارب  ار  یلع »  » نم تفگ -:
هب ار  دوخ  دوشگ و  مه  زا  ار  اهتسد  . دیما يداش و  قایتشا ، یمامت  هب  دیود ، شیوس  هب  وا  و  ... دـناوخ شیوخ  تیانع  تیامح و  نوناک  هب 

ناشهناخ هب  دمحم  تقو  ره  بلغا ، تشاد . دوخ  بلق  يافرژ  رد  ار  یـشوغآ  نینچ  هرطاخ  هچب  دوب . نینچ  زین  نیا  زا  شیپ  . دـنکفا شنماد 
شـشزاون تفگیم ، نخـس  وا  اب  دیـسوبیم . ار  شیور  رـس و  درـشفیم ، دوخ  بلق  رب  دیـشکیم و  دوخ  تبحم  شوغآ  رد  ار  وا  دمآیم ،

نیا زا  ... درکیم قرف  قباس  اـب  عضو  ییوگ  راـب ، نیا  هک  اـحرف  اـما  تفریم . دوخ  راـک  یپ  داـهنیم و  شنیمز  رب  رهم  هب  سپـس  درکیم و 
درـشف و دوخ  هنیـس  هب  گنت  ار  وا  دوخ  ياخـس  رپ  هداشگ و  تسد  ود  اب  دـمحم  اریز  دوب . هدـش  دـمحم  نآ  زا  يو  اـنعم ، یماـمت  هب  سپ ،

نم و  هحفص 101 - ] تفگ [ : سابع  . تساخرب تفرگ و  شیوخ  صاخ  یکلمیام  نوچمه  ار  شتسد  هاگ  نآ  درک . شدوخ  نآ  زا  ییوگ 
هناـخ هب  دوخ  ياـهباختنا  ناگدـیزگرب و  اـب  ود  نآ  زا  مادـک  ره  زور ، ناـمه  نینچ  نیا  .و  تفر وا  يوـس  هب  .و  منکیم باـختنا  ار  رفعج 
اـشوخ . دوب وت  تشونرـس  زاس  نیرد  يروش  هچ  تشهب و  هدرپ  نیرد  يزار  هچ  ریبدت ، ربدم  يادخ  يا  و  ریدقت ، كرابتم  لالج  يا  . دـنتفر

هآ . ددرگ وت  هرفـس  راوخثاریم  یمدآ  هک  یطحق  نآ  رب  احرف  . متـشگ وت  ضیف  هدئام  روخ  نان  مدش و  جاتحم  وت  هب  هک  يدنمهقاف  زور  نآ 
هغلاب تمکح  روخشبآ  هب  تشوغآ  زا  مدروخ و  نان  تتسد  زا  هک  ادخ  هب  هرهچ  نیرتکیدزن  يا  افـص و  راوگرزب  ملعم  يا  یفطـصم ، يا 
هلزان ياـههروس  نیلوا  یتخومآ و  مزاـمن  يدـناسر ، متفرعم  ياـهایرد  هب  هک  مراـب  راـک و  لـیکو  يا  مناـج و  مسج و  لـیفک  يا  مدیـسر .

ار وـت  راـک  شیاـشخب  راـگدرورپ  یتـخومآ  نم  هب  نارگید  یماـمت  زا  شیپ  هراوـمه  يدرک و  توـالت  نم  رب  راـب  لوا  هشیمه  ار ، تـنآرق 
كرت ار  وا  ياهظحل  دـهنیم ، ماـگ  وا  ياهمدـق  یپ  رد  دـمارخیم و  رداـم  ياـپ  رد  هک  ياهـچب  نوـچمه  تـفگیم  یلع  اهدـعب  ... ساـپس

... تشامگ تمه  شتیبرت  هب  نیتسخن  ملق  نیزاغآ و  رون  لوا ، لقع  هک  دوب  رمع  تاقوا  نیرتهب  رد  يرآ  . مدشیمن ادـج  وا  زا  متفگیمن و 
شنیزگ روما و  نیا  یمامت  ظاـحل  نیدـب  و  تسا ، حور  تیـصخش  نتفرگ  لکـش  يریذـپریثأت و  نتخومآ ، نارود  نیرتهب  یکدوک  نارود 

یتـح يرگید ، سک  چـیه  هطـساویب  یکدوـک ، زا  ار  یلع  دـیاب  اـقافتا  هحفـص 102 ] دوـب و [  وا  يارب  ینامـسآ  ردـقم و  باـختنا  یعوـن 
یـسودق لاهن  نیا  دریگ . هدـهع  رب  دوخ  ار ، شیاهراک  همه  تلاکو  روما و  همه  تلافک  دریذـپب و  دوخ  ناماد  رد  ردام  ردـپ و  هطـساویب 

دهاوخ ورف  شرامشیب  ياههویم  ترثک  ار  نامـسآ  نیمز و  هک  دمآ  دهاوخرب  نیزگ  ياهرجـش  نیرب و  یتخرد  وا  زا  اهدعب  هک  ار  دعاسم 
. دهد شرورپ  نتشیوخ  زا  دهد و  شروخ  دوخ  داد ، دهاوخ  شرتسگ  اهناج  نیمزرس  رد  ار  شریگارف  ياههشیر  یمامت  مالسا ، تفرگ و 

ناهن توعد  لاس  هس 

دراد ناهنپ  مدرم  زا  ار  شتلاسر  هک  دهدیم  نامرف  وا  هب  ادخ  یحو ، نیلوا  تفایرد  زا  سپ  تسا . بیجع  شاهلیبق  نایم  رد  ربمایپ  تیعقوم 
تلاسر و هب  رگا  دسریم ؟ ادـخ  بناج  زا  ینامرف  نینچ  ارچ  دـنهد . ماجنا  ار  دوخ  يدـیحوت  فیاظو  شتیبلا  لها  ناکیدزن  دوخ و  اهنت  و 

مدرم یگدنز  عضو  اریز  دنک ؟ توعد  ار  مدرم  اراکشآ  هن  افخ و  رد  دیاب  مامت ، لاس  هس  ارچ  سپ  هدش ، ثوعبم  قح  نید  هب  مدرم  توعد 
تهافس دیاقع و  تفاخس  تیعبس ، تیاهن  رد  نانآ  تسا . زیگناتشهد  هریزج  مدرم  رادرک  راتفر و  رب  مکاح  طباور  ییانثتـسا و  ناتـسبرع 

رادرک زیمآكرش و  دیاقع  یتسرپ ، تب  زا  تحارص  هب  اراکشآ و  ار  نانآ  دنز و  ینلع  راذنا  هب  مد  ربمایپ  تیفاک  دناشیوخ . یلهاج  شنیب 
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هتسهآ هتسهآ  تسا  هتفای  نامرف  دننک . عطق  ار  شنید  هشیر  دندرون و  رد  ار  شتایح  راموط  مامت  تعرس  هب  ات  دهد  زیهرپ  ناشهناشیک  متس 
نانچ شایگدنز  تسا . ياینتشگان  فیصوت  روآتشحو و  نارود  دناسر ... ماجنا  هب  يدنک  شمارآ و  اب  ار  شتلاسر  روما  دور و  ولج  هب 
ناسآ نآ  ربارب  رد  گرم  هک  دـش  دـهاوخ  راوشد  نانچ  نآ  شناوریپ  تیعقوم  بعـص و  نانچ  نآ  شتلاسر  راک  هحفـص 103 ] تخس و [ 

ثداوح و خـیرات  رد  هک  تفرگ  دـنهاوخ  گـنت  شکدـنا  ناوریپ  وا و  رب  ار  یگدـنز  ناـنچ  هریزج  راوخنوخ  عبـس و  مدرم  دومن . دـهاوخ 
ریز هک  شناوریپ  زا  هتـسد  نآ  . دـشاب هتـشادن  يریظن  هناـملاظ  راـتفر  یمحریب و  ناـنچ  یهلا -  ناربماـیپ  دروم  رد  زج  یناـهج  ياهدادـخر 

یحور و هجنکـش  يایالب  بیاصم و  زا  یتسار  هب  نینچ  نیا  تسا و  ناشیارب  راگزور  هیده  نیرتنیریـش  گرم  دـنهدیم ، ناج  اههجنکش 
اهجنر لماک  فیصوت  ... دوب دهاوخ  یتحار  ییاهر و  زاغآ  یناسک  نانچ  يارب  گرم  دش ... دنهاوخ  تحار  هکم  مدرم  نعط  هرخـست و  زین 

زج ربمایپ  کنیا  . تسا هدرک  ریوصت  ار  ییوخدد  هجنکـش و  رفک ، ملظ ، خـیرات  زا  هایـس  ییاهگرب  ناکرـشم  لامعا  راـبناقفخ  تیعقوم  و 
نارواگنج رافک و  شوپ  نهآ  هورگ  دوخ و  موق  هدزتشحو  نامشچ  ربارب  رد  رگید  لاس  هس  اما  . درادن ار  سک  چیه  هچب  نیا  شرـسمه و 

یبیجع راتفر  نانچ  توربج  زا  دـش و  دـهاوخ  هسیپالک  تریح  تشحو و  زا  اهمشچ  هک  درک  دـهاوخ  يراک  هچب  نیمه  قح  رد  راکزیتس ،
رب ار  هچب  نیا  ياهتنمیب  جارعم  رابتریح و  دوعـص  هک  نانآ  يرآ  . داتفا دهاوخ  گنم  جـیگ و  اهتیلع ، ییارگلقع  خـیرات و  رمع  رخآ  ات 

دندرک و رایـسب  ياهيزاسثیدح  ناشهتـسباو  بازحا  دوخ و  عفانم  تهج  هب  خیرات ، هنحـص  رد  اهدعب  هک  نانآ  دـندید ، ربمایپ  شود  ورب 
ار يایلع  دندرک و  نامتک  اههنیمز  زا  يرایسب  رد  ار  شقوقح  خیرات ، ياهيراکتسایـس  همه  هنیرید  هحفص 104 ] تداع [  نوچ  اهدعب ،
وا رب  ادـخ  نانچ  نآ  یتح  دوب و  نامیا  نازاتـشیپ  نارادـمچرپ و  نیرترب  زا  نآرق  ریبعت  هب  دوب و  هدـیتسرپن  ار  هللا  زج  شرمع  یمامت  رد  هک 
زین یکدوک  تلاح  رد  یتح  زگره  هداهنن و  قح  شتسرپ  تیدوبع و  كاخ  رب  یناشیپ  زج  زین  یعرش  مازلا  فیلکت و  زا  لبق  هک  هداهن  تنم 

، لدـع قح و  ربارب  رد  ناشیـشیدنا  لطاب  اـما  تسین و  مک  زین  ناشدادـعت  هک  ناشیدـنادب  نارهمیب و  تقو  نآ  دوب -  هدـیتسرپن  تب  یمد 
تیرثکا نایعیـش و  یمامت  هک  یلاح  رد  تسا . هدروآ  نامیا  یلع  زا  لبق  يرگید  هک  دـندرک  اعدا  تسا  گرزب  یهاـنگ  گرتس و  ییاوعد 

ربمایپ اب  یکدوک  نینـس  رد  دیورگ و  مالـسا  هب  هک  يدرم  نیلوا  دناهتـشون : دوخ  باتک  نارازه  رد  تنـس  لها  نادنمـشناد  قافتا  هب  بیرق 
زین زادرپغورد  دـناعم و  ییاهناج  خـیرات ، حیرـص  زیامتم و  طبـض  نشور و  تقیقح  نیا  ربارب  رد  اما  . دوب بلاطیبا » نب  یلع   » درازگ زاـمن 

رد ماشه  نبا  هنومن ، روط  هب  دـناهتخادرپ . ار  نآ  دـض  هتفاتن و  رب  شیوخ  یبزح  تـالیامت  تهج  هب  ار  یتقیقح  ناـنچ  هک  دناهتـشاد  دوجو 
هداد و صیـصخت  رازگزاـمن  ناملـسم و  درم  نیلوا  ربماـیپ ، هب  نمؤـم  نیلوا  ناوـنع  هـب  یلع  هراـبرد  ار  یتاحفـص  هـک  نآ  زا  سپ  شاهریس 
زا زین  هیـشاح  رد  تسا . هتخادرپ  نوگهنوگ  هتـسیاش و  یبلاطم  هلأسم  نیا  دـییأت  رد  تسا و  هتخادرپ  هراب  نیرد  قیمع  طوسبم و  یـشرازگ 

نامیا ادخ  لوسر  يربمایپ  هب  هک  یسک  لوا  تفگ  هک  مدینـش  مقرا  نب  دیز  زا  دیوگ  هزمحوبا  هک  تسا  هدرکن  يراددوخ  بلطم  نیا  رکذ 
هحفـص دوب [ . رکبوبا  سک  نیتسخن  تفگ  و  تفریذـپن -  درک و  راکنا  متفگ  یعخن  اـب  ار  بلطم  نیا  نوچ  دوب ... بلاـطیبا  نب  یلع  دروآ 

ياج رازه  رد  دیاش  هک ، نآ  لاح  تفای و  یهاوخن  مک  راکنا  یـشاحت و  فیعـض  ثیداحا  اهییوگ ، کت  هنوگ  نیا  خیرات  رد  يرآ  [ 105
تیولوا تیلوا و  لضف ، هب  دوخ  دنناوخیم  شقیدـص »  » ناینـس هک  رکبوبا  صخـش  راب  اهدـص  هک  یـسرب  تقیقح  نیا  هب  ننـست  لها  راثآ 

هدوب یلع »  » قح رازگ  زامن  ربمایپ و  هب  نمؤم  نیلوا  هک  دناهتشاد  انعم  نیا  هب  هراشا  دوخ  نانخـس  ياج  ياج  رد  دراد و  فارتعا  یلع  نامیا 
هب هدومن و  راهظا  دوخ  راتفگ  ياج  ياج  رد  دنناوخیم  لطاب ) زا  قح  هدننک  ادج  ینعی   ) شقوراف ناینـس  هک  زین  رمع  ار  قوف  بلطم  . تسا
هب هک  ینارود  ناـمه  زا  یلع  لـضف  بتارم  يرآ  [ . 19 . ] تسا هدومن  حیصف  رارقا  حیرـص و  فارتعا  ننـست  لها  نادنمـشناد  راثآ  یهاوگ 

نانمؤم یمامت  رب  وا  هقلطم  يرترب  رد  نیرز  یگرب  شیگدـنز  زا  زارف  ره  هک  تسا  رامـشیب  نانچ  نآ  شگرم  هظحل  ات  دـمآ  دـمحم  هناخ 
رب ربمایپ  هک  یتیـصخش  تسوا  مه  درک . دـهاوخ  حرطم  ار  وا  شغالبا ، ینایحو  شرازگ  نیلوا  رد  ربمایپ  هک  یلع  تسا  نیا  . داـتفا دـهاوخ 

ناتنایم رد  تخس  ییاههنتف  نم  زا  سپ  :» تفگ دهاوخ  نینچ  شاهرابرد  هداد و  اهتداهش  شايرادرک  تسار  ییوگتـسار و  يرادمقح و 
تسا یـسک  نیتسخن  وا  یتسار  هب  اریز  دییوج . کسمت  وا  هب  دینز و  یلع  ناماد  رب  تسد  تقو  نآ  رد  مدرم ، يا  ناه  دش . دهاوخ  ثداح 
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تـسوا مظعا .» قوراف   » و ناقیدص ،» نیرتگرزب   » تسوا داهن . دهاوخ  نم  تسد  رد  تسد  دش و  دـهاوخ  دراو  نم  رب  زیختـسر  زور  رد  هک 
، ربمایپ يوس  زا  مظعا ،» قوراـف   » و ربکا » قیدـص   » نیا یلع ، هک  تسا  هنوگ  نیدـب  و  هحفـص 106 ] تسا [ »... لطاب  قح و  ناـیم  نازیم  هک 

هللادــبع نـب  داـبع  . دراد قیدــصت  زین  صوـصخ  نـیرد  يو  دوـخ  . دوـشیم فوـصوم  صوـصخم  یگژیو  هیاـمنارگ و  تفــص  ود  نیدــب 
دنک ییاعدا  نینچ  هک  ره  نم  زا  سپ  هک  ربکا  قیدص  منم  میادخ . ربمایپ  ردارب  ادخ و  هدـنب  نم  : تفگیم بلاطیبا  نب  یلع  مدینـش  : دـیوگ
نینچ دوخ  خیرات  رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  ... مدیورگ ودب  مدرک و  زامن  ربمایپ  اب  قلخ ، همه  زا  شیپ  لاس  تفه  نم  هک  دشاب ... وگغورد 

. متفرگ لزنم  بلطملادبع  نب  سابع  دزن  مدمآ و  هکم  هب  تیلهاج  ناراگزور  رد  : دـیوگ يدـنک  فیفع  [ » هحفص 108 [ . ] 20 : ] دیوگیم
نآ هب  ور  تفر و  هبعک  يوس  هب  هاگ  نآ  درک و  يرظن  نامـسآ  رب  دـمآ و  یناوج  لاـح  نیرد  متـسیرگنیم . ار  هبعک  دـمآرب  باـتفآ  نوچ 
هک دیشکن  یلوط  سپس  داتسیا ... يو  تسار  بناج  رب  دمآ و  يرسپ  هک  تشذگن  یمد  دوب ... هداتـسیا  شوماخ  تفگن ... يزیچ  داتـسیا و 

، هاگ نآ  دـندومن ... عوکر  دـندرک و  نانچ  زین  نز  رـسپ و  تفر ، عوکر  هب  دـش و  مخ  درم  نآ  نوچ  داتـسیا ... يو  رـس  تشپ  دـمآ و  ینز 
نیا سابع  يا  : متفگ هدزتریح  ... دندرک هدجس  زین  ود  نآ  درک و  هدجس  ناوج  سپس  دنتشادرب ، رـس  زین  نز  رـسپ و  تشادرب و  رـس  ناوج 

: مــتفگ ؟ تــسیک درم  نــیا  ینادیم  گرزب ... يراـــک  يرآ  هحفـــص 109 ] تــفگ [ : ساــبع  . تــسا گرزب  سب  يراــک  وــن و  يزیچ 
: متفگ ؟ تسیک تسوا  اـب  هک  كرـسپ  نیا  ینادیم  تسا و  نـم  يهدازردارب  بلطملادـبع ، نـب  هللادـبع  نـب  دـمحم  نـیا  تـفگ : . مـنادیمن

هداتـسیا ود  نآ  رـس  تشپ  هک  نز  نیا  ینادیم  زین  و  تسا ... نم  يهدازردارب  بلطملادـبع ، نـب  بلاـطیبا  نـب  یلع  نـیا  تـفگ : . مـنادیمن
ماهدازردارب میوگب ... يزیچ  وت  هب  ات  رگنب  تسا . نم  هدازردارب  دـمحم  رـسمه  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  نیا  تفگ : . منادیمن متفگ : ؟ تسیک

!... درب زامن  ینیبیم  هک  هنوگ  نیا  ار  مالـسا  يهناگی  يادـخ  دـنک و  نینچ  ات  هداد  شناـمرف  ینامـسآ  یحو  هک  تسا  هتفگ  نم  هب  دـمحم 
، یلع نیا  و  هجیدخ ، دمحم ، نت ؛ هس  نیا  زج  نیمز ، رـسارس  رد  ملاع و  راطقا  كاخ و  هرتسگ  یمامت  تشپ  رب  زورما  هک  ادـخ  هب  دـنگوس 
رد دـنکیم و  لـقن  فیفع  رـسپ  لوق  زا  ار  ربخ  نیمه  دوخ  باـتک  رد  رگید  راـب  يربط  ریرج  نب  دـمحم  تسین . نید  نیا  وریپ  سک  چـیه 

هکلب فیفع  اهنت  هن  هک  تسا  يراب  ترسح  نخس  نیا  یلب . ...« مدوب هدروآ  نامیا  زین  نم  زور ، نآ  شاکیا  : » تفگ فیفع  دیازفایم : نایاپ 
نید و هب  نانمؤم  نیمراهچ  وزج  مالسا ، یسکیب  تبرغ و  ناراگزور  نآ  رد  هک  دنتشاد  وزرآ  دندنار و  نابز  رب  ارارک  رگید  ناسک  رایسب 

بیصنیب دهاوخ  ار  هک  ره  دنک و  اطع  باسحیب  دهاوخ  ار  هک  ره  تسوا ، نآ  زا  ادخ ، تمحر  لضف و  اما  ... دنـشاب قح  هلبق  نارازگزامن 
هحفـص 110] باسح [  هب  نامیا  نید و  شریذپ  رد  نامدقـشیپ  نازاتـشیپ و  زا  دنتـسناوتن  نوچ  هک  دـندوب  زین  یناسک  نایم  نیرد  دـیامرف .

نیعبات زا  غورد  هب  ار  دوخ  هاگ  دوب  راب  رب و  قرغ  هک  یتخرد  تمحزیب  ناگیار و  ینیچهویم  و  مالـسا ، تردـق  رارقتـسا  ماگنه  هب  دـنیآ ،
ای ار ، لیاضف  نآ  زا  يرایسب  رابکتـسا ، رورغ و  دسح ، هب  دندرک ... راکنا  نامتک و  ار  نازاتـشیپ  نآ  لیاضف  هاگ  دندز و  اج  نامدقـشیپ  نآ 
هب یخیرات  جیار  ياههدافتـسا  ءوس  زین  دوخ و  بقانم  زارحا  بصانم و  ياقبا  يارب  هنابـصاغ  دنتفرگن و  يزیچ  هب  ای  دـنتخادنا و  تشپ  سپ 

اهنآ زا  يرایسب  اهنت  هن  شیابقر  یتح  هک  دوب  راکشآ  ناسنآ  شتیقحا  رامـشیب و  نانچ  نآ  یلع  لیاضف  اما  ... دندییارگ قح  راکنا  یفن و 
ياـههولج یلع ، ناـمیا  ناتـساد  يراگنهریـس  خـیرات  رد  . دـندومن رارقا  اهنادـب  عـضاوم  زا  يرایـسب  رد  هـک  دنتــسناوتن  ناـمتک  ناـهنپ و  ار 

يدودـح ات  کیره  هک  تسا . هتـشگ  لقن  تیاور  نیدـنچ  هب  بیجع  میظع و  هثداح  نیا  دراد ... توافتم  فلتخم و  ياـهروط  نوگاـنوگ ،
قاتا هب  یلع  : دناهتشون نینچ  ناشیا  لضف  لها  نادنمـشناد  تنـس و  لها  نیخروم  نادنمجرا  زا  یهورگ  دنراد . یناسل  قدص  نایب و  نسح 

توالت هک  ینیون  هقباسیب و  تاملک  هب  تسیرگن و  بیرغ  تاکرح  نیا  هب  هدزتفگـش  تسا ... هداتـسیا  زامن  هب  هک  دید  دمآ و  رد  ربمایپ 
ار يادخ  : دهدیم شخساپ  ربمایپ  . تسا هدربیم  هدجس  ار  یـسک  هچ  هدناوخیم و  هچ  دیـسرپ  ربمایپ  زا  زامن  زا  سپ  درپس . شوگ  درکیم 

يربماـیپ هب  ارم  هک  ییادـخ  یلع ، يا  یتـسار  هب  دـیازفایم  هاـگ  نآ  مدوـمنیم ... دـمح  لـالج  ییاـتکی و  یکاـپ ، هب  مدرکیم و  شیاـتس 
هب يربیم و  زامن  درادن  یکیرش  هک  ار  وا  زین  هحفص 111 ] وت [  ایآ  موش ... نومنهر  شیگدنب  يوس  هب  ار  مدرم  هک  داد  منامرف  تخیگنارب 

راپس شوگ  کنیا  يرادیم ...؟ نیمز  اهنامـسآ و  هدندروآدیدپ  يوس  هب  ار  تناج  يور  يورگیم و  دزیریم  رود  هب  ار  اهتب  هک  ینید 
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یپ درپسیم و  لد  اقیمع  دونشیم  وا  بلود  زا  هک  نآرق  تانیب  تایآ  تامات و  تاملک  هب  یلع  منک و  توالت  نآرق  زا  دنچ  یتایآ  وت  رب  ات 
راذگب دیامرفیم : نینچ  وا  هب  ربمایپ  اما  دنک . ییامنهر  هدوتس  نید  هتسجخ و  نییآ  نیا  هب  ار  وا  هک  دهاوخیم  هناقاتشم  نآ  زا  سپ  دربیم 
قایتشا بارطـضا و  يهقرغ  ار  یبش  یلع  ... ینک تروشم  زین  تردـپ  اب  شیک  نیا  شریذـپ  رد  یـشیدنایب و  زین  یبش  کـی  اـت  مهد  تتلهم 

دزیوآیم و ربمایپ  نماد  رد  ناهاگرحـس  تسا . لالجرپ  تاملک  نآ  تفگـش و  نید  میظع ، دادـخر  نیا  هب  شهجوت  یماـمت  دـنارذگیم .
؟ دیرفایب دروآ و  دیدپ  مردپ  تروشمیب  ارم  اتکی  دنوادخ  هن  ایآ  میاتسیم . ار  وا  اهنت  متـسرپیم و  ار  وت  يادخ  اربمایپ ، دیوگیم -: نینچ 

درخ هغلاب و  تمکح  میسرت  رد  نانخس  هنوگ  نیا  هک  وا -  تسا  نینچ  ؟ تسا بلاطیبا  مردپ  تروشم  اب  يزاین  هچ  وا ، شتسرپ  رد  ارم  سپ 
ام کنیا  . دناهتشاگن تنس  لها  نادنمدرخ  نیثدحم و  نادنمشناد ، بلغا  هک  تسا  یفصو  یلاسدرخ -  یکدوک و  ماگنه  هب  یتح  شاهقئاف 

سک نآ  هچ  دراد ... نوگرگید  یـشنیب  زیامتم و  يرظن  صوصخ  نیرد  هعیـش  تسین ... ثیداحا  هنوگ  نیا  لیلحت  دقن و  یـسررب و  رـس  ار 
زکرم ءایلوالا ،» مدآ   » ینعی قشع  داژن  هلـسلس  رـس  ناگهرهچ ، دیپس  ياوشیپ  نانمؤمریما ، تقیقح ، هریاد  بطق  نیدحوملا ، ماما  ار  یلع  هک 
تلهم یبـش  دـشیدنایم ... وا  لاـمک  لاـمج و  تزع  ترـضح  رد  رگید  ياهنوگ  هب  دـنادیم ، نیقی  قح و  هحفـص 112 ] لها [  يادـتقم  و 

حور يولع و  ناج  نآ  زا  يروصت  ریوصت و  نینچ  هک  تاهیه ... ندرک ...؟ شریذـپ  روضح و  نالعا  حبـص  سپـس  و  حبـص ؟ اـت  نتـساوخ 
نآ تسا ... رود  یسب  هدرک  الع  دیجمت  انث و  دیجمت و  شرع  قاس  رب  رون و  توسک  رد  ار  يادخ  لاس  رازه  نارازه  هک  یسدق  یتوربج و 

قح و رگشتسرپ  سدق  هریظح  رد  يو  حور  لقع و  هک  یلاح  رد  دوب  لد  لقع و  زاین  لگ و  بآ و  نایم  رد  رـشبلاوبا  مدآ  هک  سدقم  ناج 
ربمایپ ياخسرپ  دوجو  رگا  دنتسنادیم ، هچ  ار  قح  سدقا  تاذ  شتـسرپ  سدق ، تاقدارـس  نایبورک  لیئاکیم و  لیئربج و  . دوب وا  رازگزامن 

یسک هچ  دنیوا  تیبلالها  دمحم و  كرابتم  راونا  نارگـشیاتس  ناشوهدم و  همه  هک  ار  ناگتـشرف  دشیمن و  ناشیا  يامنهار  ملعم و  وا ، و 
شرع لـظ  رد  هتـسجخ  رون  یتوربـج و  درخ  نآ  یتوکلم و  سدـقم  دوجو  نآ  هنوـگچ  دـنادرگیم ...؟ زاـب  ادـخ ، هب  دوـخ  زا  ود  نآ  زج 

شلوزن دـنک و  شومارف  یتوساـن  يرـصنع  بلاـق  رد  ار  دوـخ  لوزن  تسا ، رکذ  باـتک  لـقع و  باـبل  ملع و  باـب  هک  سک  نآ  یتوهـال ،
دوجو نآ  دوش ؟ تسا  هتـشگ  تاـنئاک  يدوجو  تلع  هک  شتـسرپ  تبحم و  تفرعم ، یلزا  يهقباـس  زا  يروآداـی  رکذ و  عاـطقنا  بجوـم 
تفگ هک  ياهملک  لوا  دـمآ ، ایند  هب  هبعک  هناخ  رد  نوچ  دـسا ، تنب  همطاف  شردام  تیاور  هب  هک  اـهناکم  نیرتفیرـش  دولوم  یمارگ و 

یهاوگ وا و  ییاـتکی  رکذ  هب  لوا  شقداـص  هقطاـن  دوـب و  قـح  نیرب  تاذ  شیاتـس  اـنث و  هللا ، ـالا  هلا  ـال  هبیط  هملک  يادا  فرـص ، دـیحوت 
رون هب  ءایـشا  ندید  رد  تسا  هدمآ  دیدپ  وا  رون  زا  هنوگچ  ناهج  دنیبیم  ینـشور  هب  هک  هدید  نآ  . تشگ ایوگ  شربمایپ  تلاسر  هناقـشاع 

دیدپ شایگدـنب  هدـنخرف  رون  زا  تانئاک  یمامت  ناهج و  هنوگچ  دـنادیم  هک  سک  نآ  وگب  ای  هحفـص 113 ] دراد [ . يزاین  هچ  ریغ  یلظ 
ياههچوک زا  دـیآیم . نوریب  هناخ  زا  اهزور  اسب  هک  مینیبیم  ار  ربمایپ  ؟ درآ یتجاح  هچ  عمـش  رون  هب  دوخ  یـسدق  سفن  ندـید  رد  هدـمآ 

ماگ اتمهیب  میظع و  درم  يهیاس  هب  هیاس  یکرـسپ  وا  یپ  رد  لوغـشم . دوخ  ياـهراک  هب  مدرم  تسا و  مارآ  رهـش  درذـگیم . هکم  تولخ 
نـشور و  زاب ، ياضف  هب  دنوشیم و  نوریب  تیبصع  رابغ  توخر و  هنماد  رد  هدونغ  رهـش  هنماد  زا  مک  مک  دنکیم . شایهارمه  دـنزیم و 
ياهیداب هلایپ و  هت  نوچمه  تسا ؛ هداتفا  اههوک  روصحم  نآ ، نیدورف  اهانگنت  اههرد و  قمع  رد  قیتع  تیب  اب  هکم  دنـسریم . رهـش  فارطا 

ياوه كانبات و  نشور و  ياضف  هب  دـنوریم  رتالاب  هچ  ره  ود  نآ  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  دـناهتفرگ . شیورف  فارطا  ياـههراوید  هک  تسا 
يراهب ياههفوکـش  هقرغ  یتخرد  نانوچ  ناشدوجو  گرب  گرب  اهلد و  رد  دـنوریم . شیپ  هب  مارآ ، شوماخ و  دنـسریم . رتـالاب  كاـپ 

رگید یمد  هک  اج  نآ  ناشتولخ . هاگداعیم  هب  دنوریم . اجک  هب  دننادیم  ود  ره  تسا . روراب  دنکآرهم  رمثرپ و  دـننامیب ، میظع و  یقـشع 
هک یبادرم  تسا . یلهاج  لفاغ  رهـش  هاـبت  هریت و  هاـگباوخ  ناشرـس  تشپ  دـش . دـهاوخ  رپ  ناـشرطعم  تولخ  روضح  یـسدق و  ساـفنا  زا 

دنکیم راک  مشچ  ات  هدوشگ و  هنارک  ییانـشآ  میظع  رحب  نشور ، كاپ و  تولخ  يالاب  نیا  رب  اج ، نیا  دنـشکب و  سفن  نآ  رد  دنناوتیمن 
هحفص 114] سدق [  يانخارف  رد  هک  ینامسآ  ياهجل  یهانتمان . ییاج  تسا ... حور  يانش  ریهطت و  هنماد  حوتف و  قشع و  رتسگجوم  هنماد 
، ییوت كاپ  هزنم و  «: » حورلا ۀکئالملا و  بر  حوبس ، سودق  سودق . حوبس . :» تشادرب دایرف  یسفن  ره  تخادرپ و  تحابس  هب  ناوتیم  نآ 
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لامک و ره  يهدنراد  یناوتان و  صقن و  ره  زا  هتـساریپ  ییوت  ییوت ... دنرآ  نابز  رب  دنراگنا و  هشیدنا  رد  هچ  ره  زا  رترب  رتكاپ و  كاپ و 
تولخ و ياههنماد  دناهدیـسر . هکم  فارطا  شوماخ  قیمع و  ياههرد  هب  کنیا  ...« حور ناگتـشرف و  راگدرورپ  وت  يا  ینادواـج ... یکاـپ 

هناتـسآ زاین و  كاخ  رب  ههبج  دروآرد و  اپ  زا  شفک  نآ ، تمرح  هب  دـیاب  هک  ییاج  لاصو . سدـق  ضرا  تساـج  نیا  ناـهنپ . ياـههشوگ 
ود نیا  دعب  یمد  دنکیم ... ادتقا  وا  هب  زین  یلع  دتـسیایم . ولج  دـنکیم و  نوریب  اپ  زا  نیلعن  ربمایپ  . دوس زامن  ینعی  زادـگ  زوس و  هناقـشاع 
زا تسدرود و  زا  هک  ار  ییاپ  يادص  هک  دناقرغتـسم  نانچ  نآ  دوخ  ریـس  یناحور  فاوط  رد  شیوخ و  رفـس  هبذج  رد  سدق  راید  رفاسم 

دمحم و دـبایرد  ات  تسا  قاتـشم  یناراگزور  تسا . یلع  ردـپ  بلاطیبا  هدـننکبیقعت  درم  ... دنونـشیمن دوشیم  کیدزن  اههرخـص  تشپ 
زا رود  هکم ، فارطا  ياههرد  رگنـس  رد  ... دندرگیم زاب  هناخ  هب  ماگنهابـش  دننزیم و  نوریب  رهـش  زا  حبـص  هزور  ره  هچ  يارب  شدـنزرف 
ره دنناوخیم و  زیگنارب  ریثأت  ذفان و  یتایآ  نانآ  دنکیم . ناشهاگن  دتسیایم و  ياهرخص  تشپ  يو  دننکیم ؟ هچ  محرتیب  رهـش  سرریت 

بلق ... دوریم عوشخ  عوضخ و  اپارس  عوکر  دوجس و  هب  دنکیم  راتفر  يو  يوریپ  هب  زین  یلع  دوریم و  دوجـس  عوکر و  هب  دمحم  هک  راب 
يوس زا  ياهنادرم  یماگمه  نینچ  زا  شناج  دـتفایم ... هحفـص 115 ] مطالت [  هب  ینویامه  هرظنم  نیا  يداش  لالج و  تریح ، زا  بلاطوبا 

نم زا  یناهنپ  هک  تسا  نم  كرسپ  نیا  اتفگش ... تسا . هتفای  تسد  نادب  هچب  نیا  هک  تیعقوم  نیرب  احرف  اشوخ و  تسا . رازگـساپس  رـسپ 
، هاگتـسد رواییب و  نییآ  نیا  هاپـسیب و  نید  نیا  راک  هک  هو  دنرازگیم ؟ زامن  هدمآ و  اجنیدب  گرزب  درم  یهارمه  هب  شیاهومع  ریاس  و 
دیآیم و نوریب  دوخ  هاگناهن  هرخـص و  تشپ  زا  بلاطوبا  زامن ، زا  سپ  ؟ دشکیم اجک  هب  هدـیورگن  نآ  هب  يدرم  چـیه  نت  ود  نیا  زج  هک 

ربمایپ ؟ ياهدش رومأم  نآ  رب  هک  تسیچ  وت  نید  نیا  مایمارگ  هدازردارب  يا  : دیوگیم وا  هب  دتـسیایم و  ادـخ  ربمایپ  ربارب  دوریم . کیدزن 
هدومرف و ثوعبم  نآ  غالبا  رب  ارم  دنوادخ  تسا . میهاربا  ام  ردپ  نید  ناربمایپ و  یمامت  ینامسآ ، ناگتـشرف  ادخ ، نید  نیا  : دهدیم خساپ 

هدرک یلع  هب  ور  دهدیمن . یخساپ  ربمایپ  هب  هظحل  نآ  رد  بلاطوبا  . ینک مايرای  راک  نیا  رد  هتفریذپ و  ار  متوعد  زین  وت  هک  تسا  راوازس 
شایمارگ و لوسر  يربمایپ  هب  مدروآ و  نامیا  هناگی  يادخ  هب  ردپ  يا  : دیوگیم خـساپ  یلع  ؟و  ییوا نید  رب  زین  وت  مکرـسپ  دـیوگیم -:
دیامنیم و یمسبت  دنکیم . هاگن  وا  رد  ییانشور  يداش و  هب  بلاطیبا  . مدرازگ زامن  وا  اب  و  تسا ... هتـشگ  رومأم  نادب  هک  هچنآ  یمامت  هب 
هحفص 117] [ . ] 21 . ] دش هحفص 116 ] دهاوخن [  نومنهر  ار  وت  قح  ریخ و  رب  زج  هک  وا  شاب . وا  اب  رمع  یمامت  دیوگیم -: نینچ  سپس 

تلاسر نیرد  شایمارگ  دـمحم  زا  شیوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  گرم و  مد  ات  هک  دـشیدنایم  نینچ  دوخ  ناـج  قمع  رد  دوخ  درمریپ  و 
ياهسامح هثداح  تسا . هدـشن  ورهبور  ياهثداح  نینچ  اب  نونکات  خـیرات  یتسار  هب  . دـنکیم زین  نینچ  دـنک و  تیامح  راـبتشهد  ریطخ و 

عفادـم یماح و  نیرتگرزب  هک  ار  يو  نانیبرهاظ  یـضعب  هک  ياهنوگ  هب  بلاـطیبا  يراکرادـف  هثداـح  گرتس . يراـثیا  تشذـگ و  گرزب ،
رد يواکفرژ  لیخت و  لیلحت  زا  هک  تسا  ییاسران  صقاـن و  نامـشچ  رب  گرزب  یبیع  نیا  و  دنتـسنادن ! ناملـسم  رمع  رخآ  اـت  دوب ، مالـسا 

ار راثیا  يراکادف و  تاراختفا  یمامت  ردپ ، تسا . بیجع  سب  رـسپ  ردپ و  نیا  راک  ... دناهدیبسچ رهاوظ  حوطـس و  هب  دـنزجاع و  روما  نطب 
قح زا  هناـمولظم  سب  هک  نآ  رتکاـندرد  همه -  زا  هناراوگرزب و  هحفـص 118 ] هنانامرهق [ ، دوخ  دهاوخیم و  دوخ  ناکیدزن  رـسپ و  يارب 

رهاوظ تسا  مزال  ربمایپ  ناج  ظفح  يارب  هک  یتحلـصم  راتفر  یعون  ذاختا  تهج  هب  رهاظ و  هب  شمدرم  هک  دراذگیم  و  درذگیم ... دوخ 
یحطـس و ياهتواضق  هنوگ  نیا  قح  حور ، يراوگرزب  هسامح  نانچ  ربارب  رد  زین  ناگدنیآ  ایآ  اما  دننک ... تواضق  دنرگنب و  ار  وا  راتفر 

یضتقم يریگههبج  بجاو و  زاین  یعون  ساسارب  هدیشیدنا و  يریبدت  تسا ، هلیبق  سیئر  گرزب و  هک  ردپ  ؟ دنراد ار  قیمع  ياهيرـصبیب 
ياهلیبق یلیماـف و  تیاـمح  يهعماـج  نیرد  اـت  دـنک  نینچ  تسیفاـک  اریز  تسا . هدـماین  رد  دـیدج  شیک  هب  ینلع  هنوگ  هب  دوخ  تیعقوم ،

هدش باسح  دنمـشوه و  دنمجرا ، سب  ياهویـش  يو  دـتفا ... نادراکان  ناوتان و  یلک  هب  دـمحم  ناج  زا  عافد  رد  شتردـق  رگتیامح  تسد 
يزاسخیرات تایح  ءاقب و  يارب  ار  خیرات  تمالم  یمامت  شین  دنکیم و  ادف  ار  دوخ  قیمع  يدـیدباوص  اب  هناشیدـناریخ و  دـنکیم . ذاختا 

دیامن و مادقا  رطخ  هنوگ  ره  عفد  رد  يو  زا  دوخ  تردق  یمامت  اب  دناوتب  ات  دیآیمن ، رد  دمحم  نید  هب  رهاظ  هب  درخیم و  ناج  هب  گرزب 
، شیوخ نانیمطا  دروم  يهریـشع  موق و  يوس  زا  ار  یتکرح  ره  ناج ، قمع  رد  اما  . دناسر مامتا  هب  ار  شیوخ  هناشوماخ  يراکادـف  هسامح 
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یگتـشذگدوخ زا  هناراکادـف و  شنیب  هچ  يرآ  دـنکیم . بیغرت  قـیوشت و  هنادـجم  هک  دـییأت  اـهنت  هن  دـمحم ، نـید  ناـج و  زا  عاـفد  رد 
، دقح يرامیب  بیجع ، یلدروک  راچد  درگنب ، ار  نآ  واکفرژ  نشور و  هاگن  اب  دناوتن  خیرات  نامـشچ  رگا  هک  یتشذـگ  راثیا و  ياهناناج ...
دنکیم و هحفـص 119 ] نید [  ریخ و  هب  قیوشت  ار  یلع  لوا  ياهزور  نامه  زا  بلاطوبا  هنوگ  نیدـب  ... دوب دـهاوخ  بیرغ  يرظن  گـنت  و 

نییآ نآ  سدـقم  دوجو  نییآ و  نآ  ناـیک  ظـفح  ینعی  دوخ ، درف  هب  رـصحنم  شور  ساـسارب  و  تسا ، نمؤم  نادـب  اـقیمع  هچنادـب  دوـخ ،
ناج ظفح  رد  نییآ  نآ  غیلبت   » لاح ره  هب  هک  عینم  شور  عیدب و  هویش  نیا  زا  يرایشوه  تسارف و  اب  رمع  رخآ  ات  و  دیامنیم . لمع  نیرفآ 
نیا تسا  يراوگرزب  هچ  يرآ  ... دناسریم ناسانشربمایپ  رب  ار  شاینطاب  يادف  افو و  مایپ  دیامن و  رظنفرـص  تسا » نکمم  رـسیم و  ربمایپ 

هجیدخ ... تسا يدـنمجرا  دنمـشوه و  ناج  هچ  هشیپ و  تسایک  هشیدـنا و  تسایـس  هچ  دراد و  يرـصب  تقد  رظن و  يافرژ  هچ  بلاطیبا و 
رد یکدوک و  ماگنه  هب  ود  ره  دـندوب ، بیط  رهاط و  هب  بقلم  هک  هللادـبع  مساق و  رتخد . راـهچ  رـسپ و  ود  دروآ . ینادـنزرف  دـمحم  يارب 

يوس زا  اـما  [ 22 ... ] دـنداهنن ياج  رب  دوخ  زا  يرثا  نیرتمک  ربمایپ  یناگدـنز  مالـسا و  يدـعب  تایح  رد  دـنتفای و  تاـفو  تیلهاـج  رـصع 
چیه يرگید  نز  چـیه  زا  هن  هجیدـخ و  زا  هن  ار  ربمایپ  هک  دوب  هدز  مقر  نانچ  ریدـقت  هغلاب  ملق  دوبن . نینچ  رتخد  کی  طـقف  ینعی  نارتخد ،

ربمایپ يراب  دبای ... همادا  همطاف  شرتخد  قیرط  زا  طقف  يو  موصعم  رهطم و  لسن  دـنامن و  هدـنز  همطاف  زج -  رتخد ، هچ  رـسپ و  هچ  یثراو 
هب شنارتخد  نیرتگرزب  بنیز  دندوب . همطاف  موثلکما و  ، هیقر بیترت  هب  سپس  دوب و  ناشنیرتگرزب  بنیز  هک  تشاد  رتخد  راهچ  هجیدخ  زا 

هجیدخ رهاوخ  دلیوخ ، رتخد  يو  تشاد . مان  هلاه  صاعلایبا ، ردام  هحفص 120 ] دوب [ . هدرک  رهوش  سمش  دبع  نب  عیبرلا  نب  صاعلایبا 
بهلوبا شیومع ، نارـسپ  هبیتع  هب  رتخد  نیموس  موثلکما ، هبتع و  هب  نیمود  رتخد  هیقر  دـشیم . صاـعلایبا  هلاـخ  عقاو  رد  هجیدـخ  و  دوب .

هکم ذـفنتم  نکمتم و  مدرم  زا  داماد  هس  نیا  دوب . هدرکن  رهوش  دوب و  لاسدرخ  یلفط  همطاف  یتیاور  هب  ماـگنه  نیرد  دـندوب . هدرک  رهوش 
ردپ تورث  تنکم و  ذوفن ، تهج  هب  شنارسپ  و  دوب . زاجح  مدرم  نیرتسانـشرس  زا  یکی  تفر  شرکذ  هک  نانچ  وا  يومع  بهلوبا  . دندوب
رظن زا  دوب و  هاـگیاپ  بحاـص  هتخاـس ، دوخ  یناوج  عیبرلا  نب  صاـعلایبا  نینچمه  دـندمآیم . باـسح  هب  تردـق  زا  ییاـههنزو  ناونع  هب 

صاعلاوبا هجیدخ ، دناهتشون  تشاد ... بسانم  یعضوم  تیعقوم و  روما  ریاس  تراجت و  رما  رد  هژیوب  دومنیم و  دنمجرا  تبـسح  تورث و 
راـیتخا دوخ  يداـماد  هب  ار  وا  اـت  تساوخ  ربماـیپ  زا  هک  دوب  وا  ياـضاقت  هب  تشادیم و  تسود  دوخ  نادـنزرف  نوچمه  ار  شرهاوخ  رـسپ 

هب اما  دوب . عضاوتم  نابرهم و  شیک و  افو و  وا  هب  تبسن  تشاد و  هقالع  يو  هب  هنامیمـص  دمحم  داماد  نیرتگرزب  نیلوا و  صاعلاوبا ، دنک .
ربمایپ نیفلاخم  فص  رد  یتح  تفریذپن و  ار  ربمایپ  نید  و  دیورگن . مالسا  هب  هناگیب  شیوخ و  تفلاخم  تدش  هنامز و  تیبصع  وج  تهج 
هدـیقع هشیدـنا و  راشف  رطاخ  هب  ادـج  بنیز  دوخ  رـسمه  زا  دوب و  رفاک  كرـشم و  هک  نیا  اب  وا  ... درک گنج  وا  اـب  دـمآرب و  وا  راـکیپ  هب 

شناگدیورگ ربمایپ و  هک  ینامز  رد  درکن و  تکرـش  ربمایپ  هیلع  یلهاج  ياهملظ  اهيریگتخـس و  زا  يرایـسب  رد  دش ، ادج  هنامز  یلهاج 
 ] ناکدوک نانز و  تخورفیمن و  نانآ  هب  يزیچ  و  تشادن ، هلماعم  قح  ناشیا  اب  یسک  دندرک و  دیعبت  بلاطیبا  بعش  هب  هکم  هعماج  زا  ار 

امرخ مدنگ و  ار  دوخ  نارتش  صاعلاوبا  دـندوب ، تکاله  ضرعم  رد  یتخـس  تقـشم و  یگنـسرگ و  زا  ناشنارامیب  ناریپ و  و  هحفص 121 ]
زا ات  درکیم  اهر  ناناملـسم  هاگدیعبت  بعـش و  ياهیکیدزن  ناشیکمه ، ریاس  محرتیب  ریگتخـس و  دـید  زا  ناهن  هنایفخم و  درکیم و  راب 

راکیپ رد  دیگنج و  ربمایپ  هیلع  شیرق  رافک  یهارمه  هب  دمآ  دهاوخ  احورـشم  شاهصق  هک  نانچ  صاعلاوبا  نیا  اهدعب  ... دننک هدافتـسا  نآ 
یتنوشخ مدع  يریگلهس و  تهج  هب  ار  رگید  یضعب  صاعلاوبا و  هک  دوب  هداد  نامرف  گنج  زا  شیپ  ربمایپ  دش ... ریسا  ناناملـسم  تسدب 

، داماد نیا  زج  . دنتفرگن هیدف  وا  زا  شايدازآ  يارب  یتح  دـندرک و  شدازآ  دنـشکن ... تسا  هتـشاد  اور  ناناملـسم  قح  رد  نیا  زا  شیپ  هک 
هن وا  زا  دنتسویپ و  ربمایپ  نافلاخم  يدج  فص  هب  ناشنارسمه ، مالـسا  ربخ  تفایرد  درجم  هب  هک  دندوب  بهلوبا  نارـسپ  شرگید  داماد  ود 

نیلوا دنتـساخرب و  ینمـشد  هزیتس و  هب  يو  اب  ینلع  هنوگ  هب  اراکـشآ و  هک  تسا  لهـس  دـندرکن ، تیاـمح  یلیماـف  لـئاسم  تهج  هب  اـهنت 
اب صاعلاوبا  بنیز و  ود ، نآ  دوب ... نینچمه  زین  بنیز ، تشونرـس  ... دوب اهنآ  قالط  بهلوبا ، ناشردـپ  ضیرحت  کـیرحت و  هب  ناشمادـقا 

رفک نوناق  مالسا و  يادخ  نامرف  ساسارب  ریزگان و  هب  کی  ره  دندوبن ، یضار  مه  ییادج  هب  دنتشاد و  تسود  ار  رگیدمه  ود  ره  هک  نآ 
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. ] تفر هنیدـم  هب  هک  دوب  یناسک  وزج  ترجه  ماـگنه  هب  دـش و  ادـج  دوخ  رهوش  زا  بنیز  دـندش ... ادـج  رگیدـکی  زا  یلهاـج  كرـش  و 
هحفص 122 ]

دمحم هدناوخ  رسپ  هثراح  نب  دیز 

دیز ناتساد  . دننکیم یگدنز  هثراح  نب  دیز  مان  هب  رگید  يرسپ  زین  هرسیم و  مان  هب  هجیدخ  مالغ  دمحم ، هناخ  رد  کنیا  ناگتسب ، نیا  زج 
تیناسنا و هورذ  رب  هک  ار  دمحم  یحور  توتف  تسوا و  ییالاو  داعبا  زا  يدعب  تثعب و  زا  لبق  ياهدادخر  نیرتزیگناتفگـش  زا  هثراح  نب 

رادـید يارب  تسا ، یط »  » هلیبق زا  نعم »  » مدرم زا  هک  هبلعث  رتـخد  يدعـس  شرداـم  اـب  دـیز  يزور  . دـنایامنیم تسا ، هداتـسیا  تمظع  جوا 
نادنواشیوخ لها و  هب  ناگیاش  ياهفحت  ناونع  هب  ار  دنبلد  كدوک  دـیز »  » تشاد رظن  رد  ردام  دـندش و  جراخ  هناشاک  هناخ و  زا  شلیماف 

، نز هک  دوب  اهتدـم  دـهن ... هناخ  نآ  انـشآ و  نیا  نیرفآ  هناگیب و  شیوخ و  نیـسحت  ضرعم  رد  ار  شایمارگ  جـنگ  دـهد و  ناـشن  دوخ 
هک نانچ  راگزور و  دـب  زا  اما  دنتـسب . رب  رفـس  هار  دوصقم  لزنم  يوس  هب  یناوراک  اب  دـندرک و  تکرح  دوب ... هدـیدن  ار  شیوخ  هداوناـخ 

« رـسج نب  نیقلاینب   » نایمارح نایابرمدآ و  هلمح  راتفرگ  ناشکچوک  ناوراک  دـندش و  رفـس  هحناس  ءوس  راچد  دوبن  زین  هقباـسیب  نادـنچ 
نایم رد  اهنت  هن  تالمح  اهیـشکمدآ و  هنوگ  نیا  دـنتخادرپ ... دوخ  میانغ  باختنا  هب  ناوراک  هب  هلمح  زا  سپ  هشیمه ، نوچ  نادزد  دـش .

دندوبن رگیدـکی  نامیپ  هریجنز  رد  هک  رگید  ياهلیبق  هلمح  ضرعم  رد  هاگان  هب  ياهلیبق  هک  دادیم  خر  اـسب  هکلب  داـتفایم  قاـفتا  رفـس  هار 
ار ناـنز  نادرمریپ و  ینعی  دـشیمن ، لیدـبت  تورث  لوـپ و  هب  هـک  ار  ریگاـپ  تـسد و  ساـنجا  نـیمحازم و  نیحتاـف ، تـشگیم ... راـتفرگ 
هک نآ  ای  و  دنتفرگیم ، يزینک  هب  دوخ  يارب  ار  ابیز  نارتخد  نانز و  دـنتخورفیم . ناگدرب  ياهرازاب  نیرتکیدزن  هب  ار  نارـسپ  دنتـشکیم .
... دندرکیم باختنا  دوخ  يرسمه  هاگ  یگباوخمه و  هب  ار  نانآ  ای  دنتخورفیم و  هدرک  هئارا  ناگدرب  رازاب  هحفص 123 ] رد [  زین  ار  نانآ 

هقفن نودب  ار  نانآ  دندشیم  هتسخ  ناشنانز  زا  نوچ  هک  دشیم  اسب  دندوب ... عتمت  دروم  رسمه  ناونع  هب  طقف  دندربیمن و  ثرا  نانز  نیا 
چیه اهنت  هن  ییوگ  وت  هک  نیا  همه  زا  رتتفگـش  اما  دـندرکیم ... كولـس  یمحریب  تیاهن  رد  نز  درم و  ناـگدرب  اـب  دـندرکیم ... اـهر 

یگدـنز ریذـپانبانتجا  مرتحم و  تیعقاو  تیمتح ، یعون  همه  نیا  ناشهاگرظن  رد  ییوگ  هکلب  دوبن  تنـس  نیا  اب  تفلاخم  يارای  ار  سک 
... دوب ناشیلهاج  یگنز  کفنیال  همزال و  نیا  ییوگ  دوب ... ناشیگدنز  نوناق  ندرک  ریسا  راتشک و  هلمح ، يرادهدرب ، دمآیم . باسح  هب 

روآگنن و ياطخ  فالخ و  لمع  کـی  ناونع  هب  راتـشک  يریگهدرب و  تاراـغ ، هلأـسم  اـب  مالـسا ، زا  شیپ  هرود  برع  راعـشا  یماـمت  رد 
هکلب تحیـضف ، هاـنگ و  اـهنت  هن  تسین  ناـمیپمه  وا  اـب  هک  ياهلیبـق  هیلع  ار ، تاراـغ  هنوگ  نیا  هلیبـق ، ره  دـیوشیمن ... ورهبور  راـبتیانج 

روش و اب  دوخ  یـسامح  راعـشا  رد  درامـشیم و  دوخ  رورغ  راختفا و  ار  نانامیپمه  ریغ  رب  هلمح  دروآیم و  باسح  هب  تلیـضف  تمارک و 
بلق يافرژ  لد و  قمع  زا  دـنوشیم ، راچد  یگدرب  تراسا و  هب  هک  نانآ  یتح  هک ، نآ  همه  زا  رتتفگـش  دـلابیم و  نادـب  ناوارف  فعش 

ناشتایح هدعاق  نوناق و  لئاسم  هنوگ  نیا  دنهدیمن ... رس  ینادنچ  هوکـش  دنلانیمن و  تسا  هتفر  ناشیارب  هک  يایتلادعیب  نینچ  زا  دوخ ،
نآ هب  یگدنز  دنمروز  نوناق  ناونع  هب  دـناهتفریذپ و  ار  نآ  ینابایب  يودـب و  یگدـنز  محرتیب  سوبع و  يارحـص  نیرد  ناگمه ، تسا و 

يرایسب يراب  دندرکیم ... نانآ  هیلع  دوخ  دمآیم ، رب  ناشتسد  زا  رگا  دناهدرک  نانآ  هیلع  ناحتاف  هک  ار  هچنآ  اریز  دناهتفگ ... دمآشوخ 
ات رگید  دناهدناسر  شورف  هب  هدرب  ناونع  هب  هک  ار  یناکدوک  هک  دشیم  هحفص 124 ] اسب [  دننکیم و  شاعم  رارما  قیرط  نیا  زا  لیابق  زا 

یعیبط نوناق  ساسارب  هک  دنتسیزیم  رگید  ياهناکم  لیابق و  زا  یناگدرب  هلیبق  ره  رد  يرآ  . دننیبیمن ار  دوخ  ردام  ردپ و  يور  رمع  رخآ 
زا سپ  هنوگ  نیدب  ... دندنارذگیم راگزور  هتفریذپ و  ار  دوخ  دوجوم  تیعـضو  برعلاةریزج  صاخ  تیعقوم  ارحـص و  هنایودـب  یگدـنز 

برع یـشورفهدرب  ياهرازاب  زا  یکی  رد  دندرب و  دوخ  اب  دـندوبر و  دوب  هلاس  تشه  یکرـسپ  بولطم و  ياهراجتلا  لام  هک  ار  دـیز  هلمح ،
دناهتفگ زین  یـضعب  و  دنتخورف . دشیم -  اپ  هب  راب  کی  هلاس  ره  هک  دـنیوگیم -  هکم  ياهیکیدزن  رد  هشابح ،»  » رازاب ار  نآ  یـضعب  هک 

رد يراب  دیرخ . مهرد  دـصراهچ  هب  ار  وا  تشگیم  زاب  ماش  رفـس  زا  یگزات  هب  هک  مازح  نب  میکح  تفر و  شورف  هب  ظاکع  رازاب  رد  يو 
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دروآ و نعم » ینب   » مدرم شایموبداز  نیمزرـس  هب  دوخ ، هلیبق  ترایز  يارب  ار  وا  ردام  هک  تسا  نیا  رتحیحـص  ربتعم و  تیاور  دیز ، دروم 
یگراوآ یگراچیب و  هحناس  تسین . تسد  رد  يزیچ  نعم  ینب  تافلت  رداـم و  تشونرـس  زا  دـندش ... عقاو  هلمح  دروم  هک  دوب  اـج  ناـمه 

هک میکح » ...» دندرک اهر  دوخ  لاح  هب  ای  دنتشک و  ای  ناگدنامزاب  ریاس  اب  دوبن ، يریگنادند  سنج  دبال  هک  ار  ردام  دوب و  یعطق  كرـسپ 
بوخ و ساـنجا  ـالومعم  دوب  دـالب  ریاـس  ماـش و  يوس  نآ  اـت  برعلاةریزج  رـسارس  رد  ـالاک ، شورف  دـیرخ و  ناگهطـساو  زا  یکی  دوـخ 
ار وا  درم  دش . دراو  مازح  نب  میکح  رب  هجیدخ  يزور  ... درکیم باختنا  دـلیوخ  رتخد  هجیدـخ  شیوخ  همع  رب  هضرع  يارب  ار  دنمـشزرا 

ماش زا  هک  یناـمالغ  هحفـص 125 ] نیا [  زا  تفگ : هجیدـخ  هب  تـبحم  صوـلخ و  رـس  زا  هاـگ  نآ  درک . رایـسب  مارتـحا  تـشاد و  یمارگ 
دوخ اب  درک و  باختنا  ار  دیز  تسیرگن و  هجیدخ  نک ... باختنا  یهاوخیم  هک  ار  مادـکره  هشابح ، رازاب  ناغمرا  یکی ، نیا  و  ماهدروآ ،

هب ار  دیز  هجیدخ ، هاگ  نآ  و  درک ... جاودزا  هجیدخ  اب  دمحم ، هک  نآ  ات  دوب ... هجیدخ  هناخ  رد  دـیز  یتدـم  ناس  نیدـب  ... دروآ هناخ  هب 
ییوگ وت  تشاد . يدنمدرخ  تیموصعم و  تسارف ، كرـسپ ، تفرگ . لد  هب  ار  شرهم  شدید و  دمحم  دیـشخب . دمحم  هب  ياهیدـه  ناونع 

. تشاد هتفکـش  مسبتم و  هدـید ، یخلت  دـنچ  ره  ياهرهچ  دوب و  داـمتعا  لـباق  دنمـشوه ، ياهچب  تسا . هدـش  قلخ  يرـالاس  يریما و  يارب 
ود ره  دوب . هبناج  ود  هاگن  نیا  دوب . هدرک  سح  شبلق  قامعا  اـت  ار  موق  هلیبق و  زا  ییادـج  ریت  دوب و  هدـیدرون  رد  ار  شناـج  قمع  دـمحم 

نینچ یضعب  . دناوخ دوخ  هب  ار  دیز  دمحم ، دنتفای . فوقو  شیوخ  بطاخم  حور  ياهییاناد  اهییاناوت و  دودح  هب  دنتفایرد و  ار  رگیدکی 
نامه رد  دمحم ، و  ... وت يارب  ياهیده  تسوت . نآ  زا  دیز  مرورس . يرآ  يدوشخب -؟ نم  هب  ار  وا  ایآ  تفگ : هجیدخ  هب  يو  هک  دناهتـشون 

وت سپ  نیا  زا  مرـسپ ، رگنب  . تسین یقح  وت  رب  ار  سک  چیه  تسوت و  نآ  زا  وت  یگدنز  مدرک . دازآ  ار  وت  دیز ، يا  تفگ -: يو  هب  هظحل ،
اهلاس ار  هناگیب  شیوخ و  هیاسمه  تفای  زاب  هودنا  هناشاک و  هناخ و  يادوس  ریوصت و  زج  هک  ومه  ناج ، هتفیـش  دـیز  . يراد قلطم  يدازآ 

دوخ هاگیاج  زا  رـسپ  دیامنیم  خـیرات  هک  نانچ  اما  ... نم ياقآ  مرازگـساپس  هحفـص 126 ] تفگ [ : خـساپ  نینچ  يو  هب  تخپیم ، رـس  رد 
تسا دازآ  هک  لاح  دنک  اضاقت  ربمایپ  زا  دیز  تسا  هتشونن  یسک  [ 23 ( ] یبنلا ةریس  بتک  هژیوب  و   ) خیرات ياج  چیه  رد  اریز  دروخن . ناکت 
تثعب زا  لبق  ناتـساد ، نیا  و  دـنام ... اج  ناـمه  تفرن و  دـمحم  دزن  زا  دـیز ، . دـنادرگزاب دوخ  راـید  ناـمناخ و  هب  ار  وا  ربماـیپ  دـهاوخیم 

تشاد و نوچیب  یتمحر  نوگرگید و  یتیانع  فطل و  وا  اب  دـمحم  دوب . هدـش  هدوشگ  كرـسپ  یگدـنز  رد  نیون  یلـصف  سپ  نآ  زا  ... دوب
ياتمهیب يهردان  نیا  میظع ، يامیـس  نیرد  دـیز  بجع ... يا  ... دومنیم كولـس  وا  اـب  دوخ  بلق  نت و  رـسپ  دوخ ، یقیقح  رـسپ  نوچمه 
يراوگرزب تمحر و  ظاحل  هب  هکلب  شمدرم -  اهنت  هن  تسنامیمن -  شنیمزرـس  مدرم  زا  مادک  چیه  هب  هک  یتسه  دننامیب  دوجوم  میرک ،

قـلخ و تعفر  قـلخ و  تـمظع  هـمه  نـیا  زا  تـسیرگنیم و  تسناـمیمن  زین  شرداـم  ردـپ و  هـب  یتـسود  دـنزرف  تـمه و  عـبط و -  وـلع 
هریخذ دوخ  ياـهافرژ  رد  رتـشیب  ار  وا  قـشع  رهم و  شناـج  زور  هب  زور  ... داـتفایم تریح  هب  میخف  هتـسیاش  لاـصخ  میرک و  ياـهیگژیو 

؟ دش دهاوخ  هچ  دوب ؟ هک  درم  نیا  دوب ؟ هک  نیا  . دـشیم یناف  لح و  وا ، بذـج  سیطانغم  رد  يرتهدـنیازف  يهنوگ  هب  هظحل  ره  درکیم و 
ریـس وا  رد  نتـسیرگن  هحفـص 127 ] زا [  یمد  دـنکیم و  شهاـگن  هدـید  تـسا ! زیگناتریح  مـیظع و  هـچ  دراد ؟ شیپ  رد  ياهدـنیآ  هـچ 

رد هک  نوگ  تشهب  ییاهغاب  یلایخ  هرهچ  هب  دیـشیدنا  نادب  دوخ  يوزرآ  رد  ناوتیم  هک  يزیچ  نیرترب  هرهچ  هب  یمدآ  ییوگ  دوشیمن .
زیمآكاله و یگتسخ  راتشک ، نوخ ، تراغ ، يزور  زا  سپ  یمدآ  ییوگ  دنکیم ... هاگن  دیسر  دیشیدنا و  ناوتیم  نادب  اهایؤر  لیخت و 
مسج و ياـهمخز  یماـمت  وا  فـطل  تقر و  هنارک  اـسآزاجعا  ياهنوـگ  هب  هاـگان  هـب  دـسریم و  شخبمارآ  مرخ و  ياهـحاو  هـب  یگنـشت ،

باریـس ار  شبلق  ياـهزاین  همه  شطع  دـشونیم و  وا  یندـشان  فـصو  لـالز و  ياـههعرج  زا  دزیریم و  رود  هب  دـیوشیم و  ار  شحور 
دیآیم وا  ياـههحاو  يوـس  تمـس و  مادـک  زا  ارچ و  تسناد  ناوـتیمن  هـک  ییاـههمغن  ازفاحور و  یقیـسوم  تسمرـس  داـش و  دـنکیم و 

تخس شلد  هک  هاگ  ره  تفاییم . رد  میظع ، درم  شخبحور  هرهچ  هب  ندرک  هاگن  ردو  دیمهفیم  هلاس  هدزاود  هد  كرسپ  ار  نیا  دوشیم .
هودـنا هب  تشاد ، زین  ناـبرهم  رتـگرزب و  ردارب  راـهچ  هس  هک  ناردارب  ردـپ و  هرطاـخ  قوش  زا  هک  هاـگره  درکیم ، ار  رداـم  رادـید  ياوـه 

تبیـصم هدز و  هودنا  هرهچ  اهبورغ  صوصخب  هک  هاگره  درـشفیم  دوخ  هنگنم  رد  ار  شبلق  راید  رای و  نامناخ ، دای  هک  هاگره  دمآیم ،
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دای هب  دندربیم  مولعمان  تشونرـس  هاگماد  يوس  هب  دبا ، يارب  دندرکیم و  ادج  يو  زا  روز  هب  ار  وا  هک  یمد  نیرخآ  رد  ار ، ردام  هدیـشک 
هاگن اهنت  تشاد و  ار  یتیگ  ناردام  همه  رهم  شبلق  يافرژ  نطاب و  هک  درم  نیا  درم ، نیا  نینزاـن  بوبحم و  هرهچ  هب  دـمآیم و  دروآیم ،

ار ییاوه  چیه  شلد  رگید  نشور ، عمـش  نآ  قامعا  رد  درکیم و  هاگن  درکیم ، ناربج  ار  هدشمگ  ياهتبحم  همه  شاهرهچ  هب  يرظن  و 
نآ هب  اهراب  دادیم -؟ شاهزاجا  دـمحم  رهم  رگم  هک  هو  هحفـص 128 ] تساوخیمن [ . ار  هاگن  نآ  دـیدمت  وا و  هب  ندرک  هاگن  ياوه  زج 

ریذـپان فصو  ناـج  نیا  ياسآرحـس  سیطاـنغم  رگم  اـما  دوب ... هدیـشیدنا  تشگزاـب  رد  دوخ  راـیتخا  نشور و  هنادازآ  تشونرـس  يوـس 
ار وا  و  دوب -  بوبحم  درمناوج  نیا  هلبق  يوس  هب  شحور  هبرقع  دیـشوکیم  هک  هچ  ره  مغریلع  تـالاح -  یماـمت  رد  دادیم ؟ شاهزاـجا 
ردپ و رهم  ای  دشاب و  هتـشادن  هفطاع  هک  نآ  هن  يرآ  تفاییم ... دوخ  يهریـشع  هلیبق و  موق و  یمامت  نابرهم و  ناردارب  ردپ ، ردام ، زا  رترب 

اریز تسیرگیم . میظع  مغ  هودنا و  عزج  هب  تسیرگیم ... نانآ  دای  هب  زورهنابـش  هک  دشیم  اسب  دناهتـشون  هن -  دشاب  هدرب  دای  زا  ار  ردام 
ره دوب و  هدش  تیبرت  تیانع  رهم و  هجوت  تیاهن  رد  اریز  دوب ... ناردارب  ردپ و  ناج  غارچ  نادناخ و  عمج  عمـش  دوخ ، هداوناخ  هنادرد  وا 
راب لوا  لیلد  نیمه  هب  و  دراد . یناسنا  سب  قیلخ و  یتیصخش  هدمآرب و  گرزب  لیـصا و  ینادناخ  زا  هک  تفاییم  رد  شدیدیم  هک  سک 

هب تسا  بوخ  هچ  دیـشیدنا  تفرگ و  شرظن  رد  هدربمان  ناغمرا  هفحت و  کـی  هکلب  هدرب  کـی  ناونع  هب  هن  شدـید -  مازح  نب  میکح  هک 
تارطاخ هلیبق و  ناراگزور  دای  هب  يرآ  ... دـنک شاهضرع  تسنادیم  ار  اهجـنگ  اـههفرط و  ردـق  هک  هجیدـخ - » « ؛ برع دـنمتورث  يوناـب 
یتفگـش همه  اـما  تشاد ... تسود  ار  شرداـم  ردـقچ  هک  هو  تشاد . ار  ناـنآ  ياوه  شلد  تسیرگیم و  هناـکدوک  ياـهيداش  شوخ و 

رتشیب شاهیرگ  ددرگزاب ، دوخ  راید  هناخ و  هب  دناوتیم  تسا و  دازآ  هک  کنیا  دیشیدنایم  تقو  ره  هک  دوب  نیرد  هلأسم  تبارغ  هثداح و 
شندنادرگزاب زا  مد  رد  وا  و  دـنادرگ . شزاب  دـیوگب  دـمحم  هب  دوب  یفاک  دوب ... شحور  يازتریح  تیعقوم  رطاخ  هب  هیرگ  نیا  دـشیم و 

تسناوتیمن مدکی  دیوگ . كرت  ار  دمحم  هحفـص 129 ] تسناوتیمن [  هن . درکیمن . یغیرد  نیرتمک  مزال  مادقا  چیه  زا  درکیمن . غیرد 
تـسا نتـشاد  تسود  يانعم  يهمه  هک  تنحم  بیرغ  ماد  هچ  رد  ادـنوادخ  ددرگزاـب ... ناـنآ  هب  دـنکرب و  لد  رداـم  ردـپ و  دوس  هب  وا  زا 

وا ردام و  تبحم  نایم  هک  هاگهگ  دوب . هداتفا  شیالب  التبا و  ماد  هب  هک  دوب  ییوداج  هچ  نیا  دوب . هدش  نینچ  نیا  ارچ  دوب ... هدـمآ  راتفرگ 
مغ و هودنا و  ساسحا  و  دمآیم . شدـب  ایند  یمامت  شدوخ و  زا  دـیدیم  ردام  رب  نوزفا  شبلق  يادـیوس  رد  ار  وا  رهم  و  درکیم ، هسیاقم 

شدوخ تسد  رد  اسآ  نونج  تبحم  نیا  مامز  رگم  اما  دـمآیم . مرـش  هب  شیوخ  تلعیب  تخانـشان و  یگفطاعیب  زا  درکیم ... ترـسح 
هب ار  ردام  یتح  يرگید ، رهم  دوش و  ادـج  يو  زا  بوذـجم ، بذاج و  حور  نیا  اب  ییانـشآ  زا  سپ  زور  کی  رگا  دروآیم  رطاخ  هب  دوب .
مد رد  دشیم ، گنت  شـسفن  نآ  یب  دوب . اوه »  » مکح رد  شیارب  وا  يوه  تبحم و  دش . دهاوخ  هفخ  درم و  دـهاوخ  دریگ  لد  رد  وا  ياج 
هک یلد  وا ، هناکدوک  لد  درکیم و  يرگید  يادـف  دـیاب  ار  ناـشیکی  تشادـن ... ار  شتردـق  تسناوتیمن ... زگره  هن  درمیم . درمژپیم و 

تردـق زگره  تسا  هدیـشچ  اهناج  یقاس  شخبحور  ماج  زا  ار  قشع  قوذ  یهانتمان  تذـل  تبحم و  هداـب  يدـبا  شوخ  معط  زا  ياهعرج 
دیـشیدنایم هک  اـهبش ، صوـصخب  دـهدب . تسد  زا  ار  یکی  نیا  تسناوـتیمن  اـما  دادیم و  ار  شناـج  تشادـن ... ار  يرگید  نیا  كرت 

، دننیـشنیم رهم  هرفـس  درگادرگ  رگیدـکی  شیوخ  روضح  عمج و  ییانـشور  عمـش  نوناـک  رد  همه  رود  ياـهتسدرود  رد  شاهداوناـخ 
هن دوب ... وا »  » باختنا تبیـصم  موصعم ، هناگچب و  هوکـشرپ  حور  نیا  هعجاف  اما  دزیم ... شتآ  ار  شناـج  تاـظحل  نآ  زادـگناج  هرطاـخ 

هحفـص 130] و [  دوب ؟ هچ  رد  هراچ  اما  تسیرگیم . نوخ  دوخ  هداوناخ  باختنا  یناوتان  زا  شبلق  ددرگزاـب . ناـنآ  يوس  هب  تسناوتیمن 
ایآدراد رگید  ییاـنعم  بوبحم  کـی  تیدوبع  یگدـنب و  هار  رد  شیوخ  ياـهنامرآ  همه  شیوخ و  ندرک  یناـبرق  نیمه  زج  قـشع  رگم 

مـسلط رد  وا  هنوـگ  نیدـب  ؟ دـجنگیم دوـبعم  بوـبحم و  ود  قـشع  لد  کـی  رد  درادـن  دوـجو  بـلق  ود  هنیـس  کـی  رد  هـک  ناـس  ناـمه 
نیا رد  شناج  یگدیروش  یگتفیـش و  همه  درک و  ینابرق  ار  دوخ  دور  داز و  همه  ردام و  ردپ و  میظع ، هدـنیازف  هثداح  نیا  ریذـپانفصو 
دراد هک  یندـیمهفان  قـشع  نیا  بنج  رد  تسناوـتیمن  تشاد  دوـخ  میرک  نادـناخ  هب  هناـقداص  يادوـس  رهم و  هـمه  هـک  نآ  اـب  هـک  دوـب 

ینیمز قشع  رد  . دوب هتفهن  گرزب  يانعم  اب  ییاـفویب  گرتس و  ياـنعم  نیمه  رد  قشع  هعجاـف  يرآ  . دـهد ناـشحیجرت  دـنک و  ناـشباختنا 
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ینامـسآ قشع  میرگنب  دـهدیم . حـیجرت  رگید  ياـههرهچ  اـیند و  همه  رب  هاـگان  دوب  هدـیدن  زورید  اـت  هک  ار  ياهرهچ  یمدآ  تسا ؛ نینچ 
. دوب هدادن  تسد  زا  دیما  اما  دیلانیم  تسیرگیم و  رایـسب  نزح  هودنا و  هب  شنادقف  رد  دـنچ  ره  دـیز ، ردـپ  وس  نآ  زا  اما  ... تسا هنوگچ 

هـضرع رتشیب ، دوس  يارب  هکلب  يدوبان  يارب  هن  ار  ياهنیجنگ  نانچ  تسنادیم  دـناهدرب . ار  كرـسپ  هدروآ و  هلمح  هلیبق  هب  هک  دوب  هتفایرد 
رـس اـهدایرف  بوبحم  يوربوخ  كرـسپ  شیوخ ، ناـج  غارچ  مشچ و  دـنبلد و  فسوی  قارف  زا  راوبوـقعی  درک . دـنهاوخ  ناـگدرب  رازاـب 

رعـش و ... دربیمن ییاـج  هب  هار  اـما  و  تسیرگیم ... شیوخ  هتـشگمگ  كرـسپ  تبیـصم  رب و  ریذپانالـست  هتخاـبلد و  هچ  هک  هو  دادیم ...
مدرم فطاوع  نب  ناهن ، ياـهایند  تخانـش  رد  هدوشگ  هحفص 131 ] ياهنزور [  نشور و  ياههرجنپ  ییوگ ، لاح  حرـش  ییارـسهسامح و 
هدنیاز ياهمشچ  هب  ناشناج  میلقا  كاخ ، نامسآ و  هژیو  ذوفن  تهج  هب  هک  دناییارحـص  یمدرم  نانیا ، تسا . ناشیا  حور  تاداع  برع و 

دقاف ناشریاب  ياهارحص  دنچ  ره  دننکیم ... يراج  بلق  راس  همشچ  زا  رعش ، نابز  هب  ار  دوخ  ریمض  روشرپ  ياههتفهن  بلغا  هتشگ و  لدب 
بلغا نوچ  زین  دـیز  ردـپ  تسا . نایب  ناضیف  هحیرق و  رابیوج  فیطل و  عبط  لالز  رعـش و  شـشوج  زا  راشرـس  ناـشیاهبلق  اـما  تسا  بآ 

بارطضا هودنا و  ياهراگدای  تایبا  نیا  دورسیم و  نینچ  رعـش  نابز  هب  رـسپ  نادقف  مغ  رد  ار  دوخ  لاح  فصو  هشیپ  تحاصف  ياهناج 
هماـندرد دوـخ  ناـج  قـمع  رد  تسیرگیم و  بلغا  هراـچیب  ردـپ  تسا . هدـنامزاب  اـم  تواـضق  دـقن و  يارب  خـیرات  روطـس  رد  هک  تـسوا 

تسا و هدنز  مدنبلد  ایآ  [ . 24 . ] دمآ هچ  وا  رب  هک  یمتسنادن  متسیرگ و  دیز  مدنزرف  تبیصم  رب  : دورسیم نینچ  ار  دوخ  رابفـسا  تشونرس 
ای يدـش و  كاله  ياهرد  رد  ملد  يهویم  يا  نم  زا  رودـهک  متـسناد  قاتـشم  یتسار  هب  منادیمن و  ادـخ  هب  دـنگوس  . دیـسر ارف  شگرم  ای 

ییابیز تمامت  وت ، تشگزاب  اهنت  ایند ، یمامت  زا  ارم  سپ  ؟ دنادرگ دهاوخ  زاب  تنم  هب  رهق  رپ  رهد  نیا  هک  متـسنادیم  شاک  يا  وراسهوک 
لوفا برغ ، مـالظ  يهدرپ  رد  هک  هاـگ  نآ  ار ، تیئادـج  و  ... شندـیمد ماـگنه  هب  دیـشروخ ، مدروآیم  داـی  هب  ار  وـت  هک  هو  . تسا تیاـفک 

نم و رب  شهودنا  دیماجنا  رید  هب  هچدـنکفا  بارطـضا  ملد  رد  وا  دای  دـنزو  موجه  هب  اهداب  رگتراغ  هک  هاگ  نآ  و  هحفص 132 ] دنکیم [ 
هب ای  مزابیم و  ار  مایگدنز  ایدمآ  مهاوخ  رب  ملاع  راطقا  كاخ و  هرتسگ  یمامت  رد  تیوج  تسج و  هب  امامراد  شتـشونرس  زا  هک  یفوخ 

ردپ هثراح »  » اهنت هن  . دنایندش دوبان  یناف و  همه  ناشدـبیرفب  زارد  ياهوزرآ  هک  دـنچره  نایمدآ  یمامت  منادیم  هچ  رگمـسریم  میوزرآ 
تسج و رد  دنتـشاد و  ار  شنتفاـی  قاـیتشا  زین  لـبج  دـیزی و  سیق ، رمع ، دـندوب ؛ رتـگرزب  وا  زا  همه  هک  شرگید  ردارب  راـهچ  هکلب  دـیز ،

ناوراک نآ  ناوراک و  نیا  زا  هلیبق  نآ  هلیبق و  نیا  زا  درکیمن . اـهر  ار  شاهدـشمگ  رـسپ  ياـپ  در  یمد  ردـپ ، هنوگ  نیدـب  . دـندوب شیوج 
هب تسدرود  ياهرازاب  مادک  رد  ماجنارـس  و  دندمآ ؟ دورف  لزنم  مادک  هب  دـنتفرگ ؟ هنوگچ  دـنتفرگ ؟ شتراسا  هب  هلیبق  مادـک  دیـسرپیم .
ات دندرک  وج  تسج و  ردق  نآ  دندرب ؟ شیاجک  دندیرخ -؟ شدنچ  دندوب ؟ موق  هلیبق و  مدرم و  مادک  زا  شنارادیرخ  دندناسر . شـشورف 

هکم رد  ار  دیز  دندوب ، هتشگزاب  جح  رفس  زا  ادیدج  هک  بلک  ینب  مدرم  زا  یهورگ  . دمآ تسد  هب  هتسسگ  هتشر  نیا  زا  یخن  رس  ماجنارس 
ایوج شاهداوناخ  يارب  یـشرافس  ماـغیپ و  وا  زا  دـنداد و  وا  هب  ار  شاهداوناـخ  ربخ  دـندش . اـیوج  ار  شعـضو  هتفر و  شدزن  دـندوب . هدـید 

هب : داد ار  ناشخـساپ  نینچ  شمدرم  جیار  هحفص 133 ] يزروهشیدنا [  تنس  هب  هدنام  راگدای  وا  زا  هک  رعـش  تیب  هس  ود  رد  دیز ، . دنتـشگ
میوج تسج و  زاماهتـشگ  دنمجرا  یمدـمه  گرزب و  ياهناخ  هتـسباو  اما  [ . 25  ] مرگ هحون  دـنچ  ره  ملاـنیم و  شیوخ  نادـناخ  رب  هیوم 

گرزبمنادناخ نیرتهب  رد  هک  ادخ -  رب  ساپـس  نم ، هچدیدرونن  رد  بلط  هب  يراوس  ياهبوکرم  ابار  اهنیمزرـس  هدوهیب  دیرادب و  تسد 
، خـساپ نیا  دوزفین . همه  نیا  رب  ياهملک  چـیه  داتـسرف و  سپ  زاب  ناـشیارب  ار  تیب  هس  نیمه  يرآ  ... میظع یپ  رد  میظع  و  گرزب ، سپ  زا 

هدمآ هچ  ناشهچب  رـس  رب  ادنوادخ  دـناشنن ؟ ورف  ار  ناشیگنـشت  درک و  رتنوزفا  ار  ناشدوقفم  دـنزرف  بوبحم و  هدـشمگ  بلط  قایتشا و 
تشاذگاو و شدوخ  لاح  هب  ناوتیمن  هن  دوب ؟ هدش  وداج  ای  هناوید و  كرـسپ  ایآ  دوب ؟ ياهقباسیب  بیرغ و  دادـخر  هچ  رگید  نیا  دوب ؟

شیوخ نادناخ  رد  ياهدازهاش  نوچ  هک  ار  يرسپ  هک  تسا  هتـشادن  هقباس  يزیچ  نینچ  ایند  همه  رد  نونکات  درک . شیاهر  دوخ  ياوه  هب 
دراد اعدا  هک  ار  ینادناخ  رد  ندنام  یهاو  لیلد  نیمه  هب  طقف  دـهد و  حـیجرت  یگدازهاش  رب  ار  یگدـنب  وا  دـندزدب و  دناهتـشاد ، یمارگ 

رداـم و ناردارب ، هداوناـخ ، رگم  هچ  تسا ... هدـش  هناوید  كرـسپ  درامـش . رترب  شیوـخ  هداوناـخ  رب  دـناتمارک  اـب  گرزب و  ناـشیمامت 
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 ] دنتشادرب و دوخ  اب  رایـسب  هنیدقن  رانید و  مهرد و  يریگمـشچ  غلبم  مشخ  تعرـس و  هب  ناس  نیدب  دناهدوب . بوخان  تمارکیب و  شردپ 
نت ود  نارگوجوتسج  دـندمآ . دـیز  بلط  هب  نینچ  نیا  و  ... دـندش هکم  یهار  دوخ ، دـنزرف  دـیرخ  زاب  نداد و  هیدـف  يارب  هحفص 134 ]
هناخ رد  دیز  هک  دندینـش  هکم  رد  ... تشاد رایـسب  هقالع  دیز  هب  زین  وا  دشیم و  دیز  يومع  هک  بعک ، شردارب  دیز و  ردپ  هثراح  دـندوب ؛

وا يوخ  قلخ و  تمظع  حرط  دوب  وا  يوگوتفگ  نخـس  اج  ره  دوبن . رایـسب  قیقحت  هب  یجایتحا  دـمحم  هراـبرد  تسا . هجیدـخ  دـمحم و 
اهناتـساد شنادـناخ  دوخ و  تفارـشو  دـجم  زا  ناـگمه  هک  يدرم  دندینـشیمن ... ار  وا  حور  حوتف  توتف و  هصق  زج  سک  چـیه  زا  دوـب .

هلالـس و نیا  دمحم  یهگناو  دوب ... دهاوخن  لکـشم  اهراک  یتمارک  تناما و  رهظم  نانچ  اب  هک  دندادیم ، ناشرطاخ  نانیمطا  دـنتفگیم و 
مـشاه مان  بعک ، هثراح و  يارب  و  دوب ... برع  دزنابز  دوج ، شیاشخب و  يدرمناوج ، رد  هک  دوب  شیرق  گرزب  مشاـه ،»  » دوخ ياـین  هداز 

رد راب  نیدـنچ  درکیم و  نانآ  تاجن  فقو  ار  شتنکم  تورث و  همه  ناوت ، همه  نامدرم ، یگراچیب  ماگنه  هب  هک  مشاـه » ... » دوبن انـشآان 
تعرـس هب  هدـیرخ و  مدـنگ  هلغ و  ماش  زا  هتفر و  نوریب  باتـش  هب  هکم  زا  هدرک و  دوخ  نارتش  راب  ار  شتورث  یمامت  یطحق ، ياهدادـخر 

هنوـگ نـیا  دوـب . هداد  تاـجن  یمتح  گرم  یگنـسرگ و  زا  ار  فارطا  ياـهناماس  هـکم و  هدز  یطحق  مدرم  یماـمت  ار ، مدرم  هتـشگزاب و 
نیا يروآدای  ندینش و  هب  . دنتسنادیم زاجح  ياهناماس  مدرم  همه  دندوب  خیرات  ملسم  قیاقح  هکلب  یلایخ  ياههناسفا  هن  هک  ار  اهناتـساد 
راچد يدرم  نانچ  اب  دندرک  متح  ناس  نیدب  تفرگ . ورف  ار  ناشود  ره  هرهچ  یمسبت  دش . تحار  ناشلایخ  دندیشک . هدوسآ  یـسفن  رابخا 

ناشدوخ هب  هنالداع  سب  یتمیق  هب  ار  ناشهچب  دش و  دنهاوخن  هحفص 135 ] هلماعم [  هلدابم و  يراجنهان  تمیق و  فالتخا  لکشم  نیرتمک 
« مارحلا دجـسم   » رد هک  دندینـش  خساپ  دنتفرگ . ار  شغارـس  دندمآ و  دمحم  يوجوتسج  هب  . تخورف دهاوخ  سپ  تشاذگ و  دـهاوخ  او 

يا شیوخ ، موق  رورـس  رالاس و  رـسپ  يا  مشاه ...)  ) رـسپ بلطملادبع ، رـسپ  يا  دنتفگ -: وا  هب  دنتفرگ و  رارق  يو  ربارب  رد  دندمآ و  . تسا
لزنم هب  ار  ناگداتفا  راب  دینادنمدرد . نادـنمتجاح و  زاین  هلبق  هک  دـیگرزب  نادرمدار  نآ  امـش  ادـخ ... هناخ  نارازگراک  ناگیاسمه و  امش 

رسپ کنیا  ... دیتحامس دوج و  تمارک و  ریخ و  ره  عبنم  دینکیم و  ماعطا  الغ  طحق و  ماگنه  هب  ار  ناگنسرگ  هک  امـش  دیناسریم . دوصقم 
رتشیب ناج  زا  تسام و  نادـناخ  غارچ  مشچ و  هک  يرـسپ  ام ... دنمـشوه  لـقاع و  بوخ ، رـسپ  تسا . هداـتفا  امـش  تسد  رد  یگدرب  هب  اـم 

دازآ و  وا ، تمیق  نتفریذـپ  رد  ام  رب  نک و  ییوکین  ام  اـب  اـم  رـالاس  رورـس و  يا  کـنیا  دراد . نامتـسود  رتشیب  ناـج  زا  میراد و  شتـسود 
... تشاد يراوگرزب  راتفر  دـنمجرا و  هرهچ  هچ  هک  هو  ... دومن یمـسبت  رهم  قفر و  رـس  زا  درک و  ناـشهاگن  دـمحم  . راذـگب تنم  شندرک 

، دوب هدز  ناشهرهچ  رب  تخـس  ياهمطل  ناشهشوگ ، رگج  یگدرب  یگراوآ و  رد  نیا  زا  شیب  هک  هنامز  ریگتخـس  تسد  هناتخبـشوخ  يرآ 
مه کشیب  ... دوب هتفرگ  هشیپ  شزاس  فطل و  شزاون ، ییوجلد و  هدـمآرد و  یفالت  هب  كرـسپ ، ینونک  بحاص  الوم و  دوجو  اـب  کـنیا 

 ] ار ناشداهنـشیپ  نوچ  دمحم ، دـندنادرگیم . زاب  راید  رهـش و  هب  دوخ  اب  هدـیرخ و  ار  ناشهچب  دندیـسریم و  قفاوت  هب  درم  نیا  اب  نونکا 
رابرهم و ریذپلد  هرهچ  نامه  اب  هاگ  نآ  دیجنس ... او  یمد  ار  ناشنانخـس  دنکفا و  ورف  هنیـس  رب  رـس  دیـشیدنا ... یتخل  دینـش ، هحفص 136 ]

میمـصت ارجام و  نیا  زا  دیناوخب و  ار  دیز  ناترـسپ  تسیچ -؟ داهنـشیپ  نآ  دـیریذپیم -؟ منک  رگید  يداهنـشیپ  رگا  تفگ -: نینچ  قفارم 
تسامش نآ  زا  درک  رایتخا  ار  امش  رگا  تسا . هدوب  دازآ  زین  نیا  زا  شیپ  و  تسا . دازآ  وا  تسوا . دوخ  تسد  هب  وا  رایتخا  دینک . شهاگآ 

دینادب دومن ، رایتخا  دیزگرب و  ارم  وا  رگا  میوگیم : هچ  دیرگنب  اما  تسین ... وا  تمیق  هیدف و  هب  يزاین  زگره  زین  و  دیورب ... تمالـس  هب  و 
نخس نیزا  هاگان  . منک رایتخا  ار  یسک  ای  يزیچ و  دیزگرب  ارم  هک  سک  نآ  رهم  هدارا و  رب  هک  متسین  ناسک  نآ  زا  نم  دنگوس  ادخ  هب  هک 

يداهنشیپ نینچ  دندرکیمن  ار  شنامگ  زگره  هک  ار  يزیچ  اهنت  داهنشیپ ... نیا  زا  اتفگش  دندمآرد . هزرل  هب  افص  رپ  يافو  اب  ناج  انعمرپ و 
ناهد نآ  هن . . دنداتفا تریح  هب  شیکافو  نحل  نیا  هبذاج  شیدـنادازآ و  رکفت  نیا  يانغ  تردـق و  هلمج ، نیا  تمظع  زا  ومع  ردـپ و  دوب .

تعاجـش نئمطم ، ناج  نینچ  اب  ایند  ياج  چـیه  رد  نونکات ، تفگیمن . فـالخ  فازگ و  هب  ینخـس  قدـص ، قح و  نحل  نآ  كراـبتم و 
ورهبور تسبیم  دوخ  هب  ار  اهناج  اسآزاجعا ، یتبحم  نامسیر  اب  کشیب  هک  یتیمیمص  یگنارکیب  هاگن و  تمظع  نطاب ، يافـص  حور و 

درم نیا  يرآ  ؟ دادیم حـیجرت  يرگید  سک  ره  شنیزگ  رب  ار  وا  باختنا  داهنیم و  دوخ  رایتخا  هب  ار  دـیز  یتسار  هب  اـیآ  دـندوب ... هدـشن 
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هحفص ءافخ و [  هدرپ  رد  ءایـض  تدش  زا  هک  يرگنب  ار  یکانبات  رون  يو  یتوکلم  مارآ و  هرهچ  رد  ات  ینک  شهاگن  تسیفاک  دوب ... نینچ 
گرزب درم  هدـنیاشخب  نخـس  رب  رگید  راب  کی  دـید ... هرهچ  نآ  رد  دوشیم  ینـشور  هب  ار  نیا  تسا ... ناهن  بیغ ، باـجح  یعون  [ 137

ای يزیچ و  دیزگرب  ارم  هک  سک  نآ  رهم  هدارا و  رب  هک  متـسین  ناسک  نآزا  نم  دـنگوس  ادـخ  هب  : » دوب هتفگ  هچ  درم  ابجع ! دـندرک . رورم 
نوگانوگ و یناعم  ناهن ، ریدقت  ياهجوم  شیوخ ، هب  دامتعا  رادـتقا ، قشع و  عبط ، ولع  زا  ییاهایرد  هچ  ادـنوادخ  منک .» رایتخا  ار  یـسک 

دجو هب  نخـس  نآ  ندینـش  زا  سپ  دیز  يومع  ردپ و  ... دوب هتفگان  هتفهن و  نخـس  دـیراورم  کت  نیمه  نورد  رد  رایـسب  هتـسبرس  ياهزار 
یتسار هب  تفگ -: رفاو  رورس  رطاخ و  ترسم  اب  هثراح  ور  نیزا  دنراد . ناهن  ار  دوخ  ساپس  يداش و  تیاهن  دنتسناوتیمن  هن  دندوب . هدمآ 
لاـمج یگتـسیاش و  لاـمک  هک  يدرک  يداهنـشیپ  تـسا . هتـشذگ  رد  زین  فاـصنا  لدـع و  يرگداد و  دـح  زا  هـک  میدینـش  وـت  زا  ینخس 

ار دـیز  دـمحم  ... میدنـسرخ میهدیم و  اضر  نادـب  ناج  لد و  اب  دوش ، نامه  یتفگ  وت  هک  هچنآ  ازیزع  دـنایامنیم . ار  وت  هرهچ  یگتـسیاب 
نآ هب  یگدیروش  قشع و  ، رهم هب  یتاظحل  درک . ناشهاگن  یگدادلد  قایتشا و  ابو  داتسیا  ناشربارب  ياهظحل  دمآ . ناوج  رـسپ  درک ... ادص 

. تخادگیم ناجیه  يداش و  ششوج  زا  تفرگ  ناشرب  رد  تخیوآ و  نانآ  رد  دوخ  ناج  قایتشا  زاین و  یمامت  اب  هاگ  نآ  دش ... هریخ  ود 
رد هک  ياهنـشت  کچیپ  نوچ  وا  درـشفیم و  دوخ  هنیـس  هب  ار  شاهتفکـش  لـگ  نوچ  ياـههنوگ  ردـپ  دندرـشفیم  مه  بلق  رب  ار  رگیدـکی 

هحفـص تشاد [ . يزیگناتجهب  هوکـش  طاشن و  میظع ، ساـسحا  هچ  ناوج  كرـسپ  هک  هو  دـیزرلیم . اپارـس  تسا  هتخیوآ  نهک  یتخرد 
هدرمژپ دروخن ، ناراب  اهتدم  نوچ  دیوریم و  برع  يارحـص  رد  هک  احیرا -  لگ  نانوچ  تفکـش . دش و  هدنز  ینامداش  زا  شبلق  [ 138

هنـشت دریگیم . رـس  زا  یگدنز  نیـشیپ  توارط  نامه  اب  دفکـشیم و  زاب  ناراب  رابگر  نیلوا  هب  سپـس  دـیآیم و  رظن  هب  هدرم  هک  نامژپ  و 
، یناوج ياـهناغمرا  همه  دوخ  اـب  ود  نآ  دوب ... یمیظع  زیگناروش  هبرجت  ازتبهوـم و  يزاـین  هچ  تفاـیزاب  نیا  هک  هو  دوـب ... ناشرادـید 

ناردارب دای  هناـخ ، يوب  هلیبق ، يوب  رداـم ، يوب  دـندوب . هدروآ  زاـب  ار  اـههفطاع  رهم و  اـههقلع ، اـسب  زیگنایعادـت  ياـهنامدای  یگدـنز و 
تزع تیانع و  تنکم ، تقفـش ، یماـمت  ناـبات  هلاـه  همه  نیا  زا  رتنوزفا  يزاـبمه و  نارـسپ  نارتخد و  ناتـسود ، ریذـپلد  هرهچ  ناـبرهم ،

قارف و مغ  ییاهر  قوش و  نماد  رد  رـس  مه ، شوغآ  رد  تخیوآ . رد  شیوخ  ردپ  نماد  رد  اسآ  فسوی  ابیز  دیز  دوب . نانآ  اب  یگداوناخ 
زا ومع  دندیجنگیمن . نامسآ  نیمز و  رد  يدازآ  يداش  زا  رسپ  ردپ و  زین . فسوی  تسیرگیم و  بوقعی  دنتـسیرگ . زارد  نایلاس  نامرح 

یتسمرـس یـشوخ و  يادوـس  زا  تشاد و  اـهنآ  تسد  رد  تسد  دـیز  كاـنبات ... ياـهناج  عاعـش  رپ  عامـس  درکیم . زاورپ  دـیما  قوـش و 
هب یهاگن  هاگ  نآ  درکیم ... مسبت  دـعب  یمد  سپـس  تسیرگیم و  يداش  هب  زاـب  درکیم و  ناـشهاگن  هراـبود  دوب . دوخیب  تسیرگیم و 
... تسا يدنمساپس  نوکس و  يداش و  همه  درگنیم و  هرظنم  نیدب  اضر  يدنسرخ و  هب  هداتسیا و  هشوگ  نآ  هک  دید  ار  وا  درک و  دمحم 
رد دیمهفیم  ار  اههاگن  زار  هک  سک  نآ  تسیرگیم و  رتقیمع  رتشیب و  قه  قه  هب  راب  نیا  تبحم ، میلست و  اپارس  هرهچ  نآ  ندید  هب  دیز 
زا کشا  درک . ثکم  ياهظحل  دـیز  ؟ دنتـسیک ناـنیا  هحفـص 139 - ] تفگ [ : وا  هب  دـمحم  . دـیرگیم راز  ناس  نیا  كرـسپ  ارچ  تفاییم 
اما لیحارش . رسپ  بعک  مایمارگ  يومع  يرگید  نیا  تسا و  لیحارـش  رـسپ  هثراح  مدنمجرا  ردپ  نیا  داد -: خساپ  درتس و  دوخ  نامـشچ 
رگا . داب تیارب  یبوخ  ریخ و  تفگ -: دومن . زاب  رگید  راب  ار  وا  میمـصت  ولع  تمظع و  یمامت  هک  تفگن  ینخـس  راصتخا  لامک  رد  دمحم 
هلمج نیا  رب  زیچ  چـیه  نیا  زج  نیمه ... نیمه و  . نامب نم  اب  یهاوخیم  رگا  و  دـناهدمآ . تندرب  يارب  نانآ  اریز  ورب . ناـنآ  اـب  یهاوخیم 

يدازآ و نمض  عومجم ، رد  هکلب  تفگن ... دنک  نیگنـس  وا  دوس  هب  ار  هفک  دماجنیب و  دیز  هفطاع  ضیرحت  رب  هک  ياهملک  یتح  دوزفین ...
دیلان و دـیز  ... دـناهدرورپ لد  رد  ار  شندرب  یعیبط  قوش  کشیب  دـناهدمآ و  شندرب  يارب  نانآ  هک  دادیم  يروآدای  ار  كرـسپ  رایتخا ،
هک یهاگن  دنکفا -  ورف  یگدادلد  مرـش و  هب  هدـید  سپـس  دـش و  هریخ  گرزب  درم  نامـشچ  رد  مدـکی  تسار  هک  یهاگن  درک -  یهاگن 

هناراکادف قشع  هظحل  زج  ناهج  رد  دشیم . بوذ  تخادگیم و  يدازآ  قوش و  يداش ، هودـنا و  هب  هکلب  تسیرگیمن  دـیدیمن و  رگید 
دوخ حور  همه  دیخرچیم و  عامـس  هب  هک  یهاگن  تسا . هدرکن  هبرجت  ار  یهاگن  نینچ  سک  چیه  ریذپانبات  سدـق  رون  تیؤر  گرزب و 

يانعم نیرخآ  نیلوا و  میمـصت  هاگن  هاگن ، نیا  دوب . هیحـضت  میلـست و  قشع ، تمالع  نیرتاراکـشآ  هک  یهاگن  درکیم ... نابرق  نایرع  ار 
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نونج ياروام  رد  تدارا  یگدرپسرس و  یعون  يایوگ  یهاگن  دوب . نتشیوخ  سفن  ندرک  نابرق  نتسش و  دوخ  یتسه  همه  زا  تسد  هظحل 
رهم هاـگنابرق  زاـین  هب  ار  مبلق  حور و  منکیم و  وـت  يادـف  هحفـص 140 ] راـب [  نارازه  ار  مناـج  تفگیم  هک  یهاـگن  قـشع -  هبذـج و  و 

زا یهاگن  درک ... ءاضما  دییأت و  قیدصت ، ار  شایمامت  خـیرات  اهدـعب  هک  يزاونلد -  قداص و  بئاص ، هاگن  هچ  و  منکیم -  وت  شکـشیپ 
دوب هاگآ  قشع  هاگن  نیمه  دزم  هبو  يدنمجرا  یگتخابكاپ ، رطاخ  هب  يرآ  قدـص . حـبذم  رد  میهاربا  رب  لیعامـسا  مد  نیرخآ  هاگن  عون 
اههد هک  نآ  زا  سپ  هتوم  گنج  رد  قشع ، نوخ و  نابرق  دیع  يزابناج و  هاگدروآ  رد  هک  دیسر  دنلب  راختفا  نآ  هلق  هب  دعب ، لاس  یـس  هک 
نوخ هب  هقرغ  ینت  اب  دمآ و  دورف  شیاهمشچ  یناشیپ و  هژیوب  تروص و  رب  اههبرض  نیرخآ  و  دروخ ، شندب  رب  هزین  ریت و  ریـشمش و  هبرض 
ناج ربمایپ  بوبحم  هنیدم  تسود و  هلبق  يوس  هب  ور  دیطلغ و  رد  تداهش  كاخ  هب  درکیم  تسود  راثن  رود  اهگنـسرف  زا  هک  یهاگن  و 

نیرد ار  سک  چـیه  درک و  مهاوخن  تکرت  یمد  تفگیم  هک  یهاگن  تفای ... ار  یکرابم  نایاپ  نانچ  هک  دوب  هاگن  نیمه  رطاـخ  هب  داد ...
دمحم تفگیمن : يزیچ  دوب و  ضحم  توکس  رسپ  همه  نیا  اب  ... دیزگ مهاوخن  وت  رب  ار  ردام  ردپ و  یتح  و  راید ، نامناخ و  یتح  ناهج ،

لماک يدازآ  کنیا  ياهدرب . رـسب  وا  اب  ار  يراگزور  یـسانشیم و  هک  مناـمه  زین  نم  و  تسوت . يومع  نآ  ردـپ و  نیا  دـیز . رگنب  دوزفا .
ار شیادـص  هک  دوب  هظحل  نیرد  طـقف  ییوگ  ... ار ود  نآ  اـی  ارم و  تسوت . اـب  باـختنا  یهاوخیم  هک  ار  هک  ره  نیزگرب . يراد . باـختنا 
اب راب  نیا  هدزتریح و  هثراح ، شردـپ  ... منامیم وت  اب  طقف  هن  تفگ -: دـش و  هریخ  نانآ  هب  گنگ  توهبم و  دروخ و  یناـکت  اریز  دـینش .

ردام و ردپ و  رب  ار  یگدـنب  ایآ  دـیز ! يا  مکرـسپ ... ییوگیم  هک  تسیچ  نیا  هحفص 141 - ] دیـشک [ . دایرف  رابتشهد  روابان و  یتلاح 
تیوج تسج و  زا  ياهظحل  میدمآ و  تبلط  هب  زور  بش و  ار  اهگنسرف  هار ، همه  نیا  ینکیم ؟ رایتخا  دوخ  يهلیبق  موق و  راید و  رهش و 
ندنام ندمآ ، يدازآ و  ياج  هب  وت  مینادرگ و  زاب  تایگداوناخ  تدایس  ییاقآ و  هب  میدیشوک  دوخ  ناوت  شوت و  یمامت  اب  میدنامن و  زاب 

همه دیوگزاب ... ار  شنانخـس  ات  داد  تلهم  دیز  ...؟ یهدیم حیجرت  یگدنز  نیا  تبارغ  یگدـنب و  نیا  هجنکـش  یگدرب ، نیا  تبرغ  رد  ار 
هار ارف  هک  علاط  مدهدیپس  نیدب  شنامیا  دیما و  وا ، بلق  نطاب  زا  ردپ ، اما  دینـش . دوب  زین  قحم  نآ  نایب  رد  دیـشیدنایم و  ردپ  هک  ار  هچنآ 

، راـب تمرح  سب  ینحل  اـب  هظحل  نیرد  تسنادیم ؟ هچ  یمارگ  ره  زا  رتزیزع  هتـسجخ و  دوـجوم  نیا  زا  تسنادیم . هچ  دوـب  شایگدـنز 
رد هک  ماهدـید  اـههچ  دوجوم  نیا  زا  دـیتسنادیم  رگا  دیتخانـشیم ... نم  نوچ  ار  وا  رگا  دـیتسنادیم ؟ رگا  ردـپ  هآ  تفگ -: خـساپ  نینچ 

، ردپ وا  میوگب . هنوگچ  میوگب و  هچ  امـش  هب  منک ... شکرت  مدکی  رمع  رخآ  ات  و  زگره ، هک  متـسین  سک  نآ  نم  هن . دجنگیمن ... نتفگ 
شاهراـبرد هچنآ  تمظع  هب  اـت  شدنتخانـشیم  نم  ردـق  هب  ياهرذ و  شاـک  يا  دیـشیدنایم . نـینچ  دـیز  . تـسا نـم  یتـسه  هـمه  وـمع و 

هنوگ نیا  هدرپیب  راصتخا و  هب  ار  نخـس  يراـب  تشاد ...؟ ناـکما  يزیچ  نینچ  رگم  دـندیمهفیم و  رگم  اـما  دـندربیم ... یپ  مشیدـنایم 
تمامت هک  ار  دوخ  تبسح  بسن و  تزع و  هوکـش و  همه  رـسپ  نیا  دوب . زین  یعیبط  دش و  تحاران  هثراح  . منکیمن شکرت  هن  درب -. نایاپ 
ناشیارب هک  هچنآ  دـهاش  واـکجنک و  دـندوب و  ناـشنوماریپ  مدرم  . دوب هتـسکش  هحفــص 142 ] مـه [  رد  هدرک و  یفن  دوـب  برع  ترخاـفم 

هک دیشاب  دهاش  مدرم  تفگ : تفرگ و  ار  رسپ  تسد  دنک ، میمرت  يوحن  هب  ار  دوخ  هتـسکش  مهرد  رورغ  هک  نآ  يارب  هثراح  تشذگیم .
نیا رـسپ ، درب . دوخ  لابند  هب  دندوب  هتـسشن  هک  اج  نامه  زا  تفرگ و  ار  وا  تسد  تساخرب و  دمحم  هظحل  نیرد  ... تسین نم  دـنزرف  دـیز 

نآ لیعامـسا ، رجح  يوس  هب  دربن ؛ هناـخ  هب  ار  وا  هن ، اـما  دربیم ...؟ شاهناـخ  هب  دربیم . اـجک  ار  شیوخ  یحور  رادـتقا  کـلمت و  هناـشن 
رد درب . دندرکیم  نالعا  نآ  رانک  رد  ار  گرزب  لئاسم  هک  سدـقم  دوسالارجح  يورهبور  تبحم -  لامک  يالجت  نیرترب  قشع و  ینابرق 

، ناواکجنک عمج  رب  هوالع  زین  و  دندمآیم ... ود  نآ  رـس  تشپ  هدزتریح  بعک ، دیز و  ردـپ  هثراح  درب . نارـضاح  عیمج  شیرق و  هقلح 
رجح کیدزن  دـیز  اب  هک  دـندید  ار  وا  مدرم  دـندرکیم . عامتجا  هبعک  هناخ  رانک  رد  ياهشوگ  هکم ، رد  اـهزور  ـالومعم  هک  رگید  یمدرم 

رس تشپ  زا  زین  دیز  يومع  ردپ و  دندوب ... دمحم  لمعلاسکع  راظتنا  رد  دنتسنادیم و  همه  شرـسپ  ندرب  يارب  ار  هثراح  دورو  دوشیم .
هثراح هب  ور  تشاد  تسد  هب  ار  دیز  تسد  نانچمه  هک  دمحم  هظحل ، نیرد  . دنکیم هچ  دمحم  ات  دندوب  رظتنم  دندمآیم و  شوماخ  نانآ 
ثرا نم  زا  یقیقح  رـسپ  نانوچ  تسا . نم  رـسپ  دیز  نیا ، هک  دینادب  دیـشاب و  هاوگ  مدرم  يا  تفگ -: نینچ  هدرک  عمج  یمامت  بعک و  و 
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نیا هحفــص 143 ] دـناوخ [ . دوـخ  رب  ثاریم  رــسپ و  ناـگمه  ربارب  رد  ار  وا  دــمحم  هنوـگ  نیدــب  . دراذــگیم ثاریم  دوـخ  زا  دربیم و 
. تفکش حور  يانغ  غیردیب و  تمحر  نیا  يداش  زا  دیز  ردپ  هثراح  هدرمژپ  ناج  . دوب گرزب  یبلق  تمارک  اخـسرپ و  یناج  لمعلاسکع 
يداش و روحسم  دوب . هدرک  لامعا  نانآ  شیوخ و  يهدیزگ  قح  رد  مشاه  كاپ  هلالـس  نیا  ياهنامیرک  تمرح  گرزب و  مارتحا  هچ  اریز 
نیرترب و نیا  نیمـالاقداص ، نیا  هک  هو  دـندوب ... هتخود  مشچ  دـمحم  هـب  هـک  دـیز  هـب  هـن  ریگسفن  هنحـص  نـیا  رکـش  قوـش و  يدازآ ،

هتفای اتمهیب  يردـپ  زاتمم و  ینابجنگ  شرـسپ  يرآ  دوب . هداهن  ناـنآ  نادـناخ  رـسپ و  رب  یتمرح  هچ  زاـجح  یماـمت  يهرهچ  نیرتمشتحم 
تـسد زا  ار  يدعتـسم  لاـهن  ناـنچ  دوـش و  حوـتفرپ  تیبرت  حور و  ود  براـقت  نیا  عناـم  هک  دوـب  نآ  زا  رتاـناد  رتدنمـشوه و  وا  و  دوـب ...

راختفارپ سب  يزیچ  برع  نایم  رد  هک  یتبسن -  برق  نانچ  زا  رسپ  زا  رتمک  یتح  دوخ  و  دراد . غیرد  ياینامـسآ  نابغاب  نانچ  شخبتایح 
، دمحم هک  دوب  ینامز  رد  میتفگ  هک  نانچ  همه  نیا  و  دـندناوخ . دـمحم » نب  دـیز   » مان هب  ار  دـیز  سپ  نآ  زا  . دـلابن دوخ  رب  دوب  گرزب  و 
رهش و هناخ و  هب  دوسیم  اهنامسآ  رب  هوکش  رورغ و  زا  هک  يرس  رورس و  ینامداش و  هب  ومع  ردپ و  دوب . هتشگن  ثوعبم  يربمایپ  هب  زونه 

دیــسر ناـمرف  دــنوادخ  زا  هـک  یناـمز  اـت  دــیورگ و  مالــسا  هـب  هـک  دوـب  يدرم  نـیمود  یلع ، زا  سپ  دــیز  و  ... دنتــشگزاب دوـخ  راـید 
« دمحم نب  دیز   » ار وا  مهئابآل » مهوعدا  : » دـش لزان  حیرـص  ياهیآ  صوصخ ، نیرد  و  دـیناوخب ، ناشیاهردـپ  مان  هب  ار  ناتیاههدناوخرـسپ  »
ار دیز  دمحم  هک  دناهتشون  زین  .و  دش هدناوخ  هثراح  هحفص 144 ] نب [  دیز  نآرق ، نامرف  هب  هک  نآ  ات  دندناوخیم - ...» دمحم  رـسپ  دیز 

لیلد نادب  لامتحا  هب  ترابع  فالتخا  نیا  دومرف . تیبثت  مان  نیمه  رب  یلیالد  رب  انب  ار  شمان  دناهتـشون  زین  یـضعب  دـناوخ و  دـیز »  » مان هب 
دوخ مان  رهم  دـهد و  رییغت  ار  شاهدرب  مان  تسناوتیم  ياهدرب  بحاص  ره  هک  نآ  ای  دوبن و  دـیز  هکم  هب  دورو  زا  شیپ  شمان  ای  هک  تسا 

هچ دیبلطیم ... وا  هب  تبسن  ار  شیرق  تبحم  ینوزف  راک  نیدب  اریز  دومن ... تیبثت  قیدصت و  وا  رب  ار  دیز  مان  دمحم  اما  دراذگب ... وا  رب  ار 
یبقل یـصق  عقاو  رد  دشیم -  هدناوخ  دـیز  زین  وا  تشاد و  زین  رگید  یمان  بالک » نب  یـصق   » مان هب  شیرق  وا و  رابتیلاع  دادـجا  زا  یکی 

هب برع  نابز  رد  یـصق  دومنیم ... هباشم  دیز  تشونرـس  اب  يدودح  ات  هک  تشاد  یتشونرـس  یـصق  نیا  و  دوب ... ماقم  الاو  ياین  نآ  يارب 
دیرب و راید  نامناخ و  زا  ردام  داد و  تسد  زا  ار  شردپ  یکدوک  رد  یصق  و  تسا ... راید  نامناخ و  زا  هتـشگ  روجهم  هدنامرود و  يانعم 

رما ینامسآ و  نامرف  تثعب ، زا  سپ  ارچ  هک  دیز  هرابرد  يرگید  هلأسم  اما  ... دوب هدرب  تسدرود  ياهنیمزرـس  هب  ار  دنزرف  دیدج ، يوش  اب 
دوجو دنناوخب  ناشیعقاو  ناردپ  مان  هب  هکلب  دناهدیزگرب ) يرسپ  هب  ار  ناشیا  هک   ) ناگهدناوخردپ مان  هب  ار  نارگید  دیز و  هک  دمآ  ینابر 
یشور لیدبت  یـشم و  رییغت  نانچ  اهنامـسآ  يادخ  ام  معز  هب  : تسا نینچ  دروم  نیرد  هجوت  نایاش  فیطل و  تیمها ، روخرد  هتکن  دراد .

ار یگتـسبلد  قشع و  ایآ  هن  اریز  هحفـص 145 ] تسا [ . نیا  هلدا  نیرتیوق  زا  یکی  داد . ماجنا  لیلد  نیدـنچ  هب  شربمایپ  باـختنا  مغریلع  ار 
رتقیمع دراوم  ریاس  یعامتجا و  يداصتقا و  نوئـش  لئاسم  رب  هوالع  اهنامـسآ  يادـخ  هک  دـید  میهاوخ  تسین ؟ ار  لقع  هک  تسا  یتجح 

هدرک یلع  زا  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  یباختنا  لیلد  هب  رما  نیا  اریز  ارچ ؟ دـشاب . ربمایپ  ربثاریم  رـسپ و  دـیز  هک  تساوخن  تشاذـگن و  رگید 
دیز دح  نآ  ات  دوب ... لباقتم  یقح  نیا  دوب و  دـمحم  ندرگ  رب  نارگ  یقح  ار  دـیز  يرآ  تشاد ... یلع  هک  دوب  یتیحجرا  تیقحا و  دوب و 

تجح تمظع  نیا  سپ  رد  هک  تسادـیپ  هدـیدان  زین  نیا  اـما  دـناوخیم . دوخ  رـسپ  یتسار  هب  ار  وا  هک  دوب  گرزب  دـمحم  لد  مشچ و  رد 
رگید سک  ره  دـیز و  زا  لـبق  ار  وا  تشاد و  دوـخ  هناـخ  رد  مه  ار  یلع  دـمحم  تشاد . دوـجو  زین  رتنوزف  یتـبحم  رگید و  یقح  تبحم ،

دوب و تلالج  مان و  بحاص  يدرم  شردپ  تشاد و  ردـپ  یلع  اریز  دوب  هدرکن  رایتخا  یگدناوخرـسپ  هب  دـنچ  ره  ار  یلع  دوب ... هدـیزگرب 
زاین و هن  یلع  یگدناوخرـسپ  نداد و  فرـشت  رد  سپ  دومنیم ... يردـپ  نانوچ  دـمحم  ناج  لد و  رد  بلاـطیبا -  ینعی  ردـپ -  نآ  دوخ 
هناخ و زا  روجهم  رود و  هدـناماو ، ياهچب  يو  درکیم ، قرف  دـیز  هلأسم  اما  دومنیم ... یقطنم  یلمع  نانچ  هن  دوب و  راـک  نادـب  یترورض 

نآ زا  رتمک  ار  يرهم  تیحت و  تمارک ، خساپ  هک  دوبن  یسک  زین  دمحم  دوب و  هتشذگ  دوخ  یتسه  همه  زا  ودب  نتـسب  لد  رد  هک  دوب  راید 
دیز و راتفر  يرآ  . درک باختنا  دوخ  یگدناوخرسپ  هب  بلق  میمـص  زا  هناقداص و  ار  يو  ساسا  نیمه  رب  دهد ... تمحر  تیحت و  تمارک ،

نأش میظع و  قح  دـشیم ، ءاقبا  دوخ  ياج  رب  رگا  يربثاریم  یگدناوخرـسپ و  هلأسم  نایم  نیرد  اما  دوب  میظع  دـنچ  ره  دـمحم  باـختنا 
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نیتسار نوناق  لدع و  ناشن  هچ ، دادیم ... داب  هب  و  هحفـص 146 ] دومنیم [  یفن  نانیبرهاظ ، مشچ  رد  رهاظ و  هنوگ  رب  یتح  ار  یلع  میخف 
ور نیا  زا  . نداد اهب  شایتاذ  زاین  قح و  روخرد  زیچ  ره  هب  ندرک و  عضو  شاهتـسیاش  عضوم  قح و  هاـگیاج  رد  ار  زیچ  ره  تسا ؛ نیا  نآ 
هک نانچ  دیز ، اریز  ددرگ ... يراج  ناشنایم  رد  دیز  يارب  هژیوب  تیحجرا ، یعون  ماع و  نوناق  ناونع  هب  هلأسم  نیا  دیدنـسپن  نآرق  يادـخ 

دوب یبح  برق و  يدزیا  نادشتآ  زا  ياهقرج  نازورف و  غارچ  زا  يوترپ  زاب  دوب  بوبحم  کیدزن و  سب  دـنچ  ره  درک  تابثا  ار  نآ  خـیرات 
يهناراکادـف تیعقوم  نآ  هیاس  رد  دـیز  هک  دـیدن  اور  یلع  زا  يرادـبناج  هب  مالـسا  دـمحم و  رویغ  يادـخ  و  تشاد ... یلع  هب  دـمحم  هک 

لامک هلق  رد  نانچ  دـناوخ ، میهاوخ  اهدـعب  هک  نانچ  یلع -  اریز -  دـشاب . هتـشاد  یلع  رب  يرهاـظ  هنوگ  هب  ولو  قحتـسمان  يزاـیتما  دوخ ،
تعفر زا  ياهرذ ، راب  گرب و  هب  نمرخ  همه  نآ  زا  و  ياهرد ، هنماد  هب  دیز ، نوچمه  رازه  نارازه  هک  دیآیم  رب  دـمحم  هار  رد  يراکادـف 

نامیا و تمـصع و  تمکح و  ملع و  نوئـش  یمامت  رد  دربیم و  ثاریم  وا  زا  هک  دوب  یلع  اهنت  يرآ  ... دش دـنناوتیمن  لیان  مامت  ماقم  نآ 
هبترم نیرتعیفر  هب  دیز  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  نیرب ، نوزفا  . دوب وا  ربثاریم  تشاد  رارق  يداصتقا  یعامتجا و  لئاسم  ردـص  رد  هک  نیقی 
ینعی نیا ، زا  رتالاب  رتالاو و  تشاد و  مات  یهاگآ  اهبلق  اهنطاب و  رارـسا  هب  دوب ... هدـمآ  لیان  تمکح  قیاقد  تفاـیرد  قیاـقح و  فشک 

هقرغ هتـسشن و  هنیدم  دجـسم  راوج  تدابع ، هفـص  رب  هک  شدید  تشذگ و  وا  رب  ربمایپ  يزور  تشاد . مامالا » تفرعم   » یـشناد ره  زا  رترب 
تیعقوم هک  تسا  هحفص 147 ] ییانشور [  تاقبط  ریاط  ییاناد و  ياههلق  تسمرس  نانچ  تسا . شیوخ  روعـش  یهاگآ  روضح و  توکلم 

ار نیقی  دومرف : . نیقی تیاـهن  رد  داد -: خـساپ  ؟ دـیز يا  ياهنوگچ  دومرف -: وا  هب  دـنکیم . قرف  وا  راـبک  هباحـص  زا  یـسب  اـب  شتیعـضو  و 
ار نامدرم  ماهتفای و  تسد  قیاقد  ياهافرژ  قیاقح و  توکلم  یمامت  هب  تفگ -: خـساپ  يداش  هب  ؟ يراد هچ  نآ  زا  ات  وگب  تسا ... یتمـالع 

میوگب مرب و  ماـن  ار  کـیاکی  تباحـصا  ناـیم  رد  یهاوـخیم  ادـخ  ربماـیپ  يا  مسانـشیم ... منیبیم و  ناشتـشونرس  تشرـس و  قاـمعا  اـت 
نایخزود باذع  تاطرو  تاکرد و  زین  نایتشهب و  نیهب  تیعقوم  نیرب و  هاگیاج  یهاوخیم  دنایخزود - ؟ ناشمادک  یتشهب و  ناشمادک 

لاوحا نیمه  رب  دیز  يا  یتفگ . تسار  هک  وت  رب  دورد  : تفگ دروآ و  دورف  قیدصت  رهم و  هب  يرس  دز و  يدنخبل  ربمایپ  ؟ میوگزاب وت  رب  ار 
ياپ كاخ  هک  دباین  رد  هداتسیا و  اجک  متاخ  ات  مدآ  نیتسار  یصو  ثراو و  یلع  هک  دنادن  هنوگچ  یـسک  نینچ  يرآ  . شاب مزالم  شوخ ،

قح رد  ار  یصالخا  كاردا و  نانچ  هک  منیبیم  ار  دیز  ...؟ تسا نافراع  یمامت  مشچ  ییانـشور  نانیبقح و  یمامت  وا و  يهدید  يایتوت  وا 
، دـیز تداهـش  زا  سپ  دـنکیم . ءاقلا  زین  تسا  ربمایپ  بوبحم  هک  تسا  یناناوج  ردان  زا  هک  هماـسا  دوخ  ززعم  یمارگ و  دـنزرف  رب  یلع - 

ربمایپ هحفـص 148 ] هدـش و [  باختنا  مالـسا  رکـشل  يریما  يرالاسهپـس و  ماقم  هب  ربمایپ  تسد  هب  یناوج  ناوفنع  رد  هک  شدـنزرف  هماسا 
هدادـن جورخ  نامرف  هوزغ  نیا  رب  ار  یلع  طقف  هک  یلع  يانثتـسا  هب  رابک ، باحـصا  یماـمت  رب  هتـسب و  وا  يارب  ار  هتوم  گـنج  مچرپ  دوخ 

 - دـناهدیزگرب تراما  هب  ار  يرگید  یلع -  ياج  هب  دـنیبیم  هماسا  نوچ  گنج  زا  تشگزاب  زا  سپ  تسا -  هدیـشخب  يرورـس  تراـما و 
اوشیپ و مان  هب  ار  وا  طقف  دنامیم و  یلع  صاخلا  صاخ  نایعیـش  زا  دریذپیمن و  ار  ناشییاوشیپ  تسا  مالـسا  رکـشل  ریما  هک  ناوج  نیمه 

بیترت هب  اقیقد و  هک  نیا  یناهنپ و  توعد  لاس  هس  نیا  تیفیک  ... ددرگیم مزـالم  وا  قشع  تبحم و  رب  اهتدـم  دـناوخیم و  ناـنمؤمریما 
ناـج و هک  ار  یمدرم  اـفتخا  لاـمک  رد  تشاد  هفیظو  وا  تسا . صخـشمان  دـندیورگ  مالـسا  هب  ربماـیپ  يهناـخ  لـها  زا  سپ  یناـسک  هـچ 

دوخ هک  يدایص  نوچمه  دوب . تخس  سب  یفیلکت  نیا  دنک و  انـشآ  مالـسا  میلاعت  اب  دناوخب و  دوخ  هب  تشاد  یـشریذپ  شنیب و  ناشناور 
دعتسم ياهتشرس  كاپ و  حاورا  كانبات و  ياههراتس  دصرت  نایم  نآ  رد  دوب و  دوخ  ياهدیص  بقارم  تسا ، رایـسب  ياهماد  ضرعم  رد 

اهباجح و يارو  زا  ار  شاهعماج  یمامت  تخانـشیم . یبوخ  هب  ار  نانآ  درکیم . ناـشهعلاطم  تسیرگنیم و  مدرم  رد  . دومنیم هراـظن  ار 
راتفر و دـبای  میقتـسم  یتلاخد  ناشلامعا  رد  هک  نآیب  ضحم  توکـس  نوکـس و  لامک  رد  لاس  لهچ  دـیدیم . مامت  حوضو  هب  اـهباقن 

یفارـص ار  اهشزرا  تایح ، يهراکم  رازاب  رد  دوب . هدیـسر  دوخ  يهعماج  تخانـش  دـح  نیرتیلاـع  هب  تشاد و  رظن  تحت  ار  ناـشرادرک 
دوخ هب  دـنراد  اریذـپ  يرهوگ  هک  ار  ناـنآ  دـیاب  کـنیا  دوب . هحفـص 149 ] هتخانــش [  ار  اـهبلق  و  هداد ، زییمت  ار  ملاـس  ياهدـقن  هدرک ،

نیرتمکیب ار  دب  بوخ و  دناوخب . دوخ  هب  دیاب  ار  ناگمه  زین . دنراد  دناعم  رکنم و  یناج  گنس و  تخـس و  یلد  هک  ار  نانآ  و  دناوخب ...

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 50 

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


يهدـهع رب  ار  نآ  در  ای  لوبق و  تیلوؤسم  دـنک و  هضرع  ناسکی  هب  ناـگمه  رب  ار  نید  تسا . هدـننکراذنا  هدـنهدزیهرپ و  وا  اریز  ضیعبت .
قافن و زا  رمع  رخآ  ات  دـنهنیمن و  ندرگ  مالـسا  يهیور  رهاـظ و  هب  زج  هک  تسنادیم  ار  ناشيرایـسب  ناشتخانـشیم . دـهناو . ناـشدوخ 

لابرغ نیرد  هک  دشاب  درکیم ... غالبا  تیدـج  تیمیمـص و  تیاهن  رد  ار  دوخ  مایپ  دـیاب  دوب و  لوؤسم  وا  اما  دـنرادیمن . رب  تسد  قاقش 
رد دور و  دوخ  لیلد  هاگیاپ  لیصا و  هاگیاج  هب  راجوب  نیرد  هناد  ره  جیردت  هب  دنوش و  ادج  هرسان  زا  هرس  لمع ، نامیا و  هاگرظن  مالـسا ،

ار وا  زین  مدرم  دوبن . صخشمان  وا  يهرابرد  زین  مدرم  عضو  وسنآ  زا  . دیآ درگ  زیختسر  يزبسرس  ترخآ و  شیور  يارب  دوخ  يهژیو  رابنا 
ییاهزیچ شیایند  تیصخش و  وا ، نوماریپ  ریطخ  يرما  عوقو  هثداح و  زورب  زا  دندوب ... شراظتنا  رد  دنتخانشیم و  یبوخ  هب  دنتخانـشیم .

یناسآ هب  دنتـسناوتیم  دنریگ  رارق  شریثأت  تحت  هک  نآیب  تثعب ، زا  شیپ  مدرم ، مینک  نامگ  رگا  تسا  ضحم  یلدهداس  دندوب . هتفایرد 
، دوخ تعفر  يهلق  رد  هک  تسنامیم  نامیا  درخ و  زا  شوماخ  یناشفـشتآ  ناسب  شموق  نایم  رد  وا  لثم  . دـنرذگب شرانک  زا  یگدوسآ  و 

راجفنا قایتشا  رد  اما  دـید . ناوتیم  اـجک  ره  زا  لاـح و  ره  رد  ار  هلق  يرآ  دـیآیم . دـید  ضرعم  رد  نآ  زا  ینارون  ییاههزادـگ  هاـگهگ 
 ] دندوب مئاد  نامگ  نیرد  دنتشادن و  یکش  نیرتمک  ناسک  يرایسب  هعماج  نآ  رد  تسـشن ... نامز  راظتنا  هب  دیاب  طقف  نآ  رون  ياههزادگ 

ریطخ میظع ، دح  نیدب  ات  هن  اما  دندوب ... نآ  رظتنم  همه  يرآ  دش ... دهاوخ  نشور  يزور  میتی  دمحم  يهراتس  دیدرتیب  هک  هحفص 150 ]
یلومعم يهراتـس  کی  نیا  دـندرکیم ... هدـهاشم  اهنامـسآ  رد  رظتنمان  یبـالقنا  هراتـس ، نآ  روهظ  يهعیلط  رد  کـنیا  اریز  ... یناـهگان و 

، تانئاک یمامت  داتفایم ... ور  هب  مانـصا  سیدـنت  تسکـشیم و  ورف  اهخاک  يهرگنک  تخیریم ... مهرد  نامـسآ  نیمز و  یماـمت  دوبن ...
لمحت كاردا و  روـصت ، قوـف  يدادـخر  نینچ  دوـب . هدـش  جراـخ  شایعیبـط  رادـم  زا  زیچ  همه  هداـتفارد و  بـالقنا  هب  نامـسآ  نیمز و 

تمعن و هب  درد ، جنر و  نومزآ  نیرتمکیب  ملس ، شمارآ و  تیاهن  رد  دیایب و  هک  دندوب  يربمایپ  روهظ  راظتنا  هب  هک  نانآ  دوب . شاهعماج 
يازناـیغط ناـیرج  دندینــش و  دوـخ  شوـگ  خــیب  ار  اـههقعاص  شرغ  ناـهگان  یلاـیخ ، شوـخ  هرد  هـتفخ  ناـنچمه  دــناسرب ، ناـشتحار 

ياهیناشفناج گرم و  فوخ و  رطخیب و  ریطخ ، تلاسر  نیا  هن ، دندید ... دوخ  یمدق  دـنچ  رد  درکیم  ناشدـیدهت  هک  ار  ییاهبالیس 
دوجو نیا  هک  تفایرد  دـیحوت ، يهملک  هب  رارقا  یحو و  تفایرد  نیلوا  زا  سپ  هلـصافالب  شاهعماـج ، يرآ  دیـسریمن ... ناـیاپ  هب  گرزب 

، توعد نیلوا  ياهلاس  رد  هک  تسا  هنوگنیدـب  . تسا لامالام  بلابل و  رظتنمان  نارگ و  یثداوح  راـبخا و  زا  ضحم ، ملـس  نوکـس و  همه 
خر يزیچ  نینچ  هنوگچ  كرـش ... نارادمروز  و  نادنمتورث ، نادـنمتردق ، یمامت  دراد . ساره  تمرح و  وا  زا  هعماج  ردـقچ  میباییم  رد 

حالـسیب و هاگتـسدیب و  اـهنت و  يدرم  وا  هک  دوب  نیا  زج  رگم  دـندربیم ؟ رـسب  میب  شوماـخ و  یتشحو  رد  وا  زا  همه  نیا  ارچ  دادیم و 
رد هحفص 151 ] یهاوخن و [  یهاوخ  هعماج  اریز  لیلد . کی  هب  اهنت  دوب ... كانمیب  وا  زا  دح  نیدب  ات  شاهعماج  ارچ  سپ  دوب ... هاگیاپیب 

ار نیا  همه  شیپ  زا  نانآ  یتح  رآ ، . تسادخ نیتسار  يهداتـسرف  لوسر و  وا »  » هک تسنادیم  دراد و  يرطف  میب  ادخ  تردق  زا  لاوحا  همه 
روهظ ضرعم  هب  ار  شايدوجو  رداون  هتفر  ورف  دوخ  رد  تیصخش  نیا  کشیب  هدننک . بوعرم  ریگسفن و  دح  نیا  ات  هن  اما  دنتـسنادیم .
يزیچ هـب  ار  ناشننــس  بادآ و  درکیمن . تکرــش  ناـشیعمج  یگدــنز  رد  نـیزا  شیپ  بـیجع . سب  یناـهگان و  يروـهظ  داــهنیم ...
يراک ریخ و  رما  هاگره  اهنت  تسجیمن . تکرـش  ناشهنایوجتعفنم  هنابلطایند و  روما  يراجت و  ياهدـنب  دز و  لغاشم و  رد  تفرگیمن .

بادآ و . دیشکیم رانک  ار  دوخ  هراومه  نآ  زا  سپ  درکیم و  تکرش  دوب  مدرم  حالص  هب  هک  يراک  ره  رد  دوب ، شیپ  رد  بجاو  ریطخ و 
هک دهدیم  ناشن  برعلاةریزج  خـیرات  . تشاد شاهلیبق  مدرم  اب  توافتم  ییاههنارک  وا  تیـصخش  يهنماد  رگید و  ییوب  گنر و  وا  قالخا 
هب هک  دناهدرک  روهظ  ناتـسبرع  تایح  رکفت و  يهنحـص  رد  زاتمم  ییاهتیـصخش  یقالخا و  تسرپاتکی ، بذـهم ، ینامدرم  یهاگ  زا  ره 

دودحم و يهریاد  زا  نوریب  دارفا ، هنوگ  نیا  دناهتـشاد ... زیهرپ  نآ  زا  هدرک و  تشپ  ناکرـشم  فیخـس  دـیاقع  ناتـسرپتب و  یلهاج  نییآ 
يهنامیکح میلاـعت  تفرعم و  ینیچهشوخ  تلزع و  هب  ار  رمع  هدرک  ضارعا  تاراـغ  اهیـشونهداب و  اـهمزب ، اهتقرـس ، زا  هناـمز  فراـعتم 

هب الاو  يدـعب  ناشیناسنا  تیـصخش  هک  زاتمم  ياههرهچ  نیزا  نت  راهچ  يو  یگدـنز  اـب  رـصاعم  ناـمزمه و  دـناهدرک . فرـص  یقـالخا 
.2 [ 26 [ ؛ يزعلادـبع نب  دـسا  نب  لفون  نب  ۀـقرو  . 1 زا : دـنترابع  نت  راـهچ  نآ  هحفـص 152 ] دناهتـشاد [ : دوجو  دشخبیم  ناشتیدوجوم 
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یلهاـج شیک  زا  نت  راـهچ  نیا  ضارعا  تفلاـخم و  رکذ و  رد  . لـیفن نب  ورمع  نـب  دـیز  . 4 ثریوح ؛ نب  ناـمثع  . 3 شحج ؛ نب  هللادـیبع 
، اـهتب تشادـگرزب  رد  زور  نآ  رد  دـنتفرگیم . مانـصا  نشج  اـهتب و  دـیع  ار  يزور  شیرق ، هلاـس  همه  هک  دناهتـشون  نینچ  ناـشهنامز 

نت راهچ  هناتسرپتب ، يداش  نشج و  زور  نانچ  رد  یلاس  ... دندربیم رسب  ناشرانک  شتـسرپ  فاکتعا و  هب  دندرکیم و  ینابرق  ار  ینارتش 
ام مدرم  هک  مینادیم  دنگوس  ادخ  هب  دنتفگیم : نینچ  رگیدکی  هب  هتفرگ و  هرانک  ناتسم  عمج  زا  میدرمـشرب  ار  ناشمان  هک  برع  مدرم  زا 
هب ار  میهاربا  نامناردپ  نید  نانآ  یتسار  هب  میباییمرد ... قدص  هب  ار  رگیدکی  ریمـض  نخـس و  ام  هک  دیهاگآ  زین  و  دنتـسین ... اطخ  رب  زج 

ینایز دوس و  هن  دـننیبیم و  هن  دنونـشیم و  هن  هک  اهگنـس  نیا  شتـسرپ  هب  نکـشتب ، ربمایپ  نآ  یتسرپهناگی  زا  دـندرک و  فیرعت  اطخ 
يوج تسج و  هب  اهرهش  رد  ناکما  تروص  رد  مینیزگرب ... میقتسم  ینید  دوخ  يارب  مییایب  نارای  ناتسود و  يا  دناهتـشگزاب ... دنناسریم 

. دـندش ادـج  مه  زا  نینچ  نیا  نت  راـهچ  نآ  هاـگنآ ... .و  مینک يراـک  دوـخ  يراگتـسر  تاـجن و  هب  مییآرد و  میهاربا  یتسرپاـتکی  نییآ 
گنرد نادنچ  شحج  نب  هللادیبع  اما  تفایرد ... ار  نید  نیا  زا  یشناد  دمآرد و  تیحیسم  نید  بلط  هب  لفون  نب  ۀقرو  هک  دوب  هنوگنیدب 

درک و ترجه  هحفص 153 ] هشبح [  هب  ناناملـسم  هورگ  نیلوا  اب  نایفـسوبا  رتخد  هبیبحما  شرـسمه  اب  سپـس  دمآرد و  مالـسا  هب  ات  درک 
رازـس دزن  ثریوح  نب  نامثع  ... درم ینارـصن  اج  نامه  درک و  رایتخا  ار  تیحیـسم  هدرکن ، يرادیاپ  مالـسا  رب  دمآرد  نیمزرـس  نادب  نوچ 

دوهی و شیک  هب  لیفن  نب  ورمع  نب  دـیز  اما  . تفای الاو  یتلزنم  الاب و  یماقم  مور  رـصیق  دزن  درک و  هشیپ  ار  تیحیـسم  اـج  نآ  تفر و  مور 
نوخ و رادرم و  ندروخ  زا  درک و  یتسرپتب  كرت  تفرگ . هرانک  ناکمالایتح  ناشیا  زا  دز و  زابرس  دوخ  موق  نید  زا  دماینرد . ناینارصن 
. تشاد ینامحر  هتسیاش و  ياهرهچ  ینابر  درمناوج  گرزب و  درم  نیا  دومن ... يراددوخ  دندرکیم  حبذ  ناتب  يارب  هک  ياینابرق  تشوگ 

تساوخیم يدرم  نوچ  هک  دشیم  اسب  دومنیم . تعنامم  ناشنارتخد  ندرک  روگب  هدنز  نتشک و  زا  ار  برع  مدرم  هک  دوب  یناسک  زا  هچ 
لفکت یگدنز و  جراخم  شکن . ار  ترتخد  تفگیم -: درکیم و  ینایم  رد  اپ  دـیز  دـنک ، روگب  هدـنز  يرادان  رقف و  رطاخ  هب  ار  شرتخد 

رگا تفگیم -: شردـپ  هب  زین  یگرزب  رد  درکیم و  شگرزب  دیـشوکیم و  رتـخد  تیبرت  رد  هاـگنآ  . مریگیم هدـهع  رب  نـم  ار  شتاـیح 
نب رمع  يومعرـسپ  راوگرزب ، دـیز  نیا  يراب ، . تسا نم  رب  شتاـیح  جراـخم  زاـب  یهاوخیمن ، رگا  شمنادرگیم و  زاـب  وت  هب  یهاوخیم 

نیمه همه  نـیا  اـب  . تـخادرپ میهاوـخ  نادـب  رتـشیب  دوـخ  ياـج  رد  هـک  دراد  ياهناسانـشهعماج  هجوـت و  لـباق  یگدـنز  تـسا ... باـطخ 
ياهدوسآ نادنچ  یگدنز  دـندوب ، هدـیزگ  تلزع  يرود و  ناشیلهاج  هحفص 154 ] كرـش و [  يهعماج  زا  رودقملایتح  هک  نادنمـشیدنا 

باطخ هچ ، . تسا لیفن  نب  دیز  نیمه  تسد ، نیا  زا  ياهنومن  دندوب . دوخ  نادـنواشیوخ  یتح  ناکرـشم و  رازآ  دروم  هتـسویپ  دنتـشادن و 
ار شایگدنز  ناتـساد  ادعب  هک  نانچ  هراومه  درکیم و  شرایـسب  يهجنکـش  شایناسنا  راتفر  و  دیز ، يدـیحوت  نید  رطاخ  هب  رمع ، ردـپ 

جیار شنیب  زا  توافتم  هک  دـندربیم  رـسب  هنوگ  نیا  زا  ردان  ینامدرم  هعماج  نآ  رد  يرآ ، . دومنیم شرازآ  دومن  میهاوخ  نایب  رتلـصفم 
رد وا  هک  يرون  و  دوب ... رگید  یتیصخش  دمحم  ناشنایم  رد  اما  . دنتشاد نیون  ینییآ  روهظ  هب  هجوت  يور  همه  و  دندیشیدنایم ... دوخ  موق 

هعماج یمامت  کنیا  تثعب ... زا  سپ  . تخورفایم رب  رگید ، ياهنوتیز  يهرجـش  رب  رگید و  ینادـشتآ  زا  تشاد ، هتفهن  دوخ  دوجو  ةاکـشم 
کنیا دندوب و  ياهداعلاقراخ  دادخر  نینچ  رظتنم  هک  دوب  اهتدـم  ناشیمامت  داد . دـهاوخ  خر  هچ  سپ  نآ  زا  هک  دـنراظتنا  رد  هنابهتلم 

هب هدوشگ  ار  تمکح  رهم و  قالخا و  دنمک  زین  وا  و  دیما ... اب  یهورگ  میب و  اب  یضعب  . دنابقارم ار  وا  تشحو  طایتحا و  میب و  اب  ناگمه 
[27 . ] تسا نانآ  زا  یکی  ءامسا  شرـسمه  بلاطیبا و  نب  رفعج  . تسا بولطم  ياهناور  بوذجم و  ياهناج  راکـش  راک  رد  مامت  طایتحا 

دیوگیم برع  هک  نانچ  اریز  تسا . نیمه  زین  قح  دـنکیم و  مایپ  غالبا  ناـنآ  رب  راـب  لوا  دـنیوا . نادـناخ  هحفـص 155 ] ناکیدزن [  نانیا 
نوزفا .« تیبلا یف  امب  يردا  تیبلا  لها  ... » دـنراد فوقو  هناخ  لها  رادرک  راتفر و  بذـک  قدـص و  هب  نارگید  زا  رتشیب  هناخ  کی  نامدرم 

نامز نیرد  دـناشکیم . عامتجا  ناحورجم  ناگدـناماو و  ناگدرب ، يوس  هب  ار  وا  مالـسا  راب  لوا  دـهدیم ، ناـشن  خـیرات  هک  ناـنچ  نیرب ،
ياج هب  ار  ناشیگدـنز  نامیا و  هک  هیمـس  شردام  شردـپ و  رـسای و  رامع  لالب ، دـناهعماج ... نامورحم  ناگداتفا و  بلغا  شناگدـیورگ 

رکبوبا دوـب . رکبوـبا  دـناوخ  شمالـسا  هب  دوـب و  شبقارم  ربماـیپ  هک  ینادرم  زا  یکی  نینچمه  . دـناهنوگ نیزا  درک  میهاوـخ  لـیلحت  دوـخ 
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رهـش فارـشا  ناگرزب و  زا  يرایـسب  اب  تسا . رادروخرب  مارتحا  زا  هکم  مدرم  نایم  رد  دراد و  یتورث  هداشگ . مارآ و  ياهرهچ  اب  تسیدرم 
ببـس هب  هکم  مدرم  تسا . تسود  ناـگمه  اـب  شناـبرهم  راوهداـس و  ریگلهـس و  يوـخ  قـلخ و  رطاـخ  هـب  دراد و  دـمآ  تـفر و  یلهاـج 
يرما باسنا  ملع  ییاـناد  . دـنهنیم شجرا  دـننکیم و  شتیاـعر  دراد  روخرد  یفوقو  باـسنا  ملع  هب  وا  هک  نآ  رطاـخ  هب  زین  يرادمدرم و 

هحفـص 156] وا [  رب  خیرات  لفق  دراد و  تسد  رد  ار  شیوخ  موق  یعامتجا  روما  دیلک  عقاو  رد  دـنادیم  ار  ملع  نیا  هک  یـسک  تسا . مهم 
يوـس هب  دوـخ  ياـکذ  زا  دـشاب و  كریز  هک  دـیآیمرب  یـسک  زا  یلیاـبق  همانهرجـش  هب  فوـقو  شناد و  نیا  هب  قـشع  تسین ... هدوشگاـن 
هدوب هک  هتشذگ  رد  موق  نیا  ناردپ  هک  نیا  یسانشداژن و  ملع  درب . دوس  هاگآشیپ  رگنناهج و  ياهنارایشوه  ییاناد  تدایس و  تسایس و 
روـما شاـعم و  تیفیک  لـیابق ، یعاـمتجا  خـیرات  یناـسنا ، ياـیفارغج  رب  ار  اـم  هک  نـیا  رب  هوـالع  دـندرکیم  هـچ  دندیـشیدنایم و  هـچ  و 

زین ار  اـهداژن  نآ  ناـگداز  يدوجو  ياههصیـصخ  حور و  ياـهورملق  هب  فوـقو  یـسانشراتفر و  تردـق  اـم  هب  دـناسریم ، ناـشيداصتقا 
يهعماج صاخ  شنیب  بوبحم  بولطم و  هک  يویند  روما  زا  میقتـسم  ضارعا  ییاـسراپ و  يهیاـس  رد  هک  تسا  يدرم  رکبوبا  و  دـهدیم ؛

، ناـمدرم تسا . هاـگآ  مدرم  سانـشمدآ و  يو  دربیم ... اههدافتـسا  دوـخ  یـسایس  تدایـس  تهج  رد  ملع  نیا  زا  اهدـعب  تسوا ، یمالـسا 
تسا يرادمتسایس  درم  نیلوا  وا  هنوگنیدب  دنکیم . یبایزرا  یبوخ  هب  ار  ناشتاینمت  تاقلعت و  يهنماد  دباییم و  ار  ناشءاوها  تالیامت و 

یلوؤسم لوبقم و  ریذپلد ، يهرهچ  زین  دناهدز و  هقلح  شدرگ  هک  تسا  یمدرم  دئار  سیئر و  دراد . ریذپاناطخ  یتسارف  دنت و  ياهماش  هک 
هب دراد  هک  یبآم  تراجت  يهماش  رثا  رب  ار  عفن  دنکیم و  نیگنس  کبـس  ار  لئاسم  یتحار  هب  هنادنمـشوه و  تسا . دوخ  ناتـسود  نایم  رد 

یتحار هب  ار  مالسا  رکبوبا  دنکیم . شتوعد  دوخ  هب  ربمایپ  هک  تسا  یناسک  يهرمز  زا  زین  وا  . دیامنیم كاردا  دوخ  دوس  هفک  رد  حوضو 
هربـخ و سب  يدرم  يرآ ، دـنکیم . شیوخ  یتآ  ياـهنامرآ  يادـف  تسین  مه  رایـسب  نادـنچ  یتـسار  هب  هک  ار  شاهیامرـس  و  دریذـپیم .
هب کنیا  مه  ار  عیاقو  قیاقد  قیاقح و  هداد  يو  ناـمیا  هب  تشپ  هدـمآرب  مه  اـب  شایـسایس  يدنمـشوه  يراـجت و  یکریز  تسا . رایـشوه 

نیرتمک صوصخ  نیرد  تسا . دـنوادخ  نیتـسار  ربماـیپ  دـمحم ، هک  تسا  هتفاـیرد  رکبوبا  . دـنکیم هحفـص 157 ] لـمأت [  لـقعت و  یبوخ 
ادخ لوسر  کنیا  هک  ار  هچنآ  یمامت  وا  هدـنامهف و  وا  هب  مامت  حوضو  هب  ار  همه  نیا  وا  اب  ربمایپ  يوگ  تفگ و  راب  کی  درادـن . يدـیدرت 
يو ادرف ، هک  دیوگیم  ضحم  نیقی  یگداس و  هب  درکیم ، مالعا  ناگمه  رب  هک  نانچ  ربمایپ  دیامنیم . قیدصت  دراد و  رواب  دـنکیم  اعدا 

. درتسگ دهاوخ  ملاع  طاقن  یصقا  رب  ار  يزوریپ  حتف و  مچرپ  مالسا  تفای و  دنهاوخ  رفظ  مور  يرـسک و  ياهرـصق  رب  شاهدنورگ  مدرم  و 
ثاریم هب  ار  نیمز  هداهن و  تنم  شناوریپ  رب  هک  تسا  هدرک  هدعو  ادخ  دوب و  دهاوخ  ادـخ  ناگدـنب  نآ  زا  ناهج  یهاشداپ  دـیوگیم  يو 

رد هنادـنمدرخ  رکبوبا  و  دـیامنیم ، ریوصت  ناسک  نیا  هاگدـید  رب  ار  مالـسا  یتآ  تردـق  يامنرود  عقاو  هب  هنوگنیدـب  . دـهد نافعـضتسم 
رد يدـنمدوس   » دـنکیم و مامـشتسا  ار  لـئاسم  نیا  حـیاور  نوـنکا  مه  زا  نآ  زا  هک  تسا  یتـفرعم  نآ  باـبل  هب  ندرب  هار  يوـج  تسج و 

: دناهتشون ننست  لها  نادنمشناد  . درادیم رواب  ار  نآ  دریذپیم و  ار  مالـسا  تهج  نیمه  هب  دسانـشیم و  زاب  رفک » رد  نایز   » زا ار  مالـسا »
یگنرد ریخأـت و  نودـب  ماـمت ، یگداـس  اـب  ار  نآ  هـک  مدرکن  تبحـص  مالــسا  يهراـبرد  رکبوـبا  زج  سک  چـیه  اـب  تـسا  هـتفگ  ربماـیپ  »

طاقن اصقا  ات  هک  هداـمآ ، هطخ  نیرد  هک  دوریمورف  يرذـب  يهشیدـنا  رد  تسا . همه  نیا  زا  رترگنرود  رتشیدـناهیتآ و  وا  اـما  .« تفریذـپ
موق ياـهنامرآ  بولطم و  يهفـسلف  تسا . شیوخ  موق  سانـشهعماج  وا  درک . تشک  ناوتیم  تسا  هدرتسگ  سراـف  مور و  ياـهنیمزرس 
نانآ نایم  زا  دوشیم و  کیدزن  دوخ  گنرکی  ناتـسود  یمیمـص  يهقلح  هحفـص 158 ] هب [  مالـسا  هب  ندیورگ  زا  سپ  دنادیم . ار  دوخ 

مالسا هب  هدرک  نیچتسد  دمآ ، دنهاوخ  رامش  هب  وا  بزح  یـساسا  ناکرا  زا  اهدعب  و  دنتـسه ، وا  يهقث  قلطم و  دامتعا  دروم  هک  ار  یناسک 
ۀحلط ماوع ؛ نب  ریبز  نافع . نب  نامثع  دناهتشون : تنـس  لها  ناگرزب  هک  نانچ  دنیارگیم  مالـسا  هب  وا  توعد  هب  هک  نادرم  نیا  . دناوخیم

دنریذپیم دنونـشیم ، ار  شمایپ  نانآ  دروآیم . ربمایپ  دزن  ار  نانآ  یگمه  دناصاقو . یبا  نب  دعـس  و  فوع ؛ نب  نمحرلادبع  هللادیبع ؛ نب 
يو دوخ  هجوت  رظن و  تحت  نآ  يزکرم  يهتـسه  هک  دراد  رارق  یبزح  سأر  رد  رکبوبا  کنیا  . دنرازگیم زامن  وا  اب  دـنروآیم و  مالـسا  و 

یماـمت وا و  زا  دنتـسه و  يو  اـب  وا ، رمع  يهظحل  نـیرخآ  اـت  ریبز ، زج  یگمه ، هـک  دنتـسه  یناـسک  نـت  جـنپ  نـیا  تـسا . هدـش  لیکـشت 
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هک سک  نآ  ناسنیدب  هحفص 159 ] [ . ] 28 . ] ددرگیم یهورگ  نامیا  نیا  أشنمرـس  رکبوبا  نینچ  نیا  دنراد و  مات  تیعبت  شیاههاگدـید 
يو یهورگ  ناتـسود  يهترگ  رد  ار  رکبوبا  تیـصخش  لـماک  حرط  دـناوتیم  یتـحار  هب  درگنیم ، یخیراـت  روـما  هب  رگنلـیلحت  مشچ  اـب 

بزح دوخ ، رمع  مد  نیرخآ  ات  دـندنویپیم ، اـهنآ  هب  زین  حارج  هدـیبعوبا  باـطخ و  نب  رمع  هک  ریذـپانییادج  ناتـسود  نیا  دسانـشزاب ...
عاـفد رگیدـکی  عفاـنم  زا  دـنامه و  اـب  لاوحا  ماـمت  رد  دـننکیمن . شومارف  ار  دوخ  دوس  ياـهادوس  یـسایس و  هطلـس  دوخ ، تردـق  دوخ ،

بح و  دوشیم . باریس  روخشبآ  کی  زا  رگیدکی و  زا  نانآ  شنیب  شور و  شیارگ ، هیامتسد  دهدیم  یهاوگ  خیرات  هک  نانچ  دننکیم .
اب زین  رگید  لاس  هاجنپ  لهچ  ات  ناشیگدنز  خیرات  تاظحل  نیرخآ  ات  نانآ  . تسا هناگی  زین  ناشیتسود  ینمشد و  هناگی و  ناشیاهضغب  و 
زا يرادفرط  هب  رکبوبا و  دوس  هب  اهيریگعضوم  زا  يرایـسب  رد  بلغا  تسا و  هجوت  لباق  ناشهنادحتم  یـسایس  يراکمه  يهرهچ  دنامه ،
زین يرگید  ناسک  میدرب  مان  هک  ناـسک  نیا  زج  هب  . دـنرگیدکی راـیمه  راـکمه و  دـشاب  زین  یلع  قح ؛ رادـم  اـب  تفلاـخم  رد  رگا  یتح  وا ،
: ] دنانانیا زا  . دوریم ولج  هب  مامت  یگتـسهآ  اب  ربمایپ  و  تسا . كدـنا  مک و  ناشدادـعت  نانیا  دـناوخیم . ناشمالـسا  هب  ربمایپ  هک  دنتـسه 

هلمج زا  يو   ) نوعظم نب  نامثع  مقرالا ؛ یبا  نب  مقرا  تسا ؛ دسالادبع  نب  هللادبع  شمان  هک  هملـسوبا  [ 29 [ ؛ حارج هدیبعوبا  هحفص 160 ]
نم نودام  هک  ار  نآ  دنک و  لیاز  ار  ملقع  هک  مروخ  بارش  ارچ  تفگیم : دوب و  هدرک  مارح  ار  رمخ  برش  تیلهاج  رد  هک  تسا  یناسک 

دـیز و نب  دیعـس  ثراـحلا ؛ نب  ةدـیبع  مروآرد ؛) شیوخ  يرتـسبمه  هب  ار  دوـخ  رتـخد  هک  دراد  منآ  رب  و  ددـنخب ، نم  رب  اـت  دراداو  تسا 
؛ ورمع نب  طیلس  يراقلا ؛ نب  دوعـسم  دوعـسم ؛ نب  هللادبع  صاقو ؛ یبا  نب  ریمع  ترالا ؛ نب  بابخ  لیفن ؛ نب  باطخ  رتخد  همطاف  شرـسمه 

شحج نب  هللادبع  هعیبر ؛ نب  رماع  ۀفاذخ ؛ نب  سینخ  ۀمالس ؛ رتخد  ءامسا  شرـسمه  هعیبر و  یبا  نب  شایع  طیلـس ؛ ردارب  ورمع  نب  بطاح 
ۀهیکف شرـسمه  ثراح و  نب  باطخ  بطاح ؛ ردارب  للجملا ؛ تنب  همطاف  شرـسمه  ثراح و  نب  بطاح  شحج ؛ نب  دـمحاوبا  شردارب  و 

رتخد هلمر  شرـسمه  رهزا و  نب  بلطم  ؛) تفر شردپ  رکذ  هک  نامثع  رـسپ   ) نوعظم نب  نامثع  نب  بئاسلا  ثراحلا ؛ نب  رمعم  راسی ؛ رتخد 
نب بطاح  فلخ ؛ رتخد  هنیما  شرسمه  دیعس و  نب  دلاخ  رکبوبا ؛) مالغ   ) هریهف نب  رماع  تسا ؛ هللادبع  نب  میعن  شمان  هک  ماحن  فوعیبا ؛

هحفـص 161] رـسای [ ؛ نب  رامع  دـندوب ؛ ریکب  نارـسپ  نتراهچ  ره  هک  ساـیا  لـقاع و  رماـع ؛ دـلاخ ؛ هللادـبع ؛ نب  دـقاو  هفیذـحیبا ؛ ورمع ؛
هب دوخ  تاشرازگ  زا  يرایـسب  رد  ات  هدوب  نیا  رب  ام  شـشوک  هراومه  هک  باتک  نیا  رد  يراـب  . رذوبا نانـس و  نب  بیهـص  هیمـس ؛ شرداـم 

لقن و هب  دناهتـشاگن ، دوخ  رداصم  رد  هعیـش  هن  ناینـس و  هک  ار  هچنآ  احیجرت  مییوگ و  نخـس  تنـس  لها  ثیداـحا  بتک و  راـثآ ، دانتـسا 
لها زا  ربتعم  دنس  هب  یتح  دوب . ع )  ) یلع دروآ  نامیا  هک  یسک  نیلوا  مییامن ؛ حیرـصت  رگید  راب  کی  میزادرپب ، نادنمجرا  نامه  شرازگ 
نیرب اهراب  ع )  ) یلع دوخ  هک  نانچ  دوب ... یلع  دروآ  نامیا  هجیدـخ ، یتح  نانز  نادرم و  همه  زا  معا  هک  یـسک  لوا  هدـمآ : نینچ  ننـست 

ریغ دـیناسا  رداصم و  رکذ  اب  ات 247 ، ص 221  ج 3 ، ریدـغلا ، شراوتـسا  یمارگ و  باتک  رد  ینیما  همالع  تشاد . نایب  تحارـص  تقیقح 
رب ناشیا  هک  هدرک  رکذ  ار  ناشیا  ریغ  نیعبات و  هباحـص و  ناگرزب و  زا  نت  اههد  لاوقا  تنـس ، لها  ثیداحا  رب  یکتم  ینتبم و  طقف  هعیش و 
؛) ع  ) نسح ماما  . 2 ع ؛)  ) یلع . 1 زا : دنترابع  مالعا  نیا  .( دینک عوجر  باتک  نآ  هب  . ) دنراد دییأت  دیکأت و  یلع  مالـسا  تیولوا  تیقبـسا و 
نب بابخ  . 10 ورمع ؛ نب  دادقم  . 9 رذوبا ؛ . 8 سابعنبا ؛ . 7 کلام ؛ نب  سنا  . 6 یسراف ؛ ناملس  . 5 باطخ ؛ نب  رمع  . 4 ع ؛)  ) رقابلا ماما  . 3

.16 يراـصنا ؛ بویاوبا  . 15 دوعـسم ؛ نب  هللادبع  . 14 نامی . نب  ۀـفیذخ  . 13 يردخ ؛ دیعـسوبا  . 12 يراصنا ؛ هللادـبع  نب  رباـج  . 11 ترا ؛
نب ریرج  . 21 رکبیبا ؛ نب  دمحم  . 20 مقرا ؛ نب  دیز  . 19 صاقو ؛ یبا  نب  دعس  . 18 صاعلا ؛ نب  ورمع  . 17 نیتداهشلااذ ؛ تباث  نب  ۀمیزخ 

.28 لجح ؛ نب  هللادـبع  . 27 لاقرملا ؛ مشاـه  . 26 مرازموبا ؛ . 25 عفاروبا ؛ . 24 يدـنکلا ؛ فیفع  . 23 یملـسالا ؛ ةدیرب  . 22 یلجبلا ؛ هللادبع 
باهش نب  قراط  . 33 هیفنحلا ؛ نب  دـمحم  . 32 متاح ؛ نب  يدـع  . 31 رتشا ؛ کلام  . 30 هدیرب ؛ نب  هللادـبع  . 29 نصحم ؛ نب  ریـشب  ةرمعوبا 

نب بعک  . 38 نایفسیبا ؛ نب  هللادبع  . 37 ینادمهلا ؛ سیق  نب  دیعـس  . 36 قمحلا ؛ نب  ورمع  . 35 لاقرملا ؛ مشاه  نب  هللادـبع  . 34 یسمحلا ؛
؛ ةدابع نب  کلام  . 43 ریهز ؛ نب  بدنج  . 42 یلئودلا ؛ دوسالاوبا  . 41 بهلیبا ؛ نب  لضف  . 40 بلطملادبع ؛ نب  ثرحلا  نب  ۀعیبر  . 39 ریهز ؛

رماع . 48 لبنح ؛ نب  نمحرلادبع  . 47 میکح ؛ نب  هللادبع  . 46 بعک ؛ نب  ثراحلا  نب  یـشاجن  . 45 يدسالا ؛ ۀفیذح  نب  دـیزی  نب  رفز  . 44
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.54 رانید ؛ نب  ۀملـس  مزاحوبا ، . 53 ردکنم ؛ نب  دـمحم  . 52 يرهزلا ؛ باهـش  نبا  . 51 هماعد ؛ نب  ةداـتق  . 50 يرـصب ؛ نسح  . 49 یبعشلا ؛
نب دینج  رباج 59 . نب  دیلو  . 58 قاحسا ؛ نب  دمحم  . 57 نامحرلادبع ؛ نب  دینج  . 56 یبلک ؛ بئاسلا  نب  دمحم  . 55 نامحرلادبع ؛ نب  ۀعیبر 

دروم هک  دنتـسه  یناسک  زا  قوف  لاجر  یماسا  یمامت  دشاب  هتـشاد  لماک  فوقو  تقیقح  نیرب  هک  تسا  هاگآ  يهدنناوخ  رب  . نمحرلادـبع
لها ناقثوم  قیرط  زا  نآ  تادانسا  یمامت  هک  ریدغلا  تئارقلا  بجاو  یندناوخ و  باتک  زا  لصف  نیا  نینچمه  دناناینـس ... دامتعا  قوثو و 

.@ . ] تسا دنمجرا  میظع و  دـننامهیب ، باتک  نیا  لوصف  نیرتمکحم  زا  تسا  بلاطیبا  نب  یلع  مالـسا  تیولوا  لضف و  رد  تسا  ننـست 
ج 3، ، ) هباصالا شماه  باعیتسا  ص 81 ،) ج 2 ،  ) دادغب خیرات  ص 136 ،) ج 3 ،  ) هحیحص مکاح و  كردتسم  رد  نینچمه  هحفص 162 ]
زا يریثـک  ... هریغ و  یمزراوخ ، بقاـنم  نالحدـل ، هیوبنلا  ةریـسلا  هیبـلحلا ، ةریـس  یلزتـعملا ، دـیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  ص 28 ،)

ربمایپ ص 313: زین ج 2 ، ص 95 و  ج 3 ، ریدغلا ، ك . ر . دـناهدرک : لقن  رتاوت  هب  ربمایپ  زا  دـمآ  دـهاوخ  هک  ار  یتیاور  ینـس  نادنمـشناد 
مالسا هک  تسامش  رفن  نیلوا  دوش ، دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  هحفص 163 ] رانک [  زیختسر  يارحـص  رد  هک  تما  نیا  زا  درف  نیلوا  دومرف :

یلع نیا  : دـناهدروآ ربمایپ  لوق  زا  ننـست  لـها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  هک  ار  تیاور  نیا  زین  .و  تسا بلاـطیبا » نب  یلع  وا ؛ تسا و  هدروآ 
رب زامن  رد  تما  نیا  زا  سک  چیه  تسا : هدومرف  دوخ  یلع  . درازگ زامن  نم  اب  درک و  مقیدصت  دروآ ، نامیا  نم  هب  هک  یـسک  نیلوا  تسا .

ینثتــسم ار  هجیدــخ  رهطا ، ناـسل  ربـکا و  قیدــص  نـیا  یلع ، دوـب ، هـتفرگ  یــشیپ  هجیدــخ  رگا  کـشیب  تـسا ... هـتفرگن  یــشیپ  نـم 
متفگ مردپ  هب  دیوگیم : دیعس  نب  دمحم  زا  ص 60 ،) ج 2 ، ، ) دوخ خیرات  رد  ننـست  لها  ناگرزب  ناخروم و  زا  يربط ، نینچمه  . درکیم

رکبوبا مالسا  هک  تسنآ  يانعم  هب  نیا  و  دندوب ... هدروآ  مالسا  نت  هاجنپ  زا  شیب  وا  زا  لبق  هچ  هن ، تفگ : دوب ؟ ناملـسم  نیلوا  رکبوبا  ایآ 
اریز ... هداد خر  تسا  هدوب  مقرا ،» « ؛ هناخ زا  ربمایپ  جورخ  زا  دـعب  هدیـشک و  لوط  لاـس  جـنپ  اـت  هس  زا  هک  يایناـهن  توعد  نارود  زا  سپ 

یمازلا رگید  دوب و  هدیـسر  رفن  لهچ  هب  ناناملـسم  هدـع  هک  درک  راکـشآ  لاس  جـنپ  ای  لاس  هس  سپ  زا  ار  دوخ  توعد  ربمایپ  هک  یماگنه 
زا سپ  رکبیبا  مالـسا  هک  دناهتفگ  نینچمه  . دنزادرپ یمالـسا  فیاظو  ماجنا  نیکرـشم و  مشچ  زا  ناهن  مقرا » « ؛ هناخ رد  نانآ  هک  تشادن 

تدـش ربمایپ  زا  تیامح  رد  شیرق  بلاطیبا و  نیب  ههجاوم  هک  هاگنآ  ینعی  تسا . هدوب  رمؤت ) امب  عدـصاف   ) شیوخ ماوقا  راذـنا  توعد و 
رگا و  دناهتشون . لاس  ات 15   10  - نیب 12 شندروآ  مالـسا  ماگنه  هب  هن ، ای  دوب  غلاب  ایآ  هک  ار  یلع  نس  نینچمه  هحفص 164 ] دوب [ . هتفای 

درکیمن و هضرع  وا  رب  ار  مالـسا  ربمایپ ، زگره  تشادـن ، هشیدـنا  لامک  ـالاو و  كاردا  راـیتخا ، تاـبث  ناـمیا و  مالـسا ، شریذـپ  رد  یلع 
. درکیمن یفرعم  ناـمیا  نیلوا  عاـطم و  هرهچ  نـیرترب  ار  وا  دـید  میهاوـخ  هـک  ناـنچ  تـشادیمن و  بوـسحم  وا  يارب  یتـبقنم  ار  شلوـبق 
تماـخف و تمظع ، هب  شمالـسا  زاـب  دـشاب  زین  كدوـک  رگا  دـنچ  ره  هـک  تـسین  سب  ناـمه  وا  نـیرب  تاذ  تمـصع  ماـقم  رد  نـینچمه 
؟ تسوا يارب  صاخ  گرزب و  يزایتما  شایناوجون  یکدوک و  رد  وا  مالسا  قیدصت و  هکلب  تسا و  لاسگرزب  نامیکح  مالـسا  يدنمجرا 

رـسپ ییحی  زین  و  دوب . هراوخریـش  یکدوک  هک  یلاح  رد  درکن ؟ رارقا  هراـشا و  دوخ  توبن  هب  هراوهگ  رد  نآرق  صن  هب  حیـسم  یـسیع  اـیآ 
دناهتفگ طحاج  نوچ  ننـست  لها  نیخروم  زا  یـضعب  هک  هلأسم  نیا  يراب  ؟ دوب یکدوک  هک  یلاح  رد  دیـسرن و  يربمایپ  مکح و  هب  ایرکز 

، هچ دناهتخاسرب ... ع )  ) یلع نینمؤملاریما  تافو  زا  سپ  هک  تسا  ینیغورد  یلعج و  ثیداحا  زا  تشاد ، تقبـس  یلع  رب  مالـسا  رد  رکبوبا 
هیواعم هک  دوب  نیا  دناهتـشون  ننـست  لها  نادنمجرا  نیخروم و  هک  هچنآ  ساسارب  اهيزاسثیدـح -  هنوگ  نیا  يهدـمع  یـساسا و  تلع 

نیا زا  هک  درک  همانشخب  تشون و  دوخ  یتموکح  نارازگراک  یمالسا و  ياهنیمزرـس  یمامت  هب  یلع ، اب  ینمـشد  ینالوط  ینارود  زا  سپ 
رگید يارب  ار  نآ  زا  رترب  ای  نآ و  نیع  هک  نآ  رگم  دنناوخب  ربانم  رب  دجاسم و  رد  دـننک و  تابثا  یلع  يارب  یتلیـضف  چـیه  دـنراذگن  سپ 

رکبوبا و هک  هدعاسینب  يهفیقس  رد  هک  تسا  نآ  رما  نیا  رب  هشدخ  لباقریغ  لیلد  و  هحفص 165 ] [ . ] 30 . ] دنیامن لعج  غورد  هب  هباحص 
رکذ و رد  ناشنارادتسود  هتسباو و  بزح  زا  نت  کی  هن  و  ناشیا ، زا  نت  کی  هن  دندرکیم ، رکذ  یلیالد  تفالخ  هب  شیوخ  يرترب  رب  رمع 

ناونع هب  ار  نآ  اعطق  تشادیم ، ار  زایتما  نیا  رگا  هک  نآ  لاح  و  دنتفگن ؛ نخس  ياهملک  مالـسا  رد  شتیولوا  یمدقـشیپ و  رکبوبا ، يرترب 
دوخ تیصخش  یسامح  يرترب و  ياههزوجرا  حرط  تیعقوم  بسانم و  لحم  هک  اج  نآ  يرآ  دندرکیم . رکذ  شلـضف  يهصخاش  نیرترب 
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. دندرکن راهظا  وا  تیصخش  تمظع  يهرابرد  یهجوت  لباق  نخـس  چیه  شنارای  هن  و  دوب ، تفالخ  یعدم  هک  نآ  هن  ناشمادک ، چیه  دوب ،
زا رگید  ياهملک  دـندرک و  يراشفاپ  دوب  ملـسم  یتقیقح  هک  راغ  رد  ربمایپ  اب  شندوب  هارمه  زین  رکبوبا و  یلاسنهک  رب  طقف  هحفص 166 ] ] 
رد مه  هفیقـس و  رد  مه  وا ، نایعیـش  مه  یلع و  مه  هک  نآ  لاـح  .و  دـندومنن رکذ  دـنتخاس  يو  يارب  اهدـعب  هک  يرامـشیب  بقاـنم  ریاـس 
زا مادـک  چـیه  هک  دـندرک  رارکت  اهراب  اهراب و  نانمؤم  تماـما  رب  شتیقحا  يرترب و  رد  ار  وا  زا  بقاـنم  اهدـص  هدـیدع ، عضاوم  يرایـسب 

همه هکلب  دـندرکن ، نآ  اب  یتفلاخم  هشقانم و  نیرتمک  اـهنت  هن  تسا ، هدـنام  اـج  هب  اـم  يارب  ننـست  لـها  خـیرات  زا  هچنآ  رباـنب  ناـفلاخم - 
... دندرکن تابثا  راهظا و  ار  دوخ  زا  يزایتما  چیه  نهربم  تازایتما  نآ  ربارب  رد  دنتفریذپ و 

دنلب هدننازیهرپ و  یناعم  اب  هاتوک  ییاههروس 

دـهاوخیم و دوخ  هک  ار  نانآ  زج  و  درادـن ، نالعا  یمـسر  ینلع و  هنوگ  هب  ار  شتوعد  دوب  رومأم  ربمایپ  هک  توبن  نارود  هلاس  هس  نیرد 
تاروصقم  » هب دناعطقم و  هاتوک و  روس ، نیا  تشگ ... لزان  وا  رب  نآرق  هروس  تشه  لهچ و  دودح  دناوخن ، نید  هب  دراد  ناشیا  هب  يدیما 

، ریثأت زاجعا  تحاصف ، روس  نیا  یگژیو  . دـناهدنهد زیهرپ  هدـنناسرت و  همه  هک  لـمجم  هاـتوک و  ییاـههروس  ینعی  دناروهـشم . تاراذـنا »
نونکات يدامتم  راصعا  نورق و  یط  رد  و  برعلاةریزج ، یمامت  رد  تسا . یلهاج  يهرود  نارعاش  هناـظافل  شور  زا  زیرگ  اـنعم و  تغـالب 

هاتوک و زجوم ، حرط  لمجم و  طخ  هس  ود  اب  ریواصت  نیرتبیرغ  نیرتقیمع و  اههروس  نیرد  . تسا هتفگن  نخـس  هویـش  نیا  هب  سک  چیه 
تشحو و زا  ياهمـش  هحفـص 167 ] دـهنیم [ ... ياج  رب  دوخ  تفگـش  ریثأت  رد  ناـگدزهقعاص  نوچمه  ار  یمدآ  دوشیم و  ناـیب  ارذـگ 
، اههجض اهریفن و  تسا . هتـشگ  ریوصت  ریظنیب  اسآزاجعا و  یتوق  هب  نآ  رد  قح ، زا  ضارعا  يدرمان و  ملظ ، تهج  هب  خزود ، ياهباذع 
فیصوت و نیگمهس  بیهم و  تخس  یتمظع  اب  اما  هاتوک  هلمج  ود  یکی  اب  يراکهانگ  زا  لصاح  رابدا  قلطم و  يدیمون  نایخزود ، ياذغ 

ییاسر نابز و  ریثأت  نایب ، زاجعا  زا  يراـکهاش  نینچ  ناـهج ، یعاـمتجا  ینید و  یبدا ، نتم  چـیه  رد  نونکاـت  یتسار  هب  . دـنوشیم میـسرت 
. حیرـص دـنامکحم و  تاراذـنا » تاروصقم  .» تسا هتـشادن  هقباس  نایب  اـنعم و  تیمیمـص  قدـص و  نحل  ناـنچ  وترپ  رد  اـنعم  زیگناتشهد 

باذـع ياههنحـص  نیک . لـها  هیلع  هدـنبوک  عطاـق و  زین  نیکرـشم و  نارگمتـس و  هیلع  رگـشیاشخبان  رگـشاخرپ و  و  حیـصف . رگتمـالم و 
، شتآ ياههزادـگ  زا  رپ  هیواـه  قاـمعا  ... هآ سوسفا و  ریفن  دناترـسح و  دود  رپ  راـبدرد ، دـنزیگناتشهد و  هاـکناج ، دـناهدنهدناکت و 

دناینامحر تشهب  ياههنحص  تسا و  دنامیم  نیطایش  هلک  هب  هک  يزیربآ  رهز  خلت  لظنح  وبدب و  ماعط  نیکرچ ، هرفس  نیلسغ ، قاسغ ،
نآ زا  رترب  يزارفرـس و  روـش  یتـسم و  شوـخ  تاذـل  میعن و  زا  هدـنکآ  زاوـنمشچ و  ياـبیز  ياـههیاس  زا  رپ  دـنریذپلد و  زیگناتـجهب . و 
رد ناهن  توعد  هلاس  هس  نیرد  هک  يروس  مان  تسا . یتسه  راگدـنوادخ  يدنـسرخ  ناوضر و  سدـق ، تحاس  هب  هنئمطم  سفن  تشگزاـب 

، رـصع هزمه ، لیف ، شیرق ، نوعام ، رثوک ، نورفاک ، رـصن ، تبت ، صالخا ، قلف ، ساـن ، هحتاـف ، : تسا رارق  نیا  زا  دـش  لزاـن  ربماـیپ  رب  هکم 
هحفص 168] قاقشنا [ ، جورب ، قراط ، یلعا ، هیشاغ ، رجف ، دلب ، سمـش ، لیل ، یحـض ، حارـشنا ، نیت ، قلع ، لازلز ، تایداع ، هعراق ، رثاکت ،

نیا یمامت  رد  . کلم ملق ، هقاح ، جراعم ، حون ، نج ، لمزم ، رثدـم ، تمایق ، رهد ، تالـسرم ، ءابن ، تاعزان ، سبع ، ریوکت ، راـطفنا ، فیطت ،
، یـشورفمک متـس و  زا  شهوکن  نیمز ، اهنامـسآ و  تایآ  رد  ربدـت  نارگید ، قح  رد  ییوکین  ریخ و  رکفت ، تیلوؤسم ، زا  اجهباج  تاـیآ 
ینمادـکاپ و مدرم ، روما  حالـصا  ریخ و  هب  تبغر  نامیتی و  هب  یگدیـسر  نانیکـسم و  ماعطا  ازج ، زور  هعقاو  رد  رکفت  شنیرفآ و  رد  لمأت 
نامـسآ و شنیرفآ  تیفیک  ناهج و  نآ  ناهج و  نیا  یناگدـنز  راک  رد  ربدـت  ناور و  ریهطت  هیکزت و  يراکدـب ، زا  سفن  تشادزاب  اوقت و 
نید و هار  رد  ییابیکـش  ربـص و  زین  اـهنآ و  تمظع  ناگراتـس و  مظن  هب  رظن  اـههوک و  بصن  رتـش و  تقلخ  یگنوگچ  تاـنئاک و  نیمز و 

بیذـکت . روس نآ  زا  ياهنومن  کنیا  : تسا هتفر  نخـس  ناگنـسرگ  ماعطا  نامیتی و  يریگتـسد  زاب  هناـگی و  يادـخ  شتـسرپ  رد  تماقتـسا 
نارفاک [ . 31 . ] دنکیمن بیغرت  نیکـسم  ریقف و  ماعطا  رب  دناریم و  دوخ  رد  زا  ار  میتی  هک  تسومه  نیا  يدیدن -  ار  نامیا  نید و  هدـننک 

يوجبیع ره  رب  ياو  [ . 32 . ] نم هناگی  يادخ  شتـسرپ  هحفص 169 ] هب [  امـش  هن  میآرب و  امـش  نایادخ  شتـسرپ  هب  نم  هن  هک  يوگب  ار 
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یناد هچ  وت  و  دتفا -  شتآ  رد  تخس  هک  تسین  نینچ  دشاب . ار  وا  هنادواج  لام ، نآ  درادنپ  دزادرپ و  لام  يروآدرگ  هب  هک  نابز -  هزره 
هب دنگوس  [ . 33 . ] دـنز تساهوزرآ  هاـنگ و  هاـگیاج  هک  بلق  ياپارـس  رب  هدرک و  شنازورف  ادـخ  مشخ  هک  شتآ  نآ  تسیچ -  شتآ  هک 

و دسرارف -  زیختـسر  هلزلز  هک  هاگنآ  [ . 34 . ] ییابیکـش قح و  هب  ناگدننکشرافـس  نامیا و  لها  رگم  تسا . نایز  رد  یمدآ  هک  ناـمز » »
سپ دـنیآ -  نوریب  هدـنکارپ  اـهربق  زا  ناـیمدآ  زور  نآ  رد  دـیوگزاب -  دوـخ  ناـهن  هصق  و  دـنکفا -  نوریب  ار  دوـخ  نارگ  ياـهراب  نیمز 
انامه نوتیز ... ریجنا و  هب  دـنگوس  [ . 35 . ] دوش رفیک  هدرک  يدـب  ياهرذ  هک  سک  ره  دـبای و  شاداـپ  هدرک  یکین  ياهرذ  ردـق  هب  سکره 

زج میدـنکفاورف -  اهناکم  نیرتتسپ  هب  یناـمرفان  رفک و  رفیک  هب  سپـس  هحفـص 170 - ] میدرک [  قلخ  اـهتروص  نیرتهب  رد  ار  یمدآ 
هب دنگوس  و  دناشوپ -  یهایـس  هدرپ  ار  ناهج  هک  یماگنه  رات  بش  هب  دـنگوس  [ . 36 . ] دندرک هتـسیاش  ياهراک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ 
هک سک  نآ  اما  تسا -  فلتخم  سب  امش  ششوک  انامه  دناهدام -  رن و  هک  ملاع  تاقولخم  یمامت  هب  دنگوس  و  ددرگ -  كانبات  هک  زور 

ملاع ود  رد  شراک  هک  دشاب  دوز  دروآ -  قیدـصت  دـیحوت ) داعم و  نآرق ، ینعی  ، ) ییوکین هب  و  دریگ -  هشیپ  اوقت  دـیاشخبب و  دـنک ، اطع 
رد ار  وا  راک  هک  دـشاب  دوز  دـنک -  بیذـکت  ار  ییوکین  و  دـناد -  زاینیب  قح  زا  ار  دوخ  دزرو و  لخب  سک  ره  و  میرآ -  ناسآ  لـهس و 
رد ایآ  دوش -  لدب  زور  هب  هک  هاگنآ  بش  هب  و  درف -  تفج و  و  هناگهد -  ياهبش  و  مدهدیپس -  هب  دـنگوس  [ . 37 . ] میراد راوشد  ملاع 
هک تردق - ؟ نابحاص  مرا  رهش  مدرم  رب  و  درک -  هچ  داع  موق  اب  تراگدرورپ  يدیدن  تسین - ؟ دنگوس  شزرا  ار  همه  نیا  دنمدرخ  دزن 
هاپس تردق و  بحاص  نوعرف  و  دنتخاس -  رب  نآ  زا  اهخاک  هتفاکش و  ار  گنس  هرخـص  هک  دومث  موق  و  دوبن -  ملاع  رد  اهرهـش  نآ  دننام 

راگدرورپ انامه  دیراب -  باذع  هنایزات  نانآ  رب  وت  يادخ  هک  نآ  ات  دنتخیگنا -  رایسب  داسف  هنتف و  و  دندرک -  نایغط  نیمز  رد  هک  نانآ  - 
رب مراگدرورپ  دیوگ  دهد ، شتمعن  دـناسر و  یتحار  هحفـص 171 ] جنر [ ، زا  سپ  ار  وا  ادـخ  نوچ  یمدآ ، نیا  اما  تسا -  هاگنیمک  رب  وت 
لب  ) دـیرادنپیم هک  تسا  نینچ  هن  دـینادرگ -  مراوخ  مراـگدرورپ  دـیوگ  دـنادرگ ، ریقف  نومزآ ، يارب  ار  وا  نوـچ  هدوـمن و  تمارک  نم 

هقدـصیب و ار  ثاریم  لام و  و  دـیرآیمن -  تبغر  نانیکـسم  ماعطا  رب  زین  و  دـیرادیمن -  او  مرک  نامیتی  رب  هک  تسنآ ) زا  ناـتیتخبنوگن 
زا هک  دـیآارف  يزور  هکلب  تسا ، نینچ  هن  دـیتسه -  يوـیند  لاـنم  لاـم و  هتفیرف  ناـج ، یماـمت  هـب  و  دـیروخیم -  متـس  هـب  شیاـشخب و 

ار منهج  زور  نآ  و  دنیآرد -  رشحم  هب  ناگتشرف  فص  رد  فص  زین  وت و  راگدرورپ  و  دوش -  یشالتم  درخ و  نیمز  یپردیپ ، ياههلزلز 
يرآ دراد - ؟ دوس  هچ  يروآداـی  هظحل ، نآ  اـما  و  دـتفا ، دوخ  ياـهراگدای  دوخ و  ياـهراک  داـی  هب  شدـنیبب  یمدآ  نوچ  و  دـنروآارف - 
نوگ هنوگ  ءارآ  نآ  رد  هک  میظع - ؟ ربخ  زا  دنـسرپیم - ؟ هچ  زا  [ . 38 . ] مداتـسرفیم يریخ  هشوت  مایناگدنز  نیا  يارب  شاک  يا  دیوگ 
دوز دناهتشادنپ - . یناسآ  هب  هک  تسا  نینچ  هن  دنام - )؟ تمایق  هب  شتیالو  هک  یـسک  باختنا  رد  مایق  ای   ) و تمایق ؟ ییاپرب  زور  دنراد ...

نآ ناتـساد  و  ینادیم - ؟ ار  ریگارف  يالب  هیـشاغ و  ثیدح  ایآ  [ . 39 . ] دنبایرد ار  نآ  هک  دشاب  دوز  سپـس  و  دـنبایرد ... ار  نآ  هک  دـشاب 
زا و  دنتفا -  خزود  شتآ  هحفص 172 ] رد [  و  تسا -  تقشم  جنر و  ناشراک  همه  یهورگ  هک  يزور  دنـشاب - ؟ ناسرت  اههرهچ  هک  زور 
هب دیرفآ و  هک  سک  نآ  نک -  حـیبست  ار  تنیرب  راگدرورپ  مان  [ . 40 [ ؟ دنباین نیشتآ  نبراخ  زج  یماعط  و  دنشون -  نازادگ  ریعس  همـشچ 

شهایـس کشخ و  سپـس  و  دنایورب -  نیمز  زا  ار  هایگ  هک  سک  نآ  دومرف -  تیاده  داهن و  هزادنا  هک  سک  نآ  دناسر -  لامک  دـحرس 
ماـن و  درک -  ناور  هیکزت  هک  سک  نآ  تفاـی  يراگتـسر  اـنامه  ینکن ... شوـمارف  اـت  مینک  تـئارق  ار  نآرق  وـت  رب  دـشاب  دوز  دـینادرگ - 

 - تسا رترادیاپ  رتهب و  هک  تسا  ترخآ  و  دندیزگرب -  ار  يویند  یگدنز  مدرم  نیا  اما  دناوخ -  زامن  دروآ و  حـیبست  هب  ار  شراگدرورپ 
قراط هک  یناد  هچ  وت  و  قراط -  نامسآ و  هب  دنگوس  [ . 41 . ] دمآ هتشاگن  رب  زین  یسوم  میهاربا و  فحص  ناینیشیپ -  بتک  رد  نخس  نیا 

زا هک  درگنب  یمدآ  سپ  تسا -  یناـبهگن  ار  يایمدآ  ره  هک  همه  نیا  هب  دـنگوس  تسا -  كاـنبات  نشور و  سب  ياهراتـس  نآ  تسیچ - 
نینچ ندرک  هدـنز  رب  ادـخ  کشیب  هک  هدـمآرب -  ردام  هنیـس  ردـپ و  بلـص  زا  هک  هدـنهج -  ياهفطن  بآ  زا  تسا - ؟ هدـش  هدـیرفآ  هچ 
[ . ] 42 [ ؟ دشاب اجک  يروای  ورین و  ار  یمدآ  دوش -  راکشآ  اهزار  يهتفهن  نطاب و  رارـسا  هک  يزور  تسا -  رداق  گرم  زا  سپ  يدوجوم 

تـسخن هک  تسوا  دشاب -  دیدش  سب  وت  يادخ  هذخاؤم  يریگتـسد و  انامه  [ ... 43  ] اهجرب ياراد  ياهنامـسآ  هب  دنگوس  هحفص 173 ]
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 - دهاوخب هک  راک  ره  هدننک  دیجم -  شرع  بحاص  رگـشیاشخب -  راگزرمآ  تسوا  دـنادرگزاب -  تمایق  هب  زاب  گرم ، زا  سپ  دـیرفایب و 
رد ادخ  و  دـنزادرپ -  نآرق ) وت و   ) بیذـکت هب  نارفاک  یلب  ار -  دومث  نوعرف و  یتسنادـن - ؟ ار  گرزب  ياهتردـق  نایرکـشل و  هصق  ایآ 
 - دوش هتفاکش  نامـسآ  هک  هاگنآ  [ . 44 . ] هتـشاگنرب قح  ظوفحم  حول  رد  راوگرزب -  نآرق  تسا  نیا  تسا -  طـیحم  ناـنآ  رب  لاـح  همه 

دـنکفا و نوریب  دراد  دوخ  رد  هک  ار  هچنآ  و  دـبای -  شرتسگ  نیمز  هک  هاگنآ  و  درب -  نامرف  هک  دزـس  درب و  ار  دوخ  راگدـنوادخ  نامرف 
تاقالم شیوخ و  راگدرورپ  رب  دوخ  لامعا  ربجنر  وت  یمدآ  يا  ناه   - درب نامرف  هک  دزس  درب و  ار  دوخ  راگدنوادخ  نامرف  دوش -  یلاخ 

يزیچ نوچ  دنناتسیم و  هحفـص 174 ] مامت [  دنناتـس  مدرم  زا  يزیچ  وزارت  اب  نوچ  هک  نانآ  ناشورفمک -  رب  ياو  [ . 45 . ] ییوا يهدننک 
[46 . ] دنتـسیاب ناـیملاع  راداد  ربارب  ناـیمدآ  هک  يزور  میظع -  زور  يارب  دـنوش -  هتخیگنارب  هـک  دـننادیمن  اـیآ  دـنهدیم -  مـک  دـنهد 
زا هک  دبایرد  سکره  دنوش -  هتخیگنارب  اهروگ  و  دندرگ -  ناور  اهایرد  و  دنزیر -  ورف  ناگراتس  و  دوش -  هتفاکش  نامـسآ  هک  هاگنآ  .
هک سک  نآ  تسا - ؟ هدرک  رورغم  وـت  میرک  راـگدرورپ  رب  ار  وـت  زیچ  هچ  یمدآ  يا  ناـه  تسا -  هتـشاذگزاب  هـچ  هداتـسرف و  هـچ  شیپ 

ناگراتـس و  دوش -  رات  هریت و  دیـشروخ  هک  هاگنآ  [ . 47 . ] درک تقلخ  تساوخ  هک  یتروص  ره  رد  و  تساراـیب -  تلادـتعا  هب  دـیرفآ و 
و دنبای -  رـشح  رـشحم  هصرع  هب  شوحو  و  دـنوش -  هدـنکفا  رودـب  اهر و  نارتش ، و  دـنیآرد -  راتفر  هب  اههوک  و  دـندرگ -  هریت  نامـسآ 

مادک هب  هک  دنـسرپب -  روگب  هدنز  نارتخد  زا  زور  نآ  دندنویپرد -  دوخ  ناسنجمه  اب  قلخ  سوفن  و  دنوش -  نازادگ  شتآ  نوچ  اهایرد 
ار تشهب  و  دوش -  نازادگ  خزود  و  دیآ -  هدنکرب  اج  زا  نامـسآ  و  دوش -  هدوشگ  مدرم  لامعا  يهمان  هک  يزور  دندش - ؟ هتـشک  هانگ 
رب ار  وا  زیچ  هـچ  یمدآ  رب  گرم  هحفص 175 ] [ . ] 48 . ] تسا هدروآ  مهارف  هچ  شیپ  زا  هک  دـبایرد  سک  ره  زور  نآ  دـنرآ -  کـیدزن 

هاگنآ دینادرگ -  ناسآ  وا  رب  ار  لامک  هار  هاگنآ  داهن -  شاهزادنا  دیرفآ و  يردقیب  هفطن  زا  هدش -  هدیرفآ  زیچ  هچ  زا  درادیم -  رفک 
ای تسا  رتراوتسا  امش  تقلخ  ایآ  نایمدآ  يا  ناه  [ . 49 . ] دزیگنا رب  ار  وا  رگید  راب  دهاوخ  رگا  هاگنآ  درپس -  ربق  هلاچ  هب  دیناریمب و  ار  وا 
ار نیمز  و  درک -  نشور  ار  شزور  هریت و  ار  شماش  هک  نامسآ  تسا -  راوتسا  نوتسیب  دنلب و  یفقـس  هب  هک  اهنامـسآ - ؟ گرتس  يانب 
امـش و يزور  عاـتم و  درک -  اـهنآ  نوتـس  هیاـپ و  ار  اـههوک  و  دروآ -  دـیدپ  اـهرازغرم  اهراسهمـشچ و  نآ  زا  و  دـنارتسگب -  نآ  زا  سپ 
هک سک  نآ  يارب  ار  خزود  و  دروآ -  داـی  هب  هدرک  هـک  هـچنآ  یمدآ  زور  نآ  دـیآارف -  گرزب  يهـعقاو  نآ  نوـچ  سپ  ناـتنایاپراهچ - 

سک نآ  و  دشاب -  وا  ياوأم  خزود  دیزگرب -  ترخآ  رب  ار  يویند  یگدنز  و  دیزرو -  نایغط  هک  سک  نآ  سپ  دننک -  راکـشآ  دـنیبیم 
دسرپ یمدآ  زیختسر - ...-  زور  هب  دنگوس  [ . 50 . ] دشاب شیاوأم  تشهب  تشادزاب -  اوه  زا  ار  سفن  دیسرت و  دوخ  راگدرورپ  ماقم  زا  هک 

اجک دیوگ  یمدآ  زور  نآ  دنوش -  عمج  هام  دیـشروخ و  و  دنک -  فوسخ  هام  و  دنز -  قرب  هدـید  هک  هاگنآ  دوشیم -  اپرب  یک  تمایق 
رد یسفن  ره  [ .... 51 . ] تست رارق  تراگدرورپ  يوس  هب  طـقف  زور  نآ  تسین -  هحفـص 176 ] یهاگزیرگ [  هک  یتسار  هب  هن ... مزیرگب - 

ار امش  زیچ  هچ  هک  ناراکهانگ -  زا  دننکیم -  لاؤس  تشهب  ياهغاب  رد  هک  تداعس -  نیمی و  باحـصا  زج  تسا -  دوخ  لامعا  يورگ 
میتخادرپیم يزاب  تلاطب و  هب  هتـسویپ  و  میدومنیمن -  تبغر  نیکـسم  ریقف و  ماعطا  رب  و  میدرکیمن -  زامن  دنیوگ  دروآرد -  خزود  هب 

هب ياهمان  نینچ  شاکیا  دیوگ  دـنهد ، پچ  تسد  هب  ار  شلمع  باتک  هک  سک  نآ  اما  و  [ . 52 . ] میدرکیم راکنا  ار  ازج  زور  هشیمه  و  - 
رد متورث  همه  نآ  دادیم -  تاـجن  يزور  نینچ  زا  ارم  يدـبا  گرم  شک  يا  مدـشیمن -  هاـگآ  ملاـمعا  باـسح  زا  و  دـندادیمن -  نم 

شخزود رصق  هب  سپـس  و  دیـشکرد -  شریجنز  هب  دیریگب و  تشگ -  دوبان  ماهطلـس  تردق و  یمامت  و  دنادرگن -  مزاینیب  يزور  نینچ 
يریگتـسد ناگنـسرگ و  ماعطا  رب  و  درواین -  نامیا  گرزب  يادـخ  هب  وا  اریز  دـیدنبرب -  شاهعارذ  داـتفه  يریجنز  رد  هاـگنآ  دـینکفا - 

رب وا  تسا و  قیاقح  توکلم  یتسه و  تنطلس  شیاهتسد  هب  هک  سک  نآ  مان  داب  كرابتم  هتـسجخ و  [ . 53 . ] درکیمن بیغرت  نامورحم 
تـسوا انامه  دیرترادرک و  وکین  نومزآ  نیرد  ناتمادک  ات  دـیرفآ  ار  هحفـص 177 ] یگدـنز [  گرم و  هک  سک  نآ  تساـناوت -  زیچ  ره 

رظن سپ  یباین ... ناصقن  نامحر  شنیرفآ  رد  چیه  وت  دیرفایب و  مه  رب  هقبط  هقبط  ار  دنلب  نامـسآ  تفه  هک  سک  نآ  راگزرمآ -  ردتقم و 
 - دـیآزاب وت  يوس  هب  راسکاخ  تاهدـید  ینیبب  ات  رگنب  يواکفرژ  مشچ  هب  هرابود  زاب  سپ  یباـییم -  ياهصیقن  لـلخ و  اـیآ  رگنب  نکفا و 
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. دشاب ینتـشگزاب  دب  خزود و  باذع  دـندش  رفاک  ناشراگدرورپ  هب  هک  ار  نانآ  و  میداد - ... تنیز  ییاهغارچ  هب  ار  ایند  نامـسآ  ام  انامه 
ندرک دازآ  تسیچ -  تخس  هاگرذگ  هک  یناد  هچ  و  درذگ - ؟ نوچ  تخـس  هاگرذگ  زا  یمدآ  هک  هکم ...)  ) رهـش نیا  هب  دنگوس  [ . 54]

ار هراـچیب  نیکـسم  اـی  ندرک -  ناـسحا  دـنواشیوخ  میتـی  هـب  و  یطحق -  زور  رد  ناگنــسرگ  ندرک  ماـعطا  اـی  و  تـسا -  ناگدـنب  ندرگ 
هدرشف و یسررب  رد  [ . 55 . ] تسا ندرک  شرافـس  نامدرم  رب  رهم  ربص و  هب  ندروآ و  نامیا  ادـخ  هب  هاـگنآ  و  تسا -  ندومن  يریگتـسد 

يهدننک ادج  ینعی  لصاف  قراف و  یباتک  تسا . يدج  راقواب و  نیتم و  دح  هچ  ات  نآرق  هک  تفایرد  ناوتیم  ینشور  هب  قوف  تایآ  لمجم 
، ادخ ربارب  رد  یمدآ  تیلوؤسم  میـسرت  هب  مامت  تیعطاق  اما  یهاوخکین  اب  درادن و  هار  نادـب  لزه  یخوش و  هگر  نیرتمک  هک  لطاب  زا  قح 

يریگتخس زا  هک  یباتک  ... دهدیم نامرف  ترخآ  ایند و  روما  ریبدت  ناگدرب و  نامیتی ، ناگنـسرگ ، هعماج ، نیمز ، نامـسآ ، هحفص 178 ] ] 
عطاق و ياهنوگ  هب  زین  یمارگ  لوسر  اب  و  دراذگیمن ... ورف  ياهرذ  تسا  نایم  رد  نامدرم  تیاده  ياپ  هک  اج  نآ  يدـج ، نایب  تسوبع  و 

هنارگمیلعت تخـس  هقباسیب و  ياهنوگ  هب  برعلاةریزج  یلهاج  یما و  مدرم  رب  هک  یباـتک  [ . 56 . ] دیوگیم نخـس  هنارمآ  دکؤم و  تخس 
بیغ و هب  نامیا  شنیرفآ  تلع  رد  لمأت  تاـنئاک و  یتسه  تمکح  رد  رکفت  تیبصع ، ياـهریجنز  راـتفرگ  یموق  زا  هدرک و  نخـس  زاـغآ 

یکانعبـص عوضوم و  تمظع  تفگـش ، عورـش  كانمهـس و  تشرد و  نخـس  هوحن  ینعی ، عوضوم  نیمه  اـقافتا  دـبلطیم و  ار  قح  دوهش 
، تدـم كدـنا  نیمه  رد  نآرق  هک  نیا  تفگـش  و  ... دـنایامنیم نآ  هب  ناـمیا  نداد و  تیمها  نآ ، هب  نتخادرپ  رتـشیب  هچ  ره  رد  ار  هلأـسم 

یـسیلبا تسرپتب  مدآ  رـصب  ناور و  رد  دـناسریم و  ییاناد  ییاـناوت و  كاردا ، هلق  هب  لـهج  یگرمزور  زا  ار  دوخ  صلخم  ناگدـیورگ 
هک زور  نامه  زا  دـش ، لزاـن  وا  رب  هروس  نیلوا  هک  يزور  ناـمه  زا  . دـنکیم لدـب  یهلا  ناـسنا  هب  ار  وا  دـمدیم و  یهلا  مد  ناـمیا و  همغن 

ندـیورگ زا  سپ  زور  نیدـنچ  . دوب ادـیوه  یبوخ  هب  هفیظو  نیا  تبوعـص  درک ، فیلکت  ار  ندـناوخ »  » يو هب  ملق » اب  هدـنهدمیلعت  يادـخ  »
کچوک رهـش  رد  دوب . زاورپ  رد  رهـش  زارف  رب  هدرتسگ  ياهلاب  اب  هعجاف  درتسگ . نماد  هکم  رب  یتشحو  فوخ و  ناگدنروآ ، نامیا  نیلوا 

هدینش ار  هجیدخ  نخس  یحیسم  داهن  كاپ  اسراپ و  دمنـشناد  هحفـص 179 ] هقرو [ ، دنامیمن . ناهنپ  ییاوجن  چیه  دـنامیم  ياهیرق  هب  هک 
، ربکا سومان  هک  ادخ  هب  دـنگوس  تفگ -: نآ  نیا و  هب  درک و  قیدـصت  یمامت  هب  دینـش  زین  نیما  دـمحم  زا  ار  همه  نآ  دوخ ، نوچ  دوب و 
دندوب و هدیورگ  رگید  رفن  نیدـنچ  دـیز و  یلع ، ... تسا هدروآ  ماهلا  دـمحم  رب  دـمآیم  دورف  یـسیع  یـسوم و  رب  هک  یحو  شورـس  نآ 

امازلا هاگآ ، شیپ  نهاک  چـیه  دـیکأت  بهار و  چـیه  دـییأت  هن  هقرو و  نخـس  هن  اما  دوب . هدیـسر  رفن  لهچ  دودـح  هب  نینمؤم  دادـعت  سپس 
میحر و يولع ، دوجو  تسادق  وا و  دوخ  نخـس  رد  وا  قدص  هاوگ  دنروآ . نامیا  نادب  دـننک و  رواب  ار  وا  مایپ  مدرم ، هک  دوبن  نآ  بجوم 
زا هیآ  هس  ود  اـی  هملک و  کـی  اـب  هک  نآ  درجم  هب  تشاد  مهف  زا  يوترپ  ییانـشور و  زا  ياهقراـب  شناـج  هک  سک  ره  دوب ... وا  یناـحور 
... دوب نیوکت  عوـقو و  فرـش  رد  ریگسفن  هدـنهدناکت و  تخـس  ياهثداـح  تفریذـپیم . ار  مالـسا  دـشیم  ورهبور  وا  هرهچ  اـی  نآرق و 

بلق یتـح  هنماد و  اـت  دـیزخیم و  شیپ  رهـش  رد  هتـسهآ  هتـسهآ  يرییغت ، هثداـح و  بیهل  ... دنتـسیرگنیم هدـنیآ  رد  هناـکانمیب  نیکرـشم 
زین ناناملـسم  . درکیم لیدبت  رتسکاخ -  ریز  شتآ  شوماخ -  نامیا  یعون  هب  ار  ناشنانز  نادنزرف و  و  ناگدرب ، دـمآیم و  نانآ  ياههناخ 

لئاـسم نیرتیوق  زا  یکی  دوب ... هتـشاداو  باـهتلا  هب  ار  رهـش  بقارم ، طاـتحم و  زونه  اـما  میظع  یناـجیه  ... دـنراظتنا رد  شوماـخ  میلـست و 
رد نانآ  تسا . ناشعفانم  لئاسم  تسا -  دودحم  ناشـشاعم  رمم  نارذگ و  هلیـسو  هک  يودب -  ماوقا  صوصخب  هعماج و  ره  راتفر  یـساسا 
هب هجوت  همه  هک  داـینبون ، نید  نیا  هک  دـیمهف  دنتـسناوتیم  هحفـص 180 ] يدودح [  ات  دراد و  ياهشیدـنا  شنیب و  دـمحم  هک  دـنتفاییم 

نیرتيداع یتح  . درک دهاوخن  ینثتـسم  ار  ناشزیخ  تورث  ياههدکتب  نایادخ و  شاعم ، رمم  دمآرد ، لیاسو  يدوز  هب  دراد ، هناگی  يادخ 
ار يدـیقیب  یتواـفتیب و  هزاـجا  ناـنآ  هب  هک  تـسا ، رهـش  رد  عوـقو  راذـگ  رد  بـیهم  ياهثداـح  هـک  دـندوب  هتفاـیرد  دارفا  نیرتیماـع  و 

نوریب اههناخ  زا  طایتحا  اب  نانآ  تفریذپ ... ار  دوخ  هدنیآ  بقاوع  اهدمآشیپ و  یمامت  هنالؤسم  درک و  باختنا  دیاب  يدوز  هب  دهدیمن ...
 - زیخهقعاص ياهربا  رابنارگ  رات و  هریت و  یقفا  دوخ -  تشونرس  هدنیآ  نامـسآ  هب  دناباذع  راظتنا  رد  هک  یمدرم  نوچمه  و  دندمآیم .

نیمز هک  هلزلز  نوچمه  تفاییم ... زاب  حوضو  هب  ار  دوخ  نامیا  هدیقع و  یگتسسگ  یگناگود و  يدوز  هب  هعماج ، يرآ  دنتـسیرگنیم ...
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رتقیقد رتقیمع و  وا  اما  . دوب هدمآ  دیدپ  قیمع  یفاکش  بیارغ  هچراپکی  رهش  نآ  رد  دنکیم ، لدب  هراپ  هراپ  ياهلسگ  هب  دفاکـشیم و  ار 
اریز دشاب . هتشاد  یپ  رد  ار  نآ  ینامرآ  یلک و  فقوت  یناریو و  هک  دنکفا  يریذپانرذگ  تسبنب  نانچ  هب  ار  دوخ  مایپ  هک  دوب  همه  نیا  زا 

توعد ور  نیا  زا  . تشاد مات  یهاگآ  شنامدرم  راتفر  یناسنا و  لاوحا  بیغ  رب  دـشیم و  باریـس  ینایحو  ینامـسآ و  روخـشبآ  زا  شناج 
هـس توـعد  تثعب ، زا  سپ  هلحرم  نیلوا  تشاد : هلحرم  راـهچ  ربماـیپ  توـعد  هک  تفگ  ناوـتیم  دربیم . شیپ  هلحرم  هب  هـلحرم  ار  دوـخ 
همه توعد  نیا  دوب ... نیکرـشم  رب  لمع  تدـش  يریگتخـس و  نودـب  هللا ) الا  هلا  ال   ) دـیحوت هب  توعد  هلحرم ، نیمود  دوب . ناـهن  يهلاـس 

زا ار  لـقعت  قیمعت و  لـمأت ، مهف و  هحفـص 181 ] تقفارم [ ، زج  ربمایپ  تشاد و  ار  راذـنا  هثاغتـسا و  تراـشب ، قطنم ، هظعوم ، رهم ، گـنر 
يو لاح  نیرد  دوب ... ندیمرآ  زیرگ  ترجه و  هیاس  رد  نتسیز و  رپس  هانپ  رد  عافد و  يهماگنه  هلحرم ، نیموس  تساوخیمن . دوخ  هعماج 

هیبیدح حلص  هب  هلحرم  نیا  ماجنارس  ات  درکیم  لثم  هب  هلباقم  یعفادت  هنوگ  هب  طقف  ار  نمشد  راتفر  دزیم و  ریشمش  ریشمش ، ربارب  رد  اهنت 
هلحرم نیرد  دوب ... مالسا  هب  ضامغایب  ریگارف و  راکشآ ، ندناوخ  ینلع و  يهزرابم  يهماگنه  داهج و  هلحرم  هلحرم ، نیمراهچ  دیماجنا .

رارمتـسا رارقتـسا و  ات  دندوب ، هداتـسیا  مالـسا  هیلع  هک  نانآ  یمامت  اب  زیتس  یتسرپتب و  زا  لماک  تئارب  كرـش و  زا  نتفاترب  يور  رد  يو 
ناج رب  وا  سرت  تهج  هب  هلاس  هس  توعد  نیا  ندوب  یناهن  هک  تفایرد  ناوتیم  يراب  . درکن گنرد  یهاـتوک و  ياهظحل  یهلا  قح  تلود 
چیه ضحم  رطخ  شریذـپ  زج  هک  دزاـییم  تسد  یـشور  باـختنا  شنم و  ذاـختا  هب  نوگهنوگ  عضاوم  رد  وا  اریز  تسا ... هدوبن  شیوخ 

ثعبنم و شايراکناهن  طایتحا و  یمامت  اما  تسا ... دوجو  ات  مدـع  ناـیم  ياهلـصاف  وا  بلق  ناـج و  اـب  ار  سرت  درادـن ... رب  رد  يدـمآیپ 
رد هک  تسا  يرامـشمک  ناگدـیورگ  ناج  ظفح  رب  بلغا  شمیب  تسا ... لالقتـسا  لازیـال  تخرد  يریگهشیر  توعد و  هدـنیآ  رب  ینتبم 

چیه زا  هک  تسا  ناناملسم  یتآ  دحتم و  دتمم ، فوفص  يریگلکـش  نامرآ  همه  شاهشیدنا  و  دنراد ... رارق  تارطخ  نیرتتخـس  ضرعم 
حور هدامآ  یـسفن ، هیکزت  یـسرد و  میلعت  ظاحل  هب  ار  هعماج  هاتوک  تدم  نیرد  وا  نینچمه  دـنریذپن ... يدـج  بیـسآ  یکرحت  ضرعت و 

حاورا نیـصح  ژد  اـهناج و  نیذآ  هب  لقیـص  دراد -  یملـسم  اـسآزاجعا و  ریثأـت  نینچ  هک  تسوا  نآرق  یتـسار  هـب  و  دـنکیم -  یـسدق 
و رکـشل ، اهدص  هزادنا  هب  نآ  هیآ  نیدـنچ  هحفـص 182 ] رد [  قمعت  ربدـت و  و  نآ ، زا  هاتوک  هروس  کی  یتح  راکذـت  رارمتـسا و  تسا ...

جیردت هب  ناناملسم  ددع  نوچ  يرآ  . دوزفایم دزومآیم و  نامدرم  رب  ار  هلأت  دیحوت و  رد  تماقتسا  حور  نامیا و  رون  هاپس ، اهدص  جیـسب 
توعد و زکرم  دوب  افص  هوک  هنماد  زارف  رب  هکم و  زا  رود  هک  ار  نانمؤم  زا  یکی  مقرا  یبا  نب  مقرا  يهناخ  يو  تشاذگیم ، ینوزف  هب  ور 
زامن و هماقا  هاگیاج  نیکرـشم ، یـسوساج  زا  ندوب  رود  زین  شاـبهدامآ و  یناـبهگن و  عضوم  تهج  هب  هناـخ  نیا  داد . رارق  شیوخ  هاـگیاپ 

دنتشاد ار  نیون  مایپ  ندینش  یگنشت  بلط و  هک  ار  نانآ  دندشیم و  جراخ  لخاد و  نآ  هب  یتحار  هب  ناناملـسم  دوب . زاین  زار و  نما  راصح 
دید زا  ناهنپ  هکم -  ياههرد  رد  مقرا  هناخ  رب  نوزفا  وا  ناگدیورگ  زا  یـضعب  هک  دوب  ماگنه  نیرد  نینچمه  [ 57 . ] دندربیم هناخ  نآ  هب 

مانـشد و هدـمآ  ناشـسپ  زا  دـندش ، هاـگآ  دـندرکیم  ناـشبیقعت  هک  شیرق  ناـسوساج  یلاـح  نـینچ  رد  دنداتـسیایم . زاـمن  هـب  نیکرـشم 
تفرگرب ار  يرتش  کف  دوب  ناناملسم  زا  یکی  هک  صاقو  یبا  نب  دعس  دنیوگ  دنتشادن . رب  تسد  ندز  رازآ و  زا  دندرک و  ناشییوجبیع 

نب ریبز  زا  لقن  هب  يرذالب  اـما  دـش . هتخیر  نیکرـشم  زا  مالـسا  رد  هک  دوب  ینوخ  نیلوا  نیا  درک و  شنینوخ  دز و  ناکرـشم  زا  یکی  رب  و 
هثداح نآ  ببس  تخیر و  ار  یکرـشم  نوخ  راب  لوا  تسا  بلطملادبع  رتخد  يورا »  » شردام هک  [ 58  ] ورمع نب  بیلط  تسا : هتفگ  راکب 

دز شرس  رب  تفرگ و  هحفص 183 ] رب [  ار  يرتش  ناوختسا  هناباتیب  دیوگیم ، مانشد  ار  ربمایپ  یمهسلا  ةربص  نب  فوع  دینـش  هک  دوب  نآ 
توعد لاس  هس  نایاپ  ات  مقرا  هناخ  رد  وا  تماقا  يراب  . تخیریم مالسا  ببس  هب  یکرـشم  زا  هک  دوب  ینوخ  نیلوا  نیا  تفاکـش و  ار  نآ  و 

يرادقم دادعت و  زار ، زمررپ و  یمقر  زادرپراک ، ياهرامش  لهچ  ددع  دوب . هدیسر  رفن  لهچ  هب  ناناملـسم  دادعت  ماگنه  نیا  رد  دوب . یناهن 
هک نیا  امک  دندمآ . ارف  شدرگادرگ  دعتسم  قیاش و  ياهناج  تسمرـس و  حاورا  زا  ینیعبرا  ینعی  تسا . زاسزاجعا  فیک  مک و  ظاحل  هب 

دـمآ و رـس  هب  يراکناهن  نارود  نیا  رهاط  ناج  رباص و  رای  لهچ  نآ  يدرمیاـپ  اـب  هاـگ  نآ  تشگ . هدـیزگرب  توبن  هب  یگلاـس  لـهچ  رد 
نیا يرآ  دندوب . ناناوج »  » وا ناگدیورگ  نیرتشیب  نت  لهچ  نیا  نایم  رد  هک  نیا  تفگش  و  تشگ . شیوخ  مایپ  زا  يدیدج  هلحرم  رومأم 
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ناگدـیورگ و ناقـشاع ، نازاـبناج ، نازاتـشیپ ، هورگ  نیلوا  زا  رگید  ياـج  ره  زین  هنیدـم و  رد  اهدـعب  مه  هکم و  رد  اـج  نیا  مه  ناـناوج 
هـضرع نانآ  رب  ار  مالـسا  نم  هچ  دیرادب . ناشتـسد  دیبایرد و  ار  ناناوج  تفگ : نینچ  دوخ  رابک »  » هباحـص هب  اهدـعب  دنتـشگ . وا  نایئادـف 

هتفرگ و ههبج  نآ  هیلع  یناجنارگ  اب  ناریپ  ناسب  هک  یلاح  رد  دنتـسویپ ... نآ  هب  بئاص  میمـص و  یقایتشا  بذاج و  یناج  اب  نانآ  مدرک و 
نیا دـینک و  سرغ  قـشع  ناـمیا و  لاـهن  نآ  رد  تسا . تبحم  مهف و  ییاـناد ، هعرزم  ناوـج  لد  هک  دیـشاب  شوـه  هب  ناـه  . دـندرک هلباـقم 

. دیراد ساپ  ار  كرابم  باداش و  ياههعرزم 

نک توعد  ار  تنادنواشیوخ 

ششوج دش و  شرادولج  ناوتیمن  زگره  هک  هحفص 184 ] هچنآ [  دمآارف . یندمآ  قاش و  نیگمهس  هظحل  نآ  ماجنارس  لاس ، هس  زا  سپ 
نآ هیآ  نیلوا  و  تشاد . ار  رادشه  میب و  شورخ  راذنا و  بیهم  شرغ  هک  یحو  نکناینب  نخـس  بالیـس  درک . يریگـشیپ  ار  شیازنایغط 
دقل و  نوملعی -  فوسف  رخآ  اهلا  هللا  عم  نولعجی  نیذلا  نیئزهتـسملا -  كانیفک  انا  نیکرـشملا -  نع  ضرعا  رمؤت و  امب  عدصاف  :» دوب نیا 

هیآ [ . 59 « ] نیقیلا کـیتأی  یتح  کـبر  دـبعا  و  نیدـجاسلا -  نم  نک  کـبر و  دـمحب  حبـسف  نولوقی -  اـمب  كردـص  قیـضی  کـنا  ملعن 
دایرف و هب  ياهدش  نآ  هب  رومأم  هک  ار  هچنآ  هک  دوب  نیا  نامرف  دوب . مایپ  ياهدمآیپ  غالبا و  رما  یگنسنارگ  تمظع و  یمامت  هدنرادربرد 

 - تشاد میهاوخ  ناما  رد  ناگدننکهرخسم  نارگءازهتسا و  رـش  زا  ار  وت  دوخ  ام  هک  نادرگ -  يور  نیکرـشم  زا  نک و  غالبا  دنلب  يادص 
زا وت  مینادیم  ام  انامه  دنبایرد - ) ار  دوخ  تواقـش  نایاپ   ) دوز هتفرگ و  شتـسرپ  هب  ار  رگید  ییادخ  هناگی ، دنوادخ  اب  هک  ناکرـشم  نآ 

ار تیادـخ  و  نک ) يراوتـسا  وت  اما   - ) يوشیم گنتلد  نیمغ و  تخـس  دـنیوگیم  وت  ءازهتـسا  هنعط و  بیذـکت ، رد  مدرم  نیا  هک  هچنآ 
ناج قیقد و  حور  یتسار  هب   - امن شتـسرپ  یگدنب و  ار  وا  قح  ءاقل  نیقی و  گرم و  هظحل  ات  هراومه  و  شاب -  نادجاس  زا  يوگ و  حیبست 
دوخ تیامح  رد  ار  شربمایپ  دح  نیا  ات  هیآ  نیا  حرط  رد  نیمز  نامـسآ و  يادخ  ارچ  هک  دـشیدنیب  دوخ  اب  هیآ  نیا  لیلحت  رد  دـیاب  قیمع 

، نونکات تسا و  لیقث  يدج و  ریطخ ، تخس  يرما  مالسا  هک  تسا  نآ  زج  رگم  دهدیم ؟ تیافک  ینمیا و  يهدعو  نیکرـشم  ءازهتـسا  زا 
ياهلأسم زا  ناکرشم  اریز  تسا . هتسیرگنن  راجنهان  هحفص 185 ] یگرخسم [  رازآ و  یلک ، ءازهتسا  هدید  هب  زج  رما  نیا  هب  یکرـشم  چیه 

شئازهتسا اهنت  هن  دنتسیایم و  ربمایپ  هیلع  تردق  مامت  اب  هک  تسا  راکشآ  رپ  دناتشحو و  رد  تسا  تروریـص  ندش و  راک  رد  هک  بیهم 
اب هسیاقم  ماقم  رد  ءازهتـسا  هک  نیگمهـس  یلتق  هجنکـش و  دندنبیم . شلتق  هب  رمک  ییوخدد  تواسق و  تدـش ، تیاهن  رد  هکلب  دـننکیم 

و دناهدرکن ؟ ءازهتسا  ار  ناربمایپ  یمامت  نارفاک  ایآ  دسرپب  دوخ  زا  دیاب  رگلیلحت  نهذ  اریز  دیآ ؟ باسح  هب  دناوتیمن  تسین و  چیه  نآ ،
؟ دنزیم اج  دراد و  میب  مدرم  ءازهتسا  زا  ربمایپ  هتفای و  يرییغت  درک ، مایپ  غیلبت  دمآ و  دورف  ناربمایپ  رب  هک  ياهنادواج  یهلا  سومان  نآ  ایآ 

عطق ار  ناشنت  ياـضعا  دـندرزآ ، تـالاح  نیرتزیمآتواـسق  هب  دـندرک . اههجنکـش  نیرتتخـس  دنتـشک . ار  ناربماـیپ  تسین . نینچ  زگره 
هنوگچ نیا  سپ  دـنداهنن . سپاو  یماـگ  دنتـشادنرب و  غیلبت  زا  تسد  تاـیح ، قـمر  نیرخآ  اـت  همه  نیا  اـب  دـندومن . ناـشدوبان  دـندرک و 

دریگیم و هدـهع  رب  دوخ  ار  نآ  تیافک  مایپ ، غیلبت و  رما  زاغآ  رد  دـنیبیم و  دـیدش  همه  نیا  ات  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یبیهم  ءازهتـسا 
دوخ یگدنب  دـیمحت و  يافو  حـیبست و  يافـش  هب  تسا -  هدرک  گنتلد  ار  ربمایپ  كاپ  هنیـس  هک  هنوگ  نآ  ار -  نآ  زا  یـشان  هودـنا  مغ و 

دوشیم لامعا  هژیو  صاخ و  يرما  رب  تسا و  رگید  یعون  زا  ءازهتسا  نیا  تسادیپ  دناوخیم ؟ گرم  دح  ات  نیقی  تابث و  هب  هداد و  الـست 
ار نآ  ریذـپانبانتجا  ياـههنماد  رما و  تمظع  تبالـص و  قوف ، هیآ  حور  هب  هجوت  اـنعم  نیا  رب  نوزفا  ... تخادرپ میهاوـخ  نادـب  ادـعب  هک 

ناریو نتـسکش و  یعون  راجفنا  کتپ ، یناهگان  تبرـض  نوچمه  هنادیقیب و  درتسگیم و  ار  هیآ  یلک  حرط  هک  هملک  نیلوا  دـنایامنیم ...
ياـنعم هب  دراد ؛ فلتخم  يایناـعم  برع  ناـبز  رد  هملک  هحفـص 186 ] نیا [  تسا . عدـص »  » يهملک دـناسریم  دوـخ  نـطب  رد  ار  ندرک 
نینچمه تسا . هشیش  ندیرد  هرخص و  نهآ ، نتسکش  نوچمه  نارب -  مکحم و  تادامج  و  تخس ، ماسجا  ندرک  درخ  مهرد  نتـسکش و 

رد تغل  نینچمه  دهدیم . انعم  زین  ار  یهورگ  یعمج و  هقرفت  ییادـج و  زین  و  دـنیوگ . عادـص ،»  » دفاکـشیم ار  رـس  ییوگ  هک  يدردرس 
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رارقا صخشم و  يرما  موهفم  ندرک  راکشآ  نداد و  هلـصیف  نوچ  رگید  ياهییآراک  یناعم و  برع  یغالب  یبدا و  نوتم  راعـشا ، رد  دوخ 
نآ زا  هک  دیسر  ناوتیم  یلمع  یغالب و  يانعم  هب  هملک  ریبعت  هنماد  زا  هک  ياهنوگ  هب  دهدیم ... انعم  ار  هنایوجقح  هناکابیب و  فارتعا  و 

تـسادیپ . دـنکیم شوارت  یتیگ  ندـش  نشور  مدهدـیپس و  ؤلـألت  عدـص ، تغل  تارولبت  زا  نینچمه  دزیخرب . زین  حور  هجنکـش  درد و  رس 
ینشور هب  هیآ  هنماد  زا  تسا و  صخشم  حوضو  هب  ینعی  دراد . دوخ  عبت  هب  ار  هناکابیب  دکؤم و  تخـس  یـضارعا  هیآ ، یحور  يواکناور 

رد هناجوجل  زارتحا  ینمـشد و  هتخیهآ  ياهرجنخ  زین  لهج و  دـقح و  نیک و  ياههبرح  یمامت  رب  هوالع  نیکرـشم  هک  تسا  دوهـش  لـباق 
ناـشیا يازگناـج  ءازهتـسا  هرخــسم و  ياـسرف  حور  یگژیو  اـنامه  نآ  هـک  دـنراد  رگید  رتراـبلوه  یگژیو  کـی  قـح ، نخــس  عامتــسا 
هاگنآ دنیآیمرب ... وا  مامت  مات و  ءازهتسا  نعط و  هب  لوا  رایـسب  يرگیذوم  اب  هتبلا  یتوافتیب و  لامک  رد  ون  مایپ  نیا  ربارب  رد  نانآ  ... تسا

؛ درادیم رب  تسا  نآ  ماجنا  رومأم  ربمایپ  هک  ياهثداح  تیمها  زا  هدرپ  کتریـشع » رذـنا   » و رمؤت » امب  عدـصاف   » تایآ نیا  لوزن  یناـمزمه 
هحفـص 187] کیدزن [  نادنواشیوخ  ماوقا و  لوا  ینعی  «: » نیبرقالا کتریـشع  رذـنا  و  :» تسا نینچ  نداد  رادـشه  میب و  ینعی  راذـنا »  » هیآ

ناهگان هیآ  ءازهتـسا  عدـص و  ییاونمه  زا  سپ  هاگنآ  ناسرب ». ناشیا  هب  لوا  ار  ماـیپ  ماـقم ، نیتسخن  رد  و  هد . رادـشه  ناـسرتب و  ار  دوخ 
نادـنواشیوخ ندـناسرت  ینعی  نیلوا ، میمعت  میمـصت و  تدـش  نآ  یپ  زا  دریگیم و  دوخ  هب  رگـشزاون  یناـمحر و  زیگناتفگـش ، یجوـم 

زیزعلا یلع  لـکوت  و  [ - 60  ] نولمعت امم  ءيرب  ینا  لقف  كوصع  ناف  نینمؤملا -  نم  کـعبتا  نمل  کـحانج  ضفخا  و  دـیوگیم : نینچ 
سپـس و  ... ) رتسگ ورف  دشاب ، نانمؤم  زا  دنکیم و  يوریپ  ار  وت  هک  تنادـنواشیوخ » زا   » سک نآ  رب  ار  تتمحر  ياهلاب  هاگنآ  .و  میحرلا

، تفلاـخم یماـمت  مرازیب ... يرب و  دـینکیم  هک  هچ  ره  زا  نم  وـگب  دـندرک ، تایناـمرفان  ناـنآ  رگا  ریظنیب ) تبحم  ریگارف و  رهم  نـیرد 
شیپ سپ ، نآ  زا  هچ  ره  رب  هاگنآ  و  درادـن ... هار  ماهتـشگ  رومأـم  نادـب  هچنآ  رد  ینزوس  رـس  يهزادـنا  هب  ناـتراتفر  تمائـش  ءازهتـسا و 

... امن لکوت  شیوخ  نابرهم  زیزع و  ردتقم ، يادخ  رب  دیآیم 

دیزگرب تیاصو  هب  ار  یلع 

کیبا ونب  ءالوه  کثیدـحل و  انقیدـصت  دـشا  کتحیـصنل و  انلبقا  کتنواعم و  انیلا  بحا  ام  بلاطوبا : لاـقف  ص 61 . ج 2 ، ریثانبا ، لـماک 
یـسفن ال نا  ریغ  کعنما ، کطوحا و  لازا  هللاوف ال  هب  ترما  اـمل  ضماـف  بحت ، اـم  یلا  مهعرـسا  ینا  ریغ  مهدـحا ، اـنا  اـمنا  و  نوعمتجم ،

دبایرد هدـنناوخ  ات  تسا  نآ  يارب  تسا  ینـس  ناـخروم  زا  هک  ریثانبا  نخـس  حرـش  زا  ضرغ  زاـب  . بلطملادـبع نید  قارف  یلع  ینعواـطت 
مالسا رهاظ  هب  میریگ  یتح   ) ربمایپ نخـس  ندونـش  رب  عمج  رابجا  ربمایپ و  ماقم  عقوم و  دوس  هب  يریگعضوم  ضحم ، بدا  نمـض  بلاطیبا 

ینتبم هناعاجش و  هنامیرک ، دح  هچ  ات  يو  ناهن ) نامیا  اما   ) نایعا تیامح  هتشاد و  مالسا  يارب  ياهدنزاس  شقن  هچ  دشاب ) هتفریذپن  مه  ار 
، تساخاپ هب  ینامداش  هب  نآ  ندینش  هب  تفایزاب . عمج  رد  ار  نخـس  نیا  ریثأت  ربمایپ  هحفص 199 ] .@ تسا [ . هدوب  تحلصم  تفرعم و  رب 

ناشیا رب  درتسگیم  هیاس  عمج  رـس  يالاب  رب  تداعـس  تمحر و  ياـمه  ناـنوچ  شاینویاـمه  هملک  ره  هک  ناـسنآ  تناـتم ، تیاـهن  رد  و 
میوجیم يرای  وا  زا  میامنیم و  دمح  منکیم و  شنرک  ار  وا  میکح ... نامحر و  میحر ، راگدرورپ  تسار . يادخ  ساپـس  تفگ -: نینچ 
یقیـسوم ... درادن يزابنا  تسین و  وا  زج  ییادخ  دمـص ... دحا و  هناگی ؛ تسوا  هک  مهدیم  یهاوگ  مراد . لکوت  وا  رب  ماهدیورگ و  وا  هب  و 

كاوژپ هب  ار  هعماـس  دوپ  راـت و  ياـفرژ  اـت  شتاوصا  يهنرو  تاـملک  منرت  زادـگناج . دوب و  نیـشنلد  زاوـنحور . دوـب و  نیریـش  شتاـملک 
هچنآ يهرابرد  عمج  يهنوگ  هب  نانآ و  اب  هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  . دناشکیم كاردا  ییاوامه  یگنهامه و  هب  هتساوخان  هب  و  دروآیمرد ،

نامورحم و ناگدرب ، ناگدیورگ ، هک  دوبن  هدوهیب  يرآ ... ... تفگیم نخس  دوب  عیاش  هاوفا  رد  دندوب و  هدینش  شاهرابرد  نآ  نیا و  زا  هک 
وا زا  زین  گرم  ناـمیپ  حور و  نوـخ و  نداد  اـب  دنتــسبیم و  لد  وا  هـب  ناـج  ياـپ  اـت  وا  زا  هـملک  کـی  عامتــسا  هـب  ناــناوج  صوـصخب 

کـچوک و ناگدـنرپ  ییوگ  دـندروخ . دـندروخیمن  مج  دوب . هدرتسگ  هیاـس  عمج  رب  قیاـش  هنـشت و  یتوکـس  توکـس . ... دنتـسسگیمن
، شتاملک ندینش  درجم  هب  هحفص 200 ] تخیرگ [ ... دنهاوخ  نانز  لاب  هدنهد ، ناکت  ار  رس  رگا  تسا و  هتسشن  ناشیاهرس  رب  ناوخشوخ 
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يهلعـش ار  ناشرات  هدزامرـس و  بلق  لامعا  ات  تفرگ و  ندـیود  ناـشیاهلد  رد  قشع ، رهم و  یعون  يهقباـسیب  يهبذاـج  دوهعماـن ، یجوم 
یتـخل دـیوگیمن ... غورد  شیوـخ  ناـیناوراک  هب  ربـهار  گـنهاشیپ و  نم ، نادـناخ  يا  دوزفا -: هاـگنآ  . درک نشور  مرگ و  وا  رگـشزاون 

بلط هب  هک  يدرم  يرآ  . دوب حیرـص  نشور و  سب  هلمج  دوـب !؟ هچ  هلمج  نیا  زا  شروـظنم  تسیرگن ... ناـشیاههرهچ  هب  درک و  توـکس 
وجوتسج دوریم و  شیوخ  نادـنواشیوخ  هداوناـخ و  دوـخ ، يارب  نما  ياهدـصقم  تسرد و  ياـههار  مرخ ، ياـهرازغرم  راسهمـشچ و 

تیاهن رد  و  تاملک ، نیرتزجوم  اب  هکلب  تفگیمن ... يداع  نخـس  يو  بجع ... يا  ...؟ دـهدیم فـالخ  یناـشن  ناـشیا  هب  اـیآ  دـنکیم ،
ار شیوخ  قدـص  غوـبن  غورف و  تحاـصف و  تاـماهلا  نیرتقـیمع  گـنراگنر ، ياـهشقن  گـنروا و  تفه  ياـههدرپ  نوـطب  رد  تغـالب ،
رد درکیم و  وداج  شیوخ  ریثأت  لالح  رحـس  هب  تالمج  لامک  تاملک و  لامج  سپ  رد  ار  اهلد  ناسنیدـب  و  درکیم . ریوصت  ناـشربارب 

ییاجنآ هچ  دیـشکیمن ... غورد  هیواه  بیرف و  يهطرو  هب  ار  دوخ  لها  ورـشیپ ، گـنهاشیپ  هچ ، تفگیم ؛ تسار  يرآ  . دربیم دوخ  یپ 
شنخس رد  یناهرب  هتفـسان  رد  هداس و  جاتنتـسا  هچ  دوب و  هتفگ  نخـس  هناقداص  هچ  هک  هو  تفریم ... لوا  زین  دوخ  دربیم  ار  مدرم  وا  هک 

ریثأـت رب  یمد  . دـنکفایم ریذـپانییاهر  تارطخ  تفاـخم و  هکلهم  رد  ار ، ورـشیپ  دوخ  لوا  بذـک ، قیرط  هئارا  کـشیب  اریز  دوـب ... هتفهن 
وا زج  هـک  ییادـخ  نآ  هـب  دـنگوس  هحفـص 201 - ] دوزفا [ : نینچ  راکـش ، ناـج  ینحل  اـب  هاـگنآ  درک و  گـنرد  عـمج  رب  دوـخ  نـخس 
هک هنوگ  ناـمه  ادـخ  هب  دـنگوس  مدرم  يا  ناـه  هماـع ... رگید  مرم  یماـمت  رب  هصاـخ و  میامـش  رب  ادـخ  لوـسر  نم  تسین . يراـگدرورپ 
هک هچنادب  و  دش ... دیهاوخ  هتخیگنارب  زیختسر  زور  یناسآ ،) نامه  هب  . ) دیزیخیمرب باوخ  زا  هک  نانچنآ  مه  درم و  دیهاوخ  دیبسخیم 
هک دـینادب  مدرم  يا  ناه  داتـسیا ... دـیهاوخ  ناهج  ود  راگدرورپ  شیوخ -  رواد  ربارب  رد  دـش و  دـیهاوخ  یـسرپزاب  هبـساحم و  دـیاهدرک 
رد هک  دیراد  رواب  دینادب و  دیدرتیب  بلطملادـبع  نادـنزرف  يا  [ . 61 ... ] هنادواـج تسا و  یعقاو  خزود  هنادواـج و  تسا و  تسار  تشهب 

ترخآ و ایند و  ریخ  تسا  نیا  ناه  تسا . هدرواین  ماهدروآ  امـش  يارب  نم  هک  هچنآ  زا  رترب  رتگرزب و  سک  چـیه  برع  موق  یماـمت  ناـیم 
شیپ هک  تسا  هداد  منامرف  هدومرف و  باختنا  دوخ  يربمایپ  تلاسر و  هب  ارم  هناگی  يادخ  هک  یتسار  هب  امش ... تدایس  یگرزب و  يهقیرط 

زور باذـع  زا  منک و  توعد  مالـسا  هب  ار  مناکیدزن  ناشیوخ و  لوا  قلخ ، یمامت  رب  ماع  مایپ  غـالبا  ینلع و  توعد  زا  لـبق  و  ناـگمه ، زا 
دیدروخ هک  ماعط  نیا  دینم و  نادـنواشیوخ  ناکیدزن و  نیرترب  بلطملادـبع ، نادـنزرف  يا  امـش  و  مزاس . ناتکانمیب  منازیهرپب و  نیـسپزاب 

ادخ درواین ، نامیا  نآ  ندروخ  زا  دعب  هک  ره  هک  تهادب  ینشور و  تیاهن  رد  بیط و  كرابم ، ياهزجعم  دوب ... لیئارساینب  يهدئام  نوچ 
رگم تسا  هحفص 202 ] هداتـسرفن [  يربمایپ  چیه  دنوادخ  هک  میوگب  امـش  هب  نم ، نادنواشیوخ  يا  . دنادرگ التبم  تخـس  یباذع  هب  ار  وا 

ماهتـشگ رومأم  ینامـسآ  نامرف  هب  نم  زورما  يرآ و  تسا ... هدینادرگ  ررقم  یثراو  یـصو و  روای ، ردارب ، وا ، نادنواشیوخ  زا  لوا  هک  نآ 
رد ارم  هک  تسیک  امش  نایم  رد  دییوگب ، نم  هب  منیزگرب ... يروای  نیـشناج و  دوخ  رما  يارب  امـش  نایم  زا  مناوخب و  دیحوت  هب  ار  امـش  هک 

یلایخ شوخ  ناغرم  مد  نیا  رد  ...؟ دشاب تما  یمامت  امـش و  رب  نم  يهفیلخ  ربثاریم و  ریزو ، یـصو ، ردارب ، ات  دنک ، يرای  مایپ  نیا  غالبا 
؟ تفگیم هچ  وا  اتفگـش  دـندمآ ... رد  زاورپ  هب  دـیدش  يریفن  یناـهگان و  يریفـص  اـب  ییوـگ  دـندوب  هتـسشن  اهرـس  نما  يهنایـشآ  رب  هک 

توعد هناگی  يادـخ  هب  نآ ، ياج  هب  دـناوخیم و  ناردـپ  نید  يدـبا  كرت  هب  ار  نانآ  ناتب ، تمرح  يرادـساپ و  يرادـبناج ، نیرتمکیب 
رد بارطـضا  و  یناوخ ، تفلاخم  جوم  يدوزب  دش و  هدینـش  ضرتعم  هدروخورف ، ییاهادـص  تفرگرب ... رد  ار  عمج  ياهمهمه  درکیم ...

يرابگر رد  ار  سلجم  رـسارس  سپـس  دـیرغیم و  هقعاص  نوچمه  دـشیم ، هدینـش  ازـسان  هب  یتاملک  اـجنآ  اـجنیا و  زا  داـتفا ... سلجم 
نایرج یلـصا  يهثداح  رانک  رد  هک  دوب  يرگید  رادهدنخ  هرخـسم و  رما  یـساسا ، هثداح  نآ  زا  رتمیظع  اما  ... دـناشوپیم رد  دوخ  نامایب 
يارب هک  هداد  تسد  زا  ار  شرعاشم  دح  نآ  ات  هک  ردـپیب  تورثیب و  سکیب ، كرـسپ  نآ  بلطملادـبع ، يهداون  هللادـبع و  میتی  : تشاد

رد هدرکن و  لوبق  ار  وا  مایپ  شنادـنواشیوخ  نادـناخ و  شمدرم ، زونه  دـنکیم ، شرازگ  فیخـس  یمایپ  هدروآ و  دـیدج  ینید  دوخ  موق 
، ییاهنت تلاح  نیرد  وا  همه  نیا  اب  و  دنوریم ، هناشن  ار  وا  هزرـش  نیگمـشخ و  ییاههاگن  اب  دـنرگنیم و  مه  هب  وا  يربمایپ  رب  قلطم  راکنا 
هحفـص 203] دوخ و [  ناکرا  تسـس  تلاـسر  لیجـست  رد  و  هداـتفا ، يرتهرخـسم  يوپاـکت  هب  بیرغ  جرم  جره و  یـسکیب و  یهاـنپیب ،
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رـس رد  هک  دوب  ياهشیدنا  نیا  !!! دنکیم اپ  تسد و  دوخ  يارب  زین  ینیـشناج  ریزو و  نواعم ، شیوخ ، ناینب  ناشیرپ  تیمکاح  خیم  ندیبوک 
لبق زا  نآرق  دـندروخیم و  ورف  هاـگ  هک  هرخـست  مشخ و  جوـم  ار  سلجم  رما  نیمه  رطاـخ  هب  دوـب و  هدرک  اـپ  هـب  ییاـغوغ  ناشيرایـسب 

هشیدـنا و دـیاقع و  هشیر  زا  هاـگآ  تشذـگیم و  هک  هچنآ  هـب  هجوـتیب  ربماـیپ  اـما  . تـفرگیمورف شیپ  زا  شیب  دوـب  هدرک  شاینیبشیپ 
نم زا  سپ  هکنآ  زج  دشاب ؟ یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  هب  نم  يارب  دـشاب و  نم  ثراو  زورما  هک  تسیک  ناه  دادیم -: همادا  ناشدـیاکم 

ددـنب و قاثیم  دـنک ، تعیب  نم  اب  لوا  عمج  نیا  نایم  رد  هک  تسیک  متـسه . نییبنلا  متاـخ  ناربماـیپ و  نیرخآ  نم  دوب و  دـهاوخن  يربماـیپ 
ار منوید  دهد و  ماجنا  ارم  ياههدعو  دـشاب و  میـصو  مدرم و  رب  نم  يهفیلخ  نم  زا  سپ  دـنک و  تلاسر  غیلبت  نم  بناج  زا  دـشاب و  مروای 

رادهدنخ سب  ياهثداح  هک  دوب  هتشگنزاب  دوخ  يداع  لاح  هب  دوب  هدینش  هک  ياهفیطل  رابزنط  تیعقوم  تبیط و  زا  سلجم  زونه  اما  . دزادرپب
قاـس رغـال  یلع  نیا  وا ، راـیتسد  هشیمه  كرـسپ  شیوخ ، موق  تاداـس  ناـگرزب و  ناـیم  رد  هاـگان  . تسویپ عوقو  هب  لوا  زا  رتکحـضم  و 

اب يرـسپ  . تسا هدرک  ریوصت  طبـض و  قیمع  قیقد و  ار  يو  زور  نآ  نطاب  رهاظ و  هرهچ و  يامیـس  یمامت  خـیرات  هک  يرـسپ  تساـخرب ...
یباوخیب ای  درد  زا  ارهاظ  هدرک ، سامآ  ینامشچ  دنراد ، نارسپ  الومعم  هک  هچنآ  زا  رتگرزب  نادنچ  هن  هدمآرب و  گرزب و  كدنا  یمکش 

هدزناپ اـت  هدزاود  زا  هک  لاـس  نس و  مک  هحفـص 204 ] ناوجون و [  یکرـسپ  دـندرک . شهاگن  همه  تساخرب . هبرفان ... رغال و  ییاهقاس  و 
دنمدرد نامـشچ  نیا  دوب . هدـنکفا  ورف  نیمز  رب  هاگن  عوشخ  يراسکاخ و  اب  هک  ینامـشچ  اب  اما  ینزب . نیمخت  ار  شنـس  یتسناوتیم  لاس 

شتآ لـگ  يهناـبز  نوچمه  تشادیم ، شجنر  رد  تشاد و  همادا  ربـیخ  گـنج  ماـگنه  هب  اـت  دـعب ، اـهلاس  اـت  شریگهاـگ  ياـهدرد  هک 
غورف زا  ياهزیمآ  دوب ... هدیـشوپ  ار  شهایـس  نامـشچ  نوگفرب  كاپ و  يدـیپس  نآ  ءارمح ، لگ  نوچمه  یخرـس  یعون  تخادـگیم و 

فوخ و نمجنا  ریطخ  تباـهم  زگره  ییوگ  هک  یناـمیا  بیرغ و  یقوش  اـب  يو  ... یندرکنرواـب بیجع و  یتماقتـسا  يدنمـشوه و  بجح ،
تعیب وـت  اـب  بلاـطیبا  نب  یلع  نم ، ادـخ . ربماـیپ  يا  تفگ -: نینچ  هتـساخرب ، ناـگمه  مشخ  تریح و  ربارب  رد  تفاـییمنرد ، ار  تشحو 

نیا هب  دنتـشگرب و  همه  . منکیم تايوریپ  منامیا  ناج و  یمامت  اب  ینک  مکح  وت  هک  هچ  ره  رد  ییامرفب و  وت  هک  یطرـش  ره  هب  منکیم و 
هب مشچ  درکیم و  شهاگن  قوش  هبال و  رهم و  هب  داتـسیا و  ربمایپ  رانک  قاس ، رغال  كرـسپ  قاـتا  يـالاب  رد  دـندرک . هاـگن  بیارغ  هنحص 
 - نونکات هک  ار  ياهرهچ  نآ  دنتسناوتیم  رتقیمع  رتهب و  کنیا  دوب ... يزیگناتفگـش  ازتقر و  رابجنر ، ریوصت  هچ  دوب . هتخود  وا  ناهد 
... گرزب یفتک  مکش و  هنیس و  رس و  نشور و  ینامـشچ  تشاد . یلومعم  ياهرهچ  رـسپ  دنرگنب . تشادن  یتیمها  نیرتمک  ناشیارب  ییوگ 

كزان ياهوم  هنوگ  نآ  زا  دومنیم ... راومشیربا  تسـس و  شایناشیپ  يولج  لکاک  و  دوب ، هوبنا  هن  کنت و  هن  دعجم و  هن  شرـس  ياهوم 
همه نیا  اب  . دـنتفاین رد  هرهچ  نآ  زا  يزیچ  نیا ، زج  هحفـص 205 ] دنزیریم [ . اهنآ  یمامت  رگید  يههد  ود  یکی  دـیآیمرب  نینچ  هک  بات 

ییوگ وت  اما  دـیچیپ . ناشیاهولگ  رد  يروابان  مشخ و  زا  ياهلغلغ  دـندز و  راـهم  دوخ  يهدـنیازف  بجعت  بیارغ و  هنحـص  نیا  یتفگـش  رب 
نیرد دیـشخبیمن ... ییاهر  دوخ  مالک  يهربنچ  مایپ و  يهقبر  زا  ار  عمج  دمحم  دوب و  هدیـسرن  نایاپ  هب  زونه  ازتریح  تلاسر  يهجنکش 

دـننک و شریـسفت  ریبعت و  دنتـسناوتن  هک  ریذـپانفصو . یندـیمهفان و  بیجع ، یهاگن  دـنکفا ... یلع  هب  یهاـگن  وا  هک  دـندید  همه  هظحل 
ای تشاد و  ار  یهودنا  ای  مشخ و  گنر  شنحل  ایآ  دوبن . كاردا  لباق  هک  ینحل  تفگ . نخـس  یلع  اب  یندیمهفان  ینحل  اب  زاب  هک  دـندینش 

، ددرگیم گنم  جیگ و  یناهگان  ياهبرـض  ربارب  رد  هک  یـسک  نوچمه  طقف  اما  دندیمهفن . چـیه  هظحل  نآ  رد  ار ؟ يرهم  ساپـس و  گنر 
نیا دـندیمهفن  زاب  .و  دزیخرب تسا  رتگرزب  رترب و  وت  زا  هک  نآ  دـیاش  نیـشنب  یلع  يا  تفگ -: وا  هب  تیعطاق  مکحت و  اب  يو  دندینـش  همه 

. تفگ ناوجون  نیا  يهناگی  زاتمم و  تیعقوم  دیکأت  ای  تشاد و  دیما  وا  هب  عمج  رد  هک  رگید  یـسک  قیوشت  ای  دیدرت و  دییأت ، هب  ار  نخس 
هدومزآ و حور  ود  نآ  هک  دنمهفیم  هچ  نانآ  درذگیم ؟ هچ  ناکما  نیا  رد  هک  دنمهفیم  هچ  نانآ  ... دـندیمهفن چـیه  دـندیمهفن ... چـیه 
، میظع فطاوع  حارج  اجنیا  ... دناهتـسباو مهب  یگنرکی  رهم و  قفا  رد  اهاجک  اـت  دنـشیدنایم و  هچ  دوخ  هناقـشاع  ياـهتولخ  رد  هناـگی 
، قدـص یلجت  تیاهن  اـجنیا  تسا . حور  بلق و  حـبذم  بارحم و  اـجنیا  تسا ... نتـشیوخ  همه  هاـگنابرق  قشع و  جارعم  گرزب ، ناـمیا 

هحفص تفگ [ ؟ ینخس  رگشاخرپ  نیگمـشخ و  ینحل  هب  وا  اب  دمحم  ایآ  دندیمهفیمن . زاب  ار  زیچ  کی  اما  تسا ... حوتف  تفرعم و  نامیا ،
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زا برع  نارواکت  ناناولهپ و  هک  دـننامیب  ناـمیا  قشع و  روش و  جاوم  سوناـیقا  نیا  هب  شبلق  هت  رد  اـی  شتـسیرگن و  يدـنت  هب  اـیآ  [ 206
زاـب دـندیمهفن ... ؟ دـناشوپورف یـساپس  گشرـس  یگـشا و  لـالز  مـن  ار  شنامــشچ  درب و  شنرک  دـندوب  هدـناماو  نآ  زا  ياهرطق  شیاـمن 
نیا دمحم ، رهمرپ  دنلب و  حور  رد  هک  دنادیم  هچ  سک  ... دـنتفاییمنرد ار  وا  شنکاو  راتفر و  بیارغ  صخـشم  تیعقوم  و  دـندیمهفیمن .

زا يرایسب  رد  هنمیه ، مشخ و  نیک و  همه  نآ  اب  اهبهلوبا  یتح  هک  يدرم  تسا ، دننامهیب  یتکوش  ینامسآ و  یتبالـص  رهظم  هک  يدرم 
رـس زا  دوب  هتفگزاب  کنیا  مه  هک  ار  هچنآ  یمامت  ربمایپ  رگید  راب  اما  ؟ درذگیم هچ  دنتـسه  شرـضحم  رد  بدا  تیاعر  هب  ریزگان  عضاوم 

يرای دیوگ ، يرآ  ارم  هک  تسیک  امـش  نایم  زا  : تفگ داد و  رارق  بطاخم  ار  ناشکیاکی  دوخ  يهدـنلخ  ذـفان و  نامـشچ  هاگن  اب  تفرگ و 
، نوید يادا  دوهع و  يافیا  مایپ و  غالبا  رد  دـنک و  تعیب  نامناخ  شیوخ و  ياـنف  ناـج و  ياـپ  اـت  ددـنب و  قاـثیم  دـهاوخ ، يردارب  دـهد ،
هب ناشنامـشچ  رد  داتـسیا ... رظتنم  سلجم  يالاب  نآ  دوب  هدـنام  اپ  رب  هک  نانچمه  هراـبود  دوخ  ؟و  دـشاب نم  رواـی  یـصو و  هفیلخ ، ردارب ،
زا ار  ناشناگدـید  يرطف ، يزارف  ندرگ  ینطاـب و  لـیم  مغریلع  هنوگ  نیدـب  دـشیمن ... رـسیم  وا  هاـگن  زا  ییاـهر  هن . تسیرگن ... شواـک 
نآ میظع ، راب  نانچ  نتشادرب  تبالـص  دنیوگ و  يرآ  دندرکن  تأرج  دنتفگن ... يزیچ  مادک  چیه  دندنکفاورف و  مرـش  ترـسح و  تریح ،

يرآ دنتسراین ... دوب  رتهدرتسگ  اهناشکهک  هحفص 207 ] زا [  رتلیقث و  ملاع  ياههوک  ینیگنس  زا  هک  ار  یهللا  ۀفیلخ  نیگنس  میخف و  راب 
زین رفعج  هزمح و  يراوتـسا  تمظع و  هب  یـشود  رب و  یتح  هک  دوب  ینتفاین  تسد  بیهم و  دنلب ، نانچ  تناما  یناشکهک  یناویک و  هلق  نآ 

هدنبوک و مهرد  زیگنابعر ، تخس  یـسلجم  . دنتخود نیمز  رب  راسکنا  هاگن  رارطـضا ، یناوتان و  زجع و  زا  دندنکفاورف و  هناش  شربارب  رد 
... دیزرلیم دشیم  ریمخ  هل و  هتفوک و  ناشیاضعا  شایندـیمهفان  مهف  رد  و  دندونـشیم ، هک  هچنآ  تمظع  زا  ناشدـنب  دـنب  دوب . ریگـسفن 

سلجم نینچ  راچد  دوخ  یگدـنز  یخیرات  نارود  مامت  رد  شیرق  تمظع  یمامت  هوکـش و  هدـیکچ  ینعی  مشاـه ،) ینب   ) بلطملادـبع ینب 
مه رد  ار  ریخ  رهق و  نومزآ  ياـضف  نیا  یماـمت  رهاـق ، يرون  یئرماـن  لـالج  هنمیه و  یعون  لوزن  ییوگ  دوب ... هدـشن  ياهدـنبوک  نومزآ 

نوکـس و همه  تساخنرب ... سک  چـیه  زا  ییادـص  تشذـگ ... يدـنمدرد  هب  یتاظحل  شوماخ  نانچمه  . دوب هدرک  رپ  دوخ  زا  درـشفیم و 
دنناوتیمن لیلد  چیهیب  هک  دنابضغ  مشخ و  ياههلاوج  ییوگ  اهمـشچ  بلغا  و  تسا ... تریح  ترفن و  اب  هتخیمآ  يدنمدرد  تشحو و 

دوـخ بضغ  ضغب و  بیهل  رد  ار  زیچ  همه  دـندرون و  رد  ار  عـمج  نیا  راـموط  دـنزیر و  مه  رد  ار  زیچهمه  دـنزورفرب و  ار  دوـخ  يهـلعش 
شیکافو ياهتـسد  نآ  دوب ، هداتفا  ورف  ربمایپ  نامرف  هب  کنیا  مه  هک  بیجع  قیفر  نآ  کچوک  ياهتـسد  هک  دندید  زاب  اما  . دـننک رتسکاخ 

راب کی  کچوک ، كرسپ  تسسگ و  ار  دوخ  قوش  ياهدنب  رایتخایب  هرابود و  دنکیمن ، اهر  زگره  رگید  دریگب  هاگره  ییوگ  هک  رـصم 
تفر و هحفـص 208 ] وا [  يوس  هب  هدـنیازف  قایتشا  تکوش و  مامت ، تمرح  هب  مه  زا  هدوشگ  تسد  ود  اب  دـیهجرب و  اج  زا  اباحمیب  رگید 

تعیب وت  اـب  هک  یلع  منم  ادـخ . ربماـیپ  يا  تشادرب -: داـیرف  دـنلب  يادـص  هب  تشادرب . داـیرف  هنارگ  هحوـن  و  تساـخرب . وا  تسد  بلط  هب 
نحل نامه  اب  دـمحم  هک  دـندید  هرابود  و  ... ریذـپب ارم  اربمایپ  اربمایپ ، مدـنبیم ، نامیپ  یتفگ  هک  هچنادـب  مروآیم و  ناـمیا  وت  هب  منکیم .

مدقـشیپ دنرتگرزب  وت  زا  هک  نانآ  نارگید ، هک  دیاش  یلع ... يا  نیـشنب  تفگ -: وا  هب  داد و  شتوکـس  نوکـس و  هب  نامرف  نیـشیپ  بیارغ 
نوراه يهلزنم  هب  ارم  هک  تسیک  امش  نایم  رد  تفرگ -. رـس  زا  ار  دوخ  ریذپاننایاپ  تاملک  نامه  عیجرت  ار ، دوخ  نخـس  هرابود  و  دنوش .

چیه و  تساخنرب . ییادص  شبنج و  ناشمادک  چـیه  زا  هریت ، ياهبآ  قامعا  رد  امـص  گنـس  هرخـص  نوچمه  اما  ...؟ دـشاب یـسوم  يارب 
.و درکن تباجا  ار  شتوعد  دادن و  خساپ  ودب  يرالاس  تفارـش و  يراوتـسا ، درخ و  نامدرم  شیرق ، يهدنزارب  گرزب و  موق  يانبا  زا  سک 

ياهدـید اـب  شرگنب و  رتقـیقد  يرآ ، بئارغلارهظم ... بئاـجعلاوبا و  نآ  هک  هن ... هچب ...؟ نآ  تساـخرب ... هچب  نآ  زاـب  هراـبود  راـب ، نـیا 
تعلط رازه  يهرهچ  قشع ، راوتـسا  ژد  قالخا ، رهـش  هاشداپ  تمکح ، يهبیط  يهنیدـم  ملع ، رهـش  باب  هک  سک  نآ  باـیرد . شرتقیمع 

تمصع و ملع  نآ  دوب . تنحم  تبحم و  يالبرک  ياهارحص  نوخ و  ياهتـشد  يهمه  ربیخ و  دحا و  ردب و  رادمچرپ  اخـس ، تیقلطم  افو ،
رـس رب  هرابود  تاجن  هنیفـس  حون و  یتشک  نآ  يرآ  تساخرب . تباجن ... تاـجن و  نصح  نآ  تیادـه ، يانـشور  لعـشم  نآ  ضحم ، درخ 

، قاس كزان  يهچب  ناـمه  يرآ  . تشارفا وا  يوس  هب  ار  شیاهتـسد  تشادرب و  هحفص 209 ] نابداب [  یشیکافو  هبذج  یـشیوخیب و  جوم 
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خساپ نینچ  هنامزاج  راب  موس  يارب  تساخرب و  دوب  فعـض  یناوتان و  یکچوک ، دومن  شیرق  فارـشا  ناگرزب و  نامـشچ  رد  هک  نس  مک 
وت يادـخ  وت و  عیطم  ینک  مکح  وت  هک  هچ  ره  رد  ییوگب و  وت  هک  هنوگ  نآ  ره  منکیم و  تعیب  مروآیم و  نامیا  وت  هب  هک  منم  تفگ -:
زا ار  نخس  نآ  ربمایپ  راب  رازه  رگا  دزیخنرب ...؟ تسناوتیم  رگم  و  دوب . هتساخرب  شایگشیمه  تاملک  نامه  اب  هرابود  هک  هو  . دوب مهاوخ 

دارم ریپ و  اهناج ، هلبق  اهناهج و  ناج  هک  هن  هچب  نآ  زاب  دزیخرب ، يرگید  دـیاش  اـت  دنیـشنب  هک  دادیم  شناـمرف  راـب  رازه  تفرگیم و  رس 
زج تساوخیم و  رب  هرابود  رارقا ، تسلا  زور  قاثیم و  زور  مکح  رهم ، یلزا  ءاقلا  قشع ، يدزیا  نیقلت  مکح  هب  اهنارمع  یسوم و  رضخ و 

نوخ و رد  رارقا  قـشع و  نیا  اریز  دـیوگب ، رگید  يزیچ  تسناوـتیمن  زگره  نیا  زج  تفگیمن ... يزیچ  چـیه  زگره  دوـب  هتفگ  هک  هچنآ 
روعـش و توکلم  رون ، تریح  رد  يولع  ملاـع  رد  شناـج  هک  هاـگنآ  ینیمز ، شیاز  شنیرفآ و  زا  شیپ  هک  رداـم  نطب  رد  هن  شیاـهگر ،
هبذج و نیمه  اب  شرون  ياهگر  رد  نوخ  دیپطیم و  قشع  نیمه  اب  شکانبات  بلق  دوب و  رادم  رادـق و  نیمه  رب  دوب ، هقرغ  روضح  توهال 

یمـسبت تفگـش . يراهب  هفوکـش  لگرپ و  يارحـص  نوچ  ربمایپ  يهرهچ  یمامت  دندید  همه  هظحل  نیرد  . دیدرگیم راود  رارق و  نیمه  رب 
ياهنومزآ ندیسر  نایاپ  هب  قاتشم  ریطخ و  يهظحل  نیا  رظتنم  ییوگ  دیشوپورف ... ار  افـصرپ  تروص  نآ  رـسارس  رابنارگ  نشور و  داش ،

نامـشچ ربارب  رد  داهن و  یلع  يهناش  رب  تسد  یمارآ  هب  ربماـیپ  دـندید  همه  هحفـص 210 ] دوب [ ... اـفو  رهم و  ریظنیب  يهحمل  نیا  بعص 
هک ياهملک  دوب ... رترابرپ  رتگنـس و  نارگ  ناهج ، خـیرات  نـالوسر  میظع  تاـکرح  یماـمت  زا  هک  تفگ  ینخـس  دوخ  موق  يهدزتریح 

نایب نآ ، تماخفرپ  تاعبت  هب  یهاـگآ  تبالـص و  تیدـج ، همه  نیا  اـب  ار  نآ  ریظن  ناـهج  ياـجک  چـیه  رد  یعاجـش  میکح  چـیه  زگره 
يهفیلخ یصو و  ریزو ، ردارب ، تسا  نیا  دینادب  مدرم  يا  ناه  تفگ -: نینچ  ربمایپ  . تسا هدرکن  حرط  عمج  نیا  ریظن  یعمج  رد  هتـشادن و 

همه ياهظحل  ... دـیربب ار  شناـمرف  دیونـشب و  ار  شنخـس  دـییامن ، تیعبت  وا  زا  دـینک و  تعاـطا  ار  وا  نم ... ثراو  تسا ... یلع  نیا  نـم ...
شرغ هاـگنآ  و  دـندیکرت . ناشفـشتآ  ياههزادـگ  نوـچ  دـقح  نیک و  زا  سپـس  دـندز و  خـی  تریح  یگدرـسفا و  زا  دـندرک ... توـکس 

چیه درکن و  ناشهاگن  یتح  ربمایپ  دـناشوپ . رد  ار  هناـخ  ءازهتـسا  نعط و  يههقهق  تفرگارف و  ار  ناگدننکهرخـسم  عمج  مشخ  يهقعاـص 
... تسـشن ورف  تسا  هدـنکفاورف  شود  زا  یتحار  حرف و  ینامداش ، هب  ار  اهراب  نیرترابنارگ  ییوگ  هک  ناـنچ  نآ  یمارآ و  هب  اـما  تفگن ...

نامشچ ربارب  رد  هاگنآ  درک ... شیاعد  داهن و  وا  رس  رب  تسد  ینتشگانفصو  یتبحم  اب  دناوخ و  دوخب  رتکیدزن  تسد ، هراشا  اب  ار  یلع 
تفگ وا  هب  دـنکیم  هچ  وا  اـب  اـت  دـندوب  رظتنم  همه  هک  بهتلم  ریگـسفن و  ینوکـس  توکـس و  نتم  رد  عـمج و  يهسیپـالک  هدزتریح و 

زا لیبسلس  یتشهب  يهمشچ  هک  ار  شکرابم  ناهد  بآ  نارگنهداس ، نافرظمک و  نالوهج ، تشهد  تریح و  ربارب  رد  ياشگب و  ار  تناهد 
هدنخ زا  بهلوبا  ... دـنکفا وا  ناهد  رب  تفرگیم  هحفص 211 ] ياهحفن [  نآ ، زا  لیلخ  یسوم و  مد  احیـسم  ناج  تفاییم و  ياهحـشر  نآ 

ناج هکلب  تسا . نینچ  هن  دـنگوس  ادـخب  تفگ -: یمارآ  هب  ربماـیپ  .و  دـنکفا فت  دوخ  یـصو  ناـهد  رد  دـیرگنب . دـیچیپیم -... رد  دوخب 
؟ تفگ هچ  يدینـش  تفگ -: بلاـطیبا  هب  باـطخ  داـیرف ، هب  مشخرپ و  بهلوـبا ، و  ... مدـنکفا يراـبدرب  تمکح و  مـلع و  زا  ار  شایمارگ 
ار وا  رما  ینک و  يوریپ  تکرـسپ  زا  سپ  نآ  زا  هک  درک  رومأم  نآ  رب  ار  وت  رگتیاـمح ، يا  ناـه  تفگ ؟ هچ  ترـسپ  وت و  قح  رد  يدـینش 

یمد .و  تفرگ ورف  ار  هناخ  ناشههقهق  هرابود  و  ... تست ریما  و  رورس ، كرـسپ  نیا  سپ  نیا  زا  هک  نادب  يرآ  یـشاب ... شعیطم  یـشوینب و 
رد هک  رگنب  درگزاب و  هیآ  هب  رگید  راب  کی  کنیا  . دـنتفگ كرت  ار  بیرغ  يهنحـص  بیجع و  يهناخ  نآ  يراوخ ، مشخ و  رهق و  اـب  دـعب 

نیا اب  ار  نآ  یمامت  دوب و  رتتـسم  زین  ماما  بصن  هفیلخ و  نییعت  ینعی  تیاصو ، رما  ناکرـشم » ندناسرت   » ای و  نادنواشیوخ » توعد   » هلأسم
ار دوخ  رهم  ياهلاب  [ » 62 « ] نینمؤملا نم  کعبتا  نمل  کحانج  ضفخا  و   » زارف نیا  صوصخب  نک و  ریسفت  میخف  يولبات  میظع و  سلجم 

هراـبود درک  یلع  قـح  رد  وا  هک  ار  هـچنآ  روآ و  رظن  رد  ياـشگرب » دـنک  هحفـص 212 ] تعباـتم [  ار  وـت  هک  ناگدـیورگ  زا  سک  نآ  رب 
لباقریغ قیقد و  صخـشم ، نآ  ریبعت  ریـسفت و  هن  اـیآ  دوب ؟ هدروآ  سلجم  نیا  هب  دوخ  اـب  ار  یلع  ارچ  رگنب  اـمرف ... لـیلحت  اـمن و  یـسررب 

ار هچنآ  رمؤت » امب  عدـصاف   » زین و  ریگرب ... رپس  ریـشمش و  يوریم  گنج  هب  هک  کنیا  دوب : هداد  نامرف  يو  هب  نامـسآ  اریز  دوب ؟ ناـمتک 
تیاصو يانعم  دوخ  رد  هیآ  یمامت  تشاد »... میهاوخ  زاب  وت  زا  ار  ناشیا  رش  ام  اریز  رادم ... میب  ناکرشم  ءازهتسا  زا  نک و  غالبا  يرومأم 
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دروم دنک و  حرط  دوخ  ینیـشناج  هب  دربب ؟ ار  هچب  نیا  دیاب  بیجع  هسلج  نآ  رد  ارچ  هن  رگ  و  تشاد ... ار  وا  يولو  دوجو  ریـسفت  يولع و 
يو كاب ... هچ  نیکرشم  ءازهتسا  زا  ار  وا  اما  دوب . هدش  ریـسفت  ریبعت و  مامت  تهادب  اب  دوز و  هچ  هیآ  يرآ  دریگ ... رارق  نانمـشد  ءازهتـسا 

ات تثعب  هظحل  نیتـسخن  زا  ربماـیپ ، یگدـنز  رد  هک  يزیچ  اـنعم  نیرب  نیوزفا  دادیم . ماـجنا  ار  دوـخ  یناـیحو  فـیلکت  ینامـسآ و  هـفیظو 
، داد ار  شاهدـعو  ای  هتفگ و  هک  هچنآ  ماجنا  زا  زگره  وا  هک  تسا  ریذـپانراکنا  هتکن  نیا  دوب  هداتفا  هجوت  لباق  تخـس  شتایح  مد  نیرخآ 
هدعو و یگناگی  يرادرک ؛ تسار  ییوگتـسار و  نیمه  شتوبن  قدص  رب  تلالد  نیرتلماک  تجح و  نیرترب  ینعی  درکن . لودـع  ياهظحل 
. تفای ققحت  يو  تدوبن  قدـص  هناشن  نیرتیلاع  ناونع  هب  تفگ  سک  ره  يهراـبرد  هچ  ره  شتاـیح  تدـم  ماـمت  رد  يرآ  دوب ... شلمع 

نامه تفگ  هک  ار  هچ  ره  ... تفای لجاع  لجآ و  ققحت  لماک و  ریـسفت  قح ، تمامت  قدص و  تیاهن  رد  هک  نآ  رگم  تفگن  ینخـس  چیه 
یمامت رد  دـش ... نامه  قیقحت  هب  دومرف  ینیبشیپ  هک  ار  هچ  ره  تفگ و  هحفـص 213 ] ار [  نامه  داد  ماجنا  هک  ار  هچ  ره  داد و  ماجنا  ار 
يدراوم رد  رگم  زج  دهد ، ماجنا  هداد  هدـعو  هک  هچنآ  فالخ  ار  ینخـس  هک  ینیبیمن  شیگدـنز  مامت  رد  دروم  کی  یتح  شایگدـنز ،
تاـمالع زا  نیا ، زج  دادیم . رییغت  ار  وا  تساوـخ  قـح  یلزا  تیـشم  دزیم و  مهرب  ار  وا  رظن  تـین و  دیـسریم و  ادـخ  رما  هـک  رداـن  سب 
شنانخس یمامت  تفگیمن . هرخسم  لزه و  هب  ار  ینخس  چیه  . دوب وا  مارم  هدیقع و  تابث  مالک و  قدص  نامه  وا ، ینامسآ  دوجو  يهزراب 

صخش و نآ  رب  تشامگیم  يرما  هب  هک  ار  یسک  دوب . يدج  قیقد و  سب  یعامتجا  روما  رد  تشاد ... لئاسم  تهاقف  تخانش و  رد  هشیر 
نامرف هک  دـهدیمن  ناشن  ردان  سب  دروم  هس  ود  رد  رج  خـیرات  تشاد . ار  ادـخ  نامرف  يو  مکح  دوب و  بجاو  يو  نامرف  يوریپ  نارگید 

رب عادولاۀـجح  زا  شیپ  اـت  داد  رکبوبا  هب  ار  تئارب  هروس  دوخ  رمع  رخاوا  هنومن  روـطب  دـشاب . هدرک  رییغت  شاـب -  هاوـخ  ییوـگ  هچ  ره  وا 
زونه اما  دش . راپسهر  هکم  يوس  هب  تفرگ و  ار  هروس  رکبوبا  دراد . ناشعلطم  ینامـسآ  دیدج  میمـصت  تیعـضو و  زا  دناوخب و  ناکرـشم 

هک وت  نادـناخ  زا  یـسک  ربمایپ و  يا  وت  دوخ  زج  تفگ  داد و  رییغت  ار  ربمایپ  تساوخ  دـمآ و  ینامـسآ  نامرف  هک  دوب  هتفرن  لزنم  نیدـنچ 
نیکرــشم رب  دزیوآ و  هـبعک  رب  ار  هروـس  نآ  هـک  تـسین  اـنعم  نـیا  یگتــسیاش  ار  یــسک  دـشاب ، وـت  حور  سفن و  هـلزنم  هـب  لاـمک ) رد  )

لماک و حور  سفن و  هلزنم  هب  هک  یلع  هب  دناهتشون  ننـست  لها  ياملع  همه  هک  نانچ  ار  نامرف  داد و  فقوت  ار  رکبوبا  لیلد  نیدب  ... دناوخ
ینیبیم يرگنب  ینامـسآ  ياهنامرف  نیا  رد  رتقیمع  هدید  هب  رگا  اقافتا  و  تسا ... كدـنا  سب  نیا  نوچ  يدراوم  داد . دوب  وا  دوخ  لماکتم 

، یلع ياهنامرآ  تمظع  ماقم و  زا  يرادـبناج  هب  یلع و  دوس  هب  بلغا  تشاگن  میهاوخ  هحفص 214 ] رب [  کیاکی  هک  نانچ  ادخ  نامرف  - 
رمع رکبوـبا و  ناـنوچ  یگرزب  هباحـص  نوـچ  هک  تسا . همطاـف  شرتـخد  جاودزا  رما  نآ ، مود  هنوـمن  دادیم : رییغت  ار  وا  رظن  تساوـخ و 

لیئربج یتسار  هب  : تفگ تفریذـپن و  دوب  هدـیزگرب  دوخ  يرـسمه  هب  ار  هصفح  هشیاع و  ناشنارتخد  هک  نآ  اب  دـندرک و  شايراگتـساوخ 
نامرف راظتنا  رد  رـضاح  لاـح  رد  نم  مهدـن و  سک  چـیه  هب  دراد  رظن  رد  اهنامـسآ  يادـخ  هک  سک  نآ  زج  ار  همطاـف  هک  هداد  مناـمرف 

ینامسآ تساوخ  منیبیم  تسا  یساسا  سب  یتامیمصت  يروحم و  هدننک ، نییعت  ییاهتکرح  هک  دراوم -  نیا  زج  يرآ  متسه ... دنوادخ 
هب ار  نآ  زین  تما  دـهاوخیم  اـقافتا  و  تسا -  نآ  رظتنم  دـنادیم و  رگید  سک  ره  زا  رتقیمع  ار  نآ  تلع  زین  وا  هک  رداـن -  يدراوـم  رد 

مهرد ار  شتـساوخ  دـبایرد  ینامـسآ  سدـقم  ردـقم  ناونع  هب  دریذـپب و  وا ، ینیمز  تامیمـصت  یـصخش و  ياهنامرآ  يارو  يزیچ  ناونع 
یگدنز انعم ، نیا  زج  . دـنکیم لیمحت  وا  تساوخ  رب  بختنم ، سک  نآ  ای  زیچ و  نآ  یگتـسیاش  تیقحا و  عفن  هب  ار  دوخ  هدارا  دـنزیم و 

و دراد . ماع  نوناق  کی  تسوا و  يوبن  دوجو  یهلا  تقیقح  وا  لعف  تسوا و  لعف  وا  لوق  تسا . لمع  هشیدنا و  یگناگی  شرسارس  ربمایپ ،
قیدصت زین  نامـسآ  هدرک  ءاضما  یلع  رب  هک  يزایتما  ره  اب  هک  هداد  ناشن  وا  صخـشم  هریـس  یگدنز و  خیرات  تسوا . نید  ماع  نوناق  نیا 

تهج هب  هاـگهگ -  هعماـج  نادـقاح  نادوسح و  يرظنگـنت  مهفءوس و  رطاـخ  هب  هک  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  نآ  رب  نوزفا  و  تسا ، هدروآ 
رد ینابر  ناـمرف  ینامـسآ و  یحو  تسا ، هحفـص 215 ] هتفگن [  یلع  زا  دـیاش ، دـیاب و  هک  ناـنچ  نآ  هناسانـشهعماج -  ییارگ  تلحـصم 

تاکرحت و هنوگ  نآ  هک  تفایرد  حوضو  هب  ناوتیم  یهگناو  . تسا هداد  شدیکا  رما  دـیدش و  نامرف  نآ  غالبا  ماجنا و  هب  تیعطق  تیاهن 
یعون دنک  رارقرب  لمع  هشیدـنا و  یگنهامه  شربمایپ  دوخ و  تساوخ  نایم  رتشیپ  هتـسناوتیم  کشیب  هک  دـنوادخ -  يوس  زا  تافلاخم 
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رظن تقد  نآ  يدوجو  هفسلف  لمع و  هنک  رب  زونه  تما  نامشچ  هک  تسا  يروما  حیحـص  يارجا  رب  دیکأت  يروآدای و  تاکاحم ، شیامن ،
وا لزع  سپس  ربمایپ و  بناج  زا  رکبوبا  باختنا  هنومن  روطب  دبایرد ... ار  هجوت  نآ  هبرـض ، شنت و  ءادب ، ریبعت ، یعون  اب  دیاب  هتفاین و  یفاو 

هزیگنا و هقفت  ندیـشیدنا ، یعون  نآ ، رییغت  سپـس  باختنا و  نیا  اب  دـهاوخیم  نامـسآ  ییوگ  تسا ... دراوم  نیمه  زا  نامـسآ  بناـج  زا 
رییغت اههبرــض و  نـیا  سپ  رد  اـت  دراد  او  دراد ... او  لـیلحت  لـیلعت و  ندرک ، رکف  هـب  ار  ناـنآ  دـنامهفب و  مدرم  هـب  ار  روـما  رد  یباـیتلع 

یگتـسباو اهیگتـسیاش ، یعامتجا  روما  اسب  ماجنا  ءاقبا و  رد  هک  دنمهفب  ات  دنبای  رتقیمع  لیلحت  یهاگآ  دنیامن ، ربدـت  ینامـسآ  تساوخ 
ربمایپ نوچ  هک  ددرگ  رومأم  دناوتیم  یـسک  ریطخ  روما  یـسب  تراما  غیلبت و  رد  لثملایف  و  ریغ ... دراد و ال  یهلا  نییعت  بصن و  هب  مامت 
يارب خیرات ، هتفهن  ياهمایپ  تفایرد  قاتـشم  تسا و  روهرهب  درخ  زا  هک  یناج  يارب  یتسار  هب  . دشاب وا  نوچمه  لماک و  وا  سدقم  سفن  و 
هحفـص تسا [ ... یلع  همات  تیالو  هدنرادرب  رد  ربمایپ  زور  نآ  روآیتفگـش  توعد  دراد  ار  قح  نتفریذـپ  وجوتسج و  تعاجـش  هک  نآ 

لد شهاوخ  سفن و  ياوه  هب  زگره  :» دهدیم نامرادشه  نینچ  دیوگیم  يو  هک  هچ  نآ  صوصخ  رد  نآرق  هک  تسا  يربمایپ  نیا  [ 216
هریشع موق و  هداهن و  رب  ار  شتلاسر  يانب  نیچگنس  نیلوا  زورما  [ . 63 .« ] دسریم یحو  ودب  دیوگیم  هچ  ره  دـیوگیمن ... دوخ  زا  يزیچ 

دوخ یلو  ثراو و  یصو ، ردارب ، درادن  قح  وا  ناوخارف ... ار  شیوخ  نادناخ  طقف  هک  هداد  نامرف  وا  هب  ادخ  ... تسا هدناوخارف  ار  شیوخ 
رگم دنک . باختنا  رگید  یهورگ  چیه  زا  دنامشاهینب  نامه  هک  بلطملادبع  ینب  ینعی  کیدزن  نادنواشیوخ  رفن  لهچ  نآ  نایم  زا  زج  ار 
رگم ؟ تسا دوهـشم  رگید  یمان  صخـشم و  ياههرهچ  ناشنایم  رد  هک  دـناهدشن  ناملـسم  رگید  مدرم  زا  یتیمها  دـجاو  اتبـسن  دادـعت  ـالبق 

، بابخ لالب ، رذابا ، نامثع ، رکبوبا ، هثراح ، نب  دـیز  نوچمه  هتـسجرب  ییاههرهچ  مالـسا  نازاتـشیپ  زا  هک  دناهتـشونن  ننـست  لها  ياـملع 
دودحم عمج  نیمه  نایم  زا  دیاب  وا  یـصو  هفیلخ و  ارچ  و  درادن ؟ روضح  عمج  نیرد  سک  چیه  نانآ  زا  ارچ  ؟ دناهدوب زین  نارگید  رامع و 

ياهضراعم شتاردقم  هحفـص 217 ] تیـشم و [  ییارچ  رد  هک  دـسرن  ار  یـسک  تسادـخ و  تساوخ  نیا  : تسا نیا  خـساپ  دوش ؟ باختنا 
ایآ تسا  نیا  گرزب  لاؤس  و  دنکیم ؟ هچ  دننیبب  ات  تسودب  ناهج  مشچ  شیوخ  تلاسر  هناتـسآ  رد  هک  تسا  يربمایپ  نیا  رگنب  ...؟ دـنک

باستحا و رکفت و  باختنا ، تماقتـسا  اـی  دوشیم و  یلکـش  گـنر و  هب  هظحل  ره  گـنرابرح ، ناراکتسایـس  دـننام  هک  تسا  يدرم  يو 
ناسمه گنهامه و  رادقم  هچ  ات  شلعف  اب  شلوق  دعولا ، قداص  نیما  نیا  درگنب  هک  تسا  نآ  راظتنا  رد  ناهج  يرآ  دراد ؟ باصتنا  تابث 

هدـعو و غورد و  هب  ياهملک  تثعب  زا  شیپ  یتح  هک  تسا  یحو  هملک  لماح  وا  دـنکیم . هچ  شمایپ  غالبا  زور  نیلوا  رد  میرگنب  .و  تسا
رارقا و زا  سپ  ماـیپ ، غـالبا  نمجنا  نیلوا  رد  هک  شمینیبیم  هاـگنآ  .و  تسا هدـش  هدـیمان  مدرم  نیما  زیچ  ره  رد  هتفگن و  یـسک  هب  بیرف 

تیـالو هب  ار  یلع  هاـگنآ  دزادرپیم و  دوخ  ینیـشناج  تیاـصو و  رما  تیمتح  بوجو و  هب  شیوخ  تلاـسر  نـالعا  دـیحوت و  هب  توـعد 
زا زگره  شموق  هنارگراکنا  عضوم  رطاـخ  هب  نآ  يازهثداـح  شنت و  رپ  عوقو  دراد و  تفگـش  يزمر  باـختنا  نیا  یتسار  هب  . دـنیزگیمرب
رد شـش  ناـیم  رد  وا  يرآ  ددرگیم ... تیبثت  رادـشه  فعاـضم و  هجوت  یعون  اـب  ناـهذا  رد  هک  تسا  لهـس  ددرگیمن ، وحم  اـههرطاخ 

تبیه تیمها و  تهج  هب  لوا ، هظحل  ناـمه  زا  اـما  دـیامنیم  یعرف  دـنچره  هک  دـنکیم  حرط  ار  ياهلأـسم  دوخ  تیعقوم  ياـسآ  تسبنب 
نیمه صوصخب  زورما و  نیمه  يرآ  . دیسر نآ  ندوب  یلـصا  هبنج  هب  تعرـس  هب  درب و  یپ  حرط  نآ  تلع  تماخف و  هب  ناوتیم  نآ ، حرط 
ینعی تسا . اههظحل  هحفـص 218 ] نیرتيرورـض [  وا ، تماما  تیاـصو و  تفـالخ ، رما  نییعت  یلع و  باـختنا  رد  ریطخ ، بیجع و  هظحل 
هناگی تقیقح  ود  تیالو  توبن و  سپ  دسرب . نایناهج  عمـس  هب  دوش و  ءاضما  دـیاب  هک  تسا  مالـسا  غالبا  زور  نیلوا  نیمه  رد  وا ، تیالو 

یتوافتیب و هب  ییاههنحـص  نینچ  رانک  زا  نیخروم  زا  يرایـسب  هک  نیا  دنارگیدکی ... رانک  رد  مه و  لوط  رد  هناگی ، دـحاو و  رما  کی  زا 
هرخسم هن  هنحص  نیا  باختنا و  نیا  اریز  تسا ... روما  نطاب  شرگن  رد  ناشذوفن  خوسر و  مدع  یمهفژک ، رگناشن  دناهتـشذگ  یهجوتمک 

ار تیالو  مالـسا و  خیرات  نیمزرـس  یمامت  شیاههناکت  هک  داد  خر  يدـج  ياهثداح  اجنآ  شیامن ... هن  فراعت و  هن  یخوش و  هن  تسا و 
اب درک -  باـختنا  ار  یـسک  هظحل  نآ  رد  وا  دوـشگرب . نآ  تـلع  تیاـصو و  تـیقحا  رد  یهلا  هـنارگداد و  نیتـسار ، یلـصف  تـفرگارف و 

و داتـسیایم . شیوخ  هملک  دوخ و  باختنا  ياپ  هب  رمع -  رخآ  ات  دیاب  هک  درک -  باختنا  تجح  مامتا  راب  هس  زا  سپ  هدارا و  يرایـشه و 

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 68 

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


، هچب نآ  اریز  تشادیم ؟ ییاـنعم  ءاـهب و  هچ  وا  توعد  قـح ، قدـص و  هملک  رب  يراـشفاپ  يدرمیاـپ و  نیا  زج  . دوـمنیم يرادـیاپ  هنادرم 
تفارـش تلادـع و  ققحت  يارب  دوب و  تقادـص  تورم و  ربمایپ  هک  وا  و  دوب . هتفگ  يرآ  خـساپ  هتـساوخاپب و  هناقداص  هناعاجـش و  هنادرم ،

رگا یتسار  هب  ؟و  دنزب زابرـس  شیوخ  دهع  هب  يافو  زا  هنادرمناوجان  ناهد  هب  مکاخ  لال و  منابز  هللاذاعم ، تشاد  ناکما  هنوگچ  دوب  هدـمآ 
ای دـشیم و  شودـخم  هدوـهیب و  درکیم ، رییغت  یلع  يوـس  زا  ناـمیا  يراکادـف و  قـشع و  زیگناباـجعا  هنحـص  نآ  زا  سپ  وا ، باـختنا 

یمامت اب  دـمحم ، تلاسر  یمامت  تشادـن . شزرا  ياهرذ  وا  نآرق  مالـسا و  دـمحم ، مایپ  یمامت  درکیم  رییغت  ینامـسآ  یتجح  لیلدیب و 
يرازگشزرا قـشع و  مهف  هحفـص 219 ] تناما [ ، راب  نیرتمک  نید  نآ  تفاـییمن و  راـبتعا  ینزوس  رـس  هزادـنا  هب  تشاد  وا  هک  یتمظع 

غورد يزاب و  لغد  یظافل و  زج  همه  دوب و  يراع  دـهع  هب  يافو  لدـع و  زا  اقلطم  تشادـن و  ار  قدـص  هدـعو  ققحت  تبحم و  تفرعم و 
تـشاد مان  قح  زاغآ  زا  هک  دوب  يزیچ  نآ  اب  دـمحم  قفاوم  توعد  نطاب  قداص و  نحل  رد  شزرا  يرآ  . دوبن شیالآرپ  شیامن  غورفیب و 
یتسار هب  . دوب رازگقح  تسرپتقیقح و  وجقح ، ربمایپ ، دوجو  نوچ  یناوجون ، نامه  زا  هک  دـشیم  هصـالخ  یـسک  دوجو  رد  قح  نآ  و 

دـناوخیم و دوخ  ریزو  یـصو و  ردارب ، نیـشناج ، اتمه ، ار  ناوجون  یکرـسپ  ریطخ  ياهظحل  رد  ماـیپ و  غـالبا  زور  نیلوا  رد  هک  يربماـیپ 
شیدناان و هیتآ  يدرم  هللا  ذاعم  ای  هدـیزای و  تسد  ینامـسآ  یلمع  هب  ای  دـننکیم ، شاهرخـسم  شنادـنواشیوخ  بلغا  هک  دـنکیم  يراک 

شاهدبعـش تسـس  راموط  ادرف ، زورما و  یـسک  نینچ  دـنکیم و  لمع  دوخ  ياهظحل  ریذـپانراهم  هفطاع  ياـضتقا  رب  هک  تسا  درخ  تسس 
یهاگآ ییاناد ، تمکح و  يالاو  قفا  رب  هک  مینیبیم  ار  ربمایپ  .و  دنوریم داب  رب  ود  ره  وا  هتشگ  هرخـسم  بختنم  وا و  دوشیم و  هتخیـسگ 

هنوگچ درگنیم و  روما  هب  تیدـج  تیاـهن  رد  يرایـشه و  اـب  شاییادـخ  دـنلب  حور  رادـقم  هچ  اـت  هداتـسیا و  دوخ  باـختنا  ییانـشور  و 
تـسا نیا  زج  رگا  ... تسا يرب  و  هزنم ، نوصم ، لمع ، هشیدـنا و  رد  بذـبذت  ناـینب  تسـس  لـئاسم  هنوگ  نیا  زا  شتامیمـصت  تاـمیلعت و 

دیوگیمن نخـس  یحو  ساسارب  زج  هک  ار  قداص  ربمایپ  نیا  رگید ، ریطخ  هاـگیاج  رازه  و  عضوم ، رازه  رد  سپ ، نیا  زا  هک  تسا  هنوگچ 
یفرعم دوخ  هفیلخ  یلو و  یـصو ، ناونع  هب  شایناوـجون  هحفـص 220 ] قاثیم و [  نیزاـغآ  زور  ناـمه  نوچمه  ار ، یلع  نیا  هک  مینیبیم 

تایح ياهسفن  نیرخآ  ات  گرم ، مد  اـت  دـیامنیمن و  تلفغ  باـختنا ، ینامـسآ  تیـشم  ردـقم و  نیا  زا  ياهظحل  اـج ، هب  اـج  دـنکیم و 
، حلـصم کی  مشچ  هب  ار  ار  وا  يرگنن و  زین  يربمایپ  رگا  یتح  ار  وا  يرآ  ؟ دـنامیم رـصم  نیزاـغآ  دـهع  نیتسخن و  ناـمیپ  نآ  رب  شیوخ 

رادهمانرب رادرـس  کی  هک  ینیبیم  ینک ، شهاگن  رادرـس  کی  مشچ  هب  طـقف  یتح  يروآ و  رظن  هب  ياهدـیقع  شنیب و  گـنهاشیپ  ربهر و 
فقاو دوخ  تردـق  ییآراک و  دودـح  هب  هک  تسا  يدرم  تسا . رتبیجع  ياههلمح  بیجع و  ياهعفادـت  گنج و  هقطنم  سانـشتیعقوم 

نیـسحت هتـسیاش  جرا و  لباق  همه  نیا  هک  تسا  شزیگناتفگـش  و  هنارهام ، ریگـسفن ، ياـهشور  باـختنا  نیمه  تهج  هب  اـقافتا  تسا و 
هک تسیزاتمم  ياهتیصخش  اههرهچ و  نیرتردان  زا  وا  دنکیم . باختنا  ریگمشچ  ياههظحل  نیرتریطخ  رد  ار  عضاوم  نیرتهب  يو  تسا .
رد هک  ياهظحل  تسرد  ار  شتـالمح  نیرتتخـس  هـک  نـیا  بـیجع  دـنزیم و  تاـظحل  نـیرتبیرغ  نیرتیناـهگان و  رد  ار  شیاـههبرض 

و دـهدیم ! ماجنا  تسا  تایعقوم  تالاح و  نیرتضماـغ  یهاـنپیب و  یـسکیب و  تسبنب  هاپـس ، تلق  ورین ، دوبمک  ضحم ، رطخ  ياـنگنت 
وا یگدنز  یمامت  . دیآرد قیقد  یسررب  لیلحت و  هب  وا  ياسآزاجعا  تیصخش  روحم  رد  دیاب  هک  تسا  يزیچ  نیرتمهم  هلأسم ، نیمه  اقافتا 
زا یلع  باختنا  هنومن  دیامنیم . یحو  نامـسآ  رب  ار  وا  قدص  دنویپ  هک  تساههنومن  نیمه  تسانعم و  نیمه  زا  رابنارگ  يریواصت  دـجاو 

هـسلج نامه  رد  شریذـپ ، مدـع  نیا  ياباحمیب  وا  و  دـناهتفریذپن ، ار  شايربمایپ  زونه  مدرم  هک  تسا  يدرم  تسا ... زاتمم  ریواصت  نامه 
، نارواگنج ناگرزب ، رب  ار  شتیعبات  دیامنیم  باصتنا  دنکیم ، باختنا  ناشیارب  زین  ار  ياهچب  دوخ -  نیشناج  راکنا ، هحفص 221 ] در و [ 
و درادیم . مازلا  تسا  بلطملادبع  ینب  تسرپرس  موق و  خیش  دوخ  هک  رسپ  نآ  ردپ  یتح  ءایلوا و  نارورس ، نادنمتردق ، خویـش ، فارـشا ،
زا رگید  ياهنومن  ! دهنیمن یعقو  دهدیمن و  یتیمها  نیرتمک  تسا  هدرک  شربخاب  نآ  زا  هناهاگآ  شیپ  نآرق  هک  ناشیا  ءازهتـسا  ربارب  رد 

هنیدم رد  نانآ  دناهرـصاحم . رد  وس  همه  زا  ناناملـسم  هک  تسا  یگنج  نیا  دـهدیم . خر  بازحا  گنج  لاس  رد  ریطخ  عضاوم  هنوگ  نیا 
نورد زا  دنگنجب -  رهش  لخاد  رد  دننک و  هدافتسا  رهش  عالق  زا  دنهاوخیم  شیوخ  هاپس  رد  فعـض  تیعقوم و  تهج  هب  دناهتـسج و  هانپ 
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و لزلزتم ، رهـش  نورد  تسـس ، رایـسب  ناشعضاوم  . دنتـسین ناما  رد  رهـش  فارطا  دوهی  لیابق  یمامت  هنیدم و  نیقفانم  گنرین  رکم و  زا  زین 
كرش ههبج  یمامت  هنادحتم  هلمح  ربخ  لاح  نیمه  رد  و  دناهحلسا ... زابرـس و  تازیهجت ، یمک  رتمهم  همه  زا  نآ و  نیا و  تنایخ  راتفرگ 

لوغـشم یعفادـت  رما  نیا  هب  زورهنابـش  ناناملـسم  دـننکیم و  رهـش  درگادرگ  یقدـنخ  ناملـس ، داهنـشیپ  هب  دنونـشیم . هنیدـم  يوس  هب  ار 
هنوگ هب  ییات و  هس  ود  زج  هک  دناكانمیب  دوخ  تیعقوم  زا  نانچ  مالسا  نازابرس  دنکیم و  دادیب  یگنسرگ  یگتسخ و  امرـس و  دنوشیم .

هچ ره  دوشیم . ناشرفح  همادا  عنام  دوشیم و  رادومن  كاـخ  لد  رد  یگنـس  هرخـص  لاـح  نیرد  دـنوریمن . نوریب  یتیرومأـم  هب  یعمج 
یقرب راب  هس  ره  رد  هک  دنزیم  گنـس  رب  هبرـض  هس  گنلک  اب  وا  دننکیم و  ربخ  ار  ربمایپ  دکپیمن . مه  زا  دفاکـشیمن و  گنـس  دننزیم 

زا ندـمآ  نوریب  اـهنت  تأرج  بلغا  هک  دوـخ  ناراـی  هب  گرزب  تشحو  تفاـخم و  هحفـص 222 ] لوه [ ، نآ  نایم  رد  هاـگنآ  دـهجیم و 
مهرد هک  دـیدیدن  ار  يرـصب  ياـهخاک  تفاکـش ، گنـس  زا  هک  یقرب  نیلوا  رد  دـیدیدن ؟ دـیوگیم -: نینچ  دـنرادن  ار  دوخ  ياـهرگنس 
یمامت نم  نید  هک  میوگب  امـش  هب  ار ...؟ مور  ياهرـصق  نیموس  رد  ار و  نایناریا  ياهخاک  نئادـم و  هرگنک  هبرـض ، نیمود  رد  متفاـکش و 

هب هدزتشحو  هدوسرف و  هنـسرگ و  هتـسخ و  و  دنرگنیم ، مهب  ناناملـسم  . تفای هطلـس  اهناماس  نیا  یمامت  رب  درک و  حتف  ار  اهنیمزرـس  نیا 
دوخ همعط  يدوزب  ار  رهـش  یماـمت  بازحا ، هنـسرگ  راوخنوخ و  رارج ، هاپـس  هک  دنـشیدنایم  ییادرف  هب  و  دـندرگیم . زاـب  ناـشیاهرگنس 

ياضق میور و  نوریب  هشیب  نآ  يوس  نامیاهرگنـس  زا  اهنت  هک  نآ  تأرج  دنیوگیم : نینچ  رگیدـکی  هب  زین  نیقفانم  زا  یـضعب  !و  دـننکیم
توبن ملع  هب  وا  هک  ار  هچنآ  همه  ادرف  هک  یلاح  رد  . دـنکیم حـتف  نامیارب  دوخ  لایخ  رد  ار  ایند  همه  وا  تقو  نآ  میرادـن و  مینک  تجاح 
گنـس زا  هک  یـشخرذآ  هن  قداـص و  مـالک  نآ  وترپ  رد  هک  دـنراد  دوجو  زین  يرایـسب  ناـشنایم  رد  و  دوشیم . ققحم  دـنکیم  ینیبشیپ 

تامادـقا هنوگ  نیا  زا  رگید  ییاههنومن  زاـب  . دـننیبیم ققحتم  یمتح و  نشور ، تسا ، هداد  ار  شاهدـعو  وا  هک  ار  هچنآ  یماـمت  دـیآیمرب 
ناروطارپما ناـهاش و  نارـس ، رب  هک  تسا  ییاـهکیپ  هماـن و  لاـسرا  تسا ، نوریب  هرامـش  دـح  زا  هک  وا  هناـمیکح  هاـگآدوخ و  تفگش ،

هک وا  دنافلتخم  لیابق  نانمـشد و  هرـصاحم  رد  وس  همه  زا  ناناملـسم  هک  اهلاس  نآ  رد  درادیم . لیـسگ  راگزور  نآ  گرزب  ياهروشک 
لقره ناریا ، هاشداپ  يرسک  هب  تسورهبور  نوگانوگ  تارطخ  اب  ههبج  رازه  رد  وس  ره  زا  هدرکن و  عمق  علق و  ار  شایلخاد  نانمشد  زونه 

و تردق ، یمامت  اب  دسیونیم و  همان  روطارپما  نآ  هاشداپ و  نیا  رصم و  هاشداپ  سقوقم  هشبح ، هاشداپ  یـشاجن  هحفص 223 ] مور [ ، رازس 
زا هاپس ، نامسآ  هاگآ و  قح  يربمایپ  زا  زج  همه  نیا  يرآ  دنکیم . ناشتوعد  گنج  ای  مالـسا و  هب  زیمآدیدهت  زین  سوبع و  يدج ، ینحل 
هک نانآ  یمامت  نامـشچ  ربارب  رد  هک  تسوا  نیا  رگنب  رگید  راب  کی  ؟ دیآیمرب یتقیقح  تماهـش و  تراسج و  تأرج و  تردق و  مادـک 

: شیدنیب رتقیقد  زین  و  دناوخیم . دوخ  یـصو  ردارب و  ار  وا  دنکیم و  حرط  میظع ، ربخ  ناونع  هب  ار  یلع  تیالو  دنرادن ، رواب  ار  شتلاسر 
یلاح رد  ربمایپ  یگدنز  زور  نیرخآ  زین  دوبن و  یلع  شنیزگ  رد  ینامسآ  زیگناباجعا و  باختنا  کی  يهنحـص  [ 64  ] مخریدغ زور  رگا 

ینیـشناج تماما و  هب  ار  یلع  رگید  راـب  کـی  نینچ  نیا  دـسیونب و  یبتک  یتیـصو  اـت  تساوخیم  یملق  ذـغاک و  تخوسیم و  بت  زا  هک 
ناشیرپ نایذـه و  هب  ربمایپ  وا ، هباحـص  ناکیدزن  زا  یکی  لوق  هب  دوبن و  عرـص  هتخیگنا  دـیاز و  تکرح  کی  زج  زین  دـنک و  باختنا  دوخ 

اهبهلوبا و راذـگب  ؟ دوب هدرک  لـمع  یـشیدنا  ناـشیرپ  هب  هتفگ و  نایذـه  زین  شماـیپ  غـالبا  زور  نیلوا  رد  اـیآ  دوب ، هتـشگ  راـچد  ییوگ 
روما هنوـگ  نیا  رب  راـکنا  اـغوغ  مشخ و  هب  نانکهرخـسم  دـندنخب و  هحفـص 224 ] باختنا [  نیا  رب  شیرق  یلهاـج  منـص  ود  اـهلهجوبا ،

رب تسا و  هدرک  ار  شباختنا  نایوجقح  رادیب  نادجو  خیرات و  ادخ ، نامـشچ  ربارب  رد  وا  اما  دننک . نینچ  زین  نارگید  راذـگب  و  دـنرگنب ...
يادخ لوق  زا  هداد و  يدج  زیهرپ  ینکـشنامیپ  زا  دوخ  ینامـسآ  سدقم و  باتک  عضوم  اههد  رد  هک  وا  دنام . دهاوخ  رادـیاپ  دوخ  دـهع 

ات تسب  یلع  اب  زور  نآ  هک  یتیالو  دهع  زا  منک ، افو  امـش  اب  متمحر )  ) مدهع هب  زین  نم  ات  دینک  دـهع  هب  يافو  تسا  هدروآ  نینچ  شیوخ 
ار ربمایپ  تلاـسر  تمظع  یتسار ، هب  هحفص 225 ] [ . ] 65 . ] دنکیمن ینکـشنامیپ  دنزیمن و  زابرـس  دوخ  یتسه  مد  رمع و  زور  نیرخآ 

يریوصت هکلب  تسین . یسامح  یشیامن  یـساسحا و  ناتـساد  کی  نیا  هچ  تفایرد . اراکـشآ  دومن و  كاردا  یلع  تیالو  نتم  زا  ناوتیم 
هفیلخ تیالو  وا و  ینامـسآ  تلاسر  قدـص  یبن و  يربمایپ  لامک  رب  لیلد  نیرتیلاع  افو و  درخ ، نامیا ، راـب  تمظع  زا  كاـنبات  یقیقح و 
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ییارجا تنامـض  باستحایب  دـنرادن -  رواـب  يربماـیپ  هب  ار  وا  دوخ  شماوقا  نیرتکـیدزن  هک  ییاـج  رد  کـشیب  درم ، نیا  اریز  تسوا .
درخ نامیا ، یگتسیاش  رب  مالسا  عضوم  تیعطاق  زا  سلجم  نامه  رد  درامگیمن و  نانآ  رب  دوخ  تیالو  تماما و  هب  ار  ياهچب  ینامـسآ - 
یتح و  مدرم ، یمامت  تیعبت  تما و  یتسرپرـس  هب  ار  یـسک  نانچ  رما ، مکحت و  داقتعا ، نامیا ، همه  نآ  اب  دـیوگیمن و  نخـس  وا  ياـفو  و 

، يردارب يربثاریم ، هب  ار  یکرـسپ  دـنراد  رواـب  ار  وا  دوـخ  هک  نیا  زا  لـبق  هک  يربماـیپ  رگنب  . دـهدیمن ناـمرف  وزا  هـچب  نآ  ردـپ  يوریپ 
هدـیزای تسد  یهلا  يراک  هب  دـهنیم ، وا  ياهـشود  رب  ار  دوخ  مایپ  ياول  هدـیقع و  راب  یماـمت  دـنیزگیمرب و  شیوخ  ترازو  تیاـصو و 

ناوتیمن نآ  رب  ار  رگید  یمان  يو ، قدص  لیلد  نیرتهجوم  لوحف و  یناولهپ  نیرتراب  تداشر  لوقع ، يهزجعم  نیرترب  زج  یمان  هک  تسا 
رد زاب  هدناوخ ، دوخ  يردارب  هب  نونکا  هحفص 226 ] مه [  هک  ار  یلع  نیا  رگید ، یعـضاوم  رد  رگید و  راب  نیدنچ  میروایب  دای  هب  و  داهن .

هداد نامرف  وا  هب  ادخ  تسا و  هدش  رومأم  غالبا  هب  ربمایپ )  ) يو . دـنکیم باختنا  دوخ  اب  ییاتمه  توخا و  يردارب و  هب  رتیمـسر  یـسلجم 
هملک ءاقلا  يارب  هک  يدرم  رگنب ... يرآ  [ 66 . ] دنیزگرب دوخ  موق  يارب  یماما )  ) يرگتیاده دیاب  تسا  رذنم  هدـنناسرت و  وا  هک  نانچمه 

مالـسا قدص ، قح و  هنایم  رد  درادیمن و  شودخم  شومارف و  شوماخ ، ناهنپ و  ار  نآ  زا  یمین  دیوگیم و  ار  نآ  یمامت  دزیخیمرب  قح 
یـسوم تسد  زا  هک  ییاصع  ... دـهنیمنرب یلـصاف  لیاح و  دـنرون ، غارچ و  کی  وترپ  ود  انعم و  کی  حور  هک  تماـما ، توبن و  ناـمیا ، و 

هب ناروابان  نایوگ ، غورد  دوب و  هراوهگ  رد  هک  حیـسم  یـسیع  دنامن . بوچ  یمین  اهدژا و  یمین  دش و  راوخمدآ  ياهدژا  نآ  یمامت  داتفا 
هکلب متسین -  هدازانز  نم  تفگن  دیوگ : نخس  نافلاخم  اب  ات  درک  هراشا  وا  هب  هک  ردام  هئربت  رد  دنداد  انز  تبـسن  شایمارگ  كاپ و  ردام 

رد تفگ و  نخس  رهاظ  تغالب  نطاب و  تحاصف  لاقم ، لاح و  تمظع  هشیدنا ، ولع  لامک  رد  هراوهگ  كدوک  نآ  هراوخریـش و  هچب  نآ 
دنتـسیرگنیم ياهچب  مشچ  هب  ار  وا  هک  ناهاگآان  نآ  ربارب  رد  ار  شیوخ  یتسه  رهاط  هزجعم  يدوجو و  يهبیط  يهملک  تمکح ، تیاـهن 

كرابم مشاب  هک  اجره  ارم  و  ... دینادرگ مربمایپ  دیـشخب و  متوبن  باتک و  یکدوک  رد  هک  ادخ  يهدنب  منم  :» تفگ نینچ  دناسر و  تابثا  هب 
و مدـمآ ، ایند  هب  هک  زور  نآ  داب ، نم  رب  قح  دورد  مالـس و  زین  و  دومرف ... مشرافـس  گرم  مد  ات  ةوکز ، زامن و  هب  و  دـینادرگ ، هتـسجخ  و 

تبث اما  ات 32) هیآ 29  میرم ، . ) موش هتخیگنارب  زیختـسر  هحفـص 227 ] زور [  هنادواـج و  یگدـنز  يارب  هک  زور  نآ  مریمب و  هـک  زور  نآ 
هتخاس هن  هک  يزیگناتفگـش  هعقاو  تسا -  مالـسا  خـیرات  لمأت  لـباق  ياهدادـخر  نیرتمیظع  زا  هک  ار  قوف  یخیراـت  هعقاو  نیمه  ییاور 

تفایرد يارب  . دناهدرک لقن  توافتم  تایاور  فلتخم و  ياههنوگ  هب  دوخ ، رامشیب  بتک  رد  ننست  لها  نیخروم  هصق -  هن  تسا و  لیخت 
تیـالو و تیاـصو ، هب  ار  یلع  شیوخ ، نادـناخ  توـعد  زور  نیلوا  رد  هک  بیجع  هعقاو  نیا  فـیک  مک و  زا  یهاـگآ  هثداـح و  رتقـیمع 

نایاش ياهتکن  اج  نیمه  و  [ 67 : ] درک هعجارم  هعیش  هن  ننست و  لها  ءاملع  يهتـشون  لیذ ، عجارم  هب  ناوتیم  درک  باختنا  دوخ  ینیـشناج 
، ناروابانقح یـضعب  ریذپانهیجوت  ضارعا  بصعت و  يوخ  قلخ و  یـسانشناور  هب  ار  ام  هک  تسا  هحفـص 228 ] حرط [  رکذ  لباق  هجوت و 
ار یلئاـسم  ییوـگقح ، زا  لودـع  رد  بلغا  ناـنیا  هنوـمن  روـطب  . درادیماو رـسحت  هودـنا و  هب  مشخ ، بجعت و  زا  شیب  دـنکیم و  تلـالد 
رد ار  نآ  نآ ، تقیقح  زا  یمین  فذح  اب  تیعقاو  کی  رکذ  زا  دـنرادیم و  راهظا  لماکان  صقان و  هتـسکش ، نب  رـس و  هتـسبرس ، ضقانتم ،
هن ياهنارگ  هسیـسد  يراکناهن  هناشیدناماخ و  شور  نینچ  اب  دـنباییمنرد  هک  نآ  زا  لفاغ  دـنرادیم . ناهنپ  يراکناهن  راتتـسا و  يهدرپ 
زا ار  شترـسح  فسأت و  مغ و  هکلب  دزیگنایمرب  تیعقاو  رتشیب  هچ  ره  يوجوتسج  تفایرد و  هب  ار  قح  لها  هدـنناوخ  يواـکجنک  اـهنت 
رد يو  تسا . نیخروم  هنوگ  نیمه  زا  يربط  ریرج  نب  دـمحم  هنومن  روطب  . دـننزیم نماد  رتـشیب  مولعم ، یلوهجم  و  مولظم ، یقح  ناـمتک 
: ] تسا هتشون  تسا . هدروآ  میدرک  نایب  هثداح  نیا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  یمامت  یلک  حور  احورشم  هدرک و  لقن  ار  هثداح  نیا  دوخ  خیرات 

و یـصو »  » هملک ود  دـینک  تقد  .«) دیـشاب نم  نانچ  نینچ و  ردارب و  ات  دـینکیم  يرای  روما  نیا  رد  ارم  امـش  زا  کی  مادـک  [ » هحفص 229
رد البق  هک  زین  ار  نآ  تسا  هتفگ  یلع  هرابرد  نارـس ، توکـس  زا  سپ  ربماـیپ  هک  ار  ياهلمج  هاـگنآ  و  هدروآ ) ناـنچ  نینچ و  ار  هفیلخ » »
هب دیسرپ -  وا  زا  دیاب  .« تسا نم  نانچ  نینچ و  ردارب  نیا  انامه   » دهدیم رییغت  هنوگ  نیا  هب  ریـسفت ، رد  دوب ، هدرک  رکذ  الماک  دوخ  خیرات 

فذـح ار  ربمایپ  یقیقح  رگنـشور  قیقد و  تاملک  دوخ ، لد  ياوه  هب  دناهتـشگ ، یـشان  عجرم  کی  زا  ود  ره  هک  نتم  کی  رد  قح  مادـک 
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هک یتشحو  سرت و  ای  یبهذـم و  بصعت  زا  يوریپ  هب  وا  هک  تسادـیپ  هتفگان  تسا ؟ هدروآ  نانچ » نینچ و   » تاملک نآ ، ياج  هب  هدرک و 
تاملک نآ  نیع  یمامت  دوخ  خیرات  رد  رگا  اما  تسا ... هداد  رییغت  هناهجومان  ار  ربمایپ  تاملک  تسا  هدرک  ءاقلا  وا  رب  شاهنامز  باعرا  وج 

ربمایپ تاملک  نیع  نتم ، کی  رد  هک  تسا  نیا  شیاشخب  لباقریغ  هلأسم  دومنیم . رتهنایـشان  هنادماعریغ و  فیرحت ، نیا  درکیمن ، لقن  ار 
ضماـغ صقاـن و  فذـح و  تشحو  سرت و  اـب  شیوخ و  هاوخلد  هب  ار  تاـملک  نآ  نیع  دوـخ  رگید  باـتک  رد  هدروآ و  هدرک و  رکذ  ار 

زا يرایـسب  رد  تسا و  راگنخـیرات  کـی  هک  وا  تسوا ! خـیرات  باـتک  رد  یماـش  ریثـکنبا  لـمع  يو ، راـک  زا  رتهدیدنـسپان  . تسا هدوـمن 
يربط خیرات  نتم  نیع  یتح  دسریم  هعقاو  نیا  هب  نوچ  دـنکیم ، رکذ  ربتعم  يدنـس  ناونع  هب  ار  يربط  خـیرات  نیع  دوخ ، باتک  ياهزارف 
نیمز هب  ار  دوخ  رتتسدرود  ییاـههاگترپ  رد  و  دـهجیمرب -  هاـگان  دوـخ  عـجرم  باـتک  يوـسارف  زا  نآ -  ياـج  هب  دـنکیمن و  رکذ  ار 

یخیرات رگنشور  باتک  کی  رد  دزیوآیم و  يربط  ياسران  هحفص 230 ] هتسکش و [  اپ  تسد و  ریسفت  هب  دنکیم و  رتصقان  دنکفایم و 
نینچ تسا » نم  یـصو  هفیلخ و  ردارب ، هک  تسا  یلع  نیا   » رکذ ياج  هب  و  دـنکیمن !! لقن  زین  ار  هتـسکش  اپ  تسد و  تالمج  نامه  نیع 

اب دـنکیم و  فذـح  مه  ار  هفیلخ  هملک  يرظنگنت  لخب و  اـب  یتح  ینعی  تسا » نم  ناـنچ  نینچ و  ردارب و  هک  تسا  یلع  نیا  : » دروآیم
، یجیگ راـچد  دـح  هچ  اـت  دوشیم  هجاوم  هنوگ  نیدـب  یتراـبع  اـب  هدـنناوخ  یتقو  یخیراـت ، هعقاو  نتم و  کـی  رد  هک  دـشیدنایمن  دوخ 

نینچ ردارب و  نیا   » يرتبا صقان و  هلمج  نانچ  نایب  زا  ربمایپ  روظنم  هک  دنادیمن  هک  ياهدنناوخ  ددرگیم ! ازتریح  يواکجنک  یتفگش و 
رد ار  تعاجـش  مدع  هشیدنا و  بذـبذت  یتیانعیب و  نیا  زا  رگید  ياهنومن  هحفص 231 ] [ . ] 68 . ] دشاب دـناوتیم  هچ  تسا » نم  نانچ  و 

معزب دراد . راتسج  تراسج و  یشیدنادازآ و  هیعاد  هک  تسا  ياهدنسیون  لکیه  مینیبیم . لکیه  نینسح  يرـصم  رـصاعم  يهدنـسیون  راک 
ره اب  هتفرگ و  صحفت  شواک و  هب  ار  ملاـع  ياـصقا  اـت  تیعقاو  يوجوتسج  قح و  بلط  رد  دناهتـشون  شاهراـبرد  هک  ناـنچ  نآ  دوخ و 

هدید راب  کی  ای  و  هدیدن ، دوخ  مشچ  کلپ  ریز  رد  ار ، قح  هک  اتفگش ، اما  . تسا هتشاد  هنایوج  قح  هبحاصم  هلباقم و  هشیدنا و  ره  سک و 
دراد هیعاد  هک  دمحم » یناگدنز   » مان هب  دراد  یباتک  يو  تسا ! هتشاگنا  شاهدیدان  هتسب و  نآ  رب  هدید  كانباتش  نامیشپ و  دیاش  سپـس  و 

زا هنایارگنطاب  هنافراع و  دـید  نیرتمک  دـقاف  فیعـض و -  نوخیب و  سب  يرثا  هک  باتک  نیا  رد  يو  تسا . هناورـشیپ  هناـملاع و  یباـتک 
ياملع هک  هنوگ  نآ  هناملاع !! ییارگ  هبرجت  يهنوگ  هب  ار  ربمایپ  یگدنز  داد -  دـناوتیم  تسد  هب  یهلا  يربمایپ  تایح  هک  ییانعم  لامک 

نیرتزیگناتفگـش زا  نیا  و  هتـشاد . قیقحت  داـینب  هتـشاگن و  هنوـگ  ناـمه  رب  دـنراد ، قـیقحت  داـینب  ناـشلئاسم  رد  یـسانشتسیز  یمیش و 
هک یبرغ  عجارم  اههدکشناد و  الامتحا  هک  دنزیم  رثا  نیا  نتـشون  هب  تسد  رـصم  رد  یتقو  يو  تسادیپ  تسوا . ینزملق  هیحور  ياههبنج 

دنربیم و رسب  سنایس )  ) ملع یقطنم  هناملاع  ءارقتـسا  و  یتسیویتیزوپ )  ) هنایارگ تابثا  ياههویـش  بات  بت و  رد  دراد  اهنآ  هلبق  هب  ور  يو 
بلغا هک  یبهذـم  ياـههفارخ  راـگنز  زا  ار  دوخ  شیوخ  معز  هب  ییاـپورا  عجارم  تساوخ  قبط  رب  دـشوکیم  تسا  یتیفیک  رهب  هدنـسیون 

مزاج ياهدیقع  نینچ  رب  ارم  هک  یلئاسم  زا  ياهنومن  . دناسرب زور  هتفریذپ  لوقعم و  مولع  حطـس  هب  رود و  دنرگنیم  مشچ  نآ  اب  ار  بهذم 
هزجعم زا  ییوگ  يو  تسا . هتفای  ققحت  ربمایپ  تسد  هب  هک  تسا  ياهزجعم  اهدص  رکذ  زا  هدنـسیون  نیا  هحفص 232 ] زیهرپ [  تسا  هدرک 

اداـبم هک  دراد  یتشحو  ییوگ  وت  يرآ  دـسرتیم . دـنک -  ریذـپهبرجت  یهیجوت  ار  نآ  دـناوتیمن  تیفیک  چـیه  هب  ملع ، اریز  نآ -  ناـیب  و 
هویـش زا  شفارحنا  هب  تازجعم  صوصخ  رد  ار  شدـییأت  دراد ، نانآ  هب  هجوت  مشچ  يو  هک  ناـیوسنارف  صوصخب  ییاـپورا و  نادنمـشناد 

ییاهـشور نینچ  زا  مالـسا  نم  معز  هب  و  یناسرت ! ریذـپشنک و  ناج  هچ  یتسار  هب  دـننک ... یقلت  تافارخ  هداد و  تبـسن  هناملاع  جاتنتـسا 
دراد ماـمت  تحارــص  نآرق  هـک  ار  لـیبابا  اریط  لاـسرا  هزجعم  یتـح  لاـثم ، روـطب  يو  يراـب  دروـخیمن . هبرــض  مزج  هـفارخ و  زا  رتـمک 
ياج رب  هدش  مضه  فلع  هدوت  نانوچ  دندومن و  نارابگنس  ار  لیف  هاپـس  دندرکیم و  لمح  دوخ  اب  ییاههزیرگنـس  هک  دندوب  یناگدنرپ  »

هتـسنادن نوعاـط  اـبو و  بورکیم  هعاـشا  زج  يزیچ  ار  لـیبابا » اریط   » دوخ هناـیارگملع  قـطنم  ناـمه  اـب  تسا و  رکنم  یلک  هب  دنتـشاذگ ».
دراد هلگ  زین  هناققحم  دراد و  هلگ  مالـسا  قیاقح  فیرحت  رد  ییاپورا  نادنمـشناد  تواـضق  زا  دوخ  هک  روشناد  هدنـسیون  نیا  يراـب  . تسا
تسا هدیسر  میظع  هثداح  نیا  هب  نوچ  دوخ ، باتک  نیلوا  عبط  رد  : تسا هتشگ  زیگنامغ  فیرحت  یشکقح و  نامه  راچد  شباتک  رد  دوخ 

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 72 

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


نیمه دناوخب . ادخ  يوس  هب  ار  اهنآ  تساوخ  درک و  توعد  اذغ  هب  ار  شیوخ  نادـنواشیوخ  دـمحم  :» تسا هدومن  لقن  هنوگ  نیدـب  ار  نآ 
اذـغ هک  نیمه  درک ، توعد  ار  اهنآ  رگید  راب  دـمحم  درک . قرفتم  ار  راضح  دـیرب و  ار  شنخـس  بهلوبا  شیومع  درک ، زاـغآ  نخـس  هک 

 ] ایند و ریخ  نم  تسا . هدرواین  ماهدروآ  امـش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  شیوخ  مدرم  يارب  برع  زا  سک  چـیه  : » تفگ اـهنآ  هب  دـش  فرص 
راک نیا  رد  امش  زا  کیمادک  سپ  مناوخب . وا  بناج  هب  ار  امش  هک  هداد  نامرف  نم  هب  میادخ  ماهدروآ ، امش  يارب  ار  ترخآ  هحفص 233 ]
هار هدرک  اهر  ار  وا  دنتـساوخیم  دـنتفاترب و  يور  شنخـس  زا  نارـضاح  دـشاب ». نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب و  هک  دـش  دـهاوخ  نم  نابیتشپ 

اب تسود و  تناتسود  اب  متسه و  وت  روای  نم  ادخ ، ربمغیپ  يا  : » تفگ تساخرب و  دوب  غلابان  یکدوک  هک  یلع  اما  دنریگ ، شیپ  ار  شیوخ 
نیا [ . 69 .« ] دنتفر نوریب  نانکرخسمت  دنتسیرگن و  يو  دنزرف  هب  ینامز  بهلوبا و  هب  یهاگ  دندیدنخب و  نایمشاه  ینب  منمشد ». تنانمشد 

هک ار  نآ  تمـسق  نیرتهتـسجرب  رثا ، پاـچ  نیمود  عبط  رد  اـما  تسا  هدرک  رکذ  دوخ  باـتک  رـشن  عبط و  رد  يو  هک  دوـب  یبلاـطم  يهمه 
هدومن فذـح  دـشاب » نم  هفیلخ  یـصو و  ردارب ، هک  دـش  دـهاوخ  نم  نابیتشپ  راک  نیا  رد  امـش  زا  کی  مادـک   » تسا هلمج  نیازا  ترابع 

یشیدنافالخ یشوپقح و  نانچ  نانآ  تسا و  دوجوم  مدرم  نایم  رد  شلوا  باتک  پاچ  زا  ژاریت  نارازه  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  تسا !
بذـبذت و دـح  نیا  اـت  ارچ  و  قح ؟ ناـیب  زا  تشحو  نبج و  دـح  نیا  اـت  ارچ  یتـسار  هب  . دـننک هلباـقم  یـسررب و  دـنناوتیم  تلوهـس  هب  ار 

هسیسد نیا  نآ -  يافخا  رد  ناشهدزباتش  ینامیشپ  سپس  قح و  زا  ياهراپ  راهظا  رد  ناشتاثبـشت  نیمه  اقافتا  یـشوپهدرپ ...؟ يراکناهن و 
ءاشفا نایوجقح  رب  ار  ناشهناضرغم  راکفا  هنک  حور و  یـشیدناضقانت  بوخ  هچ  یخیراـت ، لـئاسم  نتـشاد  ناـیب  صقاـن  رد  ینلع  يراـک 
سکع هجیتن  بجوم  دوشیم و  ناشراثآ  زا  هدنناوخ  دامتعا  بلـس  بجوم  اهيراکناهن  تاثبـشت و  هنوگنیا  هک  دنباییمنرد  ایآ  . دنکیم

هب نوچ  هک  تسا  تنس  لها  نارگتیاور  زا  یضعب  بیجع  چوپ و  تاهیجوت  ریـسفت و  رتتفگـش  همه  نیا  زا  هحفص 234 ] اما [  ددرگیم ؟
قیفوت زین  صوصخ  نیا  رد  نوچ  دـنزادرپیم و  ثیدـح  نارگتیاور  فیعـض  دانـسا  هب  دـننک  یفن  ای  در و  ار  ثیدـح  دـنناوتیمن  ور  چـیه 

هک مهد  حیـضوت  اـج  نیمه  هتبلا  تسا ... هیمیتنبا  اـههرهچ  هنوـگنیا  زا  . دـننزیم رتفیخـس  یتـالیوأت  تاـهیجوت و  هب  تـسد  دـنباییمن 
ياهرهچ تفایرد  ناوتیم  هک  اج  نآ  ات  ننست -  لها  نادنمشناد  نایم  رد  هناتخبـشوخ  تسا و  هژیو  درف و  هب  رـصحنم  هرهچ  کی  هیمیتنبا 

تـسا هتفر  بلاطیبا  نب  یلع  زا  يریخ  تبقنم و  رکذ  هک  اـج  ره  زیمآبصعت  هنازوتنیک و  سب  هنوگ  هب  وا  تسا . هدـشن  رارکت  وا  نوچمه 
نیا هب  تبـسن  یبلق  یـضغب  ینورد و  ینامداش  یعون  ییوگ  دنک ... بیذـکت  یفن و  تدـش  هب  ار  نآ  تسا  هدیـشوک  هتفرگ و  تسدـب  ملق 

رد لاوـحا  هـمه  رد  شملق  تـسا . هتـشگ  وا  نـیلوا  ترطف  تباـث و  تفـص  ضغب  نـیا  دراد و  تعاجـش  شناد و  تـمحر ، قـشع و  رهظم 
تبـسن وا  هب  هک  ار  یتلیـضف  ره  اجهمه  ياهنایـشان  یتسد  ماـخ  هچ  اـب  تسوا و  لـیاضف  ندرک  شودـخم  ناـمتک و  ضقن و  يوجوتسج 

اج ره  تشارفارب و  تفلاـخم  مچرپ  یتسرد ، یتسار و  اـب  یلک ، زیتس  يرواـبانقح و  رد  ناـنچ  يو  تسا . هدرک  بیذـکت  یفن و  دـناهداد ،
ریفکت دروم  ماجنارـس  هک  داد  رارق  تناها  دروم  نانچ  ار  شیوخ  نارود  ننـست  لها  رـصاعم  ناملاع  دیبوک و  درک و  درط  ار  نآ  دوب  یقح 

شایکیرات ییاهنت و  نادنز و  رد  هک  دندرک  درط  دوخ  زا  نانچ  نآ  ار  وا  دندناوخ و  قیدنز  قساف و  رفاک و  ار  وا  تفرگ . رارق  ننـست  لها 
رد هشیر  ییوگ  یتلیـضف  ره  اب  شتفلاخم  هتبلا  تسا ، یبیرغ  سوبع  هرهچ  هیمیتنبا  درم  نیا  يراب  . درپس ناـج  يراوخ  تفخ و  تیاـهن  رد 

ملع و یلهاج  ياههرهچ  زا  تسا . فلاخم  یلالدتـسا  قطنم و  تجح و  هحفـص 235 ] ره [  اب  وا  هنومن  روطب  دراد . وا  ملاسان  دنژن و  ناور 
قطنم نتخومآ  یتح  يو  تسا . هفسلف  تمکح و  میرحت  وا  هشیدنا  تاعدبم  زا  لثملایف  دراد . نهآ  ندچ و  دومج  هب  ياهلک  تسا و  نید 

... دـننادیم یهقف  یـسایق و  ماـکحا  جاتنتـسا  نازیم  ملع و  باـب  ار  نآ  نییلوصا ، ياـهقف  زا  يرایـسب  هک  یقطنم  تسا . هدرک  میرحت  زین  ار 
اب دشاب  تراهط  تیب  لها  تلیضف و  نادناخ  دوس  هب  هک  اج  ره  ار  ثیدح  ربخ و  تسا ، يرابخا  بصعتم  کی  طقف  هک  یـسک  نینچ  يراب 
هک تسا  هدرک  شـشوک  لوا  هدیـسر ، یلع  تفـالخ  تفایـض و  ثیدـح  نیا  هب  یتـقو  هنوـمن  روـطب  تسا . هدرک  در  هنافیخـس  یتاـهیجوت 
وزج حیحص و  هدرمشرب ، فیعض  وا  هک  ار  ینایوار  ننـست  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  هدید  نوچ  دراگنایب و  فیعـض  ار  نآ  نارگتیاور 
نیا دروم  رد  :» تسا هتفگ  هلمج  نآ  زا  هدرک و  دراو  ضقن  صقن و  هنوگ  نیدـب  ربـخ  لـصا  رد  هدـمآ و  دناهتـسناد . نیقثوم  ناگتـسیاش و 
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؟ دشاب هتشاد  دوجو  دناوتیم  تفالخ  رب  یلیلد  هچ  دشاب  نم  هفیلخ  سپ  نیا  زا  ات  دنک  يرای  ارم  هک  تسیک  امـش  نایم  رد  هک  ربمایپ  نخس 
هدرک کمک  رما  نیا  رب  ار  ربمایپ  دنتفریذپ و  ار  مالسا  ناناملـسم  عیمج  اریز  دماجنایب ؟ تفالخ  هب  دیاب  ندرک  يرای  تباجا و  سفن  ارچ  و 

نکمم ایآ  دندادیم  تبثم  خـساپ  ار  وا  یهورگ  ای  همه و  نت  لهچ  نآ  زا  مینک  ضرف  رگا  زین  و  دـناهدرکن ... غیرد  وا  هار  رد  یناشفناج  زا 
فیخس و ردقنآ  یتسار  هب  و  تسا ... هعقاو  نآ  هیلع  هیمیتنبا  هیجوت  قوف  نانخس  دنـشاب »؟ وا  زا  سپ  نیـشناج  هفیلخ و  اهنآ  همه  هک  دوب 
زا یتح  هحفـص 236 ] تسا [ . مهفجک  درخیب و  دح  هچ  ات  درم  نیا  دباییمرد  دراد  يدرخ  لقعت و  نیرتمک  سک  ره  هک  تسا  هناضرغم 
هک تسیک  امـش  نایم  رد   » هک نخـس  نیا  زا  ربماـیپ  روظنم  :» دـناهتفگ هک  تسا  رگید  رتبیرغ  لـیوأت  نیا  بیرغ  شیدـناجک و  هیجوت  نیا 

ار وا  یلع  هک  تسا  تسرد  دـناهتفگ : دـشاب ». هفیلخ  نم  زا  سپ  ات  دـنک  يرای  نید  نیا  ماجنا  رد  ارم  دربب و  ار  منامرف  دونـشب و  ارم  نخس 
یلع هک  دوب  نآ  يانعم  هب  هفیلخ  زا  ربمایپ  روظنم  اما  تسا » امـش  رب  نم  هفیلخ  یلع )  ) وا سپ  نیا  زا   » تفگ ار  وا  ربمایپ  داد و  تبثم  خـساپ 
تقد . ) تشامگ نیـسح  نسح و  شنادـنزرف ، همطاـف و  هقفن  يداـم و  روما  میظنت  زین  مشاـهینب و  يویند  روما  رد  شیوخ  ینیـشناج  هب  ار 
نانیا تسا ) هدرکن  جاودزا  زین  یلع  رگید  لاس  هد  ات  یتح  دـناهدماین و  اـیند  هب  زونه  زور  نآ  نیـسح  هن  نسح و  هن  همطاـف و  هن  هک  دـینک 
هیجوت بجع  يا  .« یـصوصخ یعامتجا و  ماع و  يرما  هن  دوب  صاخ  یـصخش و  طقف  يراک  ربمایپ  روظنم  تفـالخ و  نآ  يرآ  دـنیوگیم 

نادنزرف روما  هب  یگدیسر  ایآ  دیسرپ  دیاب  نانیا  زا  ددنخیم . يریـسافت  ریباعت و  نینچ  زا  هدرم  دنزرف  نز  هک  یتسار  هب  دیرگنب ! ار  هناملاع 
رد صوصخب  و  یلع -  نامیا  رطاخ  هب  ربمایپ  هک  تسا  زاین  يراک  نینچ  يارب  چـیه  تسین و  بجاو  يدرم  ره  رب  ایند  ياج  ره  رد  شیوخ 

تـشوگ نان و  هقفن و  رومأم  ار  وا  لاـیع ، لـها و  هناـخ و  لیکـشت  نادـنزرف و  نآ  ندـمآ  دوجو  هب  زا  لـبق  لاـس  هد  گرزب -  سلجم  نآ 
فده نیا  ماجنا  رد  ارم  هک  تسیک  امش  نایم  رد  : دهدرس هنامیکحان  نینچ  نیا  ینخس  و  دنرادن -  یجراخ  دوجو  زونه  هک  دنک  ینادنزرف 

[ ؟ دـهدب ار  شاهچب  نز و  جرخ  مهد  هزاجا  مراذـگب و  دـشاب و  يویند  روما  رد  نم  نیـشناج  هک  مهد  هزاـجا  سپ  نآ  زا  اـت  دـنک ، يراـی 
زا یـضارتعا  ره  رب  ار  راـک  یفاـصنایب  رب  رارـصا  يرواـبانقح و  جوا  رد  هک  یناشیدـنافالخ  نارگهیجوت و  دـنانانیا  يرآ  هحفص 237 ]

نانیا بلغا  زیگناتفگـش  تاهیجوت  ضقانت و  اپارـس  شودـخم ، راثآ  هب  رگا  هک  نآ  رخآ  نخـس  ... دـناهدرک ناسآ  شیوخ  هیلع  اـم  يوس 
نامیشپ دناهتـشون و  لثملایف  هچ  ره  دناهدرک . لقن  ار  هعقاو  نآ  ناشیمامت  دینیبیم  يزاسهسیـسد  يراکناهن و  همه  نیا  اب  دینک  هعجارم 

شـصقان گنریب و  هک  نآ  يارب  هعقاو -  لیذ  ردص و  زا  ای  هتـشونن و  ار  نآ  زا  یخرب  ای  دناهتفرگ و  سپ  ار  ناشفرح  رگید  رثا  رد  هدش و 
تلوهـس هب  نوگ  هنوگ  توافتم و  رداصم  تادانـسا و  نآ  یمامت  زا  همه  نیا  اب  دـناهدرک  چوپ  تـالیوأت  تاـهیجوت و  اـی  دـناهدز و  دـننک 

توعد زور  نیلوا  زاغآ  رد  مالـسا و  ردص  خـیرات  رد  تفالخ  تیالو و  تیاصو ، زیگناتفگـش ، هعقاو  نیا  یمامت  هک  دـیبایرد  دـیناوتیم 
. درادن زین  ياههبش  کش و  نیرتمک  ياج  .و  تسا هداتفا  قافتا  ربمایپ  ینلع 

رتهناناج يرورم 

مییوگزاب و ار  لمأت  لباق  ياههتکن  ینعی  میدوب ، هتفگن  رتشیپ  ار  هچنآ  مینک و  يرورم  تشذـگ  ربمایپ  هناخ  رد  هک  هچنآ  رب  رگید  راب  کی 
ملع یهلا و  ترطف  ساـسارب  یگلاـس  هدزیــس  رد  هـک  مـیهاربا  ناـنوچ  زین  وا  هـک  سک  نآ  هرهچ  رب  مـینک و  تـقد  شیپ  زا  شیب  اــهنآ  رب 

یمامت هب  نینـس  نیمه  رد  زین  وا  تفای -  هار  قیاقح  توکلم  یمامت  هب  دـمآ و  نوریب  دوخ  ییاهنت  هراغم  زا  هک  هاـگنآ  شیوخ ، يروضح 
هحفـص رادربمان [  نمحرلالیلخ  میهاربا  ياتمه  ار  وا  ربمایپ  لیالد  نیمه  هب  و  تفاـی -  هار  قیاـقح  توکلم  یتسه و  روما  نطاـب  قیاـقح و 

نینچ وا  هب  دناوخارف و  ار  یلع  ربمایپ  هعیش ، نیثدحم  یمامت  ننـست و  لها  نادنمـشناد  تیرثکا  شرازگ  ساسارب  . مینکفا يرظن  درک  [ 238
دمآ ناـمرف  نیا  نوـچ  مهد . میب  مناوـخارف و  مالـسا  هب  ار  مکیدزن  نادـنواشیوخ  تسخن  هک  تـسا  هداد  مناـمرف  دـنوادخ  یلع  يا  : تـفگ
دید مهاوخ  نانآ  زا  تسیاشان  نادنچ  یلئاسم  منک  نینچ  هاگره  متسناد  و  اعرذ ) تقضف   ) دش كانمهـس  گنت و  تخـس ، نم  رب  راگزور 

ياهدش هداد  نامرف  نآ  رب  هک  هچنآ  رگا  دمحم  يا  تفگ : دمآ و  لیئربج  هک  نآ  ات  مدنارذگ  لاونم  نیا  رب  یتدـم  مرادـن و  دـنیاشوخ  هک 
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رثکا رد  [ . 70 . ] ناوخارف ار  منادنواشیوخ  نک و  هدامآ  یماعط  ورب و  یلع  يا  کنیا  . داد دـهاوخ  ترفیک  باذـع و  دـنوادخ  یهدـن  ماجنا 
و ینرزاوی »  » و ینیخاوی » نم  : » تفگ دوخ  نادـنواشیوخ  عمج  هب  باـطخ  ربماـیپ  : هدـمآ نینچ  هعیـش  ینـس و  دـنمجرا  نارگتیاور  نوـتم 

مايرای هب  دروآ و  نامیا  دنک ، قیدصت  ارم  هک  تسیک  امش  نایم  رد  « ینید یضقی   » یلها و نم  یتفیلخ »  » يدعب و ییصو »  » و ییلو »  » نوکی
زین دـشاب و  نم  زا  سپ  نم  یـصو » [ » هحفـص 239 زین [  و  تسرپرـس » یلو و   » و ددرگ ، بوسحم  مریزو »  » و دـنک ، يردارب »  » نم اـب  دـیآ ،

ربمایپ هک  قوف  نوگ  هنوگ  یپایپ و  تاملک  راب  یمامت  رد  تقد  «. دیامن ادا  ار  منوید   » هک ددرگ  بوسحم  منادـناخ  نایم  رد  نم  نیـشناج » »
هب هک  سک  نیا  هک  دراذگیمن  يدـیدرت  نیرتمک  ياج  دـنکیم ، رتمکحتـسم  رتراوتـسا و  رگید  ياهملک  یـشزرا  هناوتـشپ  هب  ار  کی  ره 

نیرتمیظع و نیرتالاو ، الوا  هدـمآرب ، وا  زا  سپ  نوید » مامت  يادا   » زین و  تفالخ » «، » تیاصو «، » تیالو «، » ترازو «، » يردارب  » يالاو ماقم 
، ریزو ردارب ، ناونع  هب  ار  تما  يربهر  تیادـه و  راـک  هدرک و  باـختنا  شیوخ  زا  سپ  هک  تسا  یتـفرعم  تمکح و  عجرم  نیرتدـنمجرا 

لیم هب  باختنا  توعد و  نیا  هک  نیا  ایناث  .و  تسا هدرپس  وا  هب  شیوخ  يدام  يونعم و  نوید  همه  هدنناسر  ماجنا  هب  هفیلخ و  یـصو ، یلو ،
شباختنا ملـسم  یتابجاو  تاردقم و  ساسارب  هک  هدوب  ینایحو  ینامـسآ و  یتیرومأم  هکلب  تسا  هدوبن  وا  دوخ  رایتخا  یـصخش و  سوه  و 

تهج هب  زین  گرتـس و  سلجم  نآ  رد  هژیوـب  گرزب و  باـختنا  نیمه  تـهج  هـب  وا  تـسیرگن  میهاوـخ  اهدـعب  هـک  ناـنچ  تـسا و  هدرک 
هب ار  یـسک  دنک و  توعد  غالبا  هک  هدوب  نیا  ینامـسآ  نامرف  ... تسا هدوب  كانمیب  داد  دهاوخ  خر  هک  هچنآ  زا  شنادـنواشیوخ  تفلاخم 

سک چیه  یلع  ءزج  عمج  نآ  یمامت  نایم  رد  هتسنادیم  نوچ  دنک و  یفرعم  دوخ  زا  سپ  تسرپرس  یلو و  ناونع  هب  يروای و  ینیشناج و 
همه دوش و  باختنا  دـیاب  ومه  هجیتن  رد  سپ  تفگ  دـهاوخ  خـساپ  یلع  طقف  تفاـی و  دـهاوخن  ار  نتفگ  یلب  تمکح  تعاجـش و  تمه ،

هحفـص 240] لـها و [  طـقف  هن  هعماـج و  راـبک  خویـش ، ناـگرزب و  عـیمج  رب  هتـساوخیم  ار  ياهچب  هـک  نـیا  زا  وا  هـک  هدوـب  نـیا  هلأـسم 
هدوـب یتخـس  راـشف و  رد  دراد  بوـسنم  نتـشیوخ  زا  سپ  تسرپرـس  یلو و  ربـهر ، نیـشناج ، ناوـنع  هـب  تـما  یماـمت  هـک  نادـنواشیوخ 
لجسم نهربم  صخشم و  ملسم ، نقتم و  هنوگ  هب  ار  یلع  تیالو  تیاصو و  تفالخ ، هلأسم  زور  نآ  رد  هک  هچنآ  انعم  نیا  رب  نوزفا  . تسا

نامه رد  دـنابلطملادبعینب ، ناگدـیزگرب  نارتهم و  بلغا  هک  دوخ  نادـنواشیوخ  یمامت  هب  هک  تسا  ربمایپ  ییاـهن  نخـس  نآ  دـنکیم ،
نینچ صوصخ  نیا  رد  ننست  لها  تیرثکا  نتم  نیع  . دییامنب ار  وا  رما  تعاطا  دینک و  يرادربنامرف  یلع  زا  سپ  نیا  زا  : تسا هتفگ  سلجم 
نایم رد  نم  ماقم  مئاق  نیـشناج و  نم ، یـصو  نم ، ردارب  نیا  [ . 71 .« ] هوعیطا هل و  اوعمـساف  مکیف  یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  اذه  نا  : » تسا

نآ زا  یکاح  هلمج  نیا  دـینک . يوریپ  تعاطا و  وا  زا  دیونـشب و  دـیوگیم  هک  ار  هچنآ  یماـمت  سپ  نیا  زا  هک  تسا  امـش  رب  تسا . اـمش 
. تسا باوصان  لطاب و  هرـسکی  تشامگ  نتـشیوخ  زا  سپ  یگداوناخ  روما  یتسرپرـس  هب  ار  یلع  هک  نیا  رب  تنـس  لـها  رارـصا  هک  تسا 
وا ناشیمامت  دنریذپب و  تسا  یناوجون  هک  دنچ  ره  ار  یلع  تیالو  هک  درک  مازلا  نانآ  هب  دناهدنز ، ود  ره  یلع  ربمایپ و  هک  یلاح  رد  اریز 
زین ینـس و  هعیـش و  نوتم  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  . دنیامن تیعبت  هدرک و  يوریپ  میظع  یتسرپرـس  دهعیلو و  میرک ، یئادـتقم  ناونع  هب  ار 

قیدصت زا  سپ  متفگ ، هحفص 241 ] يرآ [  راب  هس  ار  ربمایپ  نوچ  هک  هدمآ  نینچ  هداد  شیوخ  زور  نآ  هنحص  زا  دوخ  یلع  هک  یشرازگ 
فوقو برع  لامعا  راتفر و  یسانشهعماج  هب  هک  یسک  يارب  لمع  نیا  و  يدی ...» یلع  هدی  برض  ، » دز متسد  رب  ار  شتـسد  ربمایپ  ندرک ،

. درادن رب  رد  یتسکش  تسسگ و  زگره  برع  دزن  رد  هک  تسا  ینوناق  یمسر و  قاثیم  راوتسا و  نامیپ  دهع و  تعیب ، یعطق  يانعم  هب  دراد 
ره هک  نآ  رگم  تسا ... یمازلا  هدنوش  تعیب  هدننک و  تعیب  فرط  ود  ندرگ  رب  گرم  مد  ناج و  ياپ  ات  قاثیم  تعیب و  لئاسم  ماجنا  ینعی 

یلمع برع  هعماج  نایم  رد  زین  لـمع  نیمه   ) هک دـننزب  زابرـس  رگیدـکی  تعیب  زا  حیرـص  نشور و  صخـشم ، یلیـالد  هب  نیفرط  زا  کـی 
هچنآ دییأت  رد  [ . 72 . ] دنراد راهظا  غالبا و  دیاب  امسر  حرصم  لیالد  للع و  رب  ینتبم  زین  ار  شیوخ  فارصنا  و  تسا ) دنـسپان  هتـسیاشان و 

زا لقن  هب  عیـشت  لها  نارـسفم  ناگرزب ، زا  سوواـط  نبا  دیـس  : دراد رایـسب  تیمها  ریز  هتکن  هب  هجوت  دـمآ  هک  هچنآ  رب  نوزفا  میتفگ و  هک 
هتخومآ نآ  زا  ناوتیم  اههتکن  هک  تسا  هدرک  شرازگ  دنمجرا  سب  یبلطم  ص 215 ، ج 18 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  دوعسلا  دعس  باتک 

زج هدرکن  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  يربمایپ  زگره  دنوادخ  هک  دینادب  بلطملادبع  نادنزرف  يا  دومرف  دوخ  نادـنواشیوخ  هب  ربمایپ  : تفایرد و 
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زین مايربمایپ  رما  نم و  راک  رد  دنوادخ  نینچمه  يرآ  ... داد رارق  شنادـنواشیوخ  نایم  رد  یثراو  یـصو و  ریزو ، ردارب ، يو  يارب  هک  نآ 
نینچ نم  رب  نآرق  هدوـمرف و  هحفـص 242 ] ثوعبم [  نامدرم  یمامت  رب  ارم  تسا و  هدرک  باـختنا  هداد و  رارق  ءاـیبنا  یماـمت  نوچ  يریزو 

دنوادخ هب  دنگوس  . ناوخب تدوخ  يرای  نید و  هب  ار  تلیماف » ناگدیزگرب   » و هد » میب  ار  تکیدزن  نادنواشیوخ  ( » تسخن  ) هک هداد  نامرف 
شاف نم  رب  زین  ار  شمان  هدناسانـش و  نم  هب  ار  وا  دوب . دـهاوخ  یـسک  هچ  نم  ریزو  نآ  هک  هدرک  هاـگآ  ارم  نیا  زا  رتشیپ  ادـخ  هک  دـینادب 
تجح دنامن و  ناتیارب  ياهناهب  رذع و  چـیه  هک  نآ  يارب  منک  تحیـصن  مناوخارف و  ار  امـش  ات  هداد  نامرف  نم  هب  همه  نیا  اب  تسا ، هدرک 

نایم رد  سپ  ... دینم لیماف  ناگدیزگرب  کیدزن و  نادناخ  امش  اریز  مراد ، هضرع  امـش  رب  تسا  قح  ار  هچنآ  منک  مامت  امـش  رب  ار  شیوخ 
، یلو هلیـسو  نیدب  ات  دـشاب  نم  روای  ریزو و  دـنک ، يردارب  نم  اب  ادـخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  دوش و  ماگـشیپ  نم  يرای  رد  هک  تسیک  امش 
نوید و هدنناسر  ماجنا  هب  تلاسر و  ياهمایپ  هدنناسر  ریزو و  یلو و  یصو ، زین  دشاب و  منافلاخم  یمامت  رب  نم  طلـسم  رایتسد  تسرپرس و 

تنس لها  ناردارب  زا  يرایسب  زیگناتجهب  رورپحور و  ياههتشون  رد  مه  اب  ات  دییآارف  کنیا  هحفص 243 ] [ . ] 73 . ] ددرگ نم  ياههدعو 
تروص ننـست  لها  تایاور  یمامت  رد  مییاـمن : رتقیقد  يرورم  دـناهداد  هراـبنیا  رد  ناـنآ  هک  هچنآ  زا  یـشرازگ  مینک و  یجرفت  شیوخ 

، شیوخ کیدزن  نادنواشیوخ  ربمایپ  : تسا هتـشگ  راکذت  رارکت و  زین  هنوگ  نیدـب  دـش  شرازگ  هک  نانچ  نومـضم ، یلـصا  دافم  هعقاو و 
هب کی  ره  هک  دندوب  ملاس  دنمتردق و   ) ینادرم نانیا  درک . توعد  شیوخ  تفایـض  هب  دـناوخارف و  ار  مشاه ) ینب   ) بلطملادـبع نادـنزرف 

طقف هک  داد  نامرف  ار  یلع  دیماشآ . دنتسناوتیم  ار  ریش  زا  نارگ  یحدق  دروخ و  دنتـسناوتیم  ار  يدنفـسوگ  زا  لماک  ياهنت  اذغ ) ماگنه 
هدـئام نآ  زا  نت  لـهچ  همه  نوـچ  دـنیبب ، هیهت  ریـش  کـچوک  یفرظ  طـقف  ناـن و  يارب  درآ  عاـص )  ) هناـمیپ کـی  دنفـسوگ و  ياـپ  کـی 
یماعط دومرف  نانآ  هب  دندش  باریس  ریس و  الماک  دندروخ و  دنک  ریس  تسناوتیمن  ار  ناشرفن  کی  یتح  زج  رهاظ  هب  طقف  هک  زیمآزاجعا 

و نیـشناج » « » یلو « » ریزو « » ردارب  » امـش نایم  رد  هک  هدش  هداد  نامرف  نم  هب  کنیا  دوب . لیئارـساینب  هدئام  هزجعم و  نانوچ  دـیدروخ  هک 
نب یلع  دشاب . نم  یصو »  » و نیشناج » « » یلو « » ریزو « » ردارب  » ات دنک  يرای  ارم  هک  تسیک  امش  نایم  رد  منک . باختنا  ار  شیوخ  یـصو » »

منکیم تايرای  ماهدروآ ، نامیا  وت  هب  هک  منم  داد  خساپ  تساوخرب و  دوب  عمج  نآ  رد  وا  نادنواشیوخ  نیرتکچوک  هک  نیا  اب  بلاطیبا 
راب هس  ره  رد  درک و  رارکت  ار  لاؤس  نیا  راب  هس  ات  و  دزیخرب . يرگید  وت  زج  دـیاش  نیـشنب  دومرف : خـساپ  ربمایپ  میاـمنیم ... تقیدـصت  و 

تـسد هب  تسد  ربمایپ  نیموس  راب  زا  سپ  دادن ، يرایمه  تسد  تبثم و  خـساپ  ار  وا  یلع  زج  ناشمادـک  چـیه  هدرک  توکـس  عمج  یمامت 
رد نم  تیلوؤسم  هدنهد  همادا   » و نوید » هدننکادا   » و یصو » « » نیـشناج « » یلو « » ردارب  » نیا دومرف : عمج  نایم  رد  هدز  هحفص 244 ] یلع [ 

ار قوف  تیاور  ننست  لها  گرزب  ياملع  زا  هیودرمنبا  ظفاح  نینچمه  [ . 74 . ] دینک شتعاطا  هتشاد و  يونشفرح  وا  زا  تسامش »... نایم 
نانمؤمریما بلاطیبا  نب  یلع  :» تسا هنوگ  نیدب  هدمآ  ص 401  ج 6 ، لامعلازنک ، رد  هک  نانچمه  عماوجلا و  عمج  رد  یطویـس  شرازگ  هب 

هب دناوخارف و  مدوب  هتخاس  نم  هک  یماعط  رب  ار  بلطملادبع  نادنزرف  ربمایپ  نیبرقالا »... کتریـشع  رذنا  و  دـش : لزان  هیآ  نیا  نوچ  تفگ 
یبحاص و یخا و  نوکی  نا  ینعیاب  نم  ةدیدم : مهل و  لاق  مث  : دباییم نایاپ  نینچ  هک  ثیدح  رخآ  ات  دـیروخب ... ادـخ  مان  هب  دومرف  ناشیا 

انا ماعطلا  کلذ  لاق و  کـلذ . یلع  ینعیاـبف  نطبلا  میظع  موقلا  رغـصا  ذـئموی  اـنا  کـعیابا و  اـنا  تلق : يدـی و  تددـمف  يدـعب  نم  مکیلو 
وا اب  هک  تسیک  امـش  نایم  رد  : » تفگ نانآ  هب  دوب  هدرک  زارد  تعیب ) يارب   ) هتـشارفارب و ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  ربمایپ  سپـس  هتعنص ....

مدوـشگ و ار  متـسد  یلع )  ) نم سپ  دـشاب . نم  زا  سپ  یلو » تسرپرـس و   » و هدـیزگرب » تسود  « » ردارب  » اـت منک  تعیب  متفگ  هک  هچنادـب 
هحفص 245] نآ [  نیرتلاسمک  نیرتکچوک و  گرزب و  یمکش  اب  مدوب  یکرـسپ  زور  نآ  هک  یلاح  رد  منکیم ، تعیب  وت  اب  نم  متفگ :
هک يوغب  متاح و  یبا  نبا  ینـس  رگید  نارگتیاور  تیاور  رد  [ . 75 .( ] هتعنـص انا  ماعطلا  کلذ  و   ) مدوب هتخاس  نم  ار  اذغ  نآ  و  مدوب ؛ دارفا 
ود نآ  زا  ص 80  ج 4 ، ۀنـسلا ، جاهنم  شیوخ ) باتک  رد  همه  نیا  اب  درادـن و  تیالو  بح  نادـنچ  هک  زروضرغ  ینـس  نامه   ) هیمیتنبا

رکذ ار  نآ  تاررکم  اـم  هـک   ) تـسا هدـمآ  هنوـگ  نیدـب  قوـف  تـیاور  ص 304 ، ج 1 ، شاهریــس ، رد  یبـلح  زین  و  دـنکیم ، لوـق  لـقن 
هملک ود  هب  ار  امـش  کنیا  هدرک ... ثوعبم  نامدرم  یمامت  يوس  هب  ارم  دنوادخ  انامه  بلطملادبع  نادنزرف  يا  دومرف : ربمایپ  مینکیمن ...)

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 76 

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


رد ارم  دیهد و  یهاوگ  نم  يربمایپ  زین  ادخ و  یئاتکی  هب  تسا . دنمجرا  نارگ و  سب  شزرا  يوزارت  رد  اما  ناسآ و  نابز  رب  هک  مناوخیم 
موق نآ  زا  مادک  چیه  دشاب »... نم  زا  سپ  نم  نیشناج  ثراو و  «، » یصو «، » ریزو «، » ردارب  » هک تسیک  امش  نایم  رد  دینک ... يرای  رما  نیا 
درک رارکت  راب  هس  ات  راب  ود  ار  شلاؤس  نیشنب و  دومرف  ربمایپ  ادخ ». ربمایپ  يا  نم  : » تفگ تساخرب و  یلع  هک  نآ  ات  دندادن  ار  شخـساپ 
سپ نم  نیشناج  و  « » ثراو « » یصو « » ریزو « » ردارب  » وت انامه  نیـشنب  : » تفگ ربمایپ  سپـس  نم ». : » تفگ یلع  زاب  هحفص 246 ] راب [  ره  و 

هک نآ  زا  سپ  تسا : هدرب  ناـیاپ  هنوگ  نیدـب  ار  قوف  تیاور  سیق  زا  شیوخ  باـتک  رد  یلـاله  قداـصوبا  گرزب  یعباـت  .« یتـسه نم  زا 
ار یلع  رـس  ربمایپ  مهدیم : تبثم  خساپ  مدنبیم و  نامیپ  وت  اب  نم  اربمایپ  تفگ : تساخرب و  یلع  درب و  نایاپ  هب  ار  شنخـس  راب  هس  ربمایپ 
رپ یئاناد  تمکح و  شناد و  زا  ار  شنورد  ناج و  اراگدرورپ  دومرف : دیـشک و  ار  شیوخ  ناهد  بآ  شناهد  رب  داـهن و  شیوخ  نماد  رد 

دنوادخ هک  نادب  نک و  تعاطا  ار  وا  شاب و  هتشاد  يونش  فرح  تدنزرف  زا  سپ  نیزا  بلاطوبا  يا  ناه  تفگ : بلاطیبا  هب  سپـس  نک و 
هب ناهن  رد  رگا  یتح  بلاطوبا  هک  تسا  اـنعم  نادـب  هلأـسم  نیا  [ . 76 . ] تسا هداد  رارق  یـسوم  يارب  زا  نوراـه  هلزنم  هـب  نـم  دزن  رد  ار  وا 

موتکم ار  شنامیا  ربمایپ  ناج  ظفح  هیقت و  ظاـحل  هب  تسه و  زاـب  هک  دـشاب  ناـنمؤم  نیرترب  زا  رگا  یتح  تسه و  هک  دـشاب  نمؤم  ربماـیپ 
رـسپ ماقم  اریز  تسا . یلع  زا  تیعبت  تعاطا و  هب  فظوم  زاب  درب ، گرزب  شاداپ  رجا و  ود  ادخ  هاگـشیپ  رد  يراکادـف  نینچ  يارب  دراد و 

زا رتبیجع  هکلب  بیجع ، لـئاسم  زا  و  هحفـص 247 ] تسا [ . رتالاو  رتالاب و  بتارم  هب  برق  يدنمجرا و  همه  نآ  اب  ردـپ ، زا  ادـخ  دزن  رد 
ملاع ناثدحم  نارگشرازگ و  یمامت  نایم  رد  نت  کی  یتح  هن  یعیش و  هن  ینس و  هن  یمالـسا  ناخروم  زا  مادک  چیه  هک  تسا  نیا  بیجع 

، رورس هک  بلاطیبا  زا  یناشیپ  رب  یگنژآ  هرهچ و  یگتفرگ  یتح  زیمآضارتعا و  ياهملک  ربمایپ ، نخس  نانچ  ربارب  رد  مالساریغ ، مالـسا و 
نایب هدرکن و  لقن  یتمظعرپ  نیگنس و  لیقث ، نخـس  نانچ  ندینـش  رد  تسا  بلطملادبع  ینب  يادتقم  اقآ و  مشاهینب و  خیـش  درمگرزب ،

تـسا نکمم  هنوگچ  تسا و  یهاـشداپ  یناـمرف  یهلا و  يرما  درذـگیم  سلجم  نآ  رد  هک  هچنآ  تسا  نآ  هناـشن  همه  نیا  دناهتـشادن ...
نانچ یعمج  نانچ  ربارب  رد  هدوب  يدنزرف  مکح  وا  دزن  رد  دمحم  هتفرگ و  هدـهعرب  یکدوک  زا  ار  ربمایپ  یتسرپرـس  رما  دوخ  هک  یبلاطوبا 
مکح خماش  ماقم  نانچ  هب  رسپ  نآ  رگم  زج  دنک ؟ تعاطا  شاهلاس  هدزیس  هدزاود -  رسپ  نیرتکچوک  یلع ، زا  سپ  نیزا  هک  دبای  نامرف 

تفرعم و عینم ، تمارک  بحاص  و  روصح ) دیـس و   ) نمادکاپ اقآ و  یکدوک  رد  یـسیع  ییحی و  نانوچ  هک  دشاب  هدیـسر  یهلا  تمکح  و 
نخـس زا  هکلب  دـیوگن  ضارتـعا  هب  ینخـس  اـهنت  هن  ضحم  يرـالاس  خیـش  هعماـج  نآ  رد  بلاـطیبا  هک  نآ  رتبجع  دـشاب و  عینم  تمظع 

کیرحت جییهت و  هب  اهنت  هن  ییامن  يوریپ  ینک و  تعاطا  تاهچب  نیزا  دیاب  سپ  نیزا  تفگ  وا  هب  هک  بهلوبا  هنوگمانشد  زیمآکیرحت و 
راب نارازه  شیوخ  ياههدرس  نانخـس و  راعـشا ، یمامت  رد  گرم  مد  نیرخآ  ات  سلجم  يادرف  نامه  زا  دید  میهاوخ  هک  نانچ  هکلب  دیاین 
نیا قوف  يانعم  دـیؤم  دـنک . راختفا  وا  هملک  يالعا  ربمایپ و  هار  رد  دوخ  زیچ  همه  رابت و  هریـشع و  یتسه و  لاـم و  ناـج و  ندرک  ادـف  هب 

هب هنوگ  نیا  ار  هصق  تفایض ، ناتساد  تیاور  نمـض  ص 124  ج 1 ، تاقبط ، باتک  رد  ینس  خروم  دعـسنبا  هحفص 248 ] تسا [ : بلطم 
يونـشفرح و وا  زا  سپ  نیزا  دومرف  ناگمه  هب  درک  باختنا  شیوخ  تنواعم  ترازو و  هب  ار  یلع  ربماـیپ  هک  نآ  زا  سپ  : » دربیم ناـیاپ 
( هدش بجاو  ناگمه  رب  شتعاطا   ) هک ینیبیمن  ار  ترـسپ  دنتفگ  رخـسمت  زنط و  هب  هدرک  بلاطیبا  هب  ور  ناکرـشم  دیـشاب . هتـشاد  تعاطا 

نخـس هچ  و  .« دنکیمن غیرد  شیومعرـسپ  قح  رد  یبوخ  ریخ و  چـیه  زا  وا »  » هک اریز  دـینک . شیاهر  دـیراد . شراک  هچ  تفگ : بلاطوبا 
شیومعرسپ قح  رد  یبوخ  ریخ و  چیه  زا  ربمایپ  هن  ینعی  دنباییمرد . ار  بلاطیبا  نخس  ناج  وا »  » رتتسم ریمـض  نیزا  انعم  لها  ياهناناج ...

بلاطم دش  شرازگ  هک  هچنآ  عومجم  زا  کنیا  . دنکیم غیرد  ربمایپ  شیومعرسپ  قح  رد  یبوخ  ریخ و  چیه  زا  یلع  هن  دنکیم  غیرد  یلع 
هعیـش ینـس و  هچ  ناخروم  یمامت  تسا . رایـسب  تیمها  دـجاو  اـهنآ  رد  يواـکجنک  تقد و  هک  دـیآیم  تسدـب  تفگـش  سب  یلئاـسم  و 

هب هک  یـسک  هدـشیم و  ماجنا  يو  کیدزن  سب  لیماف  نادـنواشیوخ و  نایم  رد  نیـشناج  باـختنا  هلأـسم  توعد  نیا  هک  دـنراد  حیرـصت 
هک مینادیم  حوضو  هب  و  دشیم ... هدیزگرب  دـنابلطملادبع ) ینب   ) نامه هک  مشاه  ینب  نایم  زا  امتح  دـیاب  هتـشگیم  بوصنم  وا  ترازو 

روما تسرپرـس  ریزو و  نیـشناج ، هفیلخ ، سپ  دـناهدوبن ... بلطملادـبع  ینب  مشاه و  ینب  هریت  زا  هیواعم  هن  نامثع و  هن  رمع ، هن  رکبوبا ، هن 
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يدع و ینب  میت ، ینب  هریت  زا  هدوب و  مشاه  هحفص 249 ] ینب [  هریت  زا  نوریب  هتسناوتیمن  زگره  ینامسآ  حرصم  رما  نامرف و  هب  انب  وا  تما 
وا و هب  سک  نیرتکـیدزن  ربماـیپ و  دازهناـخ  یحور  ظاـحل  هب  هک  هثراـح  نـب  دـیز  اـهنت  هـن  عـمج ، نآ  ناـیم  رد  یتـح  دنـشاب . هـیما  ینب 

ریاـس هب  دـسرب  هچ  هتـشادن ، روـضح  هزاـجا  هکلب  هتـشادن ، روـضح  تسا  مالـسا  هب  نمؤـم  درم  نیمود  یلع  زا  سپ  تـسوا و  هدناوخرـسپ 
نیا ناوعدـم  نارـضاح و  هک  میرگنب  اما  ... نارگید و  هیما ) ینب   ) سمـشدبع ینب  نادـنزرف  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، لیبق  زا  رگید  ناناملـسم 

: دـناهدرب مان  اههرهچ  نیا  یمتح  روضح  زا  رتاوت  هب  هعیـش  ینـس و  ناـخروم  زا  يرایـسب  دـندوب ... یناـسک  هچ  تفگـش  یخیراـت  یناـمهم 
کنیا . دناهدوب نت  لهچ  ینامهم ، رد  نارـضاح  دادـعت  هک  دناهتـشون  لوقلاقفتم  بلغا  یگمه  و  سابع ... بهلوبا ، هزمح ، یلع ، بلاطوبا ،

زا دـناهدوب . نانیا  دناهتـشاد ، روضح  لاـمتحا  بلغا  هب  زور  نآ  رد  هک  ییاـههرهچ  میاهدروآ  تسدـب  هک  يايرامـشرس  راـمآ و  ساـسارب 
، لجح ثراح ، ریبز ، سابع ، هزمح ، بلاطوبا ، دنتـشادیم : روضح  دـیاب  نانیا  دـناهدرک  توف  هک  نانآ  يانثتـسا  هب  بلطملادـبع  نادـنزرف 

نادـنزرف زا  نینچمه  . یلع رفعج و  لـیقع ، بلاـط ، بلاـطوبا ، نادـنزرف  زا  (. تسا بهلوبا  شماـن  هک   ) يزعلادـبع رارـض و  موقم ، قادـیغ ،
نیا هک  ثراح  مان  هب  هتشاد  يرسپ  نایفسوبا  زین  ثراح و  مان  هب  هتشاد  يرـسپ  لفون  نینچمه  ... نایفـسوبا لفون ، هدیبع ، بلطم ، نب  ثراح 

دنامشاـه هریت  ناـمه  هک  بلطملادـبعینب  نادـناخ  زا  همه  نایفـسوبا  ياـهمان  نیا  مینک  تقد  دناهتـشاد . روـضح  يوـق  لاـمتحا  هب  زین  ود 
دنهدیم لیکشت  ار  هیماینب  هریـشع  نادناخ و  هحفص 250 ] هک [  سمـشدبعینب  هریت  زا  هیواعم ) ردپ   ) برح نب  نایفـسوبا  اب  دنـشابیم و 

... دنتـشادن ار  ینامهم  نیا  هب  توعد  راختفا  سلجم و  نیا  رد  روضح  هزاجا  زگره  تشذـگ  هک  ناـنچ  زین  هیما  ینب  اریز  دـنراد . یلک  قرف 
نیا اب  وا  اریز  دشاب ، هتـشاد  روضح  هسلج  نآ  رد  زور  نآ  رد  دیاب  زین  بلطملادبع  نب  مشاه  نب  دـیزی  دـبع  نب  ۀـناکر  ام  معز  هب  نینچمه 

هتشاد ریگمشچ  تیمحاب و  يروضح  ربمایپ  یناگدنز  عقاوم  زا  يرایسب  رد  بلاطیبا و  بعش  رد  دنامیم -  رفاک  رگید  لاس  نیدنچ  ات  هک 
رد هیما  یبا  نب  هللادبع  يوق  رایسب  لامتحا  هب  زین  و  ... تسا شیرق  درف  نیرتدنمروز  ناولهپ و  هناکر ، نیا  هک  میشاب  هتشاد  دای  هب  زین  تسا و 
... میتفرگ رامآ  ار  عمج  نآ  زا  یمین  دودح  ربمایپ  دوجو  باستحا  اب  ساسا و  نیا  رب  ... تسا ربمایپ  هدازهمع  اریز  تسا  هتـشاد  روضح  عمج 

، ناـنامرهق ناـناولهپ و  ناـگرزب ، خویـش ، ءزج  نـت  لـهچ  نـیا  زا  يرایــسب  تـسا : بـلطم  نـیا  دراد  مـهم  سب  هژیو و  تـیمها  هـچنآ  اـما 
لها زا  يرایـسب  تیاور  هب  هک  نانآ  نیرتلاسمک  نیرتکـچوک و  عمج ، نآ  یماـمت  ناـیم  رد  دـنامشاهینب و  نادـنمجرا  ناـگدرکرس و 
میظع سب  سلجم  میخف و  سلجم  نآ  رد  هنوگچ  تسا  یندیـسرپ  اما  . تسا هدوب  بلاـطیبا » نب  یلع   » هدیـسرن زین  عولب  نس  هب  یتح  ننـست 
قفوم رادتقا  ناحتما  راختفا و  نومزآ  نانچ  رد  یلع  اهنت  مشاهینب ، نادـنمدار  و  هللا » لها   » رابک ناگرزب و  نادـنمجرا ، نایم  رد  ازتریح ،

تمظع رد  ياهظحل  رگا  ینعی  دـیآیم ... لیان  ناسحا  تفرعم و  تمکح و  ییالاو  جوا  هطقن  لـماکت و  یهلا  هلق  نیرتعیفر  هب  ددرگیم و 
رد ربمایپ  هک  يدرم  هحفص 251 ] دوشیم [ -  بوسحم  ادخ  ریش  ربمایپ  يهتفگ  ربانب  تسا و  نادیهش  ياقآ  رورس و  هک  هزمح  يالاو  ماقم 

تیـصخش نیمود  هک  رفعج -  ماـقم  تـمظع  زین  و  درکن -  يراـک  نـینچ  رگید  سک  چـیه  يارب  زگره  تـفگ و  ریبـکت  داـتفه  شتداـهش 
رد لاب  ود  اب  هک  تسوا  اهنت  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  تیرـشب  هکلب  مالـسا  ناـهج  نادیهـش  یماـمت  ناـیم  رد  تسا و  مشاـهینب  یماـمت  دـنمجرا 

راوـگرزب و یماـح  هک  بلاـطیبا  روآباـجعا  تیـصخش  هب  نینچمه  مینک و  تقد  شایمارگ  يوـمع  ساـبع  زین  دـنکیم و  زاورپ  تـشهب 
قشع و  زابنایب ، زاتمم ، راودیشروخ ، هرهچ  يدنمجرا  میخف ، هراتسرپ  کلف  نیا  میرک و  عمج  نیا  نایم  رد  میرگنب  تسوا  رادافو  راپسناج 

خـساپ درک و  توکـس  تعاجـش  تلوـص و  تیمح ، تـمه ، تریغ ، هـمه  نآ  اـب  هزمح  زور  نآ  اتفگـش  ... میـسانشیم رتـهب  ار  یلع  زاـغآ 
همه نآ  اب  سابع  تفگن و  خـساپ  درک و  توکـس  ناوضر  تشهب  رد  ناریط  تبحم و  یتسار ، قدـص ، ییاناد ، همه  نآ  اب  رفعج  ؟و  تفگن

رد دوب و  مشاهینب  سیئر  و  اوشیپ ، رورـس و  خیـش و  هک  بلاطیبا  نینچمه  . تفگن چـه  درک و  توکـس  تیاـمح  تیمح و  تقر ، تناـما ،
هرهچ رون  ربارب  رد  ياهچب  اهنت  بیجع ، عمج  نآ  نایم  رد  تفگن و  چیه  درک و  توکـس  دیـشخردیم ، متاخ  رد  ینیگن  نانوچ  نانآ  نایم 
یمدق هک  نآ  رگم  ات  دوب  ناتـسدرم  يدرم  رظتنم  زاین ، سامتلا و  هب  نانآ  نایم  رد  دوب و  هدـش  هریخ  ناشیاههرهچ  هب  هک  یهلا  ربمایپ  میرک 

ياهچبرـسپ یلع -  طقف  رارحا  راربا و  عمج  نآ  نایم  رد  اهنت  دـنک -  زارد  شیوس  هب  يايرای  تسد  دـهد و  یتبثم  خـساپ  دراذـگ و  شیپ 
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، تبحم نومزآ  راب  هس  عمج ، یمامت  ضفر  یفن و  توکـس و  ربارب  رد  دـیرپ و  اـج  زا  زین  راـب  هس  تفگ و  شخـساپ  هلاـس  هدزیـس  هدزاود 
، تفرعم هـلق  رد  زور  نآ  رد  یلع  هـک  تـسا  نآ  خـساپ  يرآ  هحفـص 252 ] دـناسرب [ . ماجنا  هب  لامج  لامک و  هب  ار  دوخ  ياـفو  ناـمیا و 

يالجت هولج و  نامه  یلع  دوب . تعاجـش  هقلطم  لامک  يانعم  ینعی  ضحم ، دـیحوت  دـیحوت و  ضحم  قح ، هناراپـسناج  تبحم ، تمکح ،
يراب هچ  شنتفگ  يرآ  هک  تسنادیم  تفگ ، يرآ  یلع  هک  زور  نآ  . تشگیم زاب  ربماـیپ  هب  ربماـیپ  زا  دوجو ، هنییآ  رد  هک  دوب  یهلا  رون 
نامه سنج  زا  شنتفگ  خـساپ  يرآ و  نیا  هجیتن  رد  دراد . ار  توکلم  کلم و  ملاع  تیلوؤسم  ياهدرد  یتسه و  ياهمخز  همه  لمحت  زا 

غیت ره  فاکشناج  مخز  اهدودبع و  نب  ورمع  نمشد ، ره  ربارب  رد  دعب  اهلاس  هک  دوب  ياهنازابناج  هناقشاع و  ياهنتفگ  يرآ  اهنتـساخرب و 
دیهش یتیگ -  نالدریـش  ریگراکـش  ربژه  ملاع و  نادیهـش  رورـس  هزمح  تباهم -  بعر و  سلجم  نآ  رد  اجنآ ، هک  هو  . داد ناشن  دوخ  زا 

هک مالسا  نادیهـش  ياقآ  اوشیپ و  رفعج ، . تفاین نتفگ  خساپ  تأرج  درک و  توکـس  تیدحا  لامج  رد  ینافتم  هرهچ  دحا و  گنج  دیحو 
نتفگ خساپ  تماهش  درک و  توکس  زین  دزارفایم  رس  کلم  کلف و  رب  زار  ياهزاورپ  رد  دوخ  و  دزانیم ، دلابیم و  وا  هب  هنادواج  تشهب 

هب ار  شتـشپ  یبرع  چیه  هک  شیرق  رادمان  ناولهپ  ۀناکر  تفگن . چیه  درک و  توکـس  سابع  تفگن . چیه  درک و  توکـس  لیقع  . تشادـن
نیرتگرزب و زا  هک  فاـنم  دـبع  نب  بلطم  نب  ثراـح  نب  هدـیبع  درکن ، او  بل  زا  بل  تشحو  زا  درک و  توکـس  دوب  هدرکن  انـشآ  كاـخ 

گنج دیهش  نیلوا  هک  يزابناج  قح و  برق  رادتقا ، تعاجش ، يراوگرزب ، نآ  هب  یخیـش  تسا ، مشاهینب  دنمجرا  ياههرهچ  نیرترادافو 
هحفص 253] دنکیم [  ادف  ربمایپ  هار  رد  ار  شناج  هک  دشاب  مالـسا  هاپـس  زرابم  نیلوا  رازراک  نایم  رد  هک  دراد  ار  نآ  راختفا  تسا و  ردب 

تشحو سرت و  ياج  اجنآ  دوب و  تیمهایب  کچوک و  ياهثداح  يهصق  هصق ، رگم  اریز  ... تفاین نتفگ  خساپ  تأرج  درک و  توکس  زین 
هن هلق  تشاد  تردق  هک  ياهجنپ  بعر ، راهق  دنمروز و  تسد  اجنآ  ... دوب فوخ  تیقلطم  ضحم و  تشحو  هاگیاج  اجنآ  يرآ  دوبن ...؟

یما هاپسیب ، يدرم  اهنت ، هنت و  کی  يدرم  اریز  دوب . هدنکفا  گنچ  اهولگ  رب  دنک  هل  درشفب و  دوخ  هضبق  رد  ار  گرتس  یهوک  هدعاق  هک 
هزرابم هب  ار  زوتهنیک  ياهتواسق  نیگمهـس  یلهاـج و  تیعبـص  ياـیند  ار -  اـیند  یماـمت  دوب و  هداتـسیا  ناـهج  یماـمت  ربارب  رد  رواـییب  و 

ناشک و ندرگ  ربارب  رد  اهنت  هن  و  دوب . هداتـسیا  برع  همه  تیربرب  ترارـش و  ربارب  رد  دـهد ... رییغت  ار  همه  نآ  تساوخیم  دـناوخیم و 
هب ور  تشاد . گنج  رـس  ملاع  ملظ  یمامت  اب  اورپیب -  دوب و  هتـسارآ  هنت  کی  يرگـشل  ییاهنت  هب  ایند ، یمامت  هک  برع  كابیب  ناردـلق 

یلو و ریزو ، دوـخ  يارب  دـیبلطیم . دوـخ  يارب  یناـبیتشپ  راـی و  نواـعم و  اـغوغ ، گـنج و  نآ  تلاـسر  رارمتــسا و  يارب  هدرک و  مـصخ 
کی يرای  دندوب -  ناوتان  شنیگمهس  راب  نتشادرب  زا  اهناشکهک  اههوک و  اهنامـسآ و  نیمز و  هک  یمیظع  لمع  نینچ  زاجنا  رد  ياهفیلخ 

. دنتشادن ار  شتأرج  مادک  چیه  نالدایرد  و  ناعاجـش ، عمج  نآ  نایم  زا  دیبلطیم و  نانآ  نایم  زا  ار  شیوخ  نت  کی  تنواعم  شیکافو و 
ار يراک  نینچ  ناـج  لد و  زین  لدریـش  يهزمح  یتح  دنتـشادن . ار  شتأرج  هک  مییوگب  ناـهن  هتـسهآ و  هن  ناـیع و  دـنلب و  گـناب  هب  يرآ 
وا اریز  تشادن . دیشر  دیهش  نیلوا  دنمونت ، روالد  هدیبع  تشادن . زین  ار  يايراکرادف  نانچ  تریـصب  نامیا و  تفرعم ، زونه  اریز  تشادن ،
رد نادـنمجرا  ناگرزب و  نیا  ات  درذـگب  دـیاب  اهلاس  تشادـن . هحفـص 254 ] ار [  يايراپـسناج  ناـنچ  تریـصب  ناـمیا و  تفرعم  زونه  زین 

نارتهم و نیا  ات  تشذـگیم  دـیاب  اهلاس  دـنزومآ . بوبحملایف  ءانف  قدـص و  افو و  دـنزودنا و  تفرعم  رهوگ  قیاقد  رحب  قیاقح و  بتکم 
قئاف تداهـش  نامیا و  صولخ  يزابناج ، ماقم  هب  ات  دـنزومآ  تیبرت  دـننز و  وناز  قشع  تبحم و  بیدا  شیپ  تقیقح و  بتکم  رد  ناگرزب 

ناسحا و هندرگ  تفه  ياههنماد  یئاناد و  ياههلق  نسح و  قافآ  مکح و  جراعم  تفرعم و  ياههدرپ  همه  هچب  نآ  هظحل  نآ  رد  اما  دـنیآ .
لالج لامج  لامک و  جوا  نیرتالاب  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هدرک  جارعم  رازه  مد  کی  رد  هدرک و  یط  یپایپ  ار  بلط  صولخ و  قدص و 

، تمظع نانچ  دـجاو  عطقم  نآ  رد  ناـشیمامت  ناـنآ ، دـبلطیم و  ار  راـک  ناـمه  تفرعم  و  تمه ، تعاجـش ، راـک  ره  يرآ  دوب . هدیـسر 
، نیمخت لباق  اهلد  تماهـش  تأرج و  تیفرظ  هزادنا و  رگم  .و  دندوبن ناشمادک  چـیه  مییوگب  اورپیب  دـندوبن ... تفرعم  تمه و  تراسج ،

رگج اجنآ » ، » داد ادـخ  هب  ار  شرگج  ياههراپ  هراپ  هک  يدرم  تشادـن . تیفرظ  اجنآ  هزمح  تسا ... مه  اب  هسیاقم  لـباق  يریگهزادـنا و 
رهوگ و نآ  رذحیب ، تعاجش  رـصب و  قمع  رظن ، تمکح  نافرع ، تریغ و  همه  نآ  اب  رگـشیاشخب ، سدقم و  توتفرپ ، ناج  نآ  تشادن .

تثعب ياهورملق  www.Ghaemiyeh.comربمایپ 3  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 126زکرم  هحفص 79 

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


لدمک و يدرم  رفعج  نیا  رگم  دندوب و  کچوک  مک و  یمدرم  نانیا  رگم  و  تشادن . تیفرظ  تعاجـش و  اجنآ  رفعج  تشادـن . ار  رهوج 
هتوم گنج  رالاسهپس  رادرس و  نیرتگرزب  يو  دوب . رترب  رادلد  روشحلـس  رازه  زا  ییاهنت  هب  وا  دوب . تیمهایب  تماهـشمک و  تلوصیب و 
رازه دص  شبرع  نیدحتم  اب  مر  هاپس  ینعی  نمشد ، نایهاپـس  تسا و  رفن  رازه  هس  طقف  وا  مچرپ  تحت  ناناملـسم  دادعت  هک  یگنج  تسا .

هس رفک ، مالسا و  هاپـس  ود  نینچ  نیا  دنیآیم . بقع  زا  رگید  هحفص 255 ] یهاپـس [  رازه  دص  اب  سویلکاره )  ) لقره مر  روتارپما  هک  رفن 
نامرف هب  تسا و  هاپس  رادرس  رفعج  دنوشیم . مداصم  رگیدکی  اب  دیآیم  ناشیپ  رد  رگید  رفن  رازه  دص  هک  رفن -  رازه  دص  ربارب  رفن  رازه 

هاپس تشپ  هک  دهدیم  ناشن  دوخ  زا  يروشحلس  تماهش و  يزابناج ، نانچ  گنج  نیا  رد  دننزیم ... نمـشد  رگـشل  بلق  هب  ناناملـسم  وا 
هتفرگ نایم  رد  ار  وا  وسهمه  زا  رگشل  يایرد  دناهتـشون  دیآیمرد . هزرل  هب  باجعا  تافلت و  تشحو ، زا  مصخ  دنب  دنب  دنکـشیم و  ار  مر 

زا ار  شتـسار  تسد  هک  نیا  ات  درک  يورـشیپ  دیگنج و  دـیگنج و  دـیگنجیم ... هناناج  و  تفریمورف ، نمـشد  بلق  رد  همه  نیا  اب  دوب و 
مچرپ همه  نیا  اب  دنتخادنا . دندرک و  عطق  زین  ار  شپچ  تسد  دتفاورف . تشاذگن  تفرگ و  پچ  تسدب  ار  مچرپ  دندرک . عطق  جنرآ  يالاب 
مچرپ تشاذـگن  دروخ و  هبرـض  داتـسیا ، تسناوـتیم  هک  اـج  نآ  اـت  درک و  تروـص  رب  لـیاح  تسار ، لـغب  ریز  زا  ار  نآ  تخادـنین و  ار 

شرکیپ رسارس  رب  ورهبور  زا  هزین ، ریت و  ریشمش و  يراک  قیمع و  هبرض  دنچ  دون و  طقف  دناهتـشون  ینـس  نادنمـشناد  دناهتـشون -  دتفایب ...
هدیرخ تروص  هب  ار  اههبرض  نآ  دوب و  هداتـسیا  سب  زا  دوب ... هدمآ  دراو  شتروص  رب  طقف  قیمع  هبرـض  جنپ  تسیب و  اهنت  هک  دندوب  هدز 
نمشد نارازه  زا  شیب  نایم  رد  داتفا و  كاخ  هب  دوخ  هاگنآ  داتفا و  مچرپ  ماجنارس  ات  دتفیب ... يدمحا  يدحا  مچرپ  دوب ، هتشاذگن  دوب و 
بیترت هب  هحاور  نب  هللادبع  سپس  و  ربمایپ ) هدناوخرسپ   ) هثراح نب  دیز  وا ، زا  سپ  هاگنآ  دش ... تداهش  نوخ  كاخ و  هقرغ  نزریشمش ،

هک دنداد  ناشن  دوخ  زا  تداشر  يزابناج و  نانچ  قداص  راکادف  دیهـش و  رادرـس  قشاع ، ناج  ود  نآ  دـنتفرگ و  تسدـب  ار  مالـسا  مچرپ 
زج دنتفاین و  ینادنچ  تافلت  دـمآیم  شایپ  هحفـص 256 ] زا [  رگید  نت  رازه  دص  هک  نایمور  رگـشل  رازه  دص  ربارب  رد  مالـسا  نایهاپس 

تعاجـش و ناسنیا  دوب و  ياهرهچ  نینچ  رفعج  يرآ  . دنتـشگزاب هنیدـم  هب  ملاس  هاپـس ، یمامت  حورجم ، دیهـش و  كدـنا  رایـسب  يدادـعت 
درک و توکـس  زور  نآ  همه  نیا  اب  دوب . هلاس  دـنا  تسیب و  ینعی  تشاد ، رمع  رتشیب  یلع  زا  لاـس  هد  زور  نآ  رد  و  تشاد . اـفو  قدـص و 
هک یـسک  اهنت  زور  نآ  دوبن . رابنارگ  دیحوت  نآرق و  زا  شناج  زونه  زور  نآ  رد  اریز  ارچ ؟ تفاین ... نتفگ  يرآ  تماهـش  تفگن و  خساپ 
رب هن  دـیحوت  تاملک  صالخا و  هروس  زامن  ره  رد  دـناوخیم و  زاین  راثن و  زاـمن  تشاد و  گرتس  تفرعم  لد  گرزب ، عمج  نیا  ناـیم  رد 
هللا وه  لق   » يانعم شدوجورپ  دوجو  دنب  دنب  دوب و  رابنارگ  صالخا  دمح و  زا  شناج  دوپ  رات و  دـناریم و  ناور  ناج و  قمع  رب  هک  نابز 

هک دنتـشادن  ار  یتیفرظ  نانچ  تماهـش و  تأرج ، یئاناد  شناد و  تفرعم و  نانچ  هناوتـشپیب  ناشمادک  چـیه  يرآ  دوب . یلع » « » دوب دـحا 
انعم یمامت  هب  يدرم  طقف  طقف و  اجنآ  . دـنیوگ يرآ  یتناما  نیگمهـس  لیقث و  راب  نانچ  ربارب  رد  ات  دـشاب  يدـحا  رون  باتزاب  ناـشهرهچ 
هزمح هک  دوب  هللادسا »  » ومه طقف  زین  نیتسار ، قیاقح  لثم و  ملاع  رد  هک  هللا » دـسا  «، » هللا نیما  «، » هللا رون  «، » هللا دـی  «، » هللا هجو  «، » هللا یلو  »

نآ هک  دـهد  یلب  یتـسلا  باوج  دـیوگ و  خـساپ  ار  هللا » لوسر  «، » هللا ۀـملک   » ربارب رد  دزیخرب و  تسیاـبیم  دوـبن ، وزا  شیب  يوـترپ  طـقف 
کی تجح  مامتا  يارب  دـناشنورف و  ار  وا  ربمایپ  تساخرب . ياهچب  هک  هن  تساخرب . يدرم  تساـخرب . دـندید  همه  . دوب هتـساخرب  درمناوج 

 - دیوگن ثیدـح  خـیرات و  زادناگنـس  زادرپضرغ و  زاسهناهب و  ادرف  ات  درک  ینایب  رتاوت  هب  عباتتم  و  تفرگرـس ، زا  ار  شنخـس  رگید  راب 
سک چیه  زاب  یصو و »... «، » نیـشناج «، » ردارب  » هک تسیک  امـش  نایم  هحفـص 257 ] رد [  : » تفگ تسا - !!! دـحاو  ربخ  تفگ و  راب  کی 

ره رفک -  یلیابق  هعماج  راشف  ینیگمهس  نارگید ، نآ  تواضق  ساره  و  اهناج -  تیفرظ  یمک  ای  یناوتان و  تشحو ، مرش ، زا  دادن . خساپ 
یلع يا  : » تفگ راب  نیدنچ  ربمایپ  هاگنآ  و  تساخرب . هچب  نآ  اهنت  دندنکفاورف و  نیمز  هب  ار  اههدـید  راذـگب -  ار  شمان  یهاوخیم  هچ 

یمامت عمج و  نآ  نایم  رد  هک  درک  تباث  مات  تحارـص  هب  فاصنا  خـیرات  اـما  .« دزیخرب تسا  رتگرزب  رترب و  وت  زا  هک  نآ  دـیاش  نیـشنب .
زا رتگرزب  رترب و  سک  چـیه  لامک ، تیرـشب  تیمامت  نیرخآ و  نیلوا و  تما  نیا  ناـیم  رد  هک  وا  تما  عیمج  عمج و  نآ  اـهنت  هن  وا ، تما 

تابثا مدآ  ملاع و  یمامت  رب  تساوخیم  ار  انعم  نیمه  رارکت ، رب  رارـصا  راکذت و  عباتت  نآ  اب  ربمایپ  اقافتا  و   ) دوب دهاوخن  هدوبن و  هچب  نآ 
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یحو هک  نآ  رگم  زج  دنکیمن ، يراک  چیه  دیوگیمن و  ینخـس  چیه  هک  سک  نآ  نیرخآ ، نیلوا و  لقع  نییبنلا ، متاخ  هاگنآ  دـنک )...
یتـسه و یماـمت  هب  مجع ، یماـمت  هب  برع ، یماـمت  هب  و  عـمج ، یماـمت  هب  تفرگ و  ار  هـچب  نآ  تـسد  تـسا ، هداد  شناـمرف  یهلا  رما  و 
، زور نآ  .و  دینک تعاطا  وا  زا  دیونشب و  ار  شنخس  تسامش . رب  نم  تسرپرـس » یلو و  «، » نیـشناج «، » ردارب  » نیا دیرگنب : تفگ : تانئاک 
، ریگسفن نیگمهـس و  بیارغ ، هنحـص  نانچ  نتم  رد  هک  دوب -  شتلاسر  توعد و  عیفر  خاک  يانب  نیچگنـس  نیتسخن  زور  نیلوا  نامه  رد 
. دومن یفرعم  دوجو ، ملاوع  ناهج و  یمامت  هب  ار  تماما  تیالو و  تفالخ و  ملع و  نامیا و  افص و  قدص و  هنادواج  هرهچ  و  همئالا » ماما  »

قوف هعقاو  لیذ  رد  عفاریبا ، تیاور  هب  نایب  فشک و  باتک  رد  ینـس  دنمـشناد  نادـنمجرا  ناگرزب و  زا  یبلعث  قاحـساوبا  هحفص 258 ] ] 
هقیر و نم  هیف  یف  جـم  هاف و  حـتفف  هنم  اندـف  ینم ، ندا  دومرف ...: وا  هب  ربمایپ  داد ، تبثم  خـساپ  ار  وا  یلع  هک  نآ  زا  سپ  دـیازفایم : نینچ 

... املع ۀـمکح و  هتألم  لاقف ص  اقازب . ههجو  تالمف و  کباجا  نا  کمع ! نبا  هب  توبح  ام  سئبف  بهلوبا  لاقف  هییدـث  هیفتک و  نیب  لـفت 
فتک و ود  ناـیم  زین  داـهن و  شناـهد  رب  دوخ  ناـهد  بآ  زا  دوشگ و  ار  شناـهد  ربماـیپ  هاـگنآ  دـمآ . کـیدزن  یلع ) ، ) نم کـیدزن  اـیب 
رد داد ؛ ناغمرا  شاداپ و  ار  شیوخ  يومعرسپ  هنوگچ  دیرگنب  تفگ  دید  نینچ  نوچ  بهلوبا  دوسب . شیوخ  ناهد  بآ  اب  زین  ار  شاهنیس 

، دمآ قوف  رد  هک  هچنآ  . مدرک زیربل  تمکح  ملع و  زا  ار  شناج  هکلب  تفگ : خـساپ  دینـش  نینچ  نوچ  ربمایپ  دـنکفا ... ناهد  بآ  شناهد 
هچ ینابر  تفرعم  قشع و  هنـشت  یهلا و  یناج  زج  و  دراد ... رابتهکن  تایح  راسهمـشچ  نارازه  شـشوج  وم و  زا  رتکیراب  هتکن  نارازه 

دندوب و نآ  دنمزاین  هنشت و  دندوب  هدنز  رگا  میهاربا  یسوم و  حیسم و  هک  یگدنز  يهحشر  نآ ، وا ، كرابم  ناهد  بآ  هک  دنادیم  یسک 
زج و  تسا . هدرک  اههچ  یلع  ناج  اب  دوب  رتازفاحور  دیـشخب و  ناج  ار  یـسیع  دیمد و  میرم  نابیرگ  رد  سدقلاحور  هک  یـسفن  هحفن و  زا 

یصو و داهن  رد  هک  یتعاجش  ملع و  تمکح ، تبحم ، تمارک ، تغالب ، توالح ، همه  نآ  همشچرس  هک  دنادیم  یسک  هچ  یهلا  ياهناج 
هناخ رد  ارم  هک  یکدوک  رد  تسا  هتفگ  اهراب  دوخ  هچ  دوب ... راهطالا  سدق  روخـشبآ  ضایف و  همـشچ  نآ  زا  داهن  هعیدو  هب  شیوخ  یلو 

مناهد رد  سپـس  دیوجیم و  شکرابم  ناهد  رد  ار  همقل  هک  دـشیم  اسب  تفرگ  هدـهع  هب  هحفص 259 ] ار [  مایتسرپرـس  تفریذپ و  دوخ 
یماـمت رد  هک  سب  نیمه  شتیناـحور  دـنلب  هجرد  تعفر و  وـلع  رد  هک  یـصو ... نآ  هبترم  ییـالاو  تمظع و  زمر  دوـب  نیا  يرآ  . داـهنیم

طقف و درب  رفاو  گرزب و  ياهبیـصن  تسا  رترب  یتشهب  یندروخ  ره  زا  هک  الاو  سب  ضیف  هدئام  نیا  زا  هک  یـسک  اهنت  ربمایپ ، یناگدـنز 
ییاهلاؤس هک  ینیبیم  ییاههنحص  اسب  هچ  ناتساد  نیرد  ابجع  . دندوب نیـسح  نسح و  شرـسپ  ود  شناحیر ، لگ و  هخاش  ود  ومه و  طقف 

يارب یماعط  تفگ  وا  هب  ارچ  ؟ تفگ زاب  یلع  رب  ار  لیئربج  ینایحو  دـیکأت  یهلا و  مایپ  ربمایپ ، راب  لوا  ارچ  . ینکب دوخ  زا  یناوتیم  یپاـیپ 
وا هب  ار  شیوخ  نارگ  فیاظو  زین  ینایحو و  میظع  روما  ارچ  . نیبم هیهت  ریـش  کچوک  یحدـق  دنفـسوگ و  ياپ  کی  زج  نک و  رـضاح  اـم 

نینچ زار  درکیم و  ار  دوخ  لد  درد  وا  هب  هک  تشاد  تهاقف  تیفرظ و  تفایرد ، زا  يدـح  هچ  هلاس  هدزاود  هد  هچب  کی  رگم  تفگیم و 
هیهت ار  اذغ  هک  تفگن  هجیدخ  هب  ارچ  دنکیم »! مباذع  مربن  ار  شنامرف  رگا  تسا  هتفگ  دنوادخ  : » تفگیم زاب  ار  لیقث  بیهم و  ینانخس 

ياهاذـغ دـنکیم ، یهاوگ  خـیرات  هک  نانچ  رگید ، ياـههناخ  نوچ  زین  وا  هناـخ  رد  هراومه  هک  نآ  هن  رگم  و  دوبن ؟ شرـسمه  رگم  دـنک .
نتـشاذگ راب  مه  نآ  ناشدوخ ، هناخ  رد  ییاذغ  ندرک  هیهت  رگم  و  هحفص 260 ] درکیم [ . هیهت  هناخ  يونابدک  ینعی  رـسمه  ار  یلومعم 

يهدئام اسآهزجعم و  ياذغ  نآ  ارچ  سپ  دمآیمنرب ؟ هجیدخ  زا  دوب و  يراوشد  راک  دوبن ) رتشیب  رفن  کی  ياذغ  هک   ) دنفسوگ ياپ  کی 
رفیک و دهاوخیم  هک  هاگنآ  اهگنج  هنحـص  رد  ارچ  میتفگ  هچنانچ  دسرب و  اذغ  نآ  هب  دیاب  زین  وا  تسد  دنک و  تسرد  دـیاب  یلع  ار  انام 

دهدب وا  هب  هزیرگنس  كاخ و  یتشم  دیوگیم  یلع  هب  دنک  اناک  هتفشآ و  ار  ناشلاوحا  انیبان و  ار  ناشنامـشچ  دراب و  ورف  نمـشد  رب  یتمقن 
نمـشد داب و  تشز  ناتیور  مکهوجو » تهاـش   » دـیوگیم دـشاپیم و  مصخ  رگـشل  هرهچ  رب  دـهدیم  شتـسد  هب  ار  كاـخ  یلع  نوچ  و 

هللا و یبن  تسد  هب  دیاب  یهلا  هزجعم  هاگ  ینعی  دراد و  يزمر  زار و  همه  نیا  دنکیم . تمیزه  هب  تشپ  دـنامیم و  هدـنامرد  انیبان  ناوتان و 
زا ربماـیپ  هک  تسا  تقیقح  نیا  رب  گرزب  یلیلد  دـمآ  هک  هچنآ  یماـمت  ناسنیدـب  . دوـش ماـجنا  دـنیادخ  تسد  ود  ره  هک  هللا  یلو  تـسد 
داد خر  زور  نآ  هک  هچنآ  یتسار  هب  تسا ... هدوب  یمیرک  هزجعم  هچ  میظع و  هرهوج  هچ  دوجوم  نیا  یسدق  دوجو  هتسنادیم  زاغآ  نامه 
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ءاـیحا و یـسوم و  ياـصع  هزجعم  زا  ناـهج ، ینید  خـیرات  هنهپ  رد  ياهزجعم  ره  زا  شنتفگ  خـساپ  يرآ  و  دوجوم » نیا  يدوـجو  هزجعم  »
ناگدیزگرب زا  نت  لهچ  گرزب ، یگتفـشآ  یجیگ و  تریح ، نایم  رد  هنوگ  نیدـب  . تسا هدوب  رتمیظع  رترب و  زین  يوسیع  یـشخبزیختسر 

ناکرا رد  هک  ياهلزلز  ناـنوچ  هبقرتمریغ ، فیرـش و  میظع ، سب  ياهثداـح  زور  نآ  دـنتفایرد  دـندرک و  كرت  ار  ربماـیپ  هناـخ  شنادـناخ 
هحفـص نانآ [  یمامت  نایم  رد  هک  یلاـح  رد  هدرک و  غـالبا  ناـنآ  هب  ار  شنید  ربماـیپ  . تسا هتـسویپ  عوقو  هب  دـتفایمورف  عیفر  یناتـسهوک 

ار شیوخ  نییآ  نانمؤمریما  نید و  ماما  نآ ، نیا و  ياورپیب  تشحویب و  وا » ، » دوب هدادن  یلب  خساپ  وا  توعد  هب  زین  نت  کی  یتح  [ 261
دوب و وا  یـصو  تماما »  » نییعت زاغآ  زور  وا ، تلاسر  زاغآ  زور  اهنت  هن  هک  میرگنب  نینچمه  . دوب هدرک  یفرعم  ناگمه  هب  هدرک و  باـختنا 

رما زاب  دـش ، لزان  وا  رب  نآرق  زا  هک  يزارف  نیرخآ  زین  دـعب  لاس  تسیب  هک  دـشیم  زاغآ  نیبرقالا » کتریـشع  رذـنا  و  : » ینآرق هیآ  نیا  اب 
: تفگ وا  هب  دـش و  لزاـن  وا  رب  لـیئربج  زاـب  ربماـیپ  تاـیح  ياـهزور  نیرخآ  رد  ینعی  تشاد . رب  رد  ار  یلع  تیـالو  رب  دـیکأت  تیاـصو و 

نینچ ینامسآ  یحو  ینآرق و  نامرف  نتم  دیامن . یفرعم  مدرم  هب  عمج  ربارب  رد  ار  وا  دنیزگرب و  تیالو  تفالخ ، ترازو ، هب  ار  شایـصو 
زا هک  ار  هچنآ  ربمایپ  يا  .« سانلا نم  کمـصعی  هللا  و  ۀـلاسر . تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  :» دوب

، ياهدناسرن نایاپ  هب  ار  شیوخ  يربمایپ  یهدـن  ماجنا  ار  نآ  رگا  هک  نادـب  ناسرب و  ماجنا  هب  ینآ  غیلبت  ءارجا و  رومأم  تراگدرورپ  يوس 
ماگنه هب  هجحلايذ )  ) هام مهدـجه  زور  رد  هک  دوب  ینامـسآ  نامرف  نیمه  ساسارب  .و  دـنکیم ظفح  نامدرم  رـش  زا  ار  وت  دـنوادخ  انامه 
ناونع هب  ار  وا  تفرگرب و  ار  یلع  تسد  ناناملـسم  زا  نت  رازه  دص  روضح  ربارب  رد  مخریدغ  مان  هب  یناکم  رد  عادولاۀـجح ، زا  تشگزاب 

تنک نمف  مکالوم . انا  يالوم و  هللا  سانلا  اهیا  ای  :» تفگ نینچ  هدومن  یفرعم  ناـنآ  هب  دوخ  یلو  و  ریزو ، ردارب ، یـصو ، نیـشناج ، هفیلخ ،
هبحا و نم  بحا  هلذـخ و  هحفـص 262 ] نم [  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم . یلع  اذـهف  هالوم 

یلو تسرپرس و  نم  هک  سکره  سپ  میامش . یلو  تسرپرس و  نم  تسا و  نم  یلو  تسرپرس و  ادخ  مدرم  يا  [ .» 77 .« ] هضغبا نم  ضغبا 
تبحم یتـسود و  هب  ار  وا  زین  وـت  دریگ  تبحم  یتـسود و  هب  ار  یلع  سک  ره  ایادـخراب  تسوا . یلو  تسرپرـس و  زین  یلع  نـیا  متـسه ، وا 

دراد راوخ  دراذگاو و  ار  وا  سک  ره  امرف ، شیرای  زین  وت  دنک  يرای  ار  وا  سک  ره  راد ، شنمشد  زین  وت  دراد  نمـشد  ار  وا  سکره  ریگب ،
ینمشد و هب  ار  وا  زین  وت  دریگ ، ینمـشد  ضغب و  هب  ار  وا  سک  ره  راد و  شتـسود  دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  راد . شلیلذ  راوخ و  زین  وت 

دزن رگید  نت  اههد  نامثع و  رمع ، رکبوبا ، نانوچ  هباحص  نادنمجرا  نارس و  یمامت  و  درک ... باختنا  ار  یلع  هنوگنیدب  .« نک رفیک  ضغب 
شتیاـصو و  تیـالو ، تفـالخ ، تهج  هب  ار  یلع  تسا  جردـنم  ناینـس  نادـنمجرا  ناروشناد و  بتک  رد  هک  هچنآ  ساـسارب  هدـمآ و  یلع 

نیا رب  نتـشاذگ  هحـص  دییأت و  ياضما  رد  زین  نآرق  زارف  نیرخآ  دیـسر  نایاپ  هب  یلع  باختنا  يارجام  نوچ  و  دنتفگ ... تینهت  کیربت و 
تیمتاخ هب  نییبنلامتاخ  نآرق  ناسنیدـب  تشگن و  لزاـن  نآرق  زا  يزارف  هملک و  هلمج ، چـیه  نآ  زا  سپ  تشگ و  لزاـن  یمظع  باـختنا 

تیضر یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  : تسا نیا  دش  لزان  ربمایپ  رب  هک  ياهیآ  نیرخآ  . تفای همتاخ  ءایـصوالا ، متاخ 
هب ار  مالـسا  مدـناسر و  مامتا  هب  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  امـش  رب  ار  شیوخ  نید  زورما »  » وانید هحفص 263 ] مالسالا [  مکل 

نید یلع ، تماما  تیالو و  هب  نامیایب  نامگیب  ییوگ  هنوگنیدب  . متشگ دونشوخ  نادب  متفریذپ و  امش  رب  دوخ  ياضر  دروم  نید  ناونع 
مکاـح . ددرگ لـماک  داـقتعا  نیا  اـب  هک  دـسریم  یهلا  ياـضر  هبترم  دوـخ و  ماـمت  لاـمک و  هجرد  هب  یتروـص  رد  مالـسا  تسا و  صقاـن 

نینچ شربمایپ  هب  دنوادخ  هدرک : شرازگ  نینچ  جارعم  ثیدح  رد  سابعنبا  تسا : هدروآ  نینچ  ینس  نادنمشناد  نارسفم و  زا  یناکـسح 
سابعنبا تسوت ». ریزو  یلع  نم و  ربمایپ  ییوت  مدرک . باختنا  يرایتسد  ریزو و  يو  يارب  هکنآ  زج  متخیگناینرب  ار  يربمایپ  نم  : » تفگ

دوب كانمیب  دراذگ  نایم  رد  نانآ ) هوبنا  عمج  شیوخ و  تما  یمامت   ) مدرم اب  ار  بلطم  نیا  هک  نیا  زا  دمآ  نامـسآ  زا  ربمایپ  نوچ  دیوگ 
. تشادیم هتفهن  نانچمه  عادولاۀـجح  مهدـجه  زور  ات  ار  یهلا  نامرف  هک  نیا  ات  دـندربیم ... رـسب  تیلهاـج  یهاـبت  نارود  رد  ناـنآ  اریز 

ياهدـش هداد  ناـمرف  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  اربماـیپ  کـیلا )... لزنا  اـم  غلب  لوـسرلا  اـهیا  اـی   ) دـمآ دورف  وا  رب  هیآ  نیا  هک  دوـب  زور  نآ  سپس 
نینچ نانآ  هب  مدرم  ربارب  رد  ربمایپ  دـیوگیم  سابعنبا  هاگنآ  نک )... غیلبت  یمـسر و  نایب  شیوخ ، ترازو  تفالخ و  هب  یلع  باـصتنا  )
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گنت و نم  رب  یگدنز  هک  مهس  تخـس و  نانچ  یمایپ  تخیگنارب . دوب  هداد  روتـسد  هک  یمایپ  ماجنا  افیا و  رب  ارم  دنوادخ  مدرم  يا  : تفگ
هب ارم  دنوادخ  هک  نآ  ات  دـنراد ... هحفـص 264 ] ممهتم [  دننک و  مبیذکت  دـنریذپن ، ار  هلأسم  نآ  مدرم  مدیـسرتیم  اریز  دـش . اسرفتقاط 
هک میروایب  دای  هب  و  [ . 78 . ] مشاب هدرکن  تلاسر  غیلبت  مربن ... ار  شنامرف  رگا  هک  دمآ  هنوگنیا  ینامـسآ  یحو  تفرگ و  باتع  شنزرس و 

تیلهاج تهج  هب  درکیم  باـختنا  ینیـشناج  تیاـصو و  هب  ار  یلع  تفایـض ، سلجم  نآ  رد  راـب ، نیلوا  هک  یماـگنه  شیپ ، لاـس  تسیب 
هلمج نیمه  تسرد  زین ، زور  نآ  تشاد و  تشحو  مایپ  غالبا  زا  شموق  یغامد  کشخ  يدرخیب و  دـسح ، يرظنگنت ، یمهفژک ، برع ،

گنت و تخس و  نم  رب  راک  «: » اعرذ اهب  تقض  ینا  و  : » درب راکب  شرمع ) لاس  نیرخآ  عادولاۀجح و  رد   ) دعب لاس  تسیب  هک  درب  راکب  ار 
يزابناج و يونعم و  تیبرت  شالت و  همه  نآ  زا  سپ  دوب و  هدرکن  رییغت  زیچ  چـیه  لاـس  تسیب  نیا  تدـم  ماـمت  رد  ییوگ  دـش »... راوشد 

میب سلجم  رد  شیوخ ، توعد  نیرتیمـسر  نیلوا و  رد  روآ  رظن  رد  .و  دوب هک  دوب  یلهاج  هویـش  ناـمه  رب  برع  هعماـج  تیرثکا  داـهج ،
رد زین  درک و  حرطم  ار  یلع » تفالخ  تیالو و  رما  ، » تیاده تلاسر و  توعد  دـیحوت ، غالبا  زا  سپ  نادـنواشیوخ ، هحفص 265 ] نداد [ 

تیاده هب  کسمت  تلاسر و  رما  رب  يراشفاپ  دیحوت و  غالبا  زا  سپ  زین  مخریدغ  رد  شیوخ  رمع  یمـسر  توعد  یمومع و  غالبا  نیرخآ 
هزادنا هب  ماجرف » ات  زاغآ  زا   » شاهلاس دنچ  تسیب و  تلاسر  تدم  نیا  یمامت  رد  تفگ و  نخس  یلع » تفالخ  تیالو و  رما   » زا زاب  نآرق ،

، تعاجـش تیاهن  رد  شیپ  لاس  تسیب  هک  ار  مالک  ناـمه  درکن و  یطخت  دوخ  یناـیحو  نییآ  نید و  ساـسا  نیتسار و  لوصا  زا  ماـگ  مین 
نیمه زج  توبن  يانعم  هک  روآ  دای  هب  و  ... درک رارکت  تناما  قدـص و  تعاجـش ، تیاهن  رد  ار  نامه  زین  زورما  دوب  هتفگ  تماما  قدـص و 

عیاش عماوج  رد  هک  نانچ  زورما -  هک  هچنآ  و  تسین . چـیه  ادرف  زورما و  زورید و  قدـص  انعم و  ظـفل و  دـیحوت  رادرک و  راـتفگ و  تاـبث 
هن تسین . یهاـبت  يزادرپيزاـب و  و  تسایـس »  » زج یهدیم  شرییغت  اـهسوه  اوه و  تحلـصم و  ساـسارب  ادرف  یهدیم و  هدـعو  تسا - 

. یهلا يزاسمدرم  و  تلاسر » »

هاحابص ای 

دوب و هدوشگ  ار  اههرجنپ  هدزباوخ  رهش  دمدب . ات  تفریم  دیشروخ  دوب ، هتشذگن  ینانچ  نآ  تفایـض  نآ  زا  نادنچ  هک  يزور  مدهدیپس 
، قرـش باترید  هروک  زا  دوب . هتـسشن  یلگ  رهـش  هدرک  سامآ  ياهکلپ  رب  ياهزایمخ  . دـنتخورفایم كوت  کت و  ینغور  ياهغارچ  زونه 

رـس هب  زونه  مدرم  ... رتسب یگدولآ  رامخ  باوخ و  سوه  حبـص ... توخر  هحفص 266 ] ددرگ [ ... نیرز  ات  تفریم  نیمیس  یحبـص  هگر 
زا یـضعب  رد  اجنآ  اجنیا و  . دـندادیم خـساپ  مه  ياهاون  هب  دـندناوخیم و  اهسورخ  كوت  کت و  زونه  دـندوب ... هتفرن  دوخ  ياـهراک 

، دوب شنادنفسوگ  ندیشود  لوغشم  یکی  دندوب . دوخ  ياهراک  لوغشم  هتـساوخرب و  یـضعب  تشاچ ، زا  شیپ  نازیخرحـس ، هناخ  اههناخ ،
نآ دـیدیم و  تشاـچ  كرادـت  يرگید  نآ  درکیم . بترم  دربیم  رازاـب  هب  دـیاب  زورما  هک  ار  ییاـههچراپ  صوـصخب  ـالاک و  کـی  نآ 

شوخ میـسن  شزو  دوب . هداتفاورف  نرزب  يوک و  رب  دادـماب  ریذـپلد  شمارآ  دـعب  یتعاـس  دوب . ارحـص  هب  شاهلگ  نداتـسرف  هداـمآ  يرگید 
يادـص و  يزورهب . زور  ياـبرلد  هوـلج  شیاـسآ . يداـش و  ییانـشور  حبـص  . راـب شمارآ  دوـسرپ و  نـشور ، يزور  زاـغآ  یهاـگحبص و 
ياهلان هاگان  . دوب هداتفا  يرادـیب  ریذـپلد  شبنج  هب  ابیرقت  رهـش  . دنتـشذگیم کیرات  تولخ و  ياـههچوک  رد  كوت  کـت و  هک  ییاهمدـق 

. تشادن ار  دادیب  شاخرپ و  گنز  دایرف و  ریفـص  هجو  چـیه  هب  اما  تسنامیم . دایرف  هب  هک  ياهلان  دوهعمان ؛ رظتنمان و  ياهلان  دـش ؛ هدـینش 
زاب دـندوب ، دوخ  ياههشیدـنا  ماهوا و  راک و  يایند  لوغـشم  دـندرکیم و  راک  اـهرابنا  اـهلغآ و  اـههناخ و  رد  هک  ناـنآ  اـجنآ ، اـجنیا و 

شوماـخ یبـش  لد  رد  دـعر  شرغ  ردـنت و  یناـهگان  يادـص  هـب  دوـب و  بـیجع  يداـیرف  نـیا ، دنتـشگزاب . ادـص  بناـج  هـب  دنداتــسیا و 
الاب هاچ  همین  ات  ار  يولد  هک  ار  شبآ  باـنط  راـیتخایب  کـی  نآ  ... دـندنامورف راـک  زا  هدزتریح  ییاهتـسد  اـجنآ ، اـجنیا و  . تسناـمیم

هک ینز  رگید  ياهناخ  زا  تشادنرب و  هحفص 267 ] دنک [ ، ساتسد  تساوخیم  هک  ار  یمدنگ  هسیک  يرگید  نآ  داهنورف و  دوب ، هدیـشک 
باوخ و گنم  زین  ییاههلک  . داتـسیا زاب  هار  همین  دـیودیم -  شاهدـمآ  اـیند  هب  ون  رتش  هرک  هلـصیف -  لاـبند  هب  ماـمت  يداـش  اـب  قوش و  هب 
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وـس کی  هب  یناتک  یفنک و  ياههدرپ  دیـشک و  كرـس  نوریب  هب  اههرجنپ  هرانک  زا  توخر  هب  نیـشود ، يراسگیم  زا  هدرک  فپ  ینامـشچ 
زا یسک  . دشیم هدینـش  مامت  حوضو  هب  تشاد  ار  يرادشه  هزوجرا  هسامح و  شاخرپ  ییوگ  هک  دایرف  گناب و  نآ  هلان ، نآ  کنیا  تفر .

هیاسمه . دـنزیم دایرف  [ 79  ] افـص هوک  زا  یـسک  ییوـگ  تسا . یبـیجع  يادـص  يونـشیم ؟ تفگ -: نینچ  دوـخ  هیاـسمه  هب  ناـگیاسمه 
یسک سپس  .و  دناوخیم افص  هلق  يوس  زا  تسه  هک  ره  يرآ ، تفگ -: درک و  شـشوگ  لیاح  ار  شتـسد  درک . بوص  نادب  ار  شاهرهچ 

:- تفگ نینچ  رتوس  نآ  هناخ  هس  ود  زا  دـیآ ، قیاف  دوخ  ینورد  بوشآ  جوم  رب  دیـشوکیم  هک  یلاـح  رد  ناـسرت ، هدزمیب و  ییادـص  اـب 
رد رهـش  تسا . يدب  ریخ  تسا . رادشه  يادص  نیا  دوزفا -: يرگید  و  ... هداتفا یقافتا  هدـش ، يربخ  امتح  دـناوخیم . افـص  يوس  زا  یعاد 

رطخ هداد و  خر  يربخ  هچ  رهش  رد  هحفص 268 ] دیوگیم و [  هچ  تسیک ، یعاد  دنتسنادیمن  ینشور  هب  زونه  همه  نیا  اب  اما  . تسا رطخ 
هنماد رد  تسا  یهوک  افص ، هوک  . دندوب بوص  نآ  نارگن  هدنادرگرب و  افـص  يوس  هب  ار  رـس  رهـش  یمامت  کنیا  تسا . عون  هچ  زا  موتحم 
شوج بنجیب و  شوماـخ و  رهـش  هک  بش  لد  رد  زین  ناهاگحبـص و  تسا . هتفرگ  دوخ  ياـپ  رد  ياهراـنم  نوچمه  ار  رهـش  هک  سیبقوبا 
يادـص کنیا  . دنونـشیم ار  نآ  ناگمه  دـچیپیم و  هدونغ ، قیمع  ياهرد  رتسب  رد  هک  رهـش  رد  ادـص  دـشکرب  گناب  نآ  زا  هک  ره  تسا ،

زیگناتفگـش ویرغ  . دندینـشیم ار  نآ  همه  دیـسریم و  شوگ  هب  مامت  حوضو  هب  دیـشکیمرب ، دایرف  هلق  نآ  يهراـنم  يـالاب  رب  هک  يدرم 
لباقم تسار  هک  ناقعیعق  هوک  رهـش ، يوس  نآ  یگنـس  ياههراوید  رب  دـیچیپیم و  كانـسرت  شوماخ و  ياضف  رد  يردـنت  نوچمه  درم ،

نیا اتفگـش ! ...! هاحابـص ای  هاحابـص !... ای  هاحابـص !... ای  تشادیمرب -: دایرف  نینچ  نیا  درم  تفاتیم . زاب  درکیم و  كاوژپ  دوب ، سیبقوبا 
نوچمه نارب ، درس و  یـشزگ  دیدرونرد و  ار  اهنیبج  مامت  یگنژآ  هاگان  دوب . كاندرد  سب  كانمهـس و  ییانعم  دجاو  كانتـشهد ، هملک 

هلمح رطخ و  يانعم  و  دوب ، تباـهمرپ  نارگ و  ياهملک  نیا  يرآ  . دـیردورف دینـش ، ار  داـیرف  نآ  هک  سکره  نوردـنا  زیت  يرجنخ  ندـیلخ 
هاحابـص دوب . هتفرگ  دوخ  تراسا  هجنپ  تراغ و  هقلح  رد  ار  رهـش  هاگان  هدرک و  هلمح  نمـشد  کشیب  تشاد . رب  رد  ار  نمـشد  یناهگان 

، دریگورف ار  يرهش  راتشک ، گرم و  نوخیبش  لواطت و  هاپس  نوچ  هک  ياهملک  تشاد . دوخ  رد  ار  يرابدرد  یناعم  نانچ  هک  دوب  ياهملک 
خیب هـک  يرطخ  زا  ار  ناـگتفخ  دـنز و  داـیرف  ار  نآ  دـنلب  گـناب  هـب  دـیاب  دراد ، هحفـص 269 ] ار [  شمدرم  تاـجن  هشیدـنا  هـک  سکره 

هک تسا  یلیقث  هملک  تسا . يرایـشوه  ریذـحت و  هملک  تسا . ییاهر  زیرگ و  هثاغتـسا و  هملک  نیا  . دـنادرگ هاگآ  هدرک  نیمک  ناشـشوگ 
هاگنآ ییانشور ، يرتسکاخ  مدهدیپس  رد  حبص ، زا  سپ  بلغا  هک  تسا  نیا  رب  مسر  ار  برع  نانزهار  اریز  دنکیم ؛ شابهدامآ  هب  توعد 

گرزب و ياـهتراغ  هب  تسد  دـننکیم ، باـختنا  نـشور  بوـخ و  ار  دوـخ  ياهفدـه  ریـشمش  نانـس و  ریت و  دـنیبیم و  بوـخ  مـشچ  هـک 
رـسب باوـخ  تلفغ و  هدرپ  رد  نانیـشنحبص و  يا  هک  تسا  نآ  ياـنعم  هب  هملک  . دـنربیم كانتـشحو  گرتـس و  ياهراتـشک  كاـنمهس و 

. داد دهاوخ  ماجنا  دیرادن  شوخ  ار  هچنآ  هدرب و  هلمح  نمـشد  بیرقنع  اریز  دینکب ! يراک  دوخ  عافد  هب  دـیزیخرب و  دـیزیخرب ! ناگدـنرب 
نونکا مه  ادنوادخ ، تسا . هدش  هدید  نآ  لالطا  اههزاورد و  سپ  رد  رهـش و  نوریب  نمـشد  دـنکیم . دـیدهت  ار  رهـش  نارگ  يرطخ  سپ 

شیپ رد  ناگدـنام  لفاغ  ناگدـش و  تراغ  يارب  موش  ینایاپ  دریگارف ، ار  ياهرد  ناـگدزباوخ  دزیرورف و  ياهنماد  زا  هک  یلیـس  ناـنوچ 
دندز و نوریب  اههناخ  زا  همیسارس  مدرم  هاگان  ...! هاحابص ای  هاحابص !... ای  دشیم -: هدینش  زونه  ریذپانیـشوماخ  يادص  نآ  کنیا  !و  تسا

زیگنابعر نیگمهس و  یبش  لد  رد  هدزهقعاص  یتشم  نوچمه  دندیودیم ؛ جیگ  كانمیب و  هدزتشحو و  دنتفرگ . ندیود  افـص  يوس  هب 
يور تسد  دیشیدنا . ياهراچ  درک و  يراک  دیاب  دنداهن . ور  رطخ  نوناک  هثداح و  همـشچرس  يوس  هب  دنزیرگیم ، ییوس  هب  رایتخایب  هک 
ناوج ریپ و  كدوک و  دـندیودیم . نانز  دـندیودیم . نادرم  دوبن . یفاک  ندرپس  هحفـص 270 ] شوگ [  ادـص  نآ  هب  طقف  نداهن و  تسد 

ار اهرطخ  هنوگ  نآ  هزم  دنتـشاد و  ار  اهمدهدـیپس  ياهتراغ  نانچ  هبرجت  نیا  زا  شیپ  اریز  دـندیودیم ؛ ناردام  یپ  رد  اههچب  دـندیودیم .
، يرآ . دنتشاد اههرطاخ  اههظفاح و  رد  هدنام ، اج  رب  رتسکاخ  نوخ و  فوخ و  سپ  زا  هک  ار  ياهتفرگ  شتآ  رهش  ریوصت  دندوب و  هدیـشچ 

نآ ندرک  شوماخ  يارب  مدرم  دتفا و  شتآ  يرهـش  هلغ  رابنا  رد  ییوگ  دوب ، هتفهن  اجنآ  فوخ  تشحو و  نوناک  همه  دوب . يربخ  اجنآ 
ییاههرهچ اب  دوب ، ناشـشوپ  نت  يرازا  هطوف و  اهنت  هک  نایرع  ياهندـب  اب  و  هنهرباپ ، نادرم ، دـندوب . ناود  افـص  يوس  هب  ناگمه  دنباتـشب 
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نمی ربعم  رب  وس  کی  زا  هک  اج  نآ  ات  ار  نآ  رتوس  نآ  افص و  هنماد  رب  دندیسر و  اج  نادب  یتقو  اما  دندیودیم . وس  نادب  مژد ، هدزلوه و 
هزینرـس و قرب  زا  یناشن  چـیه  دـندید ، تسویپیم ، همدـنخ  هوک  هنماد  رب  رگید  يوس  نآ  زا  ینم و  ربعم  رب  رگید  ییوس  زا  دوب و  فرـشم 
! اتفگش . دوب هدرکن  هلمح  رهش  رب  یسک  هن . . دشیمن هدید  نت  کی  یتح  نمشد ، يراید  هوک  هنماد  رب  دروخیمن و  مشچ  هب  نمشد  ریشمش 
« وا  » یعاد دنتـسیرگن و  و  دوب ، هتفگن  غورد  دوخ  رمع  همه  رد  زگره  هک  دوب  یـسک  یعاد  اریز  بیجع . ياهنحـص  و  دوب ، یبیرغ  ربخ  نیا 

اجنآ اجنیا و  هوک ، ياـههنماد  رد  کـنیا  تسیرگنیم . مدرم  هب  دوب و  هداتـسیا  افـص  رب  دوخ  داـیرف  هلق  رب  ـالاب ، نآ  هک  دوب  دـمحم  دوب .
هدنکارپ هقلح  اجنآ  اجنیا و  و  تسیرگنیم . ار  مدرم  هداتـسیا و  مارآ  وا  و  دوب . هدـمآ  مهارف  ناباتـش  هدزتشحو و  همیـسارس و  یتیعمج 

... هبیاـطم لزه و  درم  هن  وا  و  دوبن . یخوـش  داـیرف ، نیا  يرآ ، هحفص 271 ] وا [ . كدنا  سب  رامـشتشگنا و  نارای  و  رامـشیب ، نانمـشد 
واـکجنک مدرم  هقلح  هقلح  تسـشن . ورف  وا  ندـید  اـب  تفوـک و  ورف  تـیعمج  . دوـب هدروآ  راـبلوه  یماـیپ  تـشاد و  يربـخ  کـشیب  سپ 

هبقارم و هچراپکی  رهـش ، . دندرکیم شهاگن  هدزتریح  هریخ و  ینامـشچ  تشحو و  باهتلا و  اب  مدرم ، یمامت  مدرم ، دنتفریم . رتکیدزن 
يا ناگدزحبص ! يا  هاحابـص !... ای  هاحابـص !... ای  تشادرب -: دایرف  همیـسارس  هتـشگرس و  عمج  ربارب  رد  هرابود  وا  .و  دوب راظتنا  تشحو و 

زا دیلان و  هیوم  هب  اجنآ  اجنیا و  یـسک  تساخیمنرب . سک  چیه  زا  ییادص  چیه  کنیا  ! ناگدنوش تراغ  يا  ناگدـنرب ! رـسب  تلفغ  رد 
هب مامت  تشحو  هب  ار  شکدوک  دیـشک و  غیج  تسدرود  رد  ینز  . دـنداد رـس  هیرگ  كاندرد  هملک  نیا  تشحو  زا  یناسک  اجنآ  اجنیا و 

! بعک دـبعینب  يا  داد -: رارق  بطاخم  هنوگ  نیا  ار  نانآ  دوب ، هتـشارفارب  مدرم  بناج  هب  ار  شیاهتـسد  هک  نانچمه  وا  اـما  دنابـسچ . هنیس 
يا میتینب ! يا  هرهزینب ! يا  فانم ! دبع  ینب  يا  دـیهد ! تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  هرمینب ! يا  دـیهد ! تاجن  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ 

نازوس شتآ  زا  ار  دوخ  برع ! مدرم  يا  دیهد  تاجن  شتآ  زا  ار  دوخ  مشاهینب ! يا  بلطملادبع ! نادـنزرف  يا  دـساینب ! يا  موزخمینب !
، نیا زا  شیپ  تفاـییم . تیعقاو  هبنج  مدهدـیپس  نیا  رد  تسویپیم و  تقیقح  هب  دوب  عیاـش  مدرم  ناـیم  رد  هچنآ  اتفگـش ! ...! دـیهد تاـجن 
. تسا هدش  ثوعبم  يربمایپ  هب  وا  هک  دـشیم  همزمز  نینچ  هاوفا  رد  هدینـش و  وا  هرابرد  ییاهزیچ  هحفـص 272 ] نآ [  نیا و  زا  مدرم  بلغا 

نیا ار  ناگمه  هدرک  ماع  ار  شتوعد  ناهگان  زورما  اما  و  دوب . هدرک  توعد  دوخ  نید  هب  ناهن  رد  ار  مدرم  طقف  مامت  لاـس  هس  دودـح  اـما 
رد سپـس  درک و  توکـس  رگید  ياهحمل  وا  هاگنآ  . دوب هدرک  زاـغآ  زین  یتاـملک  هچ  اـب  هنوگچ و  و  دادیم . زیهرپ  هدرک و  ریذـحت  نینچ 

نیا تشپ  رد  نمـشد  کنیا  مه  هک  مهد  ناترادـشه  رگا  برع ! تما  يا  مدرم ! يا  داد -: همادا  نینچ  تسیرگن و  ناشهنوگژاب  ياههرهچ 
مژد هدیـسرت و  ياههرهچ  هب  خـساپ  راـظتنا  رد  درک و  توکـس  ؟ دـیرادیم رواـب  ار  منخـس  اـیآ  تسا ، ناتمادـهنا  تراـغ و  نیمک  رد  هوک 

هدروخ سرت  ییاهادص  كوت  کت و  اجنآ  اجنیا و  زا  . دیزگورف ار  هدرک  فپ  هتـسخ و  ياههرهچ  تریح  تشحو و  زا  یجوم  . تسیرگن
زا کنیا  قلخ  يادص  مامت  ییوگ  دـش و  یناگمه  ریگمه و  دـش . گنهامه  هچراپکی و  دـش . مهرد  اهادـص  هاگنآ  تساخرب . دـییأت  هب 

نیما و وت  ینماد -. كاـپ  رادرک و  تسار  وت  ياهتفگن -. غورد  وت  زگره  اریز  مینکیم ؛ رواـب  دـندز -: داـیرف  همه  دـمآیم . رب  قـلح  کـی 
باذع زا  نم  هک  دیرگنب  مدرم ! يا  سپ ، دیلان -: هودنا  هب  اهخـساپ  نیا  ربارب  رد  وا  و  ياهتفگن . بذـک  هب  ياهملک  نونکات  یمدرم . قداص 

، تسین وا  زج  هحفـص 273 ] ییادخ [  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  مدرم ! يا  ناه ، مهدیم ! ناترادشه  دـیراد ، شیپ  رد  هک  یهلا  كانفوخ 
، دینک یکین  رگا  قح . گرم  تسا و  قح  زیختسر  زور  دیشاب ! شوه  هب  ماهتشگ . ثوعبم  امش  رب  مهللا و  لوسر  نم  متـسه . ادخ  ربمایپ  نم 

نم لثم  انامه  مدرم ! يا  دش -. هریخ  نارگن  ياههرهچ  هب  دش و  شوماخ  رگید  راب  هاگنآ  . دینیب ازج  يدب  دینک ، يدـب  رگا  دـیبای و  شاداپ 
رود ياهطقن  زا  ار  نمشد  تسا . هتشگ  گنهاشیپ  دوخ  موق  تاجن  يارب  هک  تسا  یهاگآ  نابهدید  هاپس و  رادهیالط  نانوچ  امش ، نایم  رد 

رد نمشد  دیشاب ! شوه  هب  ناه ، دنکیم . رطخ  نالعا  دشکیمرب و  هاحابص » ای   » دایرف هتشگزاب و  دوخ  مدرم  يوس  هب  باتـش  هب  دنیبیم و 
يا شیرق ! هورگ  يا  مدرم ! يا  الا  درک . مناوتن  يراک  ناتیارب  ادخ  هاگشیپ  رد  نم  هک  دینادب  دیزیخرب و  دوخ  تاجن  هب  دوخ  تسامش ! یپ 
امش رب  مجع  دیوش و  هاشداپ  برع  رب  ات  دیریذپب  ار  منخس  مناوخیم . یتسرپ  تب  كرش و  كرت  دیحوت و  تداهش  هب  ار  امـش  برع ! تما 

هاـگنآ . دـنام ناـششنکاو  خـساپ و  راـظتنا  رد  درک و  ثکم  رگید  ياهحمل  . دیـشاب سودرف  ياهنیمزرـس  ناـهاشداپ  دوـخ  دـنهن و  ندرگ 
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تکاله و هب  ار  امـش  مدرم  یمامت  رگا  میوگیمن ؛ غورد  امـش  هب  نم  دـنیوگب ، غورد  ملاع  لها  یماـمت  رگا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دوزفا -:
خزود تسا و  هنادواج  تشهب  قح ، خزود  تسا و  قح  تشهب  هک  دـینادب  مدرم ! يا  ناه  منکن . ار  راـک  نیا  نم  دـنزادنا ، فـالخ  اـطخ و 

موق ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  نم  هک  هچنآ  زا  رتهب  سک  چـیه  ملاع  یمامت  رد  هک  دـینادب  تسا . هناقحم  عقاو و  هانگ  رفیک  هنادواـج و 
هحفـص رب [  رتزیزع  رتگرزب و  يزیچ  دـنوادخ  زا  نم  هک  دـیهد  تاـجن  شتآ  زا  ار  دوخ  مدرم ! يا  ناـه ، تسا . هدرواـین  ماهدروآ ، دوخ 

نیا هک  ادخ  ربمایپ  منم  تسامش . زیمآكرش  ياههشیدنا  لامعا و  دیاقع و  امش  نمـشد  هک  دینادب  مهاوخیمن . مسانـشیمن و  امـش  [ 274
سب لمع  يوزارت  رد  لهس و  نابز  رب  هک  هملک  ود  مناوخیم . رگشیاشخب  لهس و  ینامسآ  هملک  ود  هب  ار  امـش  مهدیم و  امـش  هب  ار  ربخ 

اههرهچ هب  دـیزگ و  توکـس  سپ  . دـیوش راگتـسر  ات  دـییوگب  دـیبای . تاجن  ات  هللا » الا  الا  ال   » دـییوگب تسا ؛ رابنارگ  دـنمجرا و  نیگنس و 
یلاح رد  نیشود ، ياهایؤر  هتفشآ  جیگ و  دوب  هدماین  نوریب  دوخ  نیمیس  نیرز و  ياهباوخ  هلیپ  زا  زونه  هک  بهلوبا  مد ، نیا  رد  . تسیرگن
نیمه يارب  دـمحم ! يا  يرگدوبان  [ 80 ! ] کلابت دیـشکرب -: دایرف  دزیم ، جوم  شاهرهچ  رب  نوخ  مشخ  زا  دوخ  یگـشیمه  تداـع  هب  هک 

هک نآ  كانمیب  ناکرـشم ، زا  یناسک  اجنآ  اجنیا و  . تفگ كرت  ار  عمج  شاخرپ  مشخ و  هب  دوخ  و  !؟ يدرک نامیادـص  هدوهیب  ياهفرح 
هدزبوشآ عمج  تاملک و  راشف  تدش  هنحص و  بیارغ  اما  دننزب . وا  رب  ات  دنتشاد  هدامآ  تسد  رد  ار  ییاهگنس  تفگ ، دهاوخ  هچ  دمحم 

گنر ییاههرهچ  مدرم  دـنهد . زورب  دوخ  زا  دنتـسناوتن  يرابتنوشخ  شنکاو  چـیه  هک  ناـشتفرگ  دوخ  ریثأـت  هربمچ  رد  ناـنچ  ناـبطاخم 
گنژآ اهنآ  رب  تراغ  تشحو  سرت و  حبـص  شوارت  هک  ییاههرهچ  دنتـشاد . ار  اهروگ  زا  ناگدننکزیختـسر  نوچمه  نوخیب و  هدیرپ و 

هحفص دنتسشن [ . بقع  کیاکی  دنتخادناورف و  ار  اهگنس  نانآ  نازرل ، اهتـسد  هدزمیب و  اهمـشچ  دوبک ، اهبل  دوب . هداد  مغ  شارخ  هودنا و 
هدـنکارپ وا  تفگـش  توـعد  زور  نیلوا  ربارب  رد  جـیردت  هب  هتـسهآ و  هتـسهآ  هدزتشحو  هدروـخسرت و  تـیعمج  هنوـگ  نیدـب  و  [ 275

. دنتشگ

نانمشد بلاطوبا و 

تـسا يدرم  نوچمه  نافلاخم  ناکرـشم و  نایم  رد  وا  لثم  دنامیمنزاب . هدرک  زاغآ  هک  یتوعد  زا  دـمحم  هک  دـندید  شیرق  گرزب  هلیبق 
رد ممـصم  ریگیپ و  نانچمه  درذگیم  هک  هچنآ  هب  هجوتیب  دشاپیم و  رذب  دعاسم  ینیمزرـس  رد  نانمـشد  بقارم  هاگن  رظن و  تحت  هک 

ار شیوخ  لوصحم  وا  دیلاب و  دنهاوخ  هدیمد  ياههناوج  داصح ، ناتـسبات  شیور و  مدهدیپس  رد  ادرف  تسا . شیوخ  هدـنلاب  لصاح  راظتنا 
میقع يارب  و  دـندوبیم . ياهشیدـنا  رد  دـندرکیم و  يراک  نونکا  مه  زا  هعقاو  زور  نآ  يریگشیپ  يارب  دـیاب  نانآ  اما  . تفرگ دـهاوخرب 
رارق جامآ  ار  رگزرب  دوخ  دـیاب  دـننک  لامدـگل  ار  شیاههناد  رذـب و  دـنزادرپب و  وا  لئاسم  تایعرف  هب  هک  نآ  ياـج  هب  يو  شـالت  نداـهن 

دیدهت و هب  هجوتیب  تفاتـشیم و  شیپ  یئطب  مارآ و  وا  هچ  تشادن ... ياهدـیاف  زین  يرگتحیـصن  دـمحم و  اب  نتفگ  نخـس  اما  دـنهد ...
درگ دوخ  يارب  راجوب  نیا  رد  ار  اهنیرتهب  دیـشکیم و  دوخ  لابرغ  هب  تابن  ياههناد  نوچمه  ار  اهلد  درکیم و  ار  دوخ  راـک  اـهفیوخت 

غارـس هب  دندناکـشخیم . اج  نامه  ار  تانق  رهظم  دنتـسبیم و  همـشچرس  زا  ار  بآ  دـندرکیم و  يراک  باتـش  هب  دـیاب  يرآ  دروآیم ...
اریز دندمآ ... دندرکیم  ار  شلاوحا  تیاعر  دـندربیم و  باسح  وا  زا  یلیالد  هب  زین  ناشیمامت  دوب و  وا  یماح  نیرتگرزب  هک  بلاطوبا 

نیدب دـمآیم . باسح  هب  رهـش  هرهچ  نیرتفیرـش  دوب و  سدـق  هناخ  نابهگن  هبعک و  رادهدرپ  دوخ ، موق  سیئر  هحفـص 276 ] درم [ ، نیا 
هک یفارشا  تاداس و  موق ، هدیزگرب  ياههرهچ  ناشنایم  رد  رطخ ... میب و  عیاقو  ناریفس  نیگمـشخ و  ینادرم  دندرک ... وا  رب  ینمجنا  هنوگ 
نب لهجوبا  هریغم ، نب  دیلو  بلطم ، نب  دوسا  ماشهنبا ، يرتخبلاوبا ، هعیبر ، نب  ۀبیـش  هعیبر ، نب  ۀبتع  دندوب ، هدمآ  ناغف  هب  دوجوم  عضو  زا 

ناشمادـک ره  مشخ  هلعـش  یهاوخنیک و  رارـش  دـنرتریذپانیتشآ ... رتیـشتآ و  همه  زا  جاجح  نارـسپ  هبنم  هیبن و  لئاو ، نب  مصاع  ماشه ،
ییوگ هک  نانچنآ  مه  اب  همه  دـنتخادرپ ... باعرا  دـیدهت و  هب  دـندرک و  زاغآ  نخـس  اغوغ  مشخ و  اب  دوب . یفاک  ینادـناخ  نتخوس  يارب 

يا دنتفگ : دوب . زین  بلاطوبا  هجوتم  ناشنانخـس  دنت  نیگآرهز و  شین  عقاو  رد  دنداد . رـس  اوکـش  الالع و  دننکیم ، سراپ  هدـنرد  ياهلگ 
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وت و ام و  نید  رب  دیوگیم . ازسان  دنراد  نامیا  اهنآ  هب  هک  یمدرم  نیا  شیپ  مومع و  راظنا  رد  ار  ام  ناتب  نایادخ و  وت ، هدازردارب  بلاطوبا 
ود زا  کنیا  درامشیم ... لقع  صقان  دراگنایم و  هیفـس  ینامدرم  میناتب  رگید  تانم و  يزع ، ناگدنب  هک  ار  ام  دریگیم و  بیع  ام  ناردپ 

دوخ تسا و  نآ  هتـسیاش  هک  میهد  نآ  شیازـس  مینک و  نآ  وا  اب  هک  هدـب  لیوحت  ام  هب  ار  وا  ای  تسا ... هدـنامن  شیب  وت  يارب  ياهراچ  هار 
دیاـب موق  کـی  یعمج  راـتفر  كاردا  يارب  . رادزاـب راـجنهان  رادرک  راـتفر و  نیا  زا  ار  وا  راذـگب و  شیپ  اـپ  دوخ -  وت  اـی -  میهاوـخیم و 

زا یکی  دومن . یـسررب  موق  نامه  یتنـس  گنهرف  نتم  رد  ار  نانآ  راتفر  هشیدـنا و  ياهباتزاب  یعامتجا و  ياهقاثیم  تاداقتعا ، ياـههیاپ 
نامیپ هحفص 277 ] مه [  يانعم  هب  فیلح ، تسوا . یلیابق  ینامیپمه  دنگوس و  هلأسم  يودب  برع  یگدنز  هدننک  نییعت  طوطخ  نیرتمهم 
يدارفا یمامت  و  دراد . تیمها  هلیبق  کی  هزادنا  هب  تسا و  یلیماف  حور  یعمج و  يانعم  کی  دـجاو  هکلب  درف ، کی  هن  عقاو  رد  هلیبق ، کی 

مـشچ رد  نت ، کی  دـنیآیم ... باسح  هب  گرزب  هلیبق  نامه  مکح  رد  دـناهلیبق  کی  گرزب و  يهریـشع  کی  نادـناخ و  کی  هتـسباو  هک 
جوم رـس  رب  درف ، ندرب  ناـیم  زا  ... تسا نآ  نانیـشنرس  همه  هب  ضرعت  عقاو  رد  یتشک  کـی  هب  ضرعت  تسا . یتـشک  یکی  نوچمه  ناـنآ ،

ار نآ  ياج  ره  دنک . خاروس  ار  يایتشک  ياهشوگ  ای  ییاج و  زا  دهاوخب ، یـسک  هک  دنامیم  نیا  هب  هلیبق  یگتـسبمه  يایرد  ینامیپمه و 
هلیبـق و نادـناخ و  رد  درف  کـی  هچ  ياهتخادـنا ... رطخ  هب  ار  نآ  نانیـشنرس  همه  ياهتـسکش و  ار  یتـشک  همه  عـقاو  رد  ینک  خاروـس  هک 
هب هلیبق  ره  تمرح  دناهتـسباو و  دوخ  ریاشع  لیابق و  هب  دارفا  درف و  هب  هلیبق  دـنزاسیم ... دارفا  نامه  ار  لـیابق  و  دربیم ، رـسب  دوخ  هریـشع 

یعمج یگدنز  نیرد  تخادرپ ... درف  ماوق  ظفح و  هب  دیاب  لوا  موق ، ماوق  ظفح و  يارب  ور  نیا  زا  دراد . لماک  یگتـسباو  نآ  دارفا  تمرح 
ار عمج  تلاصا  يانعم  هعماج  هریـشع و  نادـناخ و  هب  هک  تسا  درف  تلاصا  ماوق و  ماود  دناهتـسباو  رگیدـکی  تیامح  هب  همه  هک  یلیابق  و 

باسح هب  وا  نادـناخ  هریـشع و  یمامت  سومان  لام و  ناج و  هب  ضرعت  عقاو  رد  درف  سوماـن  لاـم و  ناـج و  هب  ضرعت  هجیتن  رد  دـهدیم .
هید و تخادرپ  هب  مزلم  هلیبق  دنکیم ، تیانج  ياهلیبق  زا  یسک  یتقو  زین  نانآ  هحنج  ییازج و  لئاسم  فرع و  نوناق  رد  ور  نیا  زا  دیآیم .

لمع هب  یـصاصق  دننزب و  یمخز  لتاق  هلیبق  دارفا  زا  سک  ره  رب  دـنزاتب و  لوتقم  يهداوناخ  نانامیپمه  ناگتـسباو و  رگا  تسوا و  تمارغ 
رد دـشاب -  لتاق  هلیبق  زا  یـصخش  طـقف  هدـش  هحفـص 278 ] صاـصق [  درف  و  دـننکن -  صاـصق  ناـیم  نیرد  ار  لـتاق  رگا  یتح  دـنروآ - 
زا ینامیپمه  رطخ  هلأسم  نیا  ناشیلهاج ، ياهتنـس  هاگدـید  رد  يرآ  . تسا هدیـسر  رادقح  هب  قح  هتـشگ و  ماجنا  لدـع  مکح  ناشرظن 

قحان هب  ار  يدرف  تساخیمرب و  متـس  هب  ياهلیبق  زا  یـسک  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دوب . هدننک  نییعت  لئاسم  قیثاوم و  نیرتدیدش  نیرتدیکا و 
... دنتـساخیم زاب  ملاظ  هلیبق  نارـس  زا  ار  اهبنوخ  دندمآیم و  دیاب  هک  دوب  نیا  رب  مسر  ناشیئازج  هحنج و  نوناق  رد  تشکیم  ياهلیبق  زا 
نآ عقاو  رد  تسا و  هریـشع  هلیبق و  کی  دارفا  یمامت  رازآ  راتـشک و  هباـثم  هب  درف ، رازآ  نتـشک و  دنتـشادن ... ار  دارفا  هب  ضرعت  قح  دوخ 

دحتم دمحم  هیلع  هک  نانآ  يارب  کنیا  . تسا هداد  گنج  نالعا  نادناخ  هریـشع و  نآ  یمامت  رب  دزاتیم  ياهریـشع  زا  يدرف  رب  هک  یـسک 
مـشاهینب ینعی  شیرق -  نادناخ  نیرتردتقم  نیرتمیظع و  هب  دـمحم  تشاد . دوجو  یفرژ  لضعم  یـساسا و  یلکـشم  نینچ  دـندوب  هدـش 

زا تعاجـش ، رتمهم  همه  زا  زین  یخیراـت و  هقباـس  تفارـش  تبـسح و  تبـسن و  تـهج  هـب  هـک  دـندوب  یمدرم  مشاـهینب  و  دوـب -  هتـسباو 
بـصانم نیرترب  هک  تشاد  رارق  بلاطوبا  نادناخ  نیا  سأر  رد  یهگناو  دندمآیم . باسح  هب  شیرق  ياههریت  نیرتمیظع  نیرتدنمجرا و 

نادـناخ یگتـسباو  بلاـطوبا و  دوجو  هب  هجوت  اـب  دـمحم -  هلأـسم  زا  ییاـهر  هنوـگ  نیدـب  تشاد . راـیتخا  رد  ار  تیلوؤـسم  نیرتزیزع  و 
ای لاحم و  يرما  موق ، سیئر  تیاضر  بلج  نودب  وا -  هیلع  ياهسیـسد  حرط  تنوشخ و  دیهمت  و  تینءوس ، هنوگ  ره  زین  وا و  هب  مشاهینب 

و هحفـص 279 ] هیدف [  دـندشیم ... دونـشخ  میلـست و  رما  نیا  هب  مشاه  نادـناخ  لک  دـیاب  يرآ  . دومنیم كانرطخ  ریطخ و  سب  لقادـح 
هیدف نتفریذپ  سپـس  دمحم و  نتـشک  دنتـساوخیم -  هک  هچنآ  ماجنا  هب  ار -  بلاطیبا  موق -  سیئر  ای  دنتفریذپیم و  ار  دمحم  ياهبنوخ 

رب هدرپیب  ار  دوخ  ریمضلایفام  هشیدنا و  هنک  هک  نآ  تأرج  زونه  اما  دندوب . هدمآ  وا  دزن  يزیچ  نینچ  يارب  نانآ  .و  دندرکیم یـضار  وا 
دینش ار  ناشنخس  تسا ... دنمشوه  ساسح و  تخـس  قیمع و  يدرم  يو  تفاییمرد ... ار  ناشروظنم  بلاطوبا  اما  ... دنتـشادن دننک  نایب  وا 
يزیچ نامه  كانمهس  هدننازیهرپ و  تشحو  نیا  اریز  تفایرد . مشاه  نادناخ  نایم  رد  دمحم  زاتمم  تیعقوم  ماکحتسا  زا  ار  ناشتـشحو  و 
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تفایـض هب  شنادـنواشیوخ  هک  يزور  نیرخآ  نیمه  رد  هنومن -  روطب  دوب ... هدز  نماد  نآ  هب  هناـبلطواد  سب  اـقیمع و  دوـخ ، وا  هک  دوـب 
هب بلغا  نانآ  دیـشک و  بقع  بهلوبا ، نیـشتآ  دـنت و  راتفر  هنابدایب و  يریگعضوم  ربارب  رد  عمج  هک  یتقو  دـندوب -  هدـمآ  ربماـیپ  هناـخ 

هتـساخرب شاهدازردارب  زا  عافد  هب  زور  نامه  یتح  بلاطوبا  هک  دندوب  هدینـش  نآ  نیا و  زا  دندشیم  هدنکارپ  هناخ  زا  بهلوبا  راتفر  دییأت 
وا هب  نانخـس  هنوـگ  نیا  زا  يدرگ و  وا  عناـم  هک  یتـسیک  وـت  وـش ... شوماـخ  دوـب -: هتفگ  بهلوـبا  هـب  رگتمـالم  رگـشاخرپ و  یتلاـح  اـب 

تفایـض عمج  رد  هتـشاد و  ار  شتمرح  اما  دوب ، هدادن  يو  هب  يرای  تسد  تبثم و  خـساپ  زور  نآ  دوخ  دـنچ  ره  بلاطوبا  يرآ  ...؟ ییوگب
يدنمـشوه و هب  بلاطوبا  . دـندوب هتفایرد  هدـیمهف و  شیرق  همه  ار  نیا  . دوب هدرک  كولـس  وا  اب  میلـست  داقنم و  ینحل  تلاح و  اـب  زور  نآ 

يوزارت رد  ار  ناشیموق  ياهتیـساسح  دـیوگ . نخـس  دوخ  موق  اـب  زیرم  هحفـص 280 ] رادجـک و [  دـیاب  هک  دوب  هتفایرد  یهاـگآ  شیپ 
فئارظ دـجاو  فاطعنا و  لباق  سب  ياهویـش  رتمهم ، همه  زا  زین  دـیامن و  نیگنـس  کبـس و  ییابیکـش  هب  دریگب و  لداـعت  هب  دوخ  شنکاو 

لـیماف و تهج  هب  اـما  درادـن ، یتدـیقع  شیارگ  نیرتکـچوک  دـمحم  هب  هک  دـنک  دوـمناو  دـیامن ... ذاـختا  ربماـیپ  زا  تیاـمح  رد  رایـسب 
. درادرب تسد  شتیامح  زا  دناوتیمن  تسا -  یلیابق  توتف  تایح و  ریذـپانفلخت  نوناق  زین  نانآ  دوخ  رظن  رد  هک  یتریـشع -  ياهدـنویپ 

دنک دومناو  نینچ  دیامن و  بلج  دوخ  هب  ار  ناشدامتعا  هاگرظن  نیا  زا  دنایامنب و  شیرق  ههبج  رد  هارمه و  ار  دوخ  هدـیقع ، ظاحل  هب  يرآ 
نینچ هک  دوب  يریبدـت  نینچ  ذاـختا  اـب  دـنمدرخ  درم  یتـسار  هب  و  ... تسا شیوـخ  يدادـجا  ءاـبآ و  مارم  شنیب و  ناـمیا ، هدـیقع و  رب  هک 

ياهغیت نیا  اب  رابتنوشخ  ییورایور  هک  دوب  هدرک  كرد  یتسرد  هب  يو  دومن . اـیهم  رظن  ره  زا  ربماـیپ -  يارب  ار  ماـیپ  هعاـشا  ياـههنیمز 
يرآ تفاین ... يدیهمت  شیوخ  هعماج  رارـشا  اب  ملـس  ارادم و  زج  ور  نیا  زا  دوب . دهاوخ  ربمایپ  یعطق  نایز  هب  تلاهج ، تواسق و  هتخیهآ 

وا نانمـشد  اب  هک  دوب  يایهارمه  تقفاوم و  نامه  وا  ریطخ  تیعقوم  ربمایپ و  تشادـهگن  ظفح و  رد  مادـقا  نیرتیلاـع  شور و  نیرتمهم 
اب نم  دـینیبیم . دـندناوخیم -: نینچ  موق  ياوشیپ  نیا  هنازوس  لد  راـتفر  هرهچ و  رد  دـندشیم  ورهبور  وا  اـب  هک  ناـنآ  دوـب . هدرک  زاـغآ 

مناوتیم هچ  اما  مراد ... ار  مناردپ  نامیا  امـش  نوچمه  نم  متـسه ... درذگیم  رهـش  رد  هک  يدادخر  نیا  نارگن  امـش  هزادنا  هب  و  میامش .
دیهاوخیم ایآ  اما  اما ... مدادن . تبثم  خساپ  مدز و  سپ  ار  شايرایمه  تسد  ماهدماینرد و  شنید  هب  دینادیم  دـینیبیم و  هک  نانچ  درک ؟

یکافـس و يزیرنوخ و  هب  تسد  مراذـگب  موش و  راتفر  تنوشخ  لـمع و  تدـش  میلـست  دـهدیم ، خر  هحفـص 281 ] هک [  هچنآ  لـیلد  هب 
اب طقف  ار  لکشم  نیا  هرگ  مییوگ و  نخس  تبحم  قفر و  اب  دیاب  مهدیمن . هزاجا  هک  راهنز  دیزایب - ؟ ناميدنواشیوخ  ياهتمرح  نتسسگ 
اب رهاظ  هب  دوخ -  راتفر  نداد  ناشن  هجوم  يارب  وا  هنوگ  نیدب  میزیهرپب . فالتخا  ییادج و  زا  دوخ  یعاسم  مامت  اب  مییاشگب و  وگوتفگ 

ردـت ار  وا  ناکرـشم  بلغا  هک  دوب  هنادنمـشوه  راتفر  نیمه  هیاس  رد  و  درکیم . ییاونمه  ینید  ياهدـنویپ  رهاـظت  رد  مه  نآ  نیکرـشم - 
، درکیم ناهنپ  ار  دوخ  یـسامح  ینامرهق و  نامیا  هک  راکادـف  درم  وا -  دـندادیم و  رارق  دـمحم  هیلع  شیوخ  ياضق  مکح و  هریاد  زکرم 

زاب دوخ  يوس  هب  تفرگیمزاب و  ربمایپ  زا  ار  نانمـشد  حرج  متـش و  ياههبرـض  یماـمت  دوخ  بولطم  تیعقوم  ماـقم و  وترپ  رد  ناسنیدـب 
رگنـشور عاعـش  وترپ و  نارازه  هک  ار  دوخ  عطاس  نامیا  دـنکفا و  شیوخ  هرهچ  رب  یباقن  هناراکادـف  زاغآ -  ناـمه  زا  وا  يرآ  دـناوخیم .

ابیز و هرهچ  هناراکادف  ... دومنیم شیوخ  مدرم  بهذم  رب  ار  دوخ  هودـنا ، تردـق و  تمواقم ، یمامت  اب  ... دومن ناهنپ  نانآ  زا  تشاد  لمع 
تخـس هچ  يرآ  تشادیم . هگن  دوخ  هرهچ  رب  ار  رفک  هیرک  کتروص  هارکا  یتخـس و  هب  دومنیم و  ناهنپ  مدرم  زا  ار  شاینامیا  يارالد 
رهاظت ظفح و  هب  روبجم  رمع  همه  افو ، تبحم و  افـص ، تیمح و  تهج  هب  اما  دـشاب و  هتـشاد  راوفسوی  اـبیز و  ياهرهچ  یمدآ  هک  تسا 

تامادـقا درکیم و  عاـفد  ربماـیپ  زا  هنادـنمهقالع  سب  ریگیپ و  یتیاـمح  تـیمح و  اـب  وا  يراـب  دــشاب ... هـتفرگ  ماذــج  تـشز و  ياهرهچ 
دید میهاوخ  هک  هحفـص 282 ] نانچ [  یتح  دومنیم ... حیبقت  تدش  هب  هکلب  تفریذپیمن  اهنت  هن  وا  ياذیا  رد  ار  ناتـسرپتب  هنانگمـشخ 
دوخ دـنزرف  دـمحم  نیا  هن ... ... درک لثم  هب  هلباقم  یفالت و  ربمایپ  نانمـشد  اب  دوبن  زین  مک  هک  دوخ  هنادرمناوج  تبحم  مشخ و  تاظحل  رد 

يرادـهگن و دوخ  رهم  ناماد  رد  دوب و  هدروآ  دوخ  هناخ  هب  ار  وا  دوب  هدرم  هللادـبع  شردـپ  هک  یگلاـس  تشه  زا  دوب . وا  نت  هراـپ  دوب . وا 
يو كاردا  ساسحا و  نانیا  دوب . هتشاد  دوخ  نادناخ  نامناخ و  نادنزرف  یمامت  زا  رتزیزع  و  نیریـش ، ناج  نوچ  ار  يو  دوب . هدرک  تیبرت 
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جنگ دوب . وا  یناگدـنز  دزم  دوب . وا  هدـنیآ  نامیا و  دوب . وا  نشور  مشچ  درخ و  لـقع و  دـمحم  نیا  دنتـسنادیم . هچ  دـمحم  هب  تبـسن  ار 
نامه زا  ار  نیا  و  دوب ... هدرک  يراذگهیامرـس  داینب و  وا  رب  ار  شنادـنزرف  دوخ و  تداعـس و  شلبقتـسم و  یتسه  یمامت  دوب . وا  ینادواج 
ربمایپ نورق و  یمامت  هزجعم  نآ  ياپارـس  رب  ار  یتوهال  یتوکلم و  یلالظ  نشور  ياهوترپ  هک  یکدوک  نامه  زا  دوب . هتفای  وا  رد  یکدوک 

هچ يو  دمحم  هب  تبـسن  ار  شبوذجم  ناج  ییادیـش  یگتفیـش و  نانآ  هک  ابجع  تشاد . وا  هب  ار  ینامیا  نینچ  دوب ، هدرک  هدـهاشم  هدـنیآ 
دوب و هدناشفا  رون  وا  هب  دوب و  وا  ربارب  رد  شنیب  غارچ  عمش و  شنیرفآ و  هدبز  نیا  یگلاس ، جنپ  تسیب و  ات  یگلاس  تشه  زا  دنتسنادیم ؛
هتخانـش و هدیزگرب ، هدید ، دوخ  يارب  يردپ  هباثم  هب  دوب  هدیدن  دوخ  رـس  رب  ار  يردـپ  هیاس  زگره  هک  يربمایپ  نیا  ار -  بلاطوبا  ار -  وا 
ار يزاتمم  اتمهیب و  شقن  نآ  دنتفاییمرد و  هچ  ار  سدقم  دوجو  نآ  هنیجنگ  دندیمهفیم و  هچ  ار  وا  تداعـس  نانآ  هک  هو  دوب . هتفریذپ 

هدرک یتوهال  سودرف  نیا  نابغاب  ار  وا  هدرپس و  بلاـطوبا  هب  وا -  هب  ینامـسآ  لاـهن  نیا  تیبرت  رد  ریدـقت  رگـشیاشخب  ربدـم و  تسد  هک 
هحفص هار [  سونایقا  نآ  زا  ياهرطق  هب  دنتفاییمرد و  وا  يادخ  نید و  دمحم -  هب  ار  بلاطوبا  نامیا  رگا  هک  هو  دندیمهفیم ... هچ  دندوب 

شاهعماج مدرم  هک  مادام  و  تشاد . ار  ریگهبرـض  رپس و  شقن  وا  يرآ  ... دنداتفایم نونج  هب  تریح  تشحو و  تدـش ، زا  دـندربیم  [ 283
نز و هدازآ و  هدرب و  ناوج و  ریپ و  زا  ار  هدازآ  ياهناج  یمامت  مامت  تلوهـس  هب  هک  شیک  نیا  دـمحم ، نید  هب  ناشموق  سیئر  دـندیدیم 

شايریگهبرـض تخـس  شقن  تسا ، هدناشکن  دوخ  ماد  هب  ار  يو  درکن و  يریثأت  وا  رد  دنکیم -  بذج  بوخ  هب  دـنمتورث  ریقف و  درم و 
... تشاد ار  نادنس  شقن  يو  دوبن . نانییآون  نارگید و  نآ  زا  رتمک  دشیم  دراو  بلاطیبا  رب  هک  یتامطل  نایم  نیا  رد  اما  دندوب ... اریذپ  ار 

عیمطت و دـیدهت و  زا  هظحل  کـی  دـید  میهاوخ  هک  ناـنچ  و  دـندرکیمن ... شیاـهر  مد  کـی  يو  موق  دوب . هبرـض  ضرعم  رد  وس  همه  زا 
يرآ دندرکن . شیاهر  مد  کی  دنتـشادنرب و  تسد  شرازآ  زا  یمحریب  یـسانشانردق و  هب  زین  ناگدـنیآ  دنتـشادنزاب و  تسد  شفیوخت 

دوخ نت  رب  کتپ  تابرـض  اب  اجکی  ار  هتفت  ریـشمش  هزادگ  هرارـش و  یمامت  تشاد ... ار  نادنـس  هتخانـشان  ردق  شومارف و  شوماخ ، شقن 
شیپ دشیم ، هتخیهآ  لاتق  ياههکرعم  راکیپ و  ياهتشد  رب  نادنس  نیا  زا  هک  يریشمش  ره  اهدعب  دروآیمن . وربا  هب  مخ  درکیم و  لمحت 
راثیا يراکادف و  نآ  رطاخ  هب  هک  میدید  و  دوب ... هدـمآ  تسار  وا  مکحم  كاپ و  هداس و  فاص و  هنیمز  هدـنزاس و  بلـص و  نت  رب  نیا  زا 

وا رارصا  هب  رورش -  تردق  روز و  تسایس  خیرات  بصعت و  دانع و  خیرات  هکلب  وجقح -  خیرات  هن  خیرات -  روک  انیبان و  نامشچ  گرزب ،
راکادف و دوجو  نآ  يانعم  يافرژ  بلق و  قمع  نطاب ، ریس  هب  ياهظحل  و  دناوخ -  كرـش  یلهاج  شیک  رب  هک  ناملـسم  هن  رمع  رخآ  ات  ار 

بلاط ریطخ  عطقم  نامه  رد  ار  ظفل  نامه  زین  وا  دوخ  اقافتا  هک  وا -  ظفل  هرتسگ  هیـشاح و  رد  طقف  دومنن و  يواـکفرژ  دربن ، یپ  نمؤم 
نازورف نوناک  رد  ار  رون  عتاس  ياهوترپ  تشگ و  نامیا  درخ و  نشور  لعـشم  نآ  رانک  زا  جیگ  و  هحفص 284 ] هناهاگآان [  و  دنام -  دوب 

نارـس دروخرب  نیلوا  نامه  زا  خیرات  همه  نیا  اب  تشادنپ . هدینـشان  دینـش و  ار  شنامیا  نانخـس  تشاگنا و  هدیدان  دید و  ای  و  دیدن -  نآ 
یمیب هک  نآ  لوا  . تسا هدرک  طبـض  صوصخ  نیمه  رد  ار  هجوت  لباق  هدـمع و  بلطم  ود  بلاطوبا ، روضح  رد  دـمحم  ناـیکاش  كرش و 
نیدـب زاغآ  رد  نانآ  دوب . نآ  ورگ  رد  ناشیعامتجا  تیعقوم  وربآ و  زاـغآ  رد  اریز  تشاد . یتاـیح  هبنج  شیباـمک  دنتـشاد  نیکرـشم  هک 
بارعا دنتـشاد  مـیب  موـق  سیئر  تقفاوـم  ندروآ  تسدـب  زا  شیپ  اریز  دـیزای . تـسد  دنتــسناوتیمن  ربماـیپ  هـیلع  لـمع  تدـش  هـب  لـیلد 
نیریـش اعون  نوچ  هک  نآ  مود  دننک . يرگمتـس  هقرفت و  ینکفافالخ و  هب  مهتم  ار  نانآ  دـنیوگ و  نخـس  تتامـش  نعط و  هب  ناشهرابرد 
تـسین دونـشخ  نادـنچ  شاهدازردارب  رادرک  زا  دوخ  موـق ، سیئر  هک  يداـش  نیا  اـب  دـندیدیم  ار  بلاـطیبا  هرهچ  ییورهداـشگ  ینخس و 

هک ینایرج  نیا  رب  ناشهعماج  فیرش  ینعی  تلود ، یساسا  نکر  تردق و  يزکرم  هتسه  هک  دندوب  داش  لد  قمع  رد  دندرکیم و  شکرت 
... تشاد دوجو  ناشیارب  زین  یلحنی  لضعم و ال  بلطم  نونکا  مه  زا  اما  ... درگنیمن نامیا  رواب و  دییأت ، هدـید  هب  درذـگیم  ناشیور  شیپ 

؟ دنرادرب هار  رس  زا  دنـسرب و  شباسح  هب  دوب  هلاس  داتـشه  يدرمریپ  کنیا  هک  بلاطوبا  گرم  زا  سپ  ات  دننک  اهر  ار  دمحم  دنناوتیم  ایآ 
يارب ار  يدیهمت  چیه  نونکا  زا  هک  دوب  هدرک  ناشجیگ  نانچ  هعماج  لاوحا  یناشیرپ  روما و  هدنیازف  یگدیـشیرپ  اریز  دنتـسنادیمن ؟ چیه 

درکیم هحفص 285 ] راک [  مامت  تیدج  اب  دوب . دوخ  توعد  همادا  لاح  رد  دمحم  وسنآ  زا  . دومن یبایزرا  دیـشیدنا و  دنتـسناوتیمن  هیتآ 
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ياههناوج زیگناساره  ندـمآ  الاب  شیرق  هاگحبـص  کی  رد  تفریم . شیپ  هب  دیـشاپیم و  ار  شیاهرذـب  اباحمیب  دوسآیمن . ياهظحل  و 
اجنیا و اتفگش ، دنتفای ... دوخ  ربارب  دنتشاد  تشحو  نآ  زا  شیپاشیپ  هک  ار  هچنآ  دندید و  تسنامیم  زیت  هتسرون  ياههغیت  هب  هک  ار  نامیا 

هتخیوآ نامیا  رهم و  لالز  منبـش  نآ  رب  هک  دـیمدیم  اسآهزجعم  ییاـهگرب  هناوج  یلاسکـشخ ، توهرب  نورتس و  يارحـص  نیا  رد  اـجنآ 
كاخ و درکیم و  راک  مشچ  هک  اج  ره  ات  ار ، رهـش  ياـههرتسگ  يوس  نآ  اـت  ریگارف  یتعرـس  اـب  هک  ینـشور  بیرغ و  رازغرم  هچ  دوب ...
رد تسج ... ییاههناشن  ناوتیم  نآ  راب  رب و  رابدرب و  بیجع و  رذـب  نآ  زا  اج  همه  تفرگیم ... ورف  درتسگیم  ار  دوخ  ياههنماد  گنس 

. دیسریم ماشم  هب  نآ  صوصخم  يوب  اج  ره  رد  دییوریم . امـص  ياهگنـس  هرخـص  رب  هاگ  یتح  درکیم . دشر  یکاخ  اوه و  بآ و  ره 
تهکن اـج  همه  زا  هدروآرب و  رـس  راوید  يوک و  ره  رـس  رب  دوب . هدز  رب  رـس  وردوخ  یـشحو و  یهاـیگ  نوچمه  هاـگان و  هب  هناـخ  ره  رد 

ناشیگدنز نما  میرح  رد  نونکا  مه  دروآیم . نوریب  رس  اج  همه  زا  دمحم  ياهرذب  يرآ  . دشیم هدینش  نآ  نیریش  مرگ و  يوب  نیشنلد و 
رد دیزخیم . ناشباوختخر  رد  دزیم . رب  رـس  ناشهرفـس  نایم  زا  دشیم . ناشمحازم  دیچیپیم . ناشیاپ  رپ و  هب  هقـشع  نانوچ  دوب . هدـیود 

باوخ عنام  دیـشکیم و  كرـس  ناـشیاهایور  رد  یتح  دیـشکیم . زبس  ياهدرپ  ناـشوغامه  هنیـس  ناـیم  درکیم و  هنخر  ناـشتولخ  میرح 
زین ار  ناشیاههدرب  نازینک و  لد  یتح  دیلابیم . ییاسآرحس  دشر  هچ  اب  و  یمحرتیب ... مومـسم و  جمـس ، هایگ  هچ  هو  . تشگیم ناشمارآ 
همه یگناخ  نمشد  نیا  ییوداج ، رذب  نیا  هایگ ، نیا  دنکآیم . دوخ  رهز  هب  زین  ار  هداس  ياهبلق  هحفص 286 ] نآ [  دیربیم و  ناشیا  زا 

نارهوش هزاجایب  نانز  اههناخ ، زا  یـضعب  رد  دوب . هتـسشن  راب  گرب و  هب  ناشیاههناخ  نورد  نامـشچ و  ربارب  يرآ  دوب ... هدرک  دـشر  اج 
زا و  دندوب . هدروآ  نامیا  دوخ  يایلوا  هزاجا  نودب  ناوج  نارـسپ  دـندوب . هدروآ  نامیا  ناردـپ  هزاجا  نودـب  نارتخد  دـندوب . هدروآ  نامیا 

همه زا  دـندوب . هدروآ  يور  بیرغ  نییآ  نیا  داینبون و  شیک  نیدـب  یتدـح  روش و  هچ  اب  نانآ  دوب ... ناـناوج  ناـناوج ... عضو  رتدـب  همه 
وا مایپ  مالک و  هبذاج  هب  ار  ناج  ناگیار ، تمیق  هب  یگتفیـش و  اب  هک  دندوب  ناناوج  نزرب  يوک و  ره  رد  اج ، همه  و  دـندوب . ناناوج  رتشیب 

، یبن نیا  نآرق  ییوگ  دنتـشادن ... زیهرپ  ندش  رتسکاخ  زا  دنتخوسیم و  دندزیم و  وا  عمـش  هب  ار  دوخ  اسآهناورپ  رارقیب و  دـنتخورفیم و 
يرآ . دوب هدـمآ  مالـسا  هک  دوب  نانآ  يارب  دادیم و  رارق  دوخ  بطاخم  ار  نانآ  هدامآ  هداس و  ناج  لوا  دوخ ، باطخ  ره  رد  راب و  لوا  رد 

دح هچ  ات  دوخ و  رابک  باحصا  هب  ربمایپ  اهدعب  دندوب . هدروآ  يور  وا  نییآ  هب  یناشفناج  راثیا و  قشع ، یتخـسرس ، هچ  اب  هک  ناناوج  نیا 
. مدرک هضرع  ناگمه  رب  ار  مالـسا  نم  تسا . ناـمیا  رهم و  ییاـناد ، هعرزم  ناـناوج  لد  تفگ -: نینچ  ناـناوج  صوصخ  رد  هناسانـشردق 

يرآ دنتـسب ... دـس  دـنتفرگ و  ههبج  نآ  هیلع  یناجنارگ  اب  ناریپ  اسب  هک  ياح  رد  دنتـسویپ ، نادـب  بذاج  یناج  بئاص و  یلد  اب  ناناوج 
شیرق ناـگرزب  زا  یتأـیه  رگید  راـب  هحفـص 287 ] دـیراذگب [ . ردـق  ار  ینامحر  كراـبتم و  ياـههعرزم  نیا  دـیرادب و  ساـپ  ار  ناـناوج 

گنج هب  ییوگ  تشاد ... ار  نایغط  مشخ و  ناشفشتآ  نایصع و  هرهوج  ناشنانخس  يوی  گنر و  راب  نیا  دندمآ . بلاطیبا  دزن  هتـساخرب و 
نیرتمک ییاورپیب و  تیاهن  رد  یتح  تحارـص و  هب  هظحالمیب و  دنرادن . زیهرپ  نیرتمک  داد  دهاوخ  خر  هک  هچ  ره  زا  دناهدمآ و  زیتس  و 
ناحجر ام  یگمه  رب  ماقم  تسایر و  تفارـش و  نس و  هب  وت  بلاطوبا  يا  دنتفگ -: هدیـشک  ناشن  طخ و  شیارب  دـنتفگ ، نخـس  وا  اب  بدا 

يریگلهـس هب  ار  لئاسم  هک  دـیامنیم  نینچ  یتشادـنزاب ... وت  يرادزاب و  راک  نیا  زا  ار  تاهدازردارب  هک  میتساوخ  وت  زا  راب  کی  يراد ...
اجنیا رد  هـک  ار  هـچنآ  میناوـتیمن  رگید  هـک  نامنایادـخ  یماـمت  لـبه و  هـب  دــنگوس  يرآ  ینیبیمن . ار  هعجاـف  قـمع  ینکیم و  رازگرب 

مشخ و رارش  رپ  ار  اهولگ  اهمشچ و  هدروآرب و  ار  ناگمه  دایرف  شیدناان  تحلـصم  شیک  نیا  راک  هک  یتسار  هب  مینک . لمحت  درذگیم 
اههدـکتب دـباعم و  رد  نشور ، زور  ار  نامیاهتب  دریگ و  هرخـس  هب  یمیتی  ار  نامنادنمـشیدنا  لوقع  مینیـشنب و  یک  اـت  تسا . هدرک  داـیرف 

ای میهدیم  هاتوک  یتصرف  وت ، هب  کنیا  دهد . تبسن  يدرخبان  تهافس و  هب  ناشناردپ  نید  شتـسرپ  رد  ار  نامیمارگ  ناردپ  دنک و  بیع 
ردق نآ  تساخ و  میهاوخرب  لماک  زیرگ  گنج و  زیخگرم و  زیتس  هب  وت  وا و  دض  رب  ام  ای  يرادیم و  زاب  هتشاد  رذحرب  راک  نیا  زا  ار  وا 
يارب نونکا  مه  تسیفاک ... شزاس  لـمحت و  يرآ  میرادـن . كاـب  زین  يدوباـن  نیا  زا  ددرگ و  دوباـن  هورگ  ود  زا  یکی  هک  میهدیم  همادا 
هحفـص فیلکت [  امن و  وگوتفگ  وا  اب  ام  روضح  نیمه  رد  تسرفب و  تاهدازردارب  بلط  هب  ناـمیور  شیپ  ار  یـسک  راـک ، ندـش  نشور 
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هرهچ نامه  همه  نیا  اب  داتسرف ... ربمایپ  بلط  هب  ار  یسک  ریزگان  هب  هدرک و  شوگ  ار  ناشنانخس  بلاطوبا  ... نک هرـسکی  ار  ام  راک  [ 288
رب عضاوت  رهم و  هب  و  دید . اجنآ  ار  عمج  دش . دراو  نانآ  سلجم  هب  ربمایپ  دـعب  یتاظحل  دوب ... هدرک  ظفح  دوخ  موق  رب  ار  دوخ  رگارادـم 

لهجوبا اب  ناشتسایر  هک  زیتس  لهج و  هنارک  رب  رتسگبیهل و  ینمجنا  دندادن . ار  شخساپ  هتفرگ و  هدینشن  ار  شدورد  تفگ . مالـس  نانآ 
هب وا  دورو  ضحم  هب  ناـنآ  دوـب ... هتـشگ  هکرعم  راـیب  شتآ  هشیمه  نوـچ  زین  هیماینب ) ياوـشیپ  برحنـبا ،  ) نایفـسوبا دوـب و  بهلوـبا  و 
رد دوب ، هدنکفا  بوشآ  هب  ار  ناشهعماج  هک  یسک  نآ  دندوب ، هدیشیدنا  شاهرابرد  همه  نیا  هک  يدرم  نآ  کنیا  دندرک ... هاگن  رگیدکی 
هک دید  نوچ  درک و  هاگن  سلجم  هب  ربمایپ  دندشیم ... هدوسآ  ربمایپ  نیا  رـش  زا  تشگیم و  نشور  زیچ  همه  راب  نیا  يرآ  . دوب ناشربارب 

نیا دنیشنب و  بلاطوبا  يولهپ  دمحم  ادابم  هک  نآ  كانمیب  لهجوبا  اما  دورب . وا  دزن  سلجم  يالاب  تساوخ  هداتـسرف  شغارـس  هب  بلاطوبا 
عقوم ماقم و  هک  نآ  رتمهم  همه  زا  و  دـنیوگب -  يزیچ  رگیدـکی  هب  ادابم  هک  نآ  میب  زین  ددرگ و  درمریپ  تیامح  تقر و  بجوم  یکیدزن 

بلاطوبا رانک  رد  الاب  نآ  تساـخرب و  باتـش  هب  دوخ  دنیـشنب -  سلجم  ردـص  رد  وا  هک  دوش  عن  اـم  دنکـشب و  عمج  راـظنا  رد  ار  دـمحم 
وا و نایم  دـندز و  وا  هب  هک  دوب  ياهبرـض  نیلوا  نیا  . تسـشن رد  کیدزن  سلجم  نییاپ  نآ  تفاین  شیوخ  يارب  ییاج  نوچ  ربمایپ  . تسـشن

لوق هک  نانچ  دنک و  عافد  هحفص 289 ] ناشیموق [  عفانم  زا  ددرگ و  نانآ  نابز  هک  دوب  بلاطوبا  اب  کنیا  دندنکفایم ... هلـصاف  شایماح 
وا هب  هدرک  دـمحم  هب  ور  ریبدـت ، تمرح و  تیاهن  رد  بلاطوبا  دندیـشیدنایم  هک  هچنآ  فالخ  هب  اـما  . دـیوگب نخـس  دـمحم  اـب  دوب  هداد 

فیفخ راوـخ و  ار  ناـنآ  ییوـگیم و  ازـسان  ناـنآ  نایادـخ  هب  وـت  هـک  دـنراد  تیاکـش  وـت  زا  وـت  موـق  مایمارگ ، هدازردارب  يا  تـفگ -:
ادخ هب  دنشیدنایم ... فالخ  هب  نانآ  ناجومع  يا  داد -: خساپ  مارآ  ربمایپ  ؟ يراد یخساپ  هچ  هراب  نیرد  ییوگیم و  هچ  ناه  ياهدرک ...

هظحل کی  رد  و  تسـشن ... اهلد  رب  شرابرهم  مرگ و  نحل  هاـگان  . مدـماین ناـشیا  تداعـس  تمالـس و  يرورـس ، يارب  زج  نم  هک  دـنگوس 
ینـشور امرگ و  راـت ، درـس و  یبش  رد  هک  یغارچ  ناـنوچ  ار ، سلجم  هجوت  یماـمت  تفگیم و  نخـس  هک  هاـگره  نوچ  هشیمه ، ناـنوچ 

... دندیـشیدنا دوخ  اب  ياهظحل  دومن ... بلج  دوخ  هب  درادیم ، فوطعم  شیوخ  هب  دشکیم و  دوخ  راونا  شخبدیما  هبذاج  هب  دشخبیم و 
يوس هب  اهمشچ  دشاب . هدرک  اهر  ار  دوخ  رگبوشآ  توعد  نآ  رگید  هدش و  نامیـشپ  هدرک  هچنآ  زا  بلاطوبا  روضح  رد  هک  تسین  دیعب 

ياهملک دیهاوخیم  دیـشیدنایم ؟ هچ  ماهدمآ ، ناتییاقآ  تدایـس و  يارب  نم  دـیوگ -. نخـس  ات  دـندوب  رظتنم  همه  دـش و  هتخود  دـمحم 
مامت و ینامداش  اب  لهجوبا  ؟ دینک تدایس  دییآ و  قئاف  نایناهج  رب  نآ  اب  هک  ياهملک  تسا ؟ بولق  يافش  انغ و  تسا و  رون  هک  ناتمزومایب 

میهاوخ هملک  اههد  لـیبق  نیا  زا  هک  هملک  کـی  اـهنت  هن  نادـب  و  گرزب ؟ هملک  تفگـش و  زمر  نیا  تسیچ  وگب . يرآ  تفگ -: هناربصیب 
اتکی راگدرورپ  زج  ییادخ  «: » هللا الا  هلا  ال   » دییوگب اهنت  تفگ -: تسیرگن و  عمج  قاتشم  هحفص 290 ] نارگن و [  هرهچ  هب  وا  و  تفگ ...
اهناور اهناج و  رد  هرابود  وهایه ، راکنا و  كرش ، هلعـش  مشخ و  جوم  هاگان  ... داب امـش  نآ  زا  یتسه  يرورـس  تداعـس و  یمامت  و  تسین »
مهرد يارب  هک  ار  ياهدننک  هدیدهت  رگناریو و  کتپ  و  تشادیمنرب ... تسد  دوخ  داقتعا  هشیدنا و  زا  لاح  چیه  رد  درم ، نیا  هن . ... داتفا و

رهز نیگمهـس و  ییاهریت  نانوچ  دیدهت  هب  رگـشاخرپ و  یتاملک  هاگنآ  . داهنیمنورف دوب ، هتـشادرب  یلیابق  قرفت  یموق و  ياهتب  نتـسکش 
یهز دنک ... دوخ  يادـخ  کی  يادـف  دـهاوخیم  ار  ام  تب  تصـش  دصیـس و  درم  نیا  دـیوگیم . هچ  رگنب  دـیرابورف -. بلاطوبا  هب  دولآ 

رد هناممصم و  ار  سلجم  دنتساخرب و  دندوب ... هدینـش  ار  ناشیاهخـساپ  دندوب و  هدز  ار  ناشیاهفرح  يرآ  گرزب . نارـسخ  یـشیدناماخ و 
هک ناـنآ  ناششیدـنالطاب ... ناهیفـس  لـهاج و  نادـنمدرخ  لوـقع  دوـب  نـینچ  دـندرک . كرت  دنتـشاد  رــس  رد  هـک  ياهشیدـنا  كرادـت 

بارعا زا  ياهلیبق  هدیقع  رهظم  کی  ره  هک  یمانصا  دناهتشاد -  اپ  رب  هبعک  هناخ  رد  هک  منـص -  تصـش  دصیـس و  نتـشاد  اب  دنتـشادنپیم 
هکم هک  تسا  مانصا  نآ  دوجو  رطاخ  هب  دنتـشادنپیم  و  دناهدمآ ... قفوم  ترایز  جح و  رهـش  هکم ؛ يارب  تنکم  تورث و  بلج  هب  تسا ،

زج هیضق  رهاظ  دنچ  ره  يرآ  تسا . هتشگ  تردق  لام و  تورث و  رز و  يهلبق  هدروآ و  تسدب  برع  يارحص  نایم  رد  ار  یتیزکرم  نینچ 
هحفص يرادهدرپ [  نیمه  نمی  هب  نانآ  دنتفاتشیم و  رهش  نیا  ترایز  هب  مدرم  برع  راید  رـسارس  زا  جح  مسوم  رد  هلاس  همه  هدوبن و  نیا 

هرفس  ) تدافر و  جاجح ) ندرک  باریس   ) تیاقس و  يرادهدرپ )  ) تنادس تاماقم  بصانم و  اهتورث ، هب  هک  دوب  هکم  ینیـشنرهش  و  [ 291
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، هبعک دوجو  شقن  رطاخ  هب  ناشتردق  تنکم و  تورث ، نآ  یمامت  هک  تفاترب  ای  دیمهف و  دنتسناوتیمن  اما  دندوب . هدیسر  هریغ  و  يرتسگ )
هـسوسو هب  اهدـعب  هک  ییاهتب  هن  دوب و  كربتم  عاقب  ریاس  لیعامـسا و  رجح  ناکم و  یلک  تسادـق  میهاربا و  ياعد  شتـسرپ ، كاپ  هناـخ 

نانآ دـندوب . هدروآ  درگ  شتـسرپ  كاپ  هناـخ  رد  یحل » نب  ورمع   » ناشنیمزرـس رد  تب  هدـنروآ  تاـغوس  نیلوا  هناـهلبا  ياوغا  ناـطیش و 
اب ربمایپ  هک  نآ  لاح  داد و  دنهاوخ  فک  زا  ار  ناشیهافر  یلام و  تازایتما  نآ  یمامت  ناشیگدنز  زا  اهتب  یفن  درط و  اب  هک  دندیشیدنایم 
زا ثـعبنم  ناـشهافر  تورث و  هـمتت  نـیمه  ییاـقآ و  تدایــس و  یماـمت  هـک  ناـشدزومایب  دیــشوکیم  دوـخ  تدــهاجم  شـالت و  یماـمت 

هـشیدنا ساسا  هب  دیاب  دنهاوخیم  ار  دوخ  تداعـس  تورث و  يانفیب  یگنادواج  اقب و  نیمـضت  رگا  تسا و  يدیحوت  بتکم  ياههدنامزاب 
هناـهب رذـع و  . دـندرگ زاـب  تـسا  هدوـب  اـهتکرب  اـهتورث و  عفاـنم و  یماـمت  بـلج  زکرم  هـکم  نآ  ببـس  هـب  هـک  يایمیهاربا  یفینح و 

دوخ هب  ار  وا  درمریپ  دوب ... بلاطیبا  دوخ  يومع  دزن  هراـبود  دـعب ، زور  ود  یکی  [ 81 . ] دنتسین قح  رب  دنتـسنادیم  شیبامک  دندروآیم و 
يرادتناما هب  تیدـج و  هب  وا  زا  هدرک و  شیوخ  هحفـص 292 ] مایپ [  غالبا  رومأم  ار  وا  زاب  وا  موق  اریز  دوب . هتفگ  نخـس  وا  اب  هدـناوخ و 

زا نایم  نیا  رد  وا  و  دناسرب . دمحم  هب  تساک  مک و  یـشوپهدرپ و  نیرتمکیب  دناهدیـشیدنا ، هتفگ و  هک  ار  هچنآ  یمامت  هک  دوب  هتـساوخ 
يرآ تفگیمزاب . ربمایپ  هب  ار  همه  دوب ، هداد  لوق  ناکرـشم  ياسؤر  هب  هک  ار  هچنآ  تساکیمن و  چـیه  دوخ  يروآمایپ  ترافـس و  شقن 

، شیوخ مارم  هدیقع و  هب  ود  ره  هک  مالسا  رفک و  ضراعم  شوکتخـس و  يورین  ود  نیا  يهنایم  رد  ار  دوخ  تنم  دزمیب و  ریطخ و  شقن 
هب یبوخ  هب  تفاییمرد و  شیپ  زا  دـندرکیم ، راب  وا  رب  دوخ  لددـب  موق  هک  ار  یتاماهتا  یتح  وا  . تفاییمرد دنتـشاد  نامیا  ماـمت  توق  اـب 

ار تصرف  ياههداج  یگتـسهآ  هب  شوماخ و  درمریپ  دندیـشیدنایم : نینچ  هک  دـندوب  يرایـسب  ناشنایم  رد  : تشاد فوقو  ناـشراکفا  هنک 
راظتنا رد  دـیاشگیم و  شهار  رـس  زا  دـنراد ، زاـین  ناـمز  شیاـشگ  هب  هک  ار  اـهتسبنب  دـنکیم . راومه  دـبوکیم و  شاهدازردارب  يارب 

ناشن خیرات  هک  یلاح  رد  ... دربیم راظتنا  زور  بش و  دوصقم ، هاگلزنم  هب  شاهدازردارب ) دوخ و   ) ناشود ره  رطخیب  رابتمالس و  لوصو 
دوخ تردق  یمامت  اب  يو  هک  تسا  تسرد  يرآ  دوب ... رود  سب  اهیـشیدناهلیح  اهیرارط و  اهيزاب ، هزودود  نیا  زا  وا  حور  هک  دـهدیم 

دیاشگب وا  رب  ار  نامز  ياهتسبنب  دزاس ، فرطرب  يو  هار  زا  ار  عناوم  دنک ، رود  ربمایپ  ناج  زا  تسه  هک  هنوگ  ره  هب  ار  رطخ  دیشوکیم 
زا ار  همه  نیا  اما  دوش ، هدنبوک  يورین  ود  نآ  مداصت  مدع  بجوم  تسا  رسیم  هک  اج  نآ  ات  دنک و  يرای  شدوصقم  هب  لوصو  رد  ار  وا  و 
هن و  دوب ، دوخ  ناج  ظفح  دادیمن  تیمها  ناـیم  نیرد  هک  يزیچ  اـهنت  هب  وا  دادیمن ... ماـجنا  ناـنآ  ربارب  رد  تشحو  فعـض و  نبج ، رس 
ود نیا  رد  شیپ  زا  ار  دوخ  هاگیاج  يو  دوبن  رود  زین  نادنچ  زور  نآ  دادیم و  خر  مداصت  نآ  يزور  هحفص 293 ] رگا [  هچ  ربمایپ . ناج 

، تسا روذعم  رومأم و  هک  ياهطساو  ریفس و  نوچمه  وا  همه  نیا  اب  ... دوب هدرک  صخشم  هدید و  زورما  نیمه  زا  ینـشور  هب  مصاختم  هاپس 
نم هب  تهیلع  زیگنافوخ  نانخـس  رامـشیب  و  دـننکیم ، تدـیدهت  وت  موق  نم ، زیزع  رگنب  دـناسریم -: ربمایپ  هب  ار  نانآ  نانخـس  یماـمت 

هچ تتبقاع  منارگن ... وت  ناج  رب  نم  نم ، زیزع  يا  دـننامیمنزاب . نایغط  یـشیدنادب و  زا  مد  کـی  دنـشکیم و  ناـشن  طـخ و  دـنناسریم .
هب رگا  میوگب  وت  هب  هک  دناهدرک  دیکا  شرافـس  مناسرب و  وت  هب  ار  ناشمایپ  نیا  هک  دناهدرک  مرومأم  دناهتفگ و  نم  هب  نانآ  دـش ؟ دـهاوخ 
هک دـنیاشخبب  وت  هب  تورث  نانچ  نآ  میوگیم -  نینچ  هک  شخبب  ياهتفرگ -  شیپ  ار  هار  نیا  يراداـن  یـشیورد و  اـی  يزیچیب و  رطاـخ 

غیرد وت  زا  ینک  وزرآ  هچ  ره  یهاوخیم و  هچ  ره  مناسرب  وت  هب  ات  دناهتـساوخ  نانخـس ... هنوگ  نیا  زا  دـناهدوشخبن و  ار  ناهج  ناهاشداپ 
و دش . شوماخ  دنکفا و  وا  هب  یهاگن  درمریپ  ... هنرگو نانخـس  نیا  زا  دـننکیم و  هاشداپ  ریما و  دوخ  رب  ار  وت  یهاوخب  رگا  یتح  دـنرادن و 
. دوب هداتفا  مرش  هب  دوب و  هدمآ  درد  هب  چوپ  هرخسم و  نانخـس  نیا  یکچوک  تراقح و  زا  وا  دوخ  لد  يرآ  تفگن ... چیه  درک و  توکس 
. تفاییمرد نایم  نیا  رد  ار  وا  هنالوؤسم  ماقم  تفاـخمرپ و  تیعقوم  دـنکفا . وا  هب  یهاـگن  ربماـیپ  . تشادـن همه  نآ  غـالبا  زا  ياهراـچ  اـما 

هحفـص رد [  ار  هام  تسار و  تسد  رد  ار  دیـشروخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  ناجومع  تفگ -: نینچ  هاگنآ  تشذـگ . توکـس  هب  یتاـظحل 
همادا هاـگنآ  تسیرگن ... درمریپ  رهمرپ  هرهچ  هب  درک و  یتوکـس  ... دیـشوپ مهاوـخن  مشچ  نید  نیا  غـیلبت  زا  دـنراذگب  مپچ  تـسد  [ 294

هدیـشیدنا هچ  نانآ  هک  هو  ... مزابب نآ  رـس  رب  ار  دوخ  ناج  مدرگ و  كاله  هار  نیرد  نم  ای  دـنادرگ و  زوریپ  بلاغ و  ار  نآ  ادـخ  ات  داد -:
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ياـهجنگ نآ  و  دـیحوت ، تورث  شیوـخ و  تزع  رگا  ؟ راـک هچ  نیکـسم  تورث  کـلم و  نیا  نـیمز ، ثاریم  تنطلـس و  هـب  ار  وا  دـندوب ...
هک دید  بلاطوبا  هاگنآ  دندادیمن ... وا  هب  ار  یکاخ  داهنـشیپ  نینچ  زگره  دـنتفاییمرد  دوب  هدروآ  ناشیارب  وا  هک  ار  يایکالفا  كرابتم 

ندید زا  درمریپ ، هنیس  رد  یمغ  هچ  هک  هو  دز ... جوم  شموصعم  نامشچ  رد  کشا  ياهرطق  ییوگ  هدنکفا  دوخ  هنیس  رب  رـس  هک  یلاح  رد 
نیا رب  ناهن  رد  ود  ره  و  دوب ... حور  تیعطاق  میمصت و  نامیا ، راثیا ، گشرس  هک  کشا  هن  نیا  دزیم . گنچ  يو  تیعقوم  تیعضو و  نیا 

ییاهن میمـصت  ار و  دوخ  حور  نانخـس  ود  ره  يرآ  دـندوب . هدـمآ  رانک  دوخ  ياهدرد  اب  یـشوماخ  رد  هدرپس و  لد  شیوخ  هناگی  عضوم 
نیرتنشور نیرتعطاق و  نیرتحیرـص ، نیا  .و  دـندوب هدومن  رگیدـکی  هب  حوضو  هب  ار  دوخ  نطاب  زیچ  همه  هتفگزاـب و  رگیدـکی  هب  ار  دوخ 

ار شایناشیپ  تفرگ . ندیـسوب  ار  شیاهتـسد  مشچ و  رـس و  دیـشک ، شرب  رد  بلاطوبا  . دنتـشاد مه  اب  ود  نآ  هک  دوب  ینخـس  تاـمالع و 
، مردارب رـسپ  يا  مدینـش . یتفگ  هک  ار  هچنآ  همه  مدینـش . تفگ -: تفرگ و  دوخ  رهم  شوغآ  رد  نیریـش  ناج  نوچمه  تفرگ . ندیـسوب 

مهاوخن ماگ  وت  ياضر  هار  رد  زج  هک  نادب  دـنگوس  ادـخب  نکب . یهاوخیم  هچ  ره  هد و  ماجنا  یـشیدنایم  هحفـص 295 ] هچ [  ره  ورب و 
یناوید رد  ؛ تسا طبـض  بلاـطوبا  ناوید  رد  وا -  ماـن  هب  خـیرات  رد  هک  ار  راعـشا  نیا  هاـگنآ  .و  تشاد مهاوـخنرب  تسد  یمد  وـت  زا  دز و 

نم هک  هاگنآ  اتدسرن  وت  هب  ناشتسد  زگره  هک  دنگوس  ادخب  : درک ءاشنا  هنوگنیدب  ینتشگانهشدخ  لوصح و  لباق  ملسم ، ریذپانفالخ ،
هار هب  ارماداب  نشور  تاهدـید  راد و  شوخ  لدـیوگب  ار  تنخـس  تزع  لامک  رد  راذـگب و  ار  دوخ  مایپ  اراکـشآموش  هدرپس  روگ  نایم  رد 

راهظا مراد و  نامیا  یتسار  هب  يرآ  ... ياهدوب رادرک  تسرد  هشیمه  وت  یتفگ و  تسار  هتبلا  وینم  هاوخکین  هک  منادیم  يدناوخ و  تسار 
 - هار لاس  رازه  زا  سپ  هک  يراعـشا  کشیب  دنگوس  هبعک  دنوادخ  هب  .و  تسا ناگدیرفآ  ياهشیک  نیرتهب  زا  دمحم  شیک  هک  منکیم 

هدـنامن ناـهنپ  شاهعماـج  ناـیم  رد  زور  نآ  يادرف  تسا ، هدیـسر  وـت  نـم و  هـب  يراـکناهن  ياـههناریو  و  بـصعت ، ياـهراوآ  هناـیم  زا  و 
هـسیک رایـسب ، ياـههئطوت  حرط و  اـب  رادرک  نوراـق  راونوعرف و  هتـسب ، رمک  رب  ار  اـهرجنخ  هدرک ، زیت  ار  شیاهنادـند  شیرق  کـنیا  . دوـب

. دراپـسیم يور  بلاـطوبا  يوـس  هب  گرزب  يرکم  بـیهم و  يدـیهمت  اـب  هدوـشگ ، يور  شیپ  هحفـص 296 ] ار [  شایلهاج  ياـهتورث 
زا ار  دمحم  دنراد  دصق  دیامنیم . زیمآقیفوت  يدودح  ات  نآ ، بناوج  هراب  نیدنچ  ندیجنس  اب  دوخ و  معز  هب  هک  دنراد  رس  رد  ياهشیدنا 

دـنزادرپب و دیجنـس -  نآ  اب  ار  دـمحم  تمیق  ناوتیم  زورما  هک  هچنآ  رب  نوزفا  يزیچ  هکلب  لامک -  مامت و  ار  شیاهب  دـنرخب و  بلاـطیبا 
هن ناشداهنـشیپ  دوش و  درمریپ  روفن  بجوم  هک  تسا  هنادیلب  راوهداس و  نانچ  نآ  هن  دـیهمت ، نیا  اما  دـنرادرب ... نایم  زا  ار  دـمحم  هاگنآ 
رد نانآ  دلسگب . نایم  زا  تسا  هتـسب  ییوم  رات  هب  شـشک  تدش  زا  هک  ار  ریطخ  هلماعم  نامـسیر  هک  راوهداس  حیرـص و  طیـسب ، نانچ  نآ 

اـبیز و تفارظ ، تیاـهن  رد  ار  یلتق  تکرح ، رون و  گـنر و  هبوچراـهچ  رد  هک  ییولباـت  نوچمه  هنادـنمرنه ، یحرط  یـسانشابیز و  هفاـفل 
هب ار  شیوخ  ریمـضلایفام  دـننکیم و  نیذآ  دـیارآیم  خرـس  نیفرگنـش و  و  یناوغرا ، ياهگنر  اـب  ار  نوخ  و  دـنکیم ، ریوصت  ریگمـشچ 

ياهیدف نآ  ماجنا  يارب  دنراد و  رـس  رد  یحرط  يرآ  . دومن دنهاوخ  فوشکم  وا  رب  دز و  دنهاوخ  شقن  وا  شیپ  شیوخ  ياهگنر  ارادـم و 
هب یـشوخ  یبوخ و  هب  ار  راک  تخادرپ و  دنهاوخ  رتشیب  هکلب  ار و  دـمحم  ياتمه  ناسمه و  شزرا ، رد  يزیچ  میظع -  ییاهبنوخ  میرک و 
هک دوب  هتـسشن  دوخ  هناخ  رد  بلاطوبا  ... دـنوریم بلاطوبا  هناخ  هب  رپ  تسد  اـب  راـب  نیا  دـنوشیم و  عمج  ور  نیا  زا  درب . دـنهاوخ  ناـیاپ 
رد راوهقلح  ار  ناوج  يهریغم  نب  دیلو  نب  ةرامع  شیوخ  یـشکشیپ  هنیجنگ  هک  دـید  ار  شیرق  نارورـس  نادیفـس و  شیر  ناگرزب ، تأیه 
هک ياهفحت  ام ... موق  یمارگ  رورـس و  بلاطوبا . يا  هحفـص 297 - ] دندرک [ : زاغآ  نینچ  نیا  دنتـسشن و  دنوشیم ... دراو  هتفرگ و  نایم 

؛ برع ناـناوج  نیرتـهب  تسا  نیا  ینادیم  هک  ناـنچمه  : تسا وت  ماـقم  جرا و  روخرد  تمیق  نیگنـس  سب  دـنمجرا و  میاهدروآ ، وـت  يارب 
، شیرق ناناوج  سوواط  هراـمع ، تسیرگن . ار  دوخ  يورهبور  بلاـطیبا  . اـمن تواـضق  بوخ  نک و  شهاـگن  ةریغم ... نب  دـیلو  نب  ةراـمع 

شوخ یناوج  يو  . دـشخردیم ناگدـنهدهفحت  نایم  هک  دـید  ار  یلهاـج  تـالامک  یماـمت  هعومجم  یموق و  تارخاـفم  دـنمجرا  هنیجنگ 
یقوذ و شوخ  تسارف و  هب  رهتـشم  دوب ... بسن  لصا و  اب  همه  نیا  رب  نوزفا  رعاـش و  نخـس ، شوخ  شوپ ، شوخ  ور ، ربشوخ و  تماـق ،

ناناوج نیرتدـنمورین  نیرتهب و  هک  ار  ناوجون  نیا  ام  ام ، ياقآ  تسیچ -؟ ناتروظنم  درک -: ناشهاگن  جاو  جاه و  بلاطوبا  ... تنکم مان و 
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، سپ نیا  زا  يربـب ... هرهب  شتیارد  لـقع و  زا  هـک  مـیهدیم  وـت  هـب  تـسا  ناـمیموق  تـمارک  تساـیک و  گـنهرف و  رهظم  تـست و  رهش 
ياهراشا . دشاب وت  رـسپ  نیعم و  رای و  رازگراک ، ار  وت  روما  همه  رد  دشاب و  وت  تمدخ  رد  دیآ و  باسح  هب  وت  نت  هراپ  وت و  هدـناوخدنزرف 

رد دندوب و  هتفرگ  هدیرخ و  شردپ  زا  هک  ار  درم  هنوگنیا  .و  دمآ شیپ  بلاطوبا  يوس  هب  عضاوت  عوشخ و  هب  یمدق  وا  دندرک و  ناوج  هب 
[ - هحفص 298 تفگ [ : درک و  ناشهاگن  بلاطوبا  . دندنار شیپ  وا  يوس  هب  دوب ، دوخ  هنیجنگ  بلطواد  ناگدنراذگاو  زا  یکی  ردپ ، عقاو 

هتسب هتسکش و  ینانخس  اجنآ  اجنیا و  زا  اما  دنتفگن و  يزیچ  لوا  دندرک و  شهاگن  نانکجمجمت  ؟ منکب هچ  دیاب  نم  ضوع  رد  بوخ و 
... هک دینک -؟ هچ  هک  يرآ -. ار -؟ دـمحم  یهدـب -. ام  هب  ار  دـمحم  هچ -؟ ضوع  رد  وت -... وت ... ضوع  رد  دـمآیمرب -. ییوگخـساپ  هب 

راتفر تقح  رد  فاـصنا  یتسرد و  هب  هک  تسا  نآ  هن  و  يرآ ... یتسار -؟ شمیـشکب -. ضوع ... رد  هک  دـینک -؟ هچ  هک  دـییوگب  هک -...
، ار يدرم  زین  اـم  اـما  يرادیم . تسود  ياهدرک و  گرزب  يدـنزرف  نوـچمه  هک  ار  وا  مینادیم . وا  هب  ار  وـت  رهم  و  قـشع ، هچ  مـیاهدرک ؟

وت دوـس  هب  وا ، رب  شیوـخ  یتاـیح  قوـقح  هـمه  زا  دوـخ -  دـنزرف  زا  میاهدیـشخب و  هداد و  ياهیدـف  يدرم ، ربارب  رد  ار  ناـمناوج  نیرتـهب 
تواخس و تیاهن  رد  هکلب  تسا  لهس  دناهدرکن ، یطخت  هلیبق  نوناق  زا  زگره  اهنت  هن  داهنشیپ  نیا  اب  هک  دندیشیدنایم  دوخ  اب  . میاهتـشذگ

باسح هدش  تخادرپ  شیپ  زا  ياهبنوخ  نیا  اب  و  دـناهداد . لامک  مامت و  ار  لوتقم  هیدـف  نتـشک ، زا  لبق  اریز  دـناهدرک . راتفر  زین  تلادـع 
تهالب و تیاهن  هب  تفگن . چیه  بلاطوبا  . دناهدرک هیوست  بلاطوبا  اهنآ  همه  سأر  رد  و  هحفص 299 ] مشاهینب [  وا -  هداوناخ  اب  ار  دوخ 

نیا یموزخم ، رـسپ  لگـشوخ  نیا  هریغم ، هب  ضوعرد  تفاـین و  ناـشیلهاج  قمح  نآ  روخرد  ياهملک  چـیه  دیـشیدنا و  ناشيروعـشیب 
تشلپ داهنشیپ  تشز و  هنحص  نیا  زا  شلد  درک و  یهاگن  دوب  هتـسشن  هورکم  يایئیـش  نوچمه  طسو ، نآ  هک  سوحنم  سولم و  يابرلد 

نیچ دیآیمرب ، مهب  يرازیب  تیاهن  هب  عوهم  يزیچ  ندید  زا  هک  یـسک  نوچمه  هارکا و  هب  ار  شیاهبل  اههراچیب ! تفـشآرب . دـمآرب و  مهب 
؟ دوـب هتفگ  ار  نخـس  نیا  ارچ  اـبجع ! . درک توکـس  و  ... دیئامـش هک  یمدرم  رادرکدـب  هچ  فاـصنایب و  قـمحا و  هچ  تفگ -: طـقف  داد و 
هچ ار  هدـندکی  درمریپ  ناـشدوب ؟ هتـسیرگن  ترفن  مشخ و  هب  هاـگان  ارچ  دومنیم ؟ ار  ناـشیفاصنایب  يرادرکدـب و  ناشداهنـشیپ  ياـجک 
هب وا  وا  لتق  حرط  رد  شیوخ  معز  هب  شیرق  هک  دوب  يداهنـشیپ  عون  نیرتهنافـصنم  شور ، نیا  ؟ دندوب هدز  يدـب  فرح  هچ  رگم  دـشیم ؟

رسپ لگشوخ  هظحل  نآ  رد  تشذگ . بلاطوبا  رطاخ  زا  ياهشیدنا  هنافیخس ، هیده  نآ  هناقمحا و  داهنشیپ  نآ  ربارب  رد  اما  . دادیم بلاطوبا 
ندروخ يارب  هدوهیب  هدنعلب و  ییولگ  طقف  هک  تسنامیم  هدنکم  یموقلح  هب  رادرم ، زا  ياهفیج  هب  چـیه ، زا  ینابنا  هب  شرظن  رد  یموزخم 

ار ناـشناویح  دـنهاوخیم  اـهقمحا  هک  هو  ... تشادـن ییاـنعم  چـیه  قزر  هدـننک  فـلت  دوـجو و  دوـجیب و  دوـجوم  نیا  نیا ، زج  تشاد و 
دیراورم یتسه و  هحفص 300 ] غارچبـش [  رهوگ  نیا  راصعا ؛ نورق و  یمامت  هنیجنگ  نیرتدنمجرا  تقونآ  منک و  راورپ  ناشیارب  مناروخب ،

هدیـشیدنا هظحل  نامه  رد  دادیم و  ار  انعم  نامه  هک  تفگ  ار  ینخـس  اقافتا  و  دننک . درخ  دننکـشب و  مهرد  میارب  مهدـب  ار  دوجو  ياتکی 
منک و رامیت  مهد ، اذغ  ار  وا  هک  دیهدیم  نم  هب  ار  ناتدوخ  رسپ  . دییامش هک  یمدرم  رادرکدب  هچ  و  فاصنایب ! قمحا و  هچ  تفگ -: دوب .

نینچ زگره  و  دـیقمحا . هک  دـنگوس  ادـخب  دیـشکب ؟ هک  مهد  امـش  هب  ار  منت  هراپ  دوخ ، بلق  حور و  ناـج ، هرمث  شیوخ ، رـسپ  مرورپب و 
هنوگ نیدب  . دمآرب مهب  شايریپ  فرب  زا  رابنارگ  ياهوربا  اههژم و  دنکفاورف و  هدید  تسبورف و  نخـس  زا  بل  هنانیگمـشخ  ... دش دـهاوخن 

میمـصت اما  دندرب ... دوخ  اب  نالذخ  اب  دنتـشادرب و  هدیدنـسپان  هدزاو و  یـسورع  نوچمه  ار  دوخ  تارخافم  نیـشن  جدوه  هیدـه ، ناوراک 
ردپ و اب  دیاب  ار  نآ  هنامرشیب  دح  نادب  ات  ارچ  هنرگو  ... دوب هتـشگ  خسار  ناشناج  رد  مد  نامه  زا  دمحم  هنامحریب  لتق  رب  یمتح  يدج و 

يدـج يرطخ  هنوگ  هب  دـمحم  يربماـیپ  هلأـسم  اـب  شیرق  تفاـیرد  بلاـطیبا  هک  نآ  زا  سپ  ؟؟؟ دـندوب هداـهن  ناـیم  رد  وا ، گرزب  یماـح 
شیپاشیپ دمآ ، دـنهاوخرب  شلتق  انایحا  زین  وا و  نادـناخ  زا  نتـسسگ  تمرح ، کته  ددـصرد  اراکـشآ  هنوگ  نیا  درک و  دـهاوخ  هضراعم 

، دوریم هچورق  نادـند  درغیم و  دـنرذگیم  اههیـشاح  زا  هک  یناگدـنرد  هب  شاهچب ، هیاـس  يـالاب  رب  هـک  مژد  هزرـش و  يریـش  نوـچمه 
اورپیب میظع و  نانچنآ  درمریپ  يرایـشه  تدح و  هحفـص 301 ] تفرگ [ . ندرک  عافد  ربمایپ  زا  دوخ  دوجو  یمامت  اب  دیزاغآ و  ندـیرغ 

تیدـج و اب  ربمایپ  تیامح  رد  نانآ  تفاـیرد . ریطخ  ياهفیظو  ناونع  هب  ار  دوخ  تیلوؤسم  تیعقوم و  مشاـهینب  نادـناخ  یماـمت  هک  دوب 
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درگادرگ هک  ار  یعفادم  حلسم  هورگ  نیلوا  شیرق  دندش . هثداح  ریطخ  هظحل  دصرتم  هداد و  مهب  ار  اهتشپ  دنتشگ . عمج  یـشوکتخس 
بلاطیبا تفایرد و  دوب  يو  لاوحا  بقارم  یـضرعت  نیرتمکیب  و  تشادیم -  ساپ  ار  يو  بوشآیب  شوماـخ و  دوب و  هدز  همیخ  دـمحم 

یلیالد و هب  اما  دوزفا . شناکیدزن  ناگدیورگ و  دمحم و  هب  تبسن  ار  شیرق  هنیک  رما  نیا  تفای . ناشسأر  رد  رگتحیصن  زونه  مارآ و  ار - 
. تشادیمرب ماگ  طایتحا  نامه  اب  زین  شیرق  دوب ، ملس  حلص و  بلاط  و  تسیرگنیم ، روما  هب  عفادم ، هورگ  هک  ییابیکـش  مزح و  نامه  اب 
زا ناکرـشم  شیرق و  يارب  دوب و  رابدرد  تخـس و  یتیعقوم  یتسار  هب  دوب . هتفر  ورف  هشیدـنا  هب  یعطق  اشگهار و  ياهراچ  نتفای  راـک  رد  و 

ار نآ  هعاشا  دنتسناوتیم  هن  دنریذپب و  دنتسناوتیم  هن  هک  ینید  دوب . هتـشگ  بجوم  دوخ  نییآ  اب  دمحم  ار  همه  نیا  و  رتزیگنافوخ . همه 
، دومنیم انثتـسا  ار  ناشنایادـخ  و  درکیم . تیبثت  ار  ناشتیعقوم  تشاذـگیم  دازآ  ار  نانآ  نید  نیا  رگا  لقاال  دـنیامن . لـمحت  هعماـج  رد 

دوخ هناعطاق  عضاوم  زا  شربمایپ  لودع  مدع  شیک و  نیا  يریذپانمیلـست  رد  هلأسم  تباهم  همه  اما  دـنیآ . رانک  نآ  اب  دنتـسناوتیم  دـیاش 
، نافیعـض ناریقف ، ياـپ  تسد و  زا  یگدرب  ياـهریجنز  ندوـشگ  هب  نادـنمتورث ، ماـقم  عـقوم و  هظحـالم  نیرتـمکیب  هک  نـید  نـیا  ... دوـب

نیا کلمت  نکمت و  اب  نادنمتورث ، یلام  روما  ياهخرچ  شدرگ  تنکم و  رخافت ، رثاکت ، تردـق  هک  یلاح  رد  دوب ... هدـمآرب  ناشناگدـنب 
نیا لد  يریرهمز  يامرـس  رد  ناـنآ ، هزاـجایب  دوـب و  هتـساخرب  يربماـیپ  هاـگان  . تشگیم هحفـص 302 ] قـقحم [  نافیعـض  ناـگراچیب و 

نتـسسگ هیاس  رد  ار  حور  ییالاو  تمارک و  موهفم  یمدآ  هب  ... دوب هدـنکفارد  نیرب  یکرد  حور و  هقراب  نیون و  یقاـیتشا  هلعـش  ناـفیعض ،
ناشهنایوجماک تردق  راموط  يدوز  هب  مالسا  هک  دنتفاییمرد  شیبامک  نانآ  ... دوب هتخومآ  یگدازآ  ریشمش  هب  نتـسویپ  یگدرب و  ریجنز 

مکح و يوزارت  رد  ار  هدرب  اقآ و  دنکیم . هرداصم  یناسنا  نوئش  ینامرآ و  يدازآ  دوس  هب  ار  ناشتورث  تردق و  یمامت  دلـسگیم و  ار 
یفرگش ياوعد  نانچ  حرط  اب  دنتشاد  تاوهـش  ءافطا  ندیعلب و  ندروخ و  هب  صرح  لاوحا  همه  رد  هک  ار  ناشیا  و  دهنیمرب . ناسکی  اضق 

عوج و زج  ناشیگدنز  همه  دندوب و  ندروخ  ندروخ و  راک  رد  هنایروم  نوچ  هک  نانآ  . تشاذگ دـهاوخن  هدوسآ  یقالخا  هیلاع  مراکم  زا 
هدید اسب  اما  ناشنایادخ ... ندروخ و  تاوهـش  دـندوب : لیاق  تمرح  زیچ  ود  يارب  طقف  یلهاج  هعماج  نیرد  يرآ  دوبن ... كرـش  صرح و 

وـسنآ زا  ... دـندوب هدروخ  مه  ار  نآ  هدز و  راک  هب  دـندوب  هتخاس  امرخ  زا  ار  ناشـسیدنت  هک  ینایادـخ  هقاف ، رقف و  ماگنه  هب  هک  دوب  هدـش 
هک يراک  رثکادـح  ناـنآ  تفاـییمن ... ربماـیپ  هیلع  ار  یناـج  هئطوت  يدـج و  ضرعت  تردـق  رـضاح  لاـح  رد  نمـشد ، هک  دومنیم  نینچ 

يادـخ هچ  دوب ، هدوهیب  زین  نیا  اما  دـنهد ... تبـسن  رعـش  تناهک  رحـس و  نونج و  هب  ار  وا  هک  دوب  نیا  دـنرب  راـک  هب  وا  هیلع  دنتـسناوتیم 
لد يافـش  هک  دوخ  مکحم  باتک  رد  دـمآیم و  ناشبیذـکت  هب  هراومه  ناـشءوس  تاـغیلبت  هحفـص 303 ] ندرک [  یثنخ  رد  نآرق  ردـتقم 

نیکرـشم ناسنیدب  ... دوتـسیم نسح  لامج و  لامک و  تافـص  نیرتیلاع  هب  ار  شربمایپ  دوب  نانیمطا  درخ و  لها  ناج  يافـص  نانمؤم و 
رد بلاطوبا  هناناج  يدرمیاپ  تابث و  زا  نانآ  دندیـسر ... رتنقتم  یقیاقح  هب  ربمایپ ، هیلع  یـشیدنادب  یهاوخدـب و  هنوگ  ره  راـهظا  زا  سپ 

دنتـشاد ار  وا  حور  هقباس  تفگیمن ... فالخ  تفگیمن و  هفازگ  دزیمن ، فال  درمریپ  هن . دنداتفا ... تشحو  هب  ربمایپ  زا  نیتسار  تیامح 
دوخ دنزایب  یلمع  نانچ  هب  تسد  ای  دننک و  يراشفاپ  لتق  رب  دوخ  رارـصا  دیدهت و  رب  رگا  هک  دنتفایرد  تسا . لمع  درم  هک  دنتـسنادیم  و 

رد نیا  و  تسر ... دـنهاوخن  نآ  كانفوخ  تاعبط  زا  اـهيدوز  نیا  هب  زگره  هک  دـندنکفارد  راـبیب  یلاـتق  هکرعم  راـبنوخ و  یگنج  رد  ار 
اقافتا و  دندربیمن ... يزوریپ  نامگ  دوخ  يارب  ریذپانذوفن -  مژد و  ژد  نآ  مشاهینب -  یعافد  تیعقوم  هب  هجوت  اب  زگره -  هک  دوب  یلاح 

ام و هورگ ، ود  ره  هک  میرادن  كاب  ام  : » دندوب هتفگ  بلاطوبا  هب  فازگ  فال و  هب  هدرک و  شاینیبشیپ  زاغآ  زا  هک  دوب  يزیچ  نامه  نیا 
دوبان ندرک و  انف  يارب  یلاعتم  ياهزیگنا  یلاع و  یلیلد  دـنتفگیم . غورد  نانآ  اما  میوش »... كاله  دوبان و  هکرعم  نیا  رد  یمامت  هب  اـمش 

زا وا  زا  سپ  دنلامب و  كاخ  رب  ار  نمشد  غامد  هنادنمزوریپ  دننامب ، تسه  هک  تیفیک  رهب  دنتساوخیم  نانآ  دنتشادن ... دوخ  ملسم  ندومن 
دندرپسیم لماک  يدوبان  هب  ار  دوخ  دیاب  ارچ  سپ  دنربب ... اههرهب  لامآ  تاوهش و  لاوزیب و  تاذل  لانم ؛ لام و  لاثمیب  بهاوم  تایح و 

هورگ اب  زیتس  یلاوحا  طیارش و  نینچ  رد  یگـشیدنا و  قباوس  نآ  اب  يرآ  دندنامیم ...؟ او  تاذل  زا  نتـسج  ماک  تاوهـش و  ندروخ ، زا  و 
تلیـضفاب ناـنامیپمه  نوچ  یناـنامیپمه  دوخ  يارب  هکم  هعماـج  رد  زین  مشاـهینب  یهگناو  هحفـص 304 ] دوبن [ ... ناشدوس  هب  مشاـهینب 
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هکم زا  نوریب  هک  هعازخینب  اب  نیا  زا  شیپ  بلطملادـبع  هک  ياینوخمه  يردارب و  ناـمیپ  زونه  نیا ، رب  نوزفا  دنتـشاد . نیبیطملا » فلح  »
هعازخینب اریز  دندربیم . رـسب  تشحو  رد  تخـس  نامیپ  نیا  زا  نانآ  و  دوب . یقاب  دوخ  تمرح  توق و  هب  دوب  هدرک  رارقرب  دندربیم  رـسب 

نانآ سرتسد  زا  رود  یگدـنز ، میلقا  ورملق و  تیعقوم  ظاحل  هب  دـندوب و  رامـشیب  رایـسب و  دارفا  زا  لکـشتم  ياهلیبق  وجراـکیپ و  یمدرم 
رذح رب  میقتسم  زیرگ  گنج و  زا  ار  نانآ  هک  دوب  یلیالد  همه  نیا  يرآ  دوب ... نکمم  ناشهلمح  ضرعت و  لامتحا  هظحل  ره  دنتسیزیم و 

نآ هب  دـننزب و  زابرـس  دـید -  میهاوـخ  هک  ناـنچ  ربماـیپ -  لـتق  هشیدـنا  زا  هک  دـشیمن  نآ  بجوـم  لـیاسم  نیا  يهمه  اـما  تـشادیم ...
هدـنکفا تشحو  هب  ار  بلاطیبا  هک  دوب  هلأسم  نیمه  اقافتا  دـندوب و  رتهداس  ياهلیـسو  رتناـسآ و  یهار  يوجوتسج  رد  ناـنآ  دنـشیدنین .
نانمـشد هزوح  زا  نوریب  ار  یناسک  ای  دـننزب و  هناقمحا  يراک  هب  تسد  هتـشگ  یگتفـشآ  یجیگ و  راـتفرگ  هاـگان  ناـنآ  دیـسرتیم  دوب ...

یفاک لیالد  همه  نیا  دـننک ... ریجا  وا  نتـشک  يارب  اجنآ  اجنیا و  زا  رگید  لـیابق  زا  ار  ینادرم  دـنرامگب و  راـک  نیا  رب  ربماـیپ  صخـشم 
دروآ و درگ  امـسر  ار  مشاـهینب  تخادرپیم و  روما  تبقارم  هب  ماـمت  طاـیتحا  هب  زین  وا  ور  نیا  زا  دادیم و  تسد  هب  وا  ینلع  مادـقا  يارب 

ضیرحت رتشیب  تیدج  هب  دندوب  انف  راثیا و  نیا  رب  همه  زا  رتراکادف  رتاراک و  هک  نانآ  ار -  دوخ  نادنزرف  صوصخب  داد و  یگدامآ  مالعا 
دـنکفارد و ادـن  تشاد  نانیمطا  ناشیا  هب  هک  نانآ  زین  بلطمینب و  نایم  رد  درک و  رتهدرتسگ  ار  دوخ  توعد  هریاد  اراکـشآ  هاگنآ  درک .
دنتفایرد و ار  رطخ  هحفـص 305 ] دـنتفریذپ [ . ار  شتوعد  انثتـسایب  زین  نانآ  دومن ... بیغرت  قیوشت و  وا  هار  رد  مایق  ربماـیپ و  تیاـمح  هب 

یطیارـش عاضوا و  نینچ  رد  دـنام ... یقاب  دوخ  هنادواج  ینمـشد  دانع و  زیتس ، رب  هک  ربمایپ  يومع  بهلوبا  زجب  همه  دـنداد ... هنادرم  لوق 
تیامح گنر  رگید  هک  يراعـشا  دـشیم : عیاش  ربمایپ  هرابرد  تشگیم و  همزمز  مدرم  نایم  رد  بلاـطوبا  زا  راعـشا ، هنوگ  نیا  زا  هک  دوب 

تافـص و عیمج  عماج و  يربمایپ  لاصخ و  هدوتـس  يدرم  ینامـسآ  تلاسر  هب  نامیا  رگناشن  همه  هکلب  تشادن ، یتریـشع  تریغ  یلیماف و 
گرزب ياربتـسا  دمحا  مدرم  نایم  رد  ادخ  ناگدیرفآ  نیرتیمارگ  سپتـشاد  یمارگ  ار  دـمحم  ام  ربمایپ  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  : دوب لامک 

[ . 82 . ] تسا دمحم  زین  نیا  تسا و  دومحم  شرع ، بحاص  دنوادخ  اریزتفرگ  دوخ  مان  زا  ار  شمان  وا  تشاد 

نامیا تداهش  هک  هن ، رعش 

یتسار هب  تسا و  ناسحا  نامیا و  افو ، يدرمناوج ، وا  رعش  یگژیو  شیدناادخ ... رونخـس و  راگنعیدب ، ساسحارپ ، تسا  يرعاش  بلاطیبا 
بوذجم يدرمریپ  مارم  بهذم و  روعش و  روش و  تاساسحا ، میظع  يولبات  وا  رعـش  دراد ؟ یتارولبت  یناعم و  هچ  همه  نیا  زج  ینید  نامیا 

هتشگ هللا » لوسر   » ینعی رترب ، سدق  سوماق  رد  رتمیظع و  يدرم  هک  هن  شیوخ  هدازردارب  دمحم  يوخ  هدیقع و  تمظع ، نوتفم  هک  تسا 
زا هک  تسا  يدرم  هب  دراد  روگ  هحفص 306 ] بل [  رب  اپ  هک  يدرم  لوهک ، يدرم  نامیا  تسادخ . تبحم  ییادیش و  گناب  وا  رعش  تسا .

قدص و لمع  غیلبت و  حالس  هک  هملک  فرح و  ظفل و  هن  وا  رعش  دشخبیم . یگدنز  ینامـسآ ، ینامرآ و  ینییآ  اب  هتـساخرب و  تایح  نتم 
، تفارـش رد  یثیدح  دزیخیمرب  دنیـشنیم و  هک  اج  ره  . تسا نادـب  نایوجقح  ضیرحت  عیجـشت و  تقیقح و  زا  عافد  یتسار و  زا  تیامح 

بابش راکش و  فیصوت  قشع و  لزه و  رعش  رصع  هک  یلهاج  رصع  رعش  زا  وا  رعـش  ... دهدیم رـس  هللا  لوسر  هک  هن ، دمحم  تمارک  ولع و 
، دـهعت تیلوؤـسم ، میرک  هغیـص  هب  نآ  ياـجب  تـسا و  رود  هـب  تـسا  تیبـصع  تاـبیاطم  ثـبع و  تارخاـفمو  تاراـغ  مزب و  بارـش و  و 
نیون و یتقد  اـب  هک  دراد  نآ  یگتـسیاش  وا  رعـش  تسا . تیمها  لـباق  تخـس  ظاـحل  نیدـب  تسا و  هتـشگ  نیذآ  يروابادـخ  ییوجقح و 

ریخ يوـس  هـب  تیرـشب  ربـهار  و  رـالاس ، رورـس و  يربماـیپ  ار  دـمحم  وا  . دوـش هتــسیرگن  بـصعت  زا  رود  و  نیتـسار ، ياهـنارگداد  يرواد 
هـصخاش نیرتـهب  هک  يدرم  گرزب  مشاـه -  راوگرزب  جاـتن  بلطملادـبعینب و  ناـمدود  نیرتـهب  ریخ و  نادـناخ  هرهوج  ار  وا  دـناوخیم .

تـسا يراک  هن  دمحم  راک  هک  دنـشاب  هاگآ  هک  دهدیم  رادشه  ار  مدرم  ... دـنکیم یفرعم  تسا  تواخـس  تعاجـش و  دوج ، شايدوجو 
ینامـسآ بتک  رد  هک  تسا  يربمایپ  نامه  تسا و  هدمآ  يدـب  زا  ناشنتـشادزاب  نایمدآ و  تیادـه  يارب  وا  هک  دـنبایرد  و  درخ ... لهس و 

یسایس تیعقوم  زا  اهنت  هن  يو  ... تسا هتشگ  یفرعم  میرم  نب  حیسم  نارمع و  نب  یسوم  رایتسد  راکمه و  نانوچ  هدش و  قیدصت  ناینیـشیپ 
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شنادناخ دوخ و  ریـشمش  اب  دنکیم و  لمع  ربمایپ  دوس  هب  محرتیب  وخنمـشد و  هحفـص 307 ] هعماج [  نآ  رد  دوخ ، ییاوشیپ  تدایس و 
... دزخیم شیپ  شیوخ  مدرم  ناج  نایم  رد  زین  يرگتیامح  مزر و  رعـش  هشیدـنا و  حالـس  اب  هکلب  دریگیم ، دوخ  تیامح  هیاس  رد  ار  يو 

يریثأت دراذگیم  اج  هب  دهدیم و  هعاشا  دوخ  مدرم  نایم  رد  نایب -  شنیب و  هویش  نیرتراذگریثأت  نیا  راعشا -  بلاغ  رد  هک  ییاههشیدنا 
ییالاو و ییابیز ، هب  دوخ ، رعش  هرتسگ  رد  رامـشیب  ار ، دمحم  دشاپیم و  ار  رعـش  رذب  وا  دهنیم . اجب  برع  مشاهینب و  نادناخ  رد  وکین 
. دزیگنایمرب يدمحم  يوخ  قلخ و  وب و  گنر و  هب  ار  مدرم  هجوت  دـهدیم و  هویم  دوشیم و  روراب  اهرذـب  نیا  دـنکارپیم . يراب  رب و  رپ 
روضح و تولخ و  رد  تسا ، نانآ  مزب  هرجش  ناج و  كاروخ  رعش  هک  برع  هعماج  رد  تسا  ربمایپ  حیادم  رـسارس  هک  وا  رعـش  ناسنیدب 

ياج هب  هقباسیب  ياهنوگ  هب  يو  دزیگنایمرب ... ار  نیون  هجوت  دهدیم و  رادشه  درم  نیا  رعـش  يرآ ، دباییم ... هار  ناشرورـس  يولج  رد 
یتلاسر ینامحر و  یتفارـش  ینامـسآ و  یتلیـضف  لامک و  يهورذ  رب  يدرخ  یناسنا و  يدـجم  زا  راکـش ، گنج و  بارـش و  نز و  ندوتس 

زاجح يارحـص  رد  هک  زاتمم  ياهثداح  دوعوم و  یخیرات  رظتنم و  ياهعقاو  ریوصت  هب  دـیوگیم . نخـس  ینارمع  یـسوم  حیـسم و  ناـنوچ 
نشور تاملظ  توهرب  رد  یلعشم  دناوخیم ... دوخ  هب  ار  مدرم  دنکفایم و  نینط  ارحص  لد  رد  ییادص  دزادرپیم ... دنربیم  ار  شراظتنا 

زاوآ رادـشه و  جوـم  تـکرح ، یعوـن  راـبنارگ  سرج  گـنز  نوـچمه  دـنکفایم ، مدرم  لد  رد  مـیب  وا  رعـش  دـنزیم ... وـسوس  هتــشگ و 
ترسح و شنخـس  علطم  ... تسا هودنا  هثاغتـسا و  وا  رعـش  دراد . ار  راذنا  يرایـشه و  تیلوؤسم ، موادم  گناب  وا  رعـش  تسا ... وجوتسج 

ارچ هک  درادیمرب  هیوم  دایرف و  همه  ییادوس ... رـسحت  هودـنا و  نآ  عطقم  هحفـص 308 ] تسا و [  مدرم  ینادان  لـهج و  تهج  هب  یناریح 
رد میظع  یمغ  . دناهتساخرب وا  اب  ینمشد  هب  شایلهاج  هعماج  ارچ  و  دننادیمن ... ار  ینامـسآ  ربمایپ  نیا  ردق  دنـسانشیمن . ار  دمحم  مدرم 

هاگنآ زین  ودوب  نم  رتسب  زادـناور  مغ  نآدـنتفاتیم  نیورپ  هام و  هک  بش  همه  بش  و  [ . 83  ] دیچیپ دوخ  رد  ارم  هاگنابـش  تاعاس  نیرخآ 
اههنال زا  اههاگن  كاپان  تارـشح  ودندش  هدوشگ  اهمـشچ  هک  هاگنآ  رگید  راب  و  هحفـص 309 ] دندوب [  هدونغ  زان  باوخ  رد  نایمدآ  هک 

ییدحدنیوگیم هک  زا  نخـس  ودنرگنیم  هچ  هبدوب  نم  اب  مغ  نآدندیلولیم  متـس  نیک و  دـقح و  رامـشیب  ياپرازه  رب  ودـندیزخ  نوریب 
نآ مدرم  ياشدنـشکب  دنراد و  متـس  وا  رب  هکدـناهدید  دـمحم  يارب  ییاهباوختـسا  عیاش  ياهئطوت  حرط  ودوشیم  اوجن  رهـش  رد  كرابمان 
دوخ سوباک  رعق  هب  دندز و  ماگ  بادرم  رد  ناروکدنتساخرب  يدرخیب  زا  نانآدید  دهاوخ  متـس  کشیب  دزیهرپن  يرگمتـس  زا  هک  سک 

هجاجز نتـسکش  دیوشیم و  نامیپمه  دیـشروخ  ندرک  شوماخ  هبداب  عوطقم  ناشنوکـس  ناماس و  ياهتـسد  هدـیرب و  ناشدـیمادنتفر  ورف 
ار ازگناج  هدـنلخ  ياهریت  یلقیـص و  ياههزیننآ  ياج  هب  هک  دـنربیم  يراک  دـیما  ام  رب  وداب  اـنفرب  ناتـششوک  هرخـسم و  ناتدـنگوس  ؟ هاـم

ادخ هب  دنگوسمینکیم  نیگنر  دنهاوخیم  ام  زا  ار  دمحم  نتـشک  هکنانآ  يولگ  نوخ  هب  ار  ناماهیـشکشیپ  ومیریگیم  اهتـسد  هب  مکحم 
يزور مینیبیمدـیباین ... تسد  وا  ربمیزادرپن  ناگزوج  زغم  نوچمه  وا  هار  رد  ار  نامیاههلک  ات  و  هحفص 310 ] دیسرن [  ناتیاهوزرآ  هب  هک 

یلیماـف ياهدـنویپداد  دـنهاوخ  خر  تفگـش  يروماددرگ  ناور  نوخ  ياـهجوم  رب  اـههلکهبعک  مزمز و  رتـسب  رد  وا  زا  تیاـمح  رد  هک  ار 
نیدالوپ حیلس  اب  گر  نینهآ  نامدرم  ناتربارب  هک  دینادب  امادهد  خر  یپردیپ  دنـسپان  ياهراک  ودوش  هراپ  ییوشانز  ياهنامیپ  هتـسسگ و 

تعاجـش و هشیب  ناریـش  هشیب . ناریـش  مییامتـشاد  دنهاوخزاب  شیوخ  شیدـناریخ  بوبحم  زا  ار  ناریرـش  دـنزگ  تساوخ و  دـنهاوخ  اپ  هب 
زا شیپ  دـییآ و  شوـه  هـب  گـنلپ ) نارـسپ   ) رهف لآ  يامیـسارهن  رطخ  ناـشن  چـیه  زا  ناـگنلپ ، راکــش  رد  مـییآ ، شورخب  نوـچ  هکتوـتف 
زا وناتیثوروم  دادیب  زا  افج و  زا  ودییآ  شوهبدیاهدزن  نماد  اهمـشخ  بیهل  هب  و  ... دناهتـساخنرب ناتداسجا  رب  يرگهحون  هب  ناتنانزهکنآ 

ودیرادب تسددناوخیم  قح  هناگی  هار  هب  هک  يربمایپ  رب  متـس  زا  مه  ودیراد  مرـش  دییآ و  دوخ  هب  هتـشاد  اور  ام  رب  هک  يراکهزب  همه  نآ 
ياهتـسد هب  ار  وا  هک  دیرادم  نامگدیهن  ندرگ  هدمآ  هحفـص 311 ] شرع [  راگدرورپ  دزن  زا  هک  يراوتـسا  كرابم و  نامرف  زا  يوریپ  هب 
بلاطیبا هلأسم  هک  تسا  هتفایرد  شیرقتسا  نانآ  ياقب  هزیگنا  اهناماس و  راختفا  ، دشاب تلم  کی  نایم  رگا  ییوا  نوچمه  هکمیراپـسب  امش 

ياـههزوجرا حلـسم و  راعـشا  هناـشاک  هناـخ و  ره  نزرب و  يوـک و  ره  رد  اریز  تسین . اـهیناسآ  نیا  هـب  وا  تیاـمح  یندوشگاـن  لـضعم  و 
ارتمیوجمزر يریلد  دوخ  وماهدنز  نم  هک  یلاح  رد  دننک  افج  وت  رب  مراذگب  هنوگچ  : دنوشیم همزمز  مدرم  نایم  رد  هنوگنیدب  وا  یـسامح 
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ياههدازومعدرک میهاوخ  نیگنر  دنز  هراوف  ناشهدیرد  ياهمکش  زا  هکهایـس  نوخ  اب  ار  هکم  ياهخالگنـس  هک  ادخ  هب  دنگوس  ؟ دنـشکب
نخـس رد  هکار  تگنـسنارگ  فرـش  مینادیم و  همه  ار  تاهنیـشیپ  هک  وـت  يادـناهتخورفارب  وـت  تیاـمح  تیمح  زا  هکدـناهشیب  ناریـش  وـت 

[ . ] 84  ] يدوب رادرک  تسار  هراومه  يدولآیمنیدوب و  يوم  هتسران  یکدوک  هک  ماگنه  نآ  زایتح  غورد ، هب  نابز  زگره  يدوب و  وگتسار 
هحفص 312 ]

رذوبا

ردام و دوب . رادیب  وا  اما  دندوب . هتفخ  نارگید  دوب . بش  دوب . هدیشک  زارد  تشپ  هب  هدرک  لفق  مه  رد  ار  اههجنپ  هداهن  رس  تشپ  ار  اهتـسد 
كاخ زا  هشوگ  نیا  دـشیمن . هدینـش  بش  موادـم  توکـس  زج  یئادـص  چـیه  . دـندوب هتفخ  يرداچ  راـنک  وا  زا  رترود  ياهشوگ  شردارب 

زا دنتفریم  ماش  رفـس  هب  هکم  زا  هک  ینارفاسم  طقف  هک  توهرب  يارحـص  رد  هدشمگ  مانمگ و  ياهلیبق  دوب . رافغ »  » يهلیبق نکـسم  زاجح 
مدرم زا  رترود  یمک  شیوخ  دوهعم  تداع  هب  هدانج  رسپ  بدنج  وا  اما  دندوب . هتفخ  همه  دوب . هتفخ  هلیبق  دنتشذگیم . نانآ  نکاسم  رانک 
هـشوگ رد  دیـشکیم و  كرت  رود  ار  شیوخ  رتسب  دوب . نینچ  زین  اهبـش  . تسیزیم هلیبق  هیـشاح  رد  دربیم . رـسب  شیوخ  هداوناـخ  یتح  و 

هاگن زج  چیه ... دوب ؟ هچ  شراک  دـشیم . عورـش  شراب  راک و  بش  و  تخادرپیم . شیوخ  لد  ياهراک  هب  دوخ  ياوزنا  تولخ  ییاهنت و 
رازه نارازه  تشاد . ساملا  لگ  ناتـستشد  رازه  نارازه  هک  زیرهراتـس ... ییاغوغ  نامـسآ  هایـس . دنلب  نامـسآ  نامـسآ . يانفرژ  هب  ندرک 

رتـشیب هـچ  ره  ییوـگ  وـت  روـن . يهـبیرغ  نئادـم  تفگـش ... ریذـپلد  عیادـب  یکلف ... يانـشور  مارجا  هرایـس ... كدـصاق  هراتــس و  هشوـخ 
هحفـص رپ [  بیجع  ماسجا  نیا  رادـم  رد  دـشیم و  باترپ  تریح  ییاهریب  ياـههنماد  هب  رتقیمع  دـیدیم و  رتمک  رتشیب و  تسیرگنیم ،

یتسه و نایم  زرم  بیاجع ، ياـنخارف  رد  زین  وا  دـناهدیراب ، رون  بش  ره  هشیمه و  دـبا  ياـههنارک  اـت  لزا  هنماد  زا  ییوگ  هک  ؤلـألت  [ 313
، بش نیا  و  دوب . شتـسرپ  شـسرپ و  ياعد  هاگن و  کشا  زاین ، يانمت  نارازه  زا  زیربل  وا  ياـهبل  لد و  مشچ و  اهبـش  ... دـشیم مگ  یتسین 
وا هک  اـج  نآ  اـت  اریز  دـشیم  هدوشگ  وا  یگدـنز  رد  نیوـن  یلـصف  بش  ره  داـهنیم . وا  ناـج  رب  يریثأـت  هچ  ارحـص  يریثا  میظع و  بش 
زا رتنیون  ییاههولج  عیادب و  ون ، يروهظ  ون ، یتکرح  بش  ره  تشاد ، ساپ  ار  اهنامـسآ  شیوخ  هراومه  دصرت  رد  دـیمهف و  تسناوتیم 

يرتزیگناهوکش تفگـش و  ياههموظنم  درکیم  هاگن  رتشیب  هچ  ره  ادنوادخ  . دیدیم نامـسآ  يهنهپ  رب  شیپ  لصف  شیپ و  هام  شیپ ، هتفه 
گرزب رهش  نیرولب ، ياهخاک  نآ  دندوشگیم ؟ ار  نآ  ياهرد  اهبش  هک  زیمآرارـسا  ناتـسبش  نآ  رد  دوب ؟ ربخ  هچ  اهنامـسآ  رد  تفاییم .

... دربیم یپ  شیوخ  یکاـخ  نیمز  یکچوک  تراـقح و  هب  رتشیب  تسیرگنیم ، رتشیب  یمدآ  هچ  ره  هک  ازفامغ  یلاـیخ  روصق  اـههنیگبآ و 
بدنج ... دوب وا  رایشه  رکفتم و  قشاع ، ناج  رادیب و  نامـشچ  نآ  زا  عیادب ، نآ  یمامت  همه  نیا  اب  دندوب . ینتفایان  تسد  رود و  دنلب و  هچ 
يادنلب رب  یتسه  عیادب  توکلم  رد  شناج  غرم  دیـشیدنایم . تشاد ، رکفت  يارب  ياهنیمز  هک  هچ  ره  نیمز و  نامـسآ و  هب  هک  دوب  اهتدـم 

لاب تفریم و  هچ  ره  درکیم و  زاورپ  دوب  زور  تمظع  هب  شبـش  بش و  يدنمهوکـش  هب  زین  شزور  هک  ییاـنیم  يهزوریف  دـبنگ  نیا  ماـب 
زین اج  نآ  ایآ  دوب . شاینامـسآ  قلعم  یلایخ و  قیادـح  زا  يرادروخرب  ینیچهویم و  يراکرپ  هماگنه  اهبش  .و  دیـسریمن ییاج  هب  دزیم 

تخرد زا  رپ  رابهفوکش و  مرخ و  ییاهتسد  تشاد ؟ دوجو  ییاهراسهمشچ  اهرازغرم و  هحفص 314 ] اهرازتخرد و [  اهناتسغاب و  اهغاب و 
رتبوخ و یتأیه  مظن و  تیـصخش و  هرهچ و  اـب  دنـشاب ؟ یلاـعتم  نیرب و  ییاـهرازتشک  زین  اهنامـسآ  دوب  نکمم  هویم ؟ گرب و  لـگ و  و 

نآ هحیار  راـبرپ  شناـماد  شوـغآ و  بش  ره  هنوـگچ  دوـبن  نینچ  رگا  ؟ نیمز زا  رترب  رتـهب و  یتـح  تسا ؟ نیمز  رد  هک  هچنآ  زا  رتریذـپلد 
نامه زین  وا  بلق  دوب و  مهف  تبحم و  وترپ  زا  رپ  میظع و  كاپ و  اهنامـسآ  دـشیم ؟ اهنآ  یلاثم  ياـهرمث  راـبنارگ  یلاـیخ و  ياـههفوکش 

، تفه تسیب و  رذوبا . شاهینک  دوب و  بدـنج  شمان  ... دوب تبحم  رون  مهف و  وترپ  یکاـپ ، هنـشت  رـسارس  اریز  تشاد . ار  اهنامـسآ  تمظع 
. تالضع تردق  يراوتسا و  نت و  تبالص  زا  يایگژیو  زایتما و  چیهیب  یناوختسا و  ياهرهچ  اب  الاب و  دنلب  نایم و  رغال  دوب . هلاس  تشه 

یگژیو نیدنچ  یناوجون  یکدوک و  نامه  زا  و  ناور ... حور و  تردقیب  هن  اما  دوب و  مادنا  فیعـض  ناوتان . نادـنچ  هن  دومنیم و  فیحن 
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زا دوب . رکفت  نیمه  شتایح  رنه  همه  و  تسنادیم . رترب  زیچ  ره  زا  ار  ندیشیدنا  يرآ  رکفت ... تعاجش و  مرش ، قدص ، ییاسراپ ، تشاد :
. تفگیمن غورد  تشادـن . یحالـس  دـیواکیم  زیچ  ره  توکلم  رد  دوب و  لوغـشم  مادـم  هک  يرکف  رکف ، نیمه  زج  دوب . نینچ  یناوجون 

نآ ینابایب و  يودـب و  یناـج  اـحرف  دوب . نینچ  زین  یکدوک  زا  تفگیمن . غورد  زین  شیوخ  گرم  یتح  یتمیق  چـیه  هب  تفگیمن . زگره 
یکاپ و هناشاک  ناـیگدرپ  هبوجحم و  ناگزیـشود  ناـنوچ  یمرـش  دیـشیدنایمن و  زین  غورد  هب  یتح  هک  دوب  ناـنچ  يرطف ...؟ قدـص  همه 

نآ تلع  زین  شرداـم  یتح  تسنادیمن . یـسک  دوب . هدـش  هنوگ  نیا  هک  تسا  هنوگچ  تسنادیمن . یـسک  دوب . نینچ  ارچ  تشاد . فاـفع 
یناوج دـیمهفیم ... ار  همه  نیا  دـیدیم  راـفغ  يهلیبـق  ناـیم  رد  ار  وا  هک  سکره  تسنادیمن . هحفـص 315 ] ار [  وا  زاتمم  لـیاصخ  همه 

ینادـنواشیوخ طـقف  رداـم و  ردارب و  زج  هک  تنکم  تورثیب و  زیچیب و  دوب ،) هدرم  يو  یناوـج  زا  شیپ  شردـپ  اریز   ) ردـپیب ماـنمگ ،
زا ار  هدیدنسپ  لاصخ  هدیمح و  تورث  نآ  تشاد . لاوحا  تعاجش  لاقم و  تقادص  همه  نآ  هنوگچ  تشادن ، ار  یـسک  ياییاد )  ) كدنا

ربمایپ قیدـص و  ياهناج  نینچ  ملق ، حول و  شزومآ و  باتک و  بتکم و  هنوگ  ره  زا  هداتفارود  يارحـص  نآ  رد  هنوگچ  دوب ؟ هدروآ  اجک 
هب اـیآ  . تسنادیمن یـسک  دوب ؟ شنیرفآ  عیادـب  تقلخ و  رداون  نیا  روهظ  رد  يزار  هچ  تسنادیمن ... یـسک  دـندرکیم ؟ عولط  ياهنوگ 

تعیبط و صلاخ  يهرهوج  اب  يراوجمه  تمالس و  كاپ و  هفطن  دادعتسا  اوه ، یکاپ  فطل و  نیمز و  یگدنبیز  نامـسآ و  یکانبات  رطاخ 
عیادـب رد  رکفت  لمأت و  هژیوب  زین  هناملاع و  یگنـشت  يواـکجنک  یعاـمتجا و  هزومآ  ملاـس  توارطرپ و  كاـپ و  تـالوصحم  زا  يروهرهب 

قیمع و یمغ  دوب . شیوخ  هعماج  روجهم  بیرغ و  یناوجون  زاغآ  نامه  زا  . تسنادیمن یسک  دیاش  ؟ دوب نینچ  اهنامـسآ  نیمز و  شنیرفآ 
ناـهج هناـگیب  يوزنم و  ار  وا  هک  دوـب  رکفت  نیمه  و  دوـب . يو  رکفت  لوـصحم  میاد  هودـنا  مغ و  نیا  تشاد ... قیدـص  نازوـس و  یقـشع 

نآ دنازوسیم . ار  يو  رگج  رگید  تقو  ره  زا  رتشیب  دنتفخیم  همه  هک  اهبش  شطع  نیا  دوب و  ناشطع  هنـشت و  شناج  . دوب هدرک  شیوخ 
ریوصت تسیرگن . هحفـص 316 ] ارحـص [  هب  دـش و  زیخمین  دوب  هتفخ  هک  ياهپت  هنماد  رب  تشاد . دوخ  بلق  نورد  رد  ییاـغوغ  رذوبا  بش 
تـشاد همادا  سأرلاطخ  زا  يزیچان  شخب  ات  هک  تسنامیم  شوپنفک  دیپس و  ياههلفاق  هب  هک  يرتسکاخ  دـیپس  ياهرداچ  اب  هلیبق  یباتهم 

دبنگ ـالاب  نآ  و  یبیجع . يهراـبمغ  ریوصت  هچ  ... تسویپیم یتسین  هب  درتـسگیم و  نماد  رود  قفا  يادـیپان  تیاـهنیب  اـت  نیمز  هاـگنآ  و 
هک هدـنکارپ  رتش  هورگ  هس  ود  هدـیمخ  ياههیاس  تسدرود  زا  دوب ... هدـناشفا  نماد  هدز و  رتچ  يریقح  هرظنم  نینچ  رب  نامـسآ  ناراـبرون 
وا .و  دـشیم هدـید  دـندیرچیم  هلیبـق  عـترم  طـخ  هیــشاح  ياـهفلع  يوـجوتسج  رد  دــنتفریم و  مـه  یپ  هاـگهگ  هراوـمه  هتــسهآ و 
هب هچ  يارب  دیشیدنایم . دیشیدنایم و  ناریذپانف ... همه  یگدنز  گرم و  هب  شیوخ . هدنیآ  هتـشذگ و  هب  شیوخ . یتسه  هب  دیـشیدنایم .
زا هلیبق ، نیا  نارادیب  ناگتفخ و  یمامت  هک  تشذـگ  دـهاوخن  يرید  میومع ...؟ درم و  دـمآ و  ایند  هب  ارچ  مردـپ  میریمیم . مییآیم و  ایند 

کی یگدـنز  رگا  . درم دـنهاوخ  همه  همه و  دـناشعنلا  تاـنب  طـخلاسأر  ریز  بیرا  هنوگ  هب  ییوـگ  تسرد  هک  رداـچ  نآ  اـت  رداـچ  نیا 
وا ارچ  گرم  دوجو  اب  سپ  زین ... ناگدنیآ  دـناهدرک و  هبرجت  ار  نآ  ناگتـشذگ  یمامت  اریز  تسا . رتیقیقح  نآ  زا  گرم  تسا ، تقیقح 

تمعن و لاوز و  راگدـیرفآ  یمدآ  رگم  اریز  درادـن . ناـکما  اـم ...؟ ناـج  دـنیرفآیم ؟ هک  ار  گرم  تـسا ... هدـیمهفن  ار  یگدـنز  ياـنعم 
قیاقح نیا  مهف  هنـشت  دـنمزاین و  يدـنمدرد  دـنمدرخ و  ناج  ره  ناـنوچ  شناـج  هک  دوب  اهتدـم  تسا ؟ شیوخ  تداعـس  تصقنم  بجوم 

یندـیمهفان ياـهیگنادواج  یتخبکین و  هحفـص 317 ] یگدـنز و [  گرم و  قلاـخ  هـک  دوـخ  ناـهج  ناـج و  راگدـیرفآ  مـهف  هنـشت  . دوـب
رد هک  گنـس  زا  تسا  یتب  تانم .»  » مانب تسا  یتب  یتسه  راگدـیرفآ  هک  دـندوب  هتفگ  وا  هب  شاهلیبق  شردام ، شردـپ ، لاس  ناـیلاس  ... دوب
هب دراد . رارق  هنیدم  هکم و  نایم  نانآ  زا  رترود  لزنم  نیدنچ  رمحا ، يایرد  لحاس  رد  تانم  يهدـکتب  شـسدقم  هاگیاج  رد  شیوخ  هناخ 

تمظع و هب  دـیاب  تسوا و  یتسه  راگدـنوادخ  دـناهدرک ، بصن  اج  نآ  رد  رافغ  مدرم  کـمک  هب  برع  مدرم  ار  تب  نآ  دـندوب : هتفگ  وا 
نآ زین  وا  دنتفریم . تب  نآ  ترایز  هب  مدرم  رگید  یلیابق  وا و  يهلیبق  زا  هلاس  همه  هنوگ  نیدب  دومن و  شمیرکت  تشاد و  شساپ  یگرزب 

ناکیدزن اب  هراب  نیرد  دوب . هتـشادن  رواب  ار  نآ  تسین و  بلـص  یگنـس  زج  هرکیپ  نآدـیمهف  هک  دوب  هدـییاپن  يرید  اـما  دوب . هدـید  ار  تب 
ردارب و . مرادن رواب  متسرپیمن و  ار  تب  نآ  نم  دوب -: هتشادرب  هدرپ  شردام  سینا و  شردارب  اب  دوخ  ریمضلایفام  زا  هتفگ ، نخس  شیوخ 
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يرازیب تانم  زا  دـیوگ و  نخـس  نینچ  دـیابن  زگره  دـندوب ، هداد  خـساپ  وا  هب  هدزتشحو  دنتـشاد  نانیمطا  يو  ینطاب  يافـص  هب  هک  ردام 
برع ناردـپ  نییآ  نید و  زا  لیابق  مدرم  یمامت  نوچ  دـنک و  ناـهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  هشیدـنا  درادـن  ناـمیا  وا  هب  رگا  یتح  دـیاب  دـیوجب .

شاهزاجا یتاذ  تعاجش  قدص و  تسراییمن . ار  راوهداس  یشوپهدرپ  راکـشآ و  غورد  شناج  تسناوتیمن . وا  اما  دیامن . يوریپ  شیوخ 
هظحالم همه  نیا  اب  دوب . وجوتسج  رکفت و  راـک  رد  شیوخ  ناـیلاس  زارد  نیگنـس و  توکـس  رد  دوبن . شیوخ  هعماـج  نید  رب  دادیمن .

دـنریمیم و نایمدآ  هحفـص 318 ] دوب [ . هدرک  هچ  وا  ناج  اب  رابهراتـس  ینامـسآ  ياهبـش  نیا  ياـغوغ  هک  هو  . درکیم ار  شیوخ  نادـناخ 
نامسآ و نیمز و  نیا  راگدیرفآ  یگنـس  ریقح  تانم  نآ  یتسار  هب  دنـشخردیم . لاس  نارازه  زا  شیپ  ناگراتـس  نآ  دنوشیم و  شوماخ 

ندرب یپ  هاگن  زاین  هن  یمدرم ؟ هچ  و  دندیمهفیم ...؟ هچ  دندیدیم ، هچ  دـنتفگیم ؟ هچ  وا  مدرم  هک  هو  ؟ دوب اهناشکهک  ناگراتـس و  نآ 
يراگدیرفآ دوب . دوخ  راگدیرفآ  تبحم  هنـشت  ندـید و  نتفای ، دـنمزاین  هچ  شناج  وا  و  ینتفای ... کشا  رهوگ  هن  ندـید و  درد  يانمت  هن 

لحاس رب  ياهناختب  هناخ و  دوب و  هدـیدن  ار  وا  هک  يراگدـیرفآ  باتفآ ... هن  باتهم و  هن  هرایـس و  رد  هن  دوب و  هتفای  ار  وا  هراتـس  رد  هن  هک 
جوا رب  ناشن ، عترم  یگنس  ياهزرم  يالاب  رب  وا ، رتسب  رانک  رب  نیمز ، ياهیکیدزن  نیمه  کیدزن ، سب  ییاج  همه  نیا  اب  ... تشادن زین  ایرد 

اجنیا و دـندوب ، هتفر  شیپ  یلین  ياههوک  شکرمک  ات  هک  ردـس  تخرد  کت  هس  ود  نآ  رانک  رد  رازهمـشچ و  نآ  رتسگ  رب  هراتـس و  نآ 
اب یتسه  و  دوب . نامحر  يهدیدان  نابرهم و  هتخانشان  راگدیرفآ  نآ  تبحم  هنشت  دنمزاین و  شناج  ردقچ  تشاد . روضح  اج  همه  اجنآ و 

نیفرگنـش و ياهقفا  همه  نآ  اب  بورغ  شریذپلد و  شخبحور و  يریثا  شقن  نآ  اب  مدهدیپس  شبیاجع و  زا  رپ  میظع و  دـنلب  نامـسآ  نآ 
نآ تبهوـم  زج  و  تشاد ؟ یـشیاشخب  يداـش و  تفرعم ، اـنغ ، هچ  وا ، تبحم  راگدـیرفآ و  نیا  مـهف  زج  شیـالاپ  نوـخ  يهریخ  نامـشچ 

حور رکفت  ياـهافرژ  هشیدـنا و  تیدوـجوم  لد ، قـمع  یماـمت  رد  هک  دوـب  اـهلاس  ؟ داد وا  هب  تسناوـتیم  يدنمـشزرا  زیچ  هـچ  تخاـنش 
؛ شیوخ هیام  نورد  تاذ و  تارذ  یماـمت  رد  وا  ندرب  ورف  شیوخ و  یقیقح  يادـخ  نتفاـی  تشادـن : هغدـغد  کـی  زج  شیوخ  هدـیروش 
رد طـقف  هن  وا  بذـج  مهف و  يدرمیم . يدادیمن  ورف  مد  کـی  رگا  هک  ریذـپلد  ریزگاـن و  كاـپ  ياوه  سفن و  نیا  هحفـص 319 ] نوچ [ 

نیا یمامت  اب  يرآ  . شیوخ هنییآ  نوچ  دردرپ و  ناج  ياهافرژ  بلق و  قمع  رد  شرون  ندرب  ورف  هک  شیوخ  هنیـس  ردـص و  نطاب  رهاـظ و 
. درازگیمن زامن  دربیمن و  هدجـس  ار  همه  نآ  دوب . گنت  لد  رازیب و  دـندیتسرپیم  هک  هچنآ  تانم و  زا  دوب . گنج  رد  هوای  ماهوا  اـهتب و 

شدنمـشیدنا نادـجو  ترطف و  همه  نیا  اـب  تفاـییمن و  دـیمهفیمن و  تسنادیمن و  هـک  ار  يراـگدرورپ  نآ  شیوـخ  توـلخ  رد  هـکلب 
يزور ... دربیم درد  زاین  درکیم و  قوش  زاـمن  تسا  تاـقولخم  عیادـب  یماـمت  زا  رترب  تساـهیکیدزن و  بلق  رد  دراد و  دوجو  تفگیم 

ءابآ و راگدنوادخ  دوب -. هداد  خساپ  وا  ؟و  دتسرپیمن ار  ناشیدادجا  ءابآ و  راگدنوادخ  یگلیبق و  تب  ارچ  دوب  هتفگ  وا  هب  شردارب  سینا 
راذگب ییوگیم -؟ هک  تسا  ینخس  هچ  نیا  دناغورد -. همه  مهن  لبه و  يزع و  تال و  تانم و  دناغورد . اهتب  نیا  یمامت  نامیدادجا ؟

هب متفگ  دوب . شیپ  لاـس  نیدـنچ  متـشاد . يزاـین  مدوب و  نیگمغ  يزور  ار . شیوخ  رکفت  راـظتنا و  زور  کـی  زار  میوگب . ياهصق  تیارب 
یفرظ همه  نیا  اب  متـشادن . نآ  هب  يداقتعا  نادـنچ  هچ  رگ  مهاوخب . وا  زا  ار  مراک  شیاشگ  مروآ و  زاین  يور  مهن »  » ناـمهلیبق تب  هاـگرد 

هقرغ هجوت  صولخ و  هب  هشوگ  نآ  متفگ و  يدورد  مدناوخ و  ییاعد  مداهن . تب  ربارب  شکشیپ  هب  ار  شیوخ  ياذغ  متفرگرب و  ریش  كاپ 
زاین و اعد ، ینطاب  نانیمطا  يداش و  یعون  هب  دیاب  مدوب و  یتسه  راگدـیرفآ  هحفص 320 ] ربارب [  رد  لاح  ره  هب  متـسشن . راظتنا  هب  روضح 

تـشذگن يرید  متفریم . نیقی  لوصح  يداش و  هنوگ ، نیدـب  دـیباتیم و  مناج  رد  تباجا  رون  زا  ياهنزور  مدیـسریم . شیوخ  شتـسرپ 
رد نابز  مادم  تفرگ . ندروخ  هب  ار  ادخ  ياذغ  درک و  ورف  ریـش  هساک  رد  رـس  داهن و  ادـخ  ياپ  رب  ار  شیاهتـسد  دـمآ . یگـس  هک  مدـید 

رتموش ياهرظنم  هک  نآ  همه  زا  رترابتقر  رتكانتشحو و  هاگنآ  و  دیشون ... رخآ  ياههعرج  ات  ار  ریـش  دیـشکیم و  سیل  دزیم و  هساک 
وا رب  راب  نیدنچ  دیـشاش و  ام  يهلیبق  يادخ  رب  درک و  دـنلب  ار  شیاپ  هاگان  هدولآ ، درگلو  گس  نآ  هچ  مدـید ... مدوب ، هدـید  هک  هچنآ  زا 
زین رگید  ياهگـس  رتشیپ  هک  دننکیم  راردا  ییاج  الومعم  ینادیم . ار  اهگـس  تداع  وت  ینادیم . میوگیم ؟ هچ  یمهفیم  دیـشاپ ... راردا 

راردا هاگیاج  تب ، نیا  هاگیاپ  زین  اهرتشیپ  باـسح  نیا  اـب  دـننکیم . نـالعا  ار  شیوخ  روضح  زا  ياهناـشن  هنوگ  نیدـب  دـناهدرک و  راردا 
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هکلب تسین . اهگس  نآ  لمع  رد  تسیچ ؟ رد  یکاندرد  یمرـشیب و  ینادیم  و  ياهنامرـشیب ... كاندرد و  هرظنم  هچ  ... تسا هدوب  اهگس 
هب دروخ و  دیاب  ار  ریش  نآ  دمهفیم  یگس  میاهتشگ ... رتدرخمک  تاناویح  نآ  زا  هک  ام  ام ... تسام . هنامرشیب  نیگنن و  رکفت  لمع و  رد 

ار دوخ  یعیبط  لمع  زین  گنـس  نآ  رب  دـنکیم ، راردا  یمجح  ره  رانک  هشوگ و  رب  راوید و  ره  رـس  رب  اـج و  ره  هک  ناـنچ  هزیرغ . تداـع 
بـالجنم رد  میمهفیمن و  چـیه  میروهطوغ و  اـهلاس  میمهفیمن . میروهطوـغ و  شیوـخ  یناداـن  هلب و  رد  اـم  دوریم و  دـهدیم و  ماـجنا 

نآ تردق  رهظم  ای  نیمز و  نامـسآ و  هدـننیرفآ  ایآ  . میاهدـنام گنگ  روک و  رک و  ياهتب  نیا  نوبز  نینچ  نیا  مینزیم و  اج  رد  يدرخیب 
ار زیگنالوـه  هیمه  نانخـس  نیا  سینا  شردارب  ؟ تسا یبرج  هراوآ و  یگـس  روـهقم  نوـبز و  نیرخآ ، هحفـص 321 ] نیلوا و [  راگدرورپ 

هتـشذگ هثداح  نآ  زا  اهتدم  . دوب هدادن  وا  هب  یخـساپ  هدیزگ و  توکـس  هودنا ، تریح و  هقرغ  هدش و  هریخ  وا  هب  هدزتشحو  دوب و  هدینش 
... دوب اهنت  هراومه  دوب . اههشیدنا  هنوگ  نیا  مزالم  هک  یمیاد  هودنا  نزح و  تلاح  نآ  شاییاهنت و  تولخ  تارکفت  دوب و  هدنام  وا  .و  دوب

کی گرزب و  هثداح  کی  رظتنم  و  دوب ... هتسیز  اههیشاح  رد  هراومه  شیوخ ... يوجوتسج  یشیورد و  یـشیوخیب ، يارحـص  بیرغ  و 
هنوگ هب  هک  رذگهر  يرفاسم  زور  کی  هک  نآ  ات  دبایب . تسوا  يوجوتسج  رد  رمع  همه  هک  ار  نآ  هنوگچ  هک  گرتس  دنمهوکش  خساپ 
ردارب : » دوب هدیـسرپ  شلاوحا  زا  تسا  ارحـص  لومعم  هک  نانچ  بدـنج  دوب ... هدرک  تاقالم  وا  اب  تشذـگیم  هلیبق  ياـهناماس  زا  یقاـفتا 

ياهثداح هک  اجنآ  ددرگیم ... زاـب  قیتعلاتیب  تراـیز  هکم  زا  : » دوب هتفگ  خـساپ  درم  دوریم »؟ اـجک  دـیآیم و  اـجک  زا  برع  ییارحص 
اب تسا . هدرک  روهظ  اهنامـسآ  ربـخ  يربماـیپ و  یعدـم  يدرم  : » دوـب هدینـش  و  ياهثداـح » هچ  : » دوـب هدیـسرپ  و  تسا » هداد  خر  نیگمهس 
هب شیوخ  هجوت  یمامت  اب  هدـنکفا و  گنچ  نخـس  نیرد  هاگان  دـیوگیم ». هناگی  يادـخ  شتـسرپ  اهتب و  یفن  زا  همه  هک  بیرغ  ینانخس 

مهب ار  شیرق  یلیاـبق  يهعماـج  هک  نآ  زج  منادیمن  ینادـنچ  زیچ  «. » وـگب ینادیم  درم  نآ  يارجاـم  زا  هچ  ره  وـگب . : » دوـب هـتخیوآ  درم 
یسک هچ  اریز  تشاد . دنهاوخرب  شنایم  زا  بیرقنع  دناهنشت و  شنوخ  هب  تسا . برع  همه  بضغ  دروم  اهنت  درم  نیا  اجنآ  تسا . هتخیر 
يرمع هک  تسا  یعدم  دیوگیم و  مانشد  ار  ناشنایادخ  دتـسیایم و  هحفص 322 ] برع [  یمامت  ربارب  رد  هدزرحـس  نونجم و  يدرم  زج 

دییوگب دوب : نیا  شنخـس  همه  اتکی و  دـنوادخ  طقف  يرآ . « .»؟ تفگیم نخـس  اتکی  راـگدرورپ  زا  یتفگ  « ...»؟ دناهتـسیز یهارمگ  هب  ار 
دیزرل و شیاپارس  دوب . هدنکفا  ورف  بدنج  ناکرا  رد  ياهلزلز  ییوگ  نخس  نیا  .« دیوش راگتسر  ات  تسین  هناگی  دنوادخ  زج  يراگدرورپ 
. دیـسر ارف  بش  ات  دیـشیدنا ... وا  نخـس  هب  اهتعاس  دنکفا ... یـشوهدم  هقرغ  ار  وا  تفر و  رذگهر  درم  دمآرد . ناغف  هب  شنورد  رد  يزیچ 

یمیمـص يدـج و  تخـس  ینحل  اـب  هنارمآ و  سپـس  تفگزاـب و  وا  هب  ار  رفاـسم  درم  يارجاـم  دـناوخارف و  ياهشوگ  ار  سینا  دوـخ  ردارب 
. ناسرب هکم  هب  ار  دوخ  باتـش  هب  وش و  راوس  ادرف  : » تفگ وا  هب  دـناناشتایح  هلأسم  نیرتيرورـض  نیرتمهم و  ریگرد  ییوگ  هک  ناـسنآ 
و ...« درگزاـب رتدوز  هچ  ره  دـنکیم و  هچ  دـیوگیم و  هچ  رگنب  ریگزاـب و  ار  درم  نیا  ربـخ  ورب و  تسا . نم  يهدـهع  رب  رداـم  زا  تبظاوم 

تـسار رفاسم  :» دوب هدرک  شرازگ  رذوبا  هب  دوب  هدید  هکم  رد  هک  ار  هچنآ  يارجام  بورغ ، زورما  نیمه  دوب و  هتـشگزاب  دوب و  هتفر  سینا 
هب ار  ناـگمه  دــندناوخیم . هارمگ  یباـص و  ار  وا  شیرق  دوـب . هدــیرب  شیوـخ  ناردــپ  نـید  زا  هـک  مدــید  ار  يدرم  اـجنآ  تـفگیم .

تثعب و خزود و  تشهب و  زا  دناوخیم . هدش  یحو  ودـب  نامـسآ  زا  تسا  یعدـم  هک  ینآرق  زا  بیرغ ، ینانخـس  دـناوخیم . یتسرپهناگی 
دنربیم و كانمهـس  خزود  شتآ  هب  ار  نارفاک  هک  هعقاو  زور  كانلوه  تفگـش و  لاوحا  زا  تفگیم ... زیخاتـسر  زور  رد  نایمدآ  ماجرف 

نوـنجم رعاـش و  نهاـک و  هحفــص 323 ] رحاـس و [  ار  وا  هنازوـتنیک  هـک  یمدرم  و  كاـپ ... تـشهب  مـیعنرپ  ياـههرتسگ  هـب  ار  ناــنمؤم 
زج میوگیمن . چیه  : » دوب هتفگ  خساپ  وا  و  .« ییوگیم هچ  بوخ  :» دوب هتفگ  وا  هب  سینا  و  .« دندادیمن شوگ  شنانخـس  هب  دـندناوخیم و 
هب ار  مدرم  هدرک و  روهظ  يربمایپ  تسا . تقیقح  سپ  دیـشخبن . افـش  ار  مبلق  دناشننورف و  ار  مایگنـشت  یتفگ ، هک  ار  هچنآ  یمامت  هکنآ 

هدامآ ار  شرفـس  راب  بشما  و  موریم ». هکم  هب  منکیم و  تکرح  مدهدـیپس  زا  شیپ  ادرف  مدـنبیم و  رفـس  راب  بشما  دـناوخیم . دـیحوت 
ياهتـسب بورغ  زا  تسیرگن . درکیم  راوخـشن  رادیب  باوخ و  هدز و  وناز  هک  شیوخ  رتش  هب  دش و  زیخمین  ... بشما بشما ... دوب ... هتـسب 

نامـسآ هقرغ  دربیمن . هار  شمـشچ  هب  باوخ  بش  نآ  درکیم . يرامـشهظحل  ار  رجف  مدهدـیپس  دوب و  هدرک  هداـمآ  بآ  یکـشم  ناـن و 
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زا شیب  درکیم و  هاگن  ... دوب دوخ  ياهایؤر  اهوزرآ و  ینامرآ  قئادـح  ینامـسآ و  ياهغاب  راذـگ  تشگ و  شوهدـم  شیوخ و  رابهراتس 
رمع و هثداـح  نیرتـگرزب  دیـشیدنایم ... دـید  دـهاوخ  هـکم  رد  هـک  هـچنآ  ادرف و  هـب  دورـسیم و  اـعد  دوـخ  لد  رد  دیــشیرپیم و  شیپ 
، نامـسآ هب  ور  مدهدیپس  زا  شیپ  ناسنیدب  و  تشاد . ور  شیپ  ار  شاییاهنت  تارکفت  اههبقارم و  همه  خساپ  لصاح و  دادخر ، نیرتمیظع 
نامـسآ و نیمز و  قلاخ  هناگی ، راگدرورپ  دـناوخ و  يزامن  تشگیم  رـسیم  هک  یتالاح  ره  تاملک و  ره  اب  دـمآیم ، شیپ  هک  اـج  ره  هب 
هچ ره  زا  رترب  هکلب  نامسآ  هن  نیمز و  هن  هراتـس و  هن  دیـشروخ و  هن  هام و  هن  ناسنا و  هن  ناویح و  هن  دوب و  گنـس  هن  هک  ار  یتسه  یمامت 
زین لقع  یتح  دیدیمن و  تخانـشیمن و  هک  ار  نآ  دوب ، تاسوسحم  یمامت  هحفص 324 ] هتخانشان [  راگدیرفآ  دیآ و  سح  فصو و  رد 
دوخ رتش  راوس  سپس  درب و  زامن  حبـص  ره  هشیمه و  نوچ  دوتـس و  یگرزب  هب  دبای ، هار  دسر و  شایگرزب  تمظع و  هنک  هب  تسناوتیمن 

كرابتم نیمزرس  دوب . اجنآ  . دیسر رهش  هب  سپـس  دوب و  هار  رد  يزور  دنچ  ... تفرگ شیپ  ار  هکم  هار  هدیپس ، نشور  کیرات و  رد  دش و 
هناتخبـشوخ تشاد ... رارق  هکم  هرد  لادوگ و  نورد  رد  هک  هبعک  سدـقم  هدـکتب  کـنآ  مارحلادجـسم . و  قیتـعلاتیب ، هاـگترایز ، مارحا ،

هب ار  یتب  ياهفیاط  هلیبق و  ره  هک  دوب  تب  تصش  دصیس و  اجنآ  تفر . هدکتب  يوس  هب  تسار  دمآ و  نورد  هب  . دوب هدیـسر  رهـش  هب  حبص 
عـضو کنیا  اما  دوب . هدمآ  اجنیا  زین  نیا  زا  شیپ  تشاد . بیرغ  ياهرهچ  رهـش  ابجع  دیتسرپیم ... شیوخ  راگدنوادخ  زا  يرهظم  ناونع 

مژد و سوبع ، اههرهچ  دـندومنیم . نارگن  همه  مدرم  دوب . هداتفا  یقافتا  اجنیا  ییوگ  تشاد . اراکـشآ  یتوافت  راـب  ره  اـب  درکیم و  قرف 
هژیوب دـید . ار  رهـش  ناگرزب  نارـس و  تخادرپ ... هناخ  فاوط  هب  دـش و  هدایپ  شیوخ  بوکرم  زا  ؟ دـندوب هدیـسرت  يزیچ  زا  ایآ  كاـنمیب .

همه تسا . هداد  خر  زیگنابعر  ياهثداـح  اـجنیا  ییوگ  دوـب . رهـش  ناـنکاس  رگید  زا  رتقـیمع  یبارطـضا  رگناـشن  ناـنیا  تلاـح  هرهچ و 
رد هک  ار  وا  اـما  تـخادرپ . دوـخ  کـسانم  هـب  دز و  هـسرپ  تـیب  نحـص  رد  ار  یتاـعاس  ... شیوـخ رد  هدرک  نـیمک  رظتنم و  هـمه  بـقارم .

هداد يو  هب  ار  وا  ياههناشن  یماـمت  سینا  شردارب  . تشگن هحفـص 325 ] هدـهاشم [  يرثا  يربخ و  درم  نآ  زا  تفاین . دوب  شیوجوتسج 
رهـش مدرم  ياههاگن  اههرهچ و  یتح  تفاین . يربخ  دـندوب  شنمـشد  يرهـش  هک  اهنت  رواییب و  ربمایپ  نآ  زا  هنت ، کی  درم  نآ  زا  اما  دوب .

ییابیکش و توکس ، رد  حالـص  دسرپب . شروهظ  دادخر  ای  يو و  هرابرد  ياهملک  دیدن  حالـص  هک  دوب  هنامـصخ  بقارم و  هدزمیب ، نانچ 
زاب تفرورف و  اههوک  سپ  رد  دیـشروخ  دش و  بورغ  تفاین . یناشن  ربمایپ  زا  دـنام و  دجـسم  رد  بورغ  ات  ار  زور  نآ  دوب . مامت  يرابدرب 

هدروآ شرـس  رب  زین  ییالب  رگا  یتح  دوب  هچ  ره  دندوب ؟ هدروآ  شرـس  رب  ییالب  دوب ؟ اجک  دوب ... هدمآ  درم  نآ  رـس  رب  هچ  ... دـشن يربخ 
رگا اریز  دوب . هدنز  يرآ  تشاد . ار  راکشآ  یبارطضا  موادت  راظتنا و  قیلعت ، یعون  تلاح  رهـش  اریز  شدندوب . هتـشکن  دوب و  هدنز  دندوب ،

ار راظتنا  میب و  یعون  رهش  تلاح  هک  یلاح  رد  تشاد . ییاهر  شمارآ و  هرهچ  رهش  دوب ، هدیـسر  نایاپ  هب  شیارجام  دندوب و  هتـشک  ار  وا 
ارحـص و هلیبق و  درم  دوخ  وا  ... دمآ دـنهاوخ  بیرقنع  هک  تسا  ینارگجارات  نوخیبش  نانمـشد و  هلمح  نارگن  ياهلیبق  ییوگ  هک  دومنیم 

یبش ناگراتس  درک و  بورغ  دیشروخ  . تخانشیم ار  شبارطضا  شمارآ و  برع ، یحور  تیصخش  دوب و  اهگنج  تاراغ و  ياهتیعقوم 
دش یلاخ  تولخ و  نافکاع  نافئاط و  زا  دجسم  نحص  و  دنتفر . اههناخ  هب  مدرم  دیشک و  ورف  رهش  ياهادص  دندش . علاط  ازهودنا  قیمع و 

. تخانـشیمن ار  سک  چـیه  اـجنیا  دوب . بقارم  نارگن و  شیوخ  یماـنمگ  لومخ و  ییاـهنت ، هشوگ  رد  هتـسشن و  تیب  رواـجم  اـهنت  وا  و 
ار ياییانشآ  هناشن  یتسود و  هناخ  انـشآ و  يهرهچ  کی  یتح  هک  بئارغ  هحفص 326 ] رهش [  رد  یبیرغ  دوب . هناگیب  يرهش  رد  ياهناگیب 
رد زین  نآ  زا  ییاههشیر  هک  ینخس  دوب ... هداد  رس  میظع  گرزب و  ینخـس  هک  دوب  هدمآ  ياهرهچ  نآ  رادید  قشع  هب  وا  و  ... تشادن غارس 

، كوت کت و  زج  رگید  تشذـگ . یتاظحل  . دوب هداد  زاین  زامن و  راب  گرب و  رب و  زارد  یناـیلاس  زا  سپ  هدـش و  هدـینت  وا  نادـجو  قاـمعا 
لیدـنق كاپ ، نوگقبـش  نامـسآ  نتم  رد  . تشگ يرپس  زین  رگید  یتعاس  دـنتفر ... زین  نانآ  سپـس  دـندنامن و  دجـسم  نحـص  رد  یناـسک 

نانوچ نآ  مافهرقن  دیپس و  رون  تفاتیم . دراد  مدهدیپس  بورغ و  ماگنه  هب  هرهز  هک  یـششخرد  زا  رتنابات  ینامی  يارعـش  هراتـس  نازورف 
نارازه شدرگادرگ  هک  دومنیم  یباتهم  بش  جاوما  رس  رب  یتشک  نوچ  دیشخبیم ... شاینوماریپ  ناگراتس  هب  راونا  زا  ياهلاه  ردب ، وترپ 

هک نامه  دـناوخیم . روبعلا » يرعـش   » ار نآ  برع  هک  تسا  نابات  يارعـش  نامه  نیا  دندیـشخردیم ... دـیپس  ياهکلوپ  ناـنوچ  قروز ،
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هب ياهراتس  چیه  هکدیامیپیم  ار  اهنامسآ  يانهپ  یمامت  ناسنآروبعلا  يرعش  نم  ههلا  : تسا هدورس  نینچ  شفصو  رد  یشیرق  يهشبکوبا 
یمامت تساخیمنرب . ییادص  نادنچ  رگید  ینیگمهس -  سوبع  رهش  هچ  نیگمغ و  بش  هچ  قیتع ... تیب  قیمع  بش  ... دسریمن نآ  درگ 

شوماـخ سپـس  دز و  ییوسوس  یهار  هرادـگ  رب  یـسوناف  یغارچ ، ناـعقیعق  هوک  هنماد  دودـح  رهـش ، تسدرود  رد  دوب . باوـخ  رد  رهش 
هحفـص 327] زا [  هاـگنآ  دوـمنیم ... هـتفخ  يدرم  نیگنـس  ياهـسفن  نوـچ  هـک  توکـس  رتـسگنماد  يادـص  ضحم و  یـشوماخ  دـش ...
هک ریگهاگ  زیگناتشهد و  ییاههزوز  دیسر ... شوگ  هب  دندادیم  زیهرپ  دوخ  ورملق  هب  دورو  زا  ار  رگیدکی  هک  اهگـس  سراپ  تسدرود ،
وا .و  دیوگیم بلکلا » حبن   » ار نآ  برع  تسا و  زیمآدیدهت  هک  دننام  هلان  يهزوز  یعون  دوب . رادشک  دـتمم و  نآ  یتوص  شخب  نیرخآ 
رب ار  شیوخ  هدنژ  يادر  دوب ، هتـسشن  عبرم  دوب و  هداد  مزمز  هاچ  نیچگنـس  هب  هیکت  هک  یلاح  رد  تشاد . رظن  ریز  ار  اج  همه  دوب . بقارم 

تاعاس نیرخآ  تولخ  توکس و  رد  دمآرد . دجسم  نحـص  هب  یـسک  هاگان  . تشاد رظن  ریز  ار  اج  همه  ار ، دوخ  يور  شیپ  هدیچیپ  دوخ 
ناوج یـسب  رـسپ  نیا  اریز  دـشاب . وا  تسناوتیمن  هن . دوب ؟ وا »  » ایآ دوب ... یکناوج  درک  هاگن  بش ... همین  زا  شیپ  یتعاـس  ود  یکی  بش .

. دومنیم هلاس  هدراهچ  هدزیس ، دودح  یکرسپ  دش . هریخ  شیاپارس  رد  دوب . هلاس  لهچ  زا  شیب  دندوب  هداد  ار  شربخ  هک  يدرم  نآ  دوب و 
هرهچ نیا  دروخ . هکی  درکیم . هچ  اجنیا  بش  عقوم  نیا  كرـسپ  ... هوکـشرپ ياهنینأمط  راقو و  رابنارگ  تشاد . بیرغ  یتأیه  هرهچ و  اـما 

رد درک . فاوط  ار  هناخ  ناغلاب ، ناگرزب و  مسر  هب  دمآ و  كرسپ  دوب ؟ هتـشگ  وا  تریح  شمارآ و  همه  نآ  بجوم  شرادید  هک  دوب  هک 
. دـنکفا وا  يوس  هب  يرظن  راب  ود  یکی  شیوخ  کـسانم  ماـگنه  هب  تشگ و  ار  هناـخ  درگ  فوط  تفه  رهـش  تولخ  ییاـهنت و  توکس و 

نآ رذوبا  کنیا  تفگ . شتیحت  داتـسیا و  يو  ربارب  تسار  دـمآ و  درک و  جـک  وا  يوس  هب  ار  شهار  فاوط ، نیرخآ  ماجنا  زا  دـعب  سپس 
هراتس نارازه  وا  زا  تشاد و  دوخ  رد  ار  ردب  وترپ  نارازه  هک  ار  هرهچ  نآ  ردب  نازورف  رون  رد  تسیرگن ... رتقیمع  رتقیقد و  رتهب ، ار  هرهچ 

دش و هریخ  يو  رد  رذوبا  . دوب هک  رـسپ  نیا  . دـید دوخ  ربارب  هحفـص 328 ] درکیمن [ ، شـشومارف  رمع  رخآ  ات  رگید  تفاتیم و  ردص  رد 
ناوجون . اـقآ يا  یلب  تفگ -: خـساپ  ؟ دـیراید نیا  بیرغ  اـیئوگ  تفگ -: يو  هب  بدؤـم  زاونناـمهم و  ناـبرهم ، تخـس  ینحل  اـب  كرـسپ 

:- تفگ دنکیم  توعد  شیوخ  هناخ  هب  رهم  ییانشآ و  تبحم ، هب  ار  یـسک  هک  برع  مسر  هب  تشارفارب و  وا  ربارب  بدا  هب  ار  شیاهتـسد 
نادنمتورث و موق ، فارشا  ناگرزب ، نآ  زا  مادک  چیه  هنوگچ  دوب ؟ هک  رسپ  نیا  یبیاجع ... رهـش  هچ  تفگـش  . تساخرب رذوبا  . دییایب نم  اب 
ار وا  دندوب و  هدادن  یهانپ  وا  هب  دنتـشاد  ار  نادراوهزات  زا  ینابزیم  يرادهدرپ و  زیگناتمارک  زیمآتدایـس و  بصانم  هک  شیرق  ناراکماک 

دنتشاد هارکا  وا  راوریقف  هدنژ ، عضو  رـس و  زا  ایآ  دربیم . شیوخ  هناخ  هب  ار  يو  رـسپ ، نیا  کنیا  دندوب و  هدرکن  توعد  شیوخ  هناخ  هب 
هار هب  رسپ  یپ  رد  ؟ دننک يايزاوننامهم  دنهد و  هانپ  ار  ياهناگیب  هک  دندوب  هدرک  شومارف  اههعقاو  رهش  يرارطضا  تیعقوم  رطاخ  هب  ای  و 

دـصقم و هراـبرد  هک  دوب  نآ  زا  رتشوشم  رتناـشیرپ و  اریز  درک . یتـسرد  راـک  هچ  و  دیـسرپن . يزیچ  وزا  رـسپ  هار  لوـط  یماـمت  رد  . داـتفا
قدص هب  زج  دـیوج و  هحفـص 329 ] یغورد [  يهناهب  تسناوتیم  هنوگچ  دیـسرپیم  رگا  زین  دـهد و  حیـضوت  یـسک  هب  شیوخ  دوصقم 

مشتحم ینابزیم  مسر  هک  نانچ  دنکفا و  شیارب  يرتسب  درب . دوخ  هناخ  هب  ار  وا  يزاوننامهم  هبقارم و  بدا ، تیاهن  رد  رسپ  . دیوگ یخساپ 
یحیـضوت ینخـس و  ای  دیازفیب و  تمدخ  نیرب  نوزفا  ياهملک  هک  نآیب  دراد  زاین  ینامهم  هک  ار  هچنآ  تارورـض و  یمامت  تسا  میرک  و 

رتسب رد  یتاظحل  رذوبا  دش . دیدپان  هناخ  زا  ياهشوگ  رد  سپـس  تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ار  وا  هاگنآ  داد و  ماجنا  شیارب  دهاوخب  درم  زا 
يهرهچ ناـنوچ  ياهرهچ  رمع  همه  تشاد . ياهرهچ  هچ  رـسپ  نیا  هژیوـب  دیـشیدنا ... بش  نیا  رـسپ و  نـیا  رهـش و  نـیا  هـب  دیـشک و  زارد 
تبحم زا  یلتمم  هظحل  کی  رد  شناج  رسارس  قیمع  ناسنیدب  هک  دوب  هنوگچ  نامـسآ ... يا  دوب ... هدیدن  ار  وا  توتف  تمظع و  تباجن ،

هک يرفاسم  نوچمه  رفس . هار و  زور  نیدنچ  هتـسخ  دوب . هتـسخ  درک . رـس  لیامح  دوب  شتداع  هک  نانچ  ار  اهتـسد  . دوب هتـشگ  ناوج  نیا 
ددنبیم و مشچ  شیوخ  بعترپ  رفـس  يهدوسرف  هتـسخ و  هک  هاگنآ  دنیبیمن و  یپایپ  دیپس و  ياههداج  زج  ددرونیم و  هار  ار  ییاهزور 

دوخ نهذ  رد  ار  نایاپیب  رفـس  موادـت  بعـص و  ياههداج  ریـس  نامه  زین  وا  دـنیبیم ، نهذ  رد  ار  اهتنایب  ياههداج  نامه  ریـس  زاب  سپس 
هک سک  نآ  بش و  نیا  هب  دور  باوخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  : تشاد رگید  ياهشیدنا  بعترپ  رابتقشم و  هرظنم  نیرب  نوزفا  درکیم و  رورم 
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... شیوخ نطاب  رد  يراعـشتسا  دـشیم . رورم  شنورد  رد  یتاملک  دیـشیدنایم ... شناـبزیم  كرـسپ  نیا  دوب و  هدـمآ  شیوجوتسج  رد 
اهنت هراومه و  اههداج ... هحفـص 330 ] دیدیم [ ... رهـش  نیرد  هک  ياهرهچ  نیلوا  تفای ... روضح  شنهذ  رد  وا  ياجب  ییوگ  هک  یتاملک 

. دوب یک  دوب ؟ شدوخ  دوب . هدـنکارپ  شراـکفا  دوب . يرادـیب  باوخ و  رد  ییوگ  وـت  دـمآیم ؟ یک  دـیآیم ؟ اـجک  تسیک ؟ نیا  نتفر ...
وا هنادواج  هرطاخ  ای  ایؤر و  مادک  رد  رـسپ ؟ نیا  دروآیم . ای  دروآیمن و  نابز  رب  هک  یتاملک  دوب ؟ اجک  دیدیم  هک  وا  دـیدیم ؟ ییایؤر 

هاگرد نیما  تیالو و  نیمزرـس  هاشداپ  تبحم ، کـلم  هدازهـش  هک  دوب  هدـید  ار  ياهدازهاـش  باوخ  اـیآ  دوب ؟ هدـید  اـیآ  دوب ...؟ هدـید  ار 
رارمتسا یلاوت و  رابنارگ  هک  قیمع  نیگنس و  یباوخب  شیوخ  سفن  دوخ و  راعشتسا  نتم  رد  ناسنیدب  و  ...؟ دوب هک  رسپ  نیا  دوب ؟ تفرعم 

ورف دوب  میظع  ياهوجوتسج  بعـص و  ياهرفـس  رود و  ياههار  نیمز و  نامـسآ و  یگـشیمه ؛ تارادم  نامه  رد  یکلف  نانـشور  هرهچ 
کشیب زورما  دز . نوریب  هناخ  زا  تساخرب و  باوخ  زا  تسا  برع  مسر  هک  نانچ  مدهدیپس  ... دیباوخ قیمع  سفن و  کی  حبص  ات  تفر و 

اجنآ دیشروخ  عولط  زا  سپ  یتح  ار  ییاهتعاس  درک و  فاوط  دمآ و  مارحلادجسم  هب  تفریم . شیوجوتسج  هب  اریز  دیدیم . ار  وا » »
سدق هناخ  نحـص  دبعم و  هب  بلغا  هک  دوب  هدینـش  دوب . یبیرغ  زیچ  دشن . رـضاح  دجـسم  رد  بوضغم  درم  تفاین . يربخ  وا  زا  نکل  دنام .
هدشن دیمون  همه  نیا  اب  دشن . يربخ  دز و  هسرپ  اهناماس  نامه  رد  ار  یتاعاس  زاب  دناوخیم ... شیوخ  يادخ  هب  ار  مدرم  اجنآ  دـیآیم و 

رهش شیوجوتسج  رد  وا  دوب  رتهب  دوب  هدماین  مارحلادجسم  هب  وا  هک  لاح  تشگن . فقوتم  اج  کی  رد  تشادنرب و  وجوتسج  زا  تسد 
كرس رهش  رازاب  هچوک و  هب  هحفـص 331 ] لابلاغراف [  مارآ و  ياهدننک  شدرگ  نانوچ  دمآ و  نوریب  دجـسم  زا  ور  نیا  زا  دیواکیم . ار 

رد درک و  روبع  نانکشدرگ  دوب ، نکمم  هک  ار  ییاج  ره  تشگ و  ار  رهش  دورو  ياههزاورد  اهباب و  یمامت  تشگ . ار  اج  همه  دیـشک .
مدرم دوب  هدـید  لوا  زور  رد  هک  نانچمه  هکلب  دوبن ، يربخ  اهنت  هن  دوبن . ربمایپ » نآ   » زا يربخ  چـیه  اـما  دـش . هریخ  اـج  همه  ياـیاوز  هنک 
دندوب نآ  رظتنم  ییوگ  دسرپب . ناشیا  زا  وا »  » هرابرد يزیچ  درکن  تأرج  هجو  چیه  هب  هک  دنتشاد  وجنیک  وخنمشد و  نانچ  نآ  ياهرهچ 

دنبرس رد  هک  ینامشچ  نآ  نظءوسرپ  ياههاگن  دنهدب . ار  شخساپ  اهشنکاو  نیرتهارمگ  نیرتدب و  اب  ات  دنک  ناشیا  زا  ار  یلاؤس  نانچ  ات 
نآ ... دوب نیشتآ  مشخ  رارش  نآ  رابنارگ  دوب  هدناشوپ  ار  ناشینیب  يور  ات  نآ  يال  کی  زا  یشخب  ناشیـضعب  رد  دوب و  هتفر  ورف  اهلاقع 

سپس تفاین . ار  شیوخ  يهدشمگ  دیدرونرد و  ار  بیارغ  زوتنیک  رهش  ياج  همه  دز و  هسرپ  رهش  ياج  همه  رد  بش  زا  یساپ  ات  ار  زور 
هاگهیکت فکتعم  تفر و  دیایب  شترایز  فاوط و  يارب  بوضغم  درم  تشاد  لامتحا  هک  دجسم  نحـص  شیوخ  هاگهانپ  نیرخآ  هب  راچان 

. دشیم یلاخ  تولخ و  نیـشود  بش  نانوچ  زاب  دجـسم ، دیـسریم . دوخ  تاعاس  نیرخآ  هب  بش  ... تشگ دوخ  هاگیاپ  تبقارم  شیوخ و 
رهـش رب  الماک  بش  و  تولخ ... یلاـخ و  هناـخ  نحـص  دـماین . سک  چـیه  رگید  سپـس  و  دـنتفریم ... دـندمآیم و  رگفاوط  دارفا  نیرخآ 

زج رهـش ، نیرد  ییانـشآ  چیه  همه  نیا  اب  دوب . هدناماو  هتـسخ و  هنـسرگ ، هدنامن ... يزیچ  دوب  هدروآ  دوخ  اب  هک  ینان  هسیک  زا  داتفاورف ...
رد دورب  گرزب  درم  هناخ  هب  هک  ار  نآ  يور  زین  و  تخانشیمن ، دوب  هداد  شهانپ  بشید  هک  یکرـسپ  گرزب ، نابزیم  نآ  تمحر  يهناخ 
وناز ود  هداد  هیکت  شیوخ  هاگهانپ  هاچ  مزمز ، دوکـس  رب  دـنکفا و  دوخ  رب  ار  شیوخ  هدـنژ  هحفـص 332 ] يادر [  راچان  دیدیمن ... دوخ 

ماهبا و ناراگزور  دوخ ، بیجع  تفگـش و  تشونرـس  هب  تخادرپ و  دوخ  نوماریپ  هراظن  هب  باوخ  رادیب  هتـسخ و  ینامـشچ  اب  تسـشن و 
زا شنادرم  ناـگرزب و  هک  يرهـش  دوـب ، هدـنکفا  یحناوـس  رهـش  نینچ  هب  رود  ییارحـص  توـهرب  زا  ار  وا  هک  دوـخ  رگـشسرپ  لد  راـظتنا 

بـش توکـس  ... دیـشیدنایم دوب  هدش  ادخ  رهـش  ریذپنامهم  یکرـسپ  هدـناماو و  هللا  تیب  راوز  ینابزیم  تدافر و  تیاقـس و  يرادهدرپ و 
ار ناشتیعقوم  دودح  اهگـس ، زیمآدـیدهت  سراپ  باوج و  اب  هک  ارحـص  تاناویح  ریگهاگ  يهزوز  زج  افـص  يوس  نآ  تسدرود  زا  هریت ...

هدیـشک نابداب  ياهیتشک  نابداب  نانوچ  ار  هناخ  ياههدرپ  دیزویم و  دیدش  نادنچ  هن  درـس و  يداب  دـشیمن ... هدینـش  دـندزیم  نیمخت 
رهش رد  ار  ارحص  رطع  دوخ  اب  دمآیم و  تسویپیم  ماش  هب  هک  يايداو  ياههاگرذگ  زا  برغ  لامش  يوس  زا  کنخ  یمیـسن  دنابنجیم .

نیرد هک  تشذگن  شیب  یتاظحل  . دشیم هدید  همدنخ »  » هوک نآ ، دادـتما  و  سیبقوبا »  » قفا رد  ربا  ییاههکل  زورما  بورغ  زا  دـنکارپیم ...
کیدزن رود ، زا  يزیچ  تشادن ، یکیرات  زیگنامهو  مالظ و  هیاس  زج  هک  مارحلادجـسم  هریت  تولخ و  نحـص  رد  ... دید انـشآ  ياهرظنم  مد 
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عیـسو ربعم  زا  اـی  و  دوب ؟ هدـش  کـیدزن  تسویپیم  نمی  هارگرزب  هب  هک  یکچوک  رازاـب  هار  هگنت  زا  دـمآیم . يایهایـس  ییوگ  دـشیم .
هام وترپ  زا  هک  ياییانشور  هریاد  مین  هب  سپس  دش و  رتکیدزن  دمآ و  هک  نیا  دوب  هچ  ره  تشاد ؟ رارق  رهـش  یقرـش  بونج  رد  هک  دایجا » »

هحفـص دوب [ ... شنیلوا  نابزیم  نیـشود و  بش  كرـسپ  نامه  داد . صیخـشت  ار  يو  رذوبا  هاگنآ  تسویپ و  دـیوارتیم  هناـخ  نحـص  رد 
اب شود  زا  رتاریذپ  ياهرهچ  اب  دـمآ و  يو  ربارب  هاگنآ  درب و  نایاپ  هب  ار  شفاوط  نیـشود  بش  نانوچ  تفرگ . رظن  ریز  ار  کناوج  [ 333
اب هک  دوب  هک  رسپ  نیا  اراگدرورپ  . میورب زیخرب  یسانشب ؟ ار  شیوخ  هناخ  هک  هدشن  نآ  ماگنه  دوزفا -: تفگ و  شتیحت  . تفگ نخـس  يو 
رد دش . هریخ  بیاجعلاوب  ياهتسد  هرهچ و  نآ  رد  رذوبا  درک . زارد  وا  يوس  هب  ار  شاهناکدوک  توتفرپ  ياهتسد  . تفگیم نخس  نینچ  وا 
رهش نیا  ثداوح  رـسپ و  نیا  راتفر  ادنوادخ  . درب دوخ  هناخ  يوس  هب  دنازیخرب و  كاخ  زا  ار  وا  ناوجون  دنکفا و  گنچ  یتفال »  » تسد نآ 
هملک کی  یتح  زاب  كرـسپ  هار  لوط  رد  همه  نیا  اب  دیـسریمن . نایاپ  هب  تشادن  هچب  نیا  زج  يرتگرزب  تسرپرـس و  ییوگ  هک  زیمآزار 

هب هجو  نیرتریذپلد  رد  ار  شیوخ  ینابزیم  فیاظو  ناوجون  رسپ  دندیـسر . هناخ  هب  دیـسرپن . شراب  راک و  هرابرد  وا  زا  درکن و  يواکجنک 
ات دادیمن . يو  هب  ار  يزیچ  نینچ  قح  شراتفر  يهتخیهرف  تیبرت  راتفگ و  بدا و  دیـسرپیمن . يو  زا  ياهملک  چیه  زاب  دناسریم و  ماجنا 

هناـخ رد  زین  ار  بش  نآ  ؟ تشاد یلـصاح  هچ  ندوزفا  شبارطـضا  هنماد  رب  ندیـسرپ و  دـشیمن  لـیاز  شتـشحو  درکیمن و  ناـنیمطا  درم 
یفقوم ره  رد  تشگ و  ار  اج  همه  بش  ات  دـمآرد . وجوتسج  هب  دز و  نوریب  هناخ  زا  مدهدـیپس  سپـس  تفخ و  شیوخ  ینامحر  ناـبزیم 

كرـسپ راب  نیموس  يارب  سپـس  تفر و  شیوخ  ییاهنت  هاگهیکت  مارحلادجـسم  هب  موس  راب  يارب  تفاین . ار  دوخ  هدشمگ  اما  درک ، فقوت 
هظحل هحفـص 334 ] ره [  دوب و  هدش  هریخ  یهلا  هرهچ  نیرد  رذوبا  دوب . موس  بش  بش  نیا  . درب شیوخ  هناخ  هب  ار  وا  دـمآ و  شغارـس  هب 

دوخ یناگدـنز  قمع  نطاب و  شیوخ ، تولخ  رد  هک  دوب  يدرم  هلاس  هدراهچ  هدزیـس  كرـسپ  نیا  اـبجع  دوزفایم . شتریح  ياـههنماد  رب 
هنوـمن يهرهچ  نیرترب  نوـچ  اهبـش  هک  دوـب  هنوـگچ  هنرگ  تشاد و  ار  گرزب  نادرم  تیلوؤـسم  هبقارم و  راـب ، راـک و  بیارغ ، زا  ییاـیند 
یهاگن وسنآ  وسنیا و  هاگنآ  درکیم و  فاوط  ار  تیب  نمیهم ، يروضح  هجوت و  اب  دمآیم و  ادخ  هناخ  مارحلادجسم ، هب  رهـش  نارایع 

ياهناخ هچ  شاهناخ ... و  دربیم ؟ دوخ  تفایـض  هناخ  هب  شیوخ  هنامیرک  تیامح  هانپ  رد  ار  وا  نوچ  یناگدـناماو  ناـبیرغ و  دـنکفایم و 
نیرتیمارگ و هک  تفرعم  تـبحم و  روـن  هـب  روـنم  رطعم . هزیکاـپ و  سب  اـما  گرزب  نادـنچ  هـن  یلگهاـک و  کـقاتا  ود  یکی  اـب  تـشاد .

نیا یگدنز  نتم  رد  درفب  رصحنم  هتسجرب و  یشقن  تیصخش و  تمظع  رسپ  نیا  يرآ  ... دزیم جوم  نآ  رساترس  رد  ایند  حیاور  نیرتزیزع 
هدارا میمــصت و  يهـنمیه  روـضح ، لالقتــسا  نـینچ  نـیا  تـسیزیم و  اــهنت  دوـخ  هاــگفاکتعا  نآ  رد  هنوـگچ  هـنرگو  تـشاد . هعماــج 

هجوـت و روـضح  ینزوـس  رـس  هزادـنا  هب  هک  سکره  وا ، زج  يرگید  سکره  رطاـخ  هب  هـک  دوـب  یتـالاؤس  نـیا  تـشاد . ياهنادـنمهوکش 
قرف عضو  بشما  اریز  دوـب . دوـخ  یمارگ  ناـبزیم  هب  داـمتعا  ناـنیمطا و  شناـج  یماـمت  کـنیا  . درکیم روـطخ  تشاد  روعـش  يواـکفرژ 

دسرپب و شیوخ  نابزیم  هرابرد  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  اما  دوب . وگوتفگ  زاین  هجوت و  رذوبا  هرهچ  یمامت  دوب . نیموس  بش  نیا  درکیم .
. دیـسرپیم دوب  هدرک  لمحت  ار  يرابهجنکـش  رفـس  نینچ  وا  رادید  يادوس  هب  هک  شیوخ  دوصقم  بولطم و  هرابرد  دیاب  دـنادب ، دـهاوخب 
اب درک و  وا  هب  ور  راـب  نیا  هحفص 335 ] تفایرد [ . نتفگ  نخس  يارب  ار  شقایتشا  هرهچ و  تلاح  مامت ، يدنمـشوه  تسارف و  هب  كرـسپ 
هب یلوق  ياهدمآ -؟ رهش  نیا  هب  هچ  يارب  ییوگب  هک  تسین  نآ  تقو  دیسرپ -: وزا  شیوخ  رادزار  راوگرزب و  نابرهم ، هرهچ  هجوت  یمامت 

تقفارم تقفاوـم و  هملک  يرآ و  زج  درمناوـج  نآ  خـساپ  هـک  تـسنادیم  شیپ  زا  . یـشاب مرادزار  ینک و  ماییاـمنهار  هـک  یهدیم  نـم 
ار مردارب  تسا . هدرک  روهظ  رهش  نیرد  يربمایپ  ياعدا  هب  يدرم  ماهدینـش  میوگیم . هچ  رگنب  تفگ -. تبثم  خساپ  ناوجون  . دوب دهاوخن 
مدمآ و مدوخ  تهج  نیدب  دـناشنن . ورف  ار  مایگنـشت  دروآ  هک  هچنآ  تشگزاب و  دـمآ و  دروایب ، میارب  وا  زا  یمایپ  ینخـس و  ات  مداتـسرف 
ار شاهرابرد  ندیسرپ  تأرج  هک  مدید  هتفشآ  ناشیرپ و  نانچ  نآ  ار  رهـش  هرهچ  اما  مونـشب ... ار  شنخـس  شمنیبب و  ور  رد  ور  هک  متفگ 
زا رـسارس  دریگورف  ار  مامت  هام  هک  ياهلاه  نوچ  كرـسپ  هرهچ  هاگان  . مدومن ناـیب  ار  میارجاـم  همه  مدرک و  داـمتعا  وت  هب  کـنیا  متفاـین .

رذوبا ماهینک  ماهدانج و  رـسپ  بدـنج  یتسیک -؟ ییآیم و  اجک  زا  تفگ -. دـش و  هریخ  وا  هب  درک و  یمـسبت  دیـشخرد . ینامداش  يهقراب 
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کیدزن ياهلیبق  دوزفا : درک و  توکس  ياهظحل  مینکیم . یگدنز  خرس  يایرد  هیشاح  رد  هک  ییارحـص  یمدرم  مرافغ ... يهلیبق  زا  تسا .
يربخ وا  يهدشمگ  زا  كرـسپ  ایآ  دوب ... هدـش  میظع  یباهتلا  شوختـسد  دزیم و  تدـش  هب  شبلق  هنیهج ... عبنی و  غبار ، نامدرم  نکـسم 

هحفص 336] هدیـسر [  امـش  هب  یتقیقح  هدرک ؟ روهظ  يربمایپ  اجنیا  ایآ  وگب ... نمب  تفگ -: هدز و  گنچ  وا  ياهتـسد  رد  کنیا  تشاد .
قیاقح نیرترب  ادخ ، ربمایپ  هک  مهدیم  یهاوگ  تسا . نینچ  دنگوس  ادخب  يرآ  تفگ -: نینچ  دـش و  هریخ  وا  رد  ياهظحل  ناوجون  ؟ تسا

هب ار  وت  ادرف  يدش ... راگتـسر  هک  دنگوس  اتکی  راگدرورپ  هب  تیاده . رـشبم  تمحر و  ربمایپ  تسوا  تسا . هدرک  روهظ  ام  نایم  رد  یهلا ،
: تفگ خساپ  تبحم  هدازهاش  . یتسیک وت  وگب  نم  هب  مراد . رگید  لاؤس  کی  تفگ : دش و  هریخ  وا  هب  ياهظحل  رذوبا  درب . مهاوخ  شترایز 
ار وا  تفگ و  ار  نخـس  نیا  . درب مهاوخ  شایمارگ  روضح  هب  ار  وـت  ادرف  گرزب ... ربماـیپ  نآ  ناگدـیورگ  زا  یکی  مبلاـطیبا ، نب  یلع  نم 

یلع دنتفریم . ربمایپ  هناخ  يوس  هب  حبص  ادرف  . تشاذگ اهنت  رکس ، رکش و  سایقیب  یـساپس  هقرغ  ناهج ، ياهیداش  مامت  یـشوهدم  تسم 
ور مدـید  يرطخ  رگا  هار  نایم  رد  ایب ... میپ  رد  یتسین  نم  اب  هک  ناسنآ  لابلاغراف و  منکیم . تکرح  وت  شیپاشیپ  هچوک  رد  تفگ : وا  هب 
ره هب  اـیب و  میپ  رد  هاـگنآ  مسرب ، وت  هب  اـت  ورب  شیپ  رذـگب و  نم  راـنک  زا  هتـسهآ  مدـنبیم ... ار  مشفک  دـنب  ییوگ  منیـشنیم و  راوید  هب 

هکم هعماـج  بهتلم  وـج  تخـس و  عاـضوا  زا  هدرپ  تخوـمآیم  ودـب  ناوـج  ياـمنهار  هک  هچنآ  . وـش دراو  مدـش  دراو  نادـب  هک  ياهناـخ 
 ] هب یلع  [ 85 . ] دوب ربمایپ  هناـخ  نیا  دـندرک . فقوت  ياهناـخ  رد  کـیدزن  هاـگنآ  دـش و  ناور  یلع  یپ  رد  نینچ  نیا  رذوبا  تشادیمرب .

نیرب اهراب  اـهراب و  نونکاـت  بشید  زا  . دـش هدوشگ  وا  رب  رد  هک  تشذـگن  دـنچ  یتاـظحل  درک . باـبلاقد  صاـخ  ياهویـش  هحفص 337 ]
یقایتشا باهتلا و  شوختـسد  شدوجو  یمامت  تسا . يدرم  هنوگچ  دوریم  شرادـیدب  هک  يدرم  دـش . دـهاوخ  هچ  دیـشیدنایم . تاقالم 

هچ دوب ... ناسآ  لهس و  هداتفا و  اپشیپ  ياهلأسم  تسا  نامحر  هدیزگرب  ربمایپ  نامسآ و  ریفـس  هک  يدرم  تاقالم  رگم  و  دوب . گنـسارگ 
؟ دـیوگب شتیحت  هنوگچ  دروخرب  نیلوا  رد  دـنک و  دروـخرب  ربماـیپ  اـب  هنوـگچ  تفرگ . دـهاوخ  رفـس  نیا  زا  ياهجیتـن  هچ  دـش ؟ دـهاوخ 
. دیوگ تیحت  و  مالس »  » نایمالسا يهویـش  هب  مالـس و  بحاص  دنوادخ  مان  هب  وا  اب  هک  دوب  هتخومآ  وا  هب  ناوج  يامنهار  یلع  هناتخبـشوخ 
هب هاگنآ  دندش و  دراو  [ . 86 . ] دوب نآ  غالبا  رومأم  تشادیم و  تسود  ربمایپ  هک  دوب  اـهدورد  عون  نیرتیمارگ  نیرتهزیکاـپ و  نیا  اریز 

ییادر دوب و  هتسشن  وناز  ود  تشادن . يراوید  دنسم و  رب  هیکت  دوب . هتـسشن  ربمایپ  قاتا ، زا  ياهیواز  رد  ورهبور و  اجنآ  .و  دندمآرد یقاتا 
رظتنم زین  وا  ییوگ  و  تسیرگنیم . رد  هناتـسآ  هب  دوـب . هداـهن  پچ  تسد  تشپ  رب  ار  شتـسار  تسد  فـک  تشاد و  نت  رب  گـنر  یـشام 

تمحر مالس و  دومرف -: خساپ  . داب وت  رب  مالس  تفگ -: نینچ  رذوبا  دنار . شیپ  ار  نامهم  یلع  هحفص 338 ] دوب [ . ییانشآ  يهرهچ  دورو 
نآ رد  رذوبا  درکیم . یمسبت  رذوبا  هرهچ  رب  هظحل  نیرد  ییوگ  دوب و  هداتفا  هناش  رب  شهایـس  راتـسد  زا  ییات  . داب امـش  رب  یهلا  تاکرب  و 

ینتـشاد تسود  دنبلد و  ياهرهچ  سدق ، رون  تمحر ، قلطم  ياهرهچ  نیمز  هرتسگ  یمامت  رد  ناوتب  رگا  تسیرگن ... یتوهال  میظع  هرهچ 
دوخ رمع  همه  رد  ییامیـس  نینچ  نونکات  تفای ... یتسناوتیمن  هرهچ  نیزا  رتیناـمحر  رتیمارگ و  رتدـنمجرا و  رتبوبحم و  درک ، غارس 
هقرغ وا و  یهلا  لامج  بوذـجم  رذوبا  اهناور ... يایمیک  حاورا و  يابرهک  اهناج ، سیطاـنغم  تبحم ... رون  رهم و  هبذاـج  همه  دوب . هدـیدن 

يزور هـس  ود  ياهدـمآ -؟ یک  مراـفغ -... مدرم  زا  تـفگ : خـساپ  ؟ ییآیم اـجک  زا  تـفگ -: وا  هـب  ربماـیپ  . تـشگ وا  یهاـنتمان  سوناـیقا 
ییوگ هک  دوب  راتفرگ  ولگ  هربنچ  رد  نانچ  شناج  درواین . تقاط  رگید  تفگ . خـساپ  رذوبا  درک و  وزا  هداتفا  اپ  شیپ  لاؤس  هس  ود  ... تسا
قـشع قوش و  زاـین ، تیاـهن  رد  يراز و  هب  دز و  گـنچ  شنماد  رد  دیـشک و  ولج  ار  دوخ  وناز  هب  درکیم . زاورپ  شنت  زا  حور  نونکا  مه 

ییارحـص درم  قشع  انمترپ و  ناج  قاتـشم و  هرهچ  هب  یهاگن  هحفـص 339 ] نک [ . هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  داب . وت  يادف  هب  مناج  تفگ -:
اب . یناوخب زامن  یهد و  یهاوگ  نم  يربمایپ  نامحر و  دـنوادخ  ییاتکی  هب  يوش . قح  میلـست  هک  تسا  نآ  مالـسا  تفگ -: مارآ  دـنکفا و 

مهاوخ زاـمن  ییوا و  ربماـیپ  وت  تسا . هناـگی  ادـخ  مهدیم . یهاوگ  موشیم . میلـست  تفگ -: دـیچیپیم ، ولگ  رد  هک  یقه  قه  تاـملک و 
دـناکرتیم و ار  فرظ  فورظم ، هک  درـشفیم  ار  شناج  ياههراوید  نانچ  نیتسار ، تبحم  تفرعم و  مهف و  درک . شهاگن  ربماـیپ  . دـناوخ

دنوشیم بارخ  باتیب و  قشع  زا  نانچ  هک  دنتسه  یبان  ياهناج  دنکرب ... شناینب  دنک و  شناریو  نورد  زا  ات  دیـشورخیم  دیـشوجیم و 
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باـجح شـشوپ و  رد  ناوتیم  هنوـگچ  ار  نیمز  نامـسآ و  تمظع  هب  ياهنیجنگ  دـنرادن . ار  نآ  طبـض  تردـق  ضحم ، یگتفیـش  رد  هک 
تمظع هب  هکلب  ناطلغ  ییوگ  یگرزب  هب  هن  ناشخرد ، گرزب و  يدیراورم  نازورف و  یغارچبـش  درک . ناهنپ  تشوگ  تسوپ و  زا  ياهدرپ 

رذوبا ییادوس  ناج  هتفیـش و  لد  لاوحا و  رب  هک  ربمایپ  همه  نیا  اب  داد . دـهاوخن  رون  دـش و  دـناوتیم  ناـهنپ  یتشم  رد  هنوگچ  ناـبات  هاـم 
. مکانمیب وت  ناج  رب  شیرق  زا  اریز  درگزاـب . شیوخ  يهلیبق  هب  رادـب و  یفخم  مدرم  زا  نک و  ناـهنپ  ار  تمالـسا  دومرف -: وا  هب  دوب  فقاو 
دوب و هدینـش  ینخـس  دوب و  هدید  يزیچ  درم  اما  ... دـنویپب امب  يدینـش  ار  مایمـسر  توعد  یعطق و  روهظ  ربخ  هاگره  نامب و  رظتنم  اجنآ 

چیه هب  تخادنایمن و  هحفـص 340 ] شیاپ [  رد  رـس  تخابیمن و  شهار  رد  ناج  ات  هک  دوب  هتـسب  لد  ینییآ  هب  دوب و  هدیزگرب  یبوبحم 
یفتخم وت  قدص  شیک  وت ، قح  وت ، هب  ار  مایگتسبلد  تبحم و  تیاهن  مراد و  ناهنپ  قح  ربارب  رد  ار  ممیلـست  دیـشیدنا : . دادیمن اضر  زیچ 
تبحم يادـف  ار  مناج  تاهیه ... مسرتب ؟ هجنکـش  گرم و  زا  میوگن و  ار  ترهم  دـنلب  گناب  هب  مورب و  وت  غاد  مخزیب و  اجنیا  زا  مراد و 

ربمایپ هب  ور  هناباتیب  . منیبیمن اور  ار  یـشوماخ  قاـفن و  گـنن و  یـشوپهدرپ ، نینچ  شیوخ  تریغ  تیمح و  رب  منکیم و  وت  وت و  يادـخ 
دایرف تنانمـشد  عمج  رـس  رب  ار  منامیا  تسا ، هداتـسرف  يربمایپ  هب  قدـص  قح و  هب  ار  وت  هک  يراـگدرورپ  نآ  هب  دـنگوس  : » تفگ درک و 

یهاگن تخانشیم . ار  ناج  نیا  ربمایپ  .« میوگیم میوگب ، دیاب  هک  ار  هچنآ  درک و  مهاوخن  اورپ  ياهثداح  چیه  سک و  چیه  زا  دز . مهاوخ 
نانچ شناج  . دمآ نوریب  هناخ  زا  تفرگ و  هزاجا  تساخرب . رذوبا  تفگن . چیه  تخادـنا و  ورف  هدـید  درک . یمـسبت  دـنکفا و  یلع  وا و  هب 
رازاب يوس  هب  دراد و  فک  رد  راشرـس  ياهنیجنگ  تورث و  هک  يدرم  تفاییمنرد . يو  ناج  زج  یناـج  چـیه  هک  تشاد  ییاـغوغ  روش و 
يدرم تشادـن . ار  يو  شوخ  تلاح  دـبای ، تسد  دـهاوخیم  هچ  ره  هب  ات  دوریم  تسا  مهارف  نآ  رد  يو  ياههتـساوخ  مامت  هک  یبولطم 

هلق جوا  رب  هک  يرادرـس  تشادـن . یمارخرپ  شوخ  تلاح  نانچ  دوریم  شیوخ  دـنبلد  هبوبحم  هلجح  هب  قارف  يرود و  نایلاس  سپ  زا  هک 
دیآیمرب شیوخ  روضح  رورغرپ  هوکـش  يوکـس  رب  دیابریم و  نایوربوخ  یمامت  زا  ار  يرورـس  جات  هک  ییابیز  يهرهچ  دسریم و  حـتف 

لیاـن ناـنیمطا  نیکمت و  هب  شیوـخ  شناد  زا  دـیآیمرب و  ییاـناد  تـفرعم و  هحفـص 341 ] هلق [  رب  هک  يدرم  تشادـن . یهوکـش  ناـنچ 
هب قشع  دوب . ندرک  ادـف  راثیا و  روش  نامیا و  رخافت  نداد ، ياخـس  نتـشاد ، ياـنغ  ییاـناد ، رون  تشادـن . ینطاـب  ياـضر  ناـنچ  ددرگیم 

اـتمهیب و دوبعم  اـتکی ، راـگدرورپ  ناـنچ  رمع  همه  دوب . دوخ  بوذـجم  ناـج  ناـیم  رد  بوـبحم  روـضح  هقرغ  وا  دراد و  زاـین  ندرکادـف 
هنوگچ دوـب  هتـشگ  لـیان  شرهم  هب  درخ  یحو و  لوـسر  نآ  ماـیپ  اـب  هک  کـنیا  دوـب و  هدرک  وـجوتسج  ار  يدـننامیب  بوـخ  بوـبحم 
كرـش رفک و  زوتنیک  ياـههرهچ  شیرق و  يوخنمـشد  هعماـج  تسنادیم  . دراد ناـهنپ  ناـیملاع  زا  ار  یتبحم  ناـنچ  قاـثیم  تسناوتیم 
مالـسا وترپ  دوبن . مهم  شیارب  اما  تشک . شدنهاوخ  دنک  فارتعا  ار  دوخ  نید  عمج  نایم  رد  رگا  و  دوشخب . دـنهاوخن  وا  ناج  رب  یلهاج 
ياورپ رگم  هناورپ  و  دنزیم . شتآ  یـشوخرس  هب  ار  نآ  دـشخب و  غورف  ار  ياهناورپ  ناج  عمـش  رون  هک  دوب  هدرک  نشور  ار  شناج  نانچ 

هب . تسا زوسناـج  زورفالد و  روـهظ  نآ  ربارب  رد  روـضح  قـشع و  روـن  يورگ  رد  وا  تاـیح  ياـنعم  همه  دراد . ار  اـهنتخوس  هنوـگ  نـیا 
ار هناخ  نافئاط ، راوز و  دـندوب . عمج  دوخ  هاگیاج  رد  ربمایپ  نانمـشد  نارفاک و  تفرگ ... رارق  هبعک  هناخ  راـنک  رد  دـمآ و  مارحلادجـسم 
. دنادوخ لئاسم  وگوتفگ و  دتـس ، داد و  مرگرـس  یهورگ  زین  اجنآ  اجنیا و  دـندوب . دوخ  فارطا  بقارم  نامدرم  دـندرکیم ... ترایز 
و یبـصع ، وـج  ناـمه  دناهتـسشن . هدز  هیکت  شیوـخ  لوـمعم  موـسرم و  ياـههاگیاج  رب  تـسا  ناـشیا  لوـمعم  هـک  ناـنچ  شیرق  فارـشا 
هحفـص 342] نیک و [  يهدامآ  نانچ  یکانفوخ . مژد و  ياـههرهچ  هچ  دوب . هدرتسگ  هیاـس  عمج  رـس  رب  یگـشیمه  حـماست  تشذـگیب و 

همه اب  دنارپ . دنهاوخ  هناش  زا  دوب  ناشءاوها  فلاخم  ینزوس  رس  هزادنا  هب  هک  ار  يرـس  ره  ییوگ  هک  دندوب  نیمک  يراوخنوخ و  دعتـسم 
هناخ هب  هتسشن و  ازع  سلجم  رد  هدمآ ، رهق  نمجنا  زا  ییوگ  دنتسین . ییانـشآ  یتشآ و  رد  زین  دوخ  حور  نتـشیوخ و  اب  یتح  دنراد و  عازن 

مسبت هقراب  نیرتمک  هولجیب  يداش و  وترپ  نیرتمکیب  نظءوسرپ ، ياههاگن  هدمآرد و  هقدح  زا  نامـشچ  اب  سوبع ... تفر . دنهاوخ  روگ 
زین نیمه  زج  یتسار  هب  و  دنتشاد ... ار  تزعیب  نالیلذ  ناگدروختسکش ، ناگتخابهیامرس ، ناگدیدنایز ، هرهچ  ییوگ  رهم ... ياخـس  و 
نآ اب  ياهعماج  تشاد  ناکما  هنوگچ  اریز  دندوب . نانیامه  تزعیب  نالیلذ  ناگدروختسکـش و  ناگتخابهیامرـس ، ناگدیدنایز ، دوبن ...
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ات اهنت  درم  کی  ربارب  رد  ریوزت  رورغ و  مشخ و  ریشمش ، روز و  رز و  هعومجم  هنالیذر و  تکوش  هناعبـس ، تردق  نعرفتم ، تیفارـشا  همه 
يدـبا و لامج  لامک و  وترپ  هب  هتفاـی و  نیذآ  یهلا  هقلطم  تزع  رون  هب  درم  نآ  هک  نآ  رگم  زج  دـشاب ، هدـش  نوبز  فئاـخ و  دـح  نیدـب 

يانغ يداش و  منرت  هک  دنلب ، يادص  هب  داتسیا و  دمآرب و  يايدنلب  رب  نانآ  ربارب  رد  . دشاب هتفای  نییآ  رگید  یعون  زا  یتردق  قشع و  يانغ 
وا يوس  هب  اههجوت  یمامت  هاگان  . میوگیم هچ  دـینک  شوگ  . میوگیم هچ  دیونـشب  شیرق  ناـمدرم  يا  ـالا  دروآرب -: داـیرف  تشاد  يدازآ 

هدـمآ رهـش  هب  شیپ  زور  دـنچ  هک  دوب  یـسکیب  يهناـگیب  شندوب . هدـید  راـب  ود  یکی  ـالامتحا  دنتخانـشیم . ار  درم  نیا  دـش . فوـطعم 
بلج دوـخ  نانخـس  هـب  ار  مدرم  یماـمت  هحفـص 343 ] هجوـت [  تفگیم و  داـیرف  هب  دـیاب  هک  دـیوگب  تساوـخیم  هچ  هـبیرغ  درم  ... دوـب

هک مهدیم  تداهش  دیـشاب ... هاوگ  مدرم  يا  :» دیـشک دایرف  . دنتخود وا  ياهبل  هب  مشچ  ناگمه  تشگرب و  وا  يوس  هب  اههرهچ  درکیم ...؟
دندینـش ار  نخـس  نآ  هک  نآ  ضحم  هب  .« تسوا روآماـیپ  هدـنب و  دـمحم  هک  مـهدیم  یهاوـگ  تـسین و  يدـنوادخ  اـتکی  راـگدرورپ  زج 

تیارس ناکما  زا  تردق  یمامت  اب  دنتشاد ... زیهرپ  میب و  وا  نییآ  شرتسگ  زا  دوجو  یمامت  اب  دندرب ... شروی  شیوسب  گنرد  نیرتمکیب 
دس و اهـشوگ  مشچ و  ربارب  رد  ناگمه  زا  تشحویب  دوب و  هدمآ  ياهناگیب  کنیا  دندرکیم و  تبقارم  دوخ  هعماج  رد  نازورف  شتآ  نیا 

ترفن ناوت و  یمامت  اب  دـنتخیر و  شرـس  رب  . درکیم نـالعا  وا  هعونمم  ناـمیا  هب  هدـیورگ  ار  دوخ  تسکـشیمورف و  ار  تشحو  ياهدـنب 
نابز رب  ار  تداهش  هملک  نامه  زج  دروخیم و  کتک  درم  دنتسناوتیم . هک  هچ  ره  تدش  اب  دگل و  تشم و  اب  دندرک . زاغآ  ندز  شیوخ 
نیمه رد  دندیرابیم . دگل  تشم و  شتروص  هنیس و  رس و  ولهپ ، رب  نانچمه  نیگمـشخ  عمج  دوب و  هداتفا  نیمز  رب  دعب  یتعاس  ... دناریمن
رکیپ رب  ار  دوخ  تفاکـش و  ار  نامجاهم  هقلح  رایـسب  تمحز  هب  دناسر ، عمج  هب  ار  دوخ  دوب  هدینـش  ار  ربخ  هک  ربمایپ  يومع  سابع  هظحل 

تسا و رافغ  يهلیبق  زا  يدرم  نیا  دینکیم ؟ هچ  دـینادیم  چـیه  امـش  رب  ياو  دز -: دایرف  . درک لیاح  حورجم  هتـسکش  مهرد  هتخاب و  قمر 
. دندیـشک تسد  همه  هاگان  ؟ دیربیم ماش  تراجت  هحفـص 344 ] يوس [  هب  ناشنکـسم  رانک  زا  ار  ناتیاهناوراک  هنوگچ  شدیـشکب  رگا 

درم رگا  تفگیم . تسار  سابع  دناوخیم . راذنا  رادشه و  هب  ار  زودـنالام  ناناگرزاب  تسرپدوس و  عمج  هک  دوب  یلالدتـسا  نیرترب  نیا 
ياهناهب دوب  یفاـک  دـندرکیم . جاراـت  ار  ناـشلاوما  جاـمآ و  ار  ناـشناج  هاـبت ، ار  ناـشناوراک  یماـمت  راـفغ  مدرم  دنتـشکیم ، ار  يراـفغ 

ار لاوما  دنتسبیم و  ار  اهناوراک  هار  حلص ، نامز  رد  دشاب و  هتشاد  يراک  نانآ  هب  یسک  هک  نآ  زا  شیپ  نایرافغ  اریز  دتفیب ... ناشتسدب 
دوـخ لاـح  هب  دوـب  هداـتفا  نوـخ  هـقرغ  هـک  ار  وا  دـندرک و  شیاـهر  . دـندوب راـیع  یناروشحلـس  رارط و  ینانزریـشمش  دـندرکیم . تراـغ 

هدروخ هک  هچنآ  نوگانوگ  ياههزم  زا  شوخرـس  درتس و  اپارـس  زا  درگ  تساخرب . زورهب  طاشنرپ و  زوریپ ، نامداش و  رذوبا  دنتـشاذگ ...
شیوخ و هرهچ  دیـشک و  بآ  تفر . مزمز  يوس  هب  نامارخ  داـتفا . هار  هب  دزیخیمرب  ریذـپلد  نیگنر و  ياهرفـس  زا  هک  یـسک  ناـنوچ  دوب 

وشوتسش ار  نتـشیوخ  دنکیم ، ریهطت  ياهمـشچ  رد  هک  يداماد  نوچ  تشحو ، نیرتمکیب  غراف و  مارآ و  تسـش . ار  دوخ  نت  ياهنوخ 
مارآ مارآ  هاگنآ  دروآ و  ياجب  ار  شیوخ  کسانم  دومن و  فاوط  ار  هناخ  سپس  دیـشون . اراوگ  ياهعرج  درک و  كاپ  ار  شنافلز  داد و 
ربارب هدـیمل  رازن و  هتـسکش و  مهرد  هرهچ  اب  تفریذـپ . ار  يو  ربمایپ  دوب . هدیـسر  ربماـیپ  هب  يو  ربخ  . درک شیوخ  بوبحم  هناـخ  گـنهآ 

وا اب  تشاد  دـهاوخ  برثی  رهـش  هب  رگید  یناـیلاس  هک  یترجه  زا  ربماـیپ  ... تسیرگن ودـب  هداد  خر  هک  هچنآ  زا  ناـمداش  تسـشن و  ربماـیپ 
رد دنک . توعد  مالسا  هب  ار  مدرم  وا  هدنیامن  هحفـص 345 ] ناونع [  هب  اجنآ  ددنویپب و  شیوخ  يهلیبق  هب  هک  داد  شنامرف  تفگ و  نخس 
رد اما  درک . دهاوخ  تکرح  ادرف  هک  تفگ  تفریذپ و  دناوخیم . شیپ  زا  مالسا  هب  ار  شتوعد  ریثأت  وا  قداص  ییالو و  يانـشور  يهرهچ 
اب ار  شقاـثیم  دوخ ، ناـج  روعـش  روـش و  ناـمیا و  یماـمت  اـب  دـنزب و  داـیرف  عـمج  رـس  رب  نتفر  زا  شیپ  رگید و  راـب  کـی  هک  تشاد  رظن 
رب راب  نیمود  يارب  رگید و  راب  رذوبا  ادرف  هچ  . تسنادیم زین  ار  نیا  ربمایپ  . دراذـگب نومزآ  هصنم  هب  هبعک  هناخ  ربارب  رد  هناگی ، راـگدرورپ 

شرـس رب  زوتهنیک  عمج  زاب  داد و  یهاوگ  شلوسر  يربمایپ  ادـخ و  ییاتکی  هب  دوب  هتـشادرب  دایرف  زورید  هک  نانچ  نآ  دـمآرب و  عمج  رس 
هرابود تسا . هدرم  دنتشادنپ  تیعمج  داتفا و  شوهدم  هک  دوب  يدح  هب  اههبرض  تدش  راب  نیا  دندز ... شکتک  زورید  زا  نوزفا  دنتخیر و 
سابع رگید  یتاعاس  ... دمآ شوه  هب  ات  تشذگ  یتاظحل  دیشک ... يرانک  هب  ار  شاهتخاب  قمر  نوخب و  هقرغ  نت  دمآ و  شکمک  هب  سابع 
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هدـناسر و ماجنا  هب  ار  دوخ  هفیظو  کنیا  تفریم . غیلبت  يارب  شیوخ  يهلیبق  هب  دـیاب  دروآیم . رطاخ  هب  ار  ربماـیپ  ناـمرف  . دـنازیخرب ار  وا 
رکش و زا  زیربل  داش و  یلد  اب  دش و  رفـس  راپـسهر  ... دوب هدومن  ءادا  تشاد  ناوت  شفیحن  ناج  نت و  هک  اجنآ  ات  قشع  يادخ  هب  ار  شنید 

رفـس یتخبکین و  نیرتگرزب  نیا  . تشگیمزاب شیوخ  هاـگداز  خرـس ، ياـیرد  لـحاس  يوس  هب  ور  دوب  هتفاـی  رهـش  نیرد  هک  هچنآ  ساـپس 
هحفص رذوبا [  هک  ار  يزور  هس  دناهتشون  انثتسا  نودب  نایعیـش  زین  ناینـس و  یمامت  . دوب هتفرگ  شیپ  شیوخ  رمع  همه  هک  دوب  يايزورهب 

شهانپ درب و  هناخ  هب  ار  وا  هک  دوب  یلع  بش  هس  ره  دـمآ و  شاینابزیم  هب  ناوجون  یلع  دوب  هدـناماو  رهـش  رد  هدـنامرد  سکیب و  [ 346
هیواـعم بناـج  زا  اهدـعب  هک  نازاسثیدـح  ناشارتتلیـضف و  اـما  دیـسرن . شداـیرف  هب  رهـش  نآ  رد  سک  چـیه  لوا  بش  هس  زج  و  داد ...

هیشاح همتت و  رد  دنزاسب  رگید  يافلخ  يارب  ار  نآ  اب  یهباشم  تسا ، هدش  تبث  یلع  يارب  هک  یتلیـضف  ره  ربارب  رد  ات  دنتفرگیم  اههزیاج 
دزن ار  رکبوبا  دمآ  ربمایپ  هناخ  هب  دوب  هدروخ  رایسب  کتک  هک  رذوبا  مراهچ ، زور  ماگنه  هب  بش و  هس  زا  سپ  : » دندوزفا نینچ  رذوبا  هصق 

خـساپ تسا . هدادیم  اذغ  وت  هب  یـسک  هچ  دیـسرپ  رکبوبا  زور . هس  داد  خساپ  ییاج ؟ نیا  تسا  زور  دـنچ  دیـسرپ  وزا  رکبوبا  دـید . ربمایپ 
ار رذوبا  رکبوبا  تفریذپ . ربمایپ  دنک ، شاییاریذپ  هدرب  دوخ  هناخب  ار  وا  هک  تفرگ  هزاجا  رکبوبا  ماهدیـشونن و  مزمز  بآ  زج  چیه  تفگ :
و  ) دناهتخاس نازاسثیدح  هک  تسا  يزیگناتفگـش  بیجع و  ترابع  نیع  نیا  .« تشاذگ وا  يولج  فئاط  زیوم  یتشم  هدرب  دوخ  هناخ  هب 

يور زا  زین  ار  همه  نیا  و  تسا ). هدروآ  یتعیرـش  یلع  رتـکد  دنمـشزرا  شراـگن  همجرت و  هب  دوـخ  رذوـبا  باـتک  رد  مـه  راحـسلا  ةدوـج 
زا ییوگ  هک  دـننک  شودـخم  نانچ  ار  یلع  ینابزیم  لمع  دناهتـساوخ  هلیـسونیدب  هکلب  دـناهتخادرپن . دوخ  ینطاب  ینادان  یـشیدناهداس و 

مالـسا رذوبا  زا  شیپ  رکبوبا  هک  دنزاس  نیزگیاج  ناگدنناوخ  ناهذا  رد  ار  بلطم  نیا  زین  تسا و  هدوب  زجاع  شیوخ  نامهم  هب  اذغ  نداد 
طیحم ناـنچ  نتم  رد  بش و  هس  هک  يدرمناوـج  ربماـیپ ، نیـشناج  ریزو و  هدـیزگرب ، هک  هن ، ياهچبرـسپ  دـیرگنب  یتـسار  هب  تسا . هدروآ 

هانپ دربیم و  دوخ  هناـخ  هحفـص 347 ] هب [  ار  ياهناگیب  دـیآیم و  مارحلادجـسم  هب  رطخ  فوخ و  یماـظن  تموکح  بوعرم  هدزتشحو و 
هناد تشه  تفه  نداد  زا  یـسک  نانچ  دزرویمن ، غیرد  وا  رگتیاده  میرک  ياهتـسد  هب  شندرپس  ربمایپ و  هناخ  هب  يو  ندرب  زا  دـهدیم و 

. دزیرب شنامهم  يولج  زیوم  هناد  تشه  تفه  مراهچ  زور  مه  نآ  دیایب و  رگید  يدرم  ات  تسا . هتـشاد  غیرد  شیوخ  نامهیم  هب  شمـشک 
هدوبن ینارگ  جـنگ  نانچ  شهد  شـشخب و  ای  زیوم و  یتشم  نتـشاد  ناـکما  تورث و  رکبوبا  زج  سک  چـیه  هکم ، رهـش  یماـمت  رد  ییوگ 
ياـین ناـنوچ  ناـشلغاش  لغـش  هک  بلطملادـبعینب  گرزب  هفیاـط  موق و  بلاـطیبا و  ربماـیپ ، ياخـس  نادـناخ  یماـمت  رد  ییوگ  و  تسا !!
کتک زا  ار  رذوبا  ناج  رابود  هک   ) دـنمتورث سابع  هناخ  رد  یتح  و  تسا ، هناگیب  نارفاسم  ناـنامهم و  ناـبزیم  ماـعطا و  مشاـه ، ناـشگرزب 

هک رکبوبا  دـید  میهاوخ  اهدـعب  . تسا هدـشیمن  تفای  امرخ  ای  زیوم و  هناد  جـنپ  راهچ  احطب ) رورـس  خیـش و   ) بلاطیبا و  دـهدیم ) تاجن 
رازآ هجنکـش و  غوی  زا  نانآ  تاجن  ناملـسم و  ناـگدرب  دـیرخ  مالـسا و  فقو  همه  هک  شیاـتمهیب  تنکم  شـشخب و  تورث ، زا  ناـینس 
راصح هب  اهنت  هن  دـمآ ) دـهاوخ  شحرـش  هک  نانچ   ) بلاطیبا بعـش  هرـصاحم  ماگنه  هب  دـناهدومن ، اهنیـسحت  هدرک و  اهفیرعت  نارفاـک 

نآ زا  تسا  هنوگچ  دناسریمن ! نانآ  هب  زین  زیوم  یتشم  ناناملسم  یگنسرگ  یطحق و  هرـصاحم ، طیارـش  نیرتتخـس  رد  هکلب  دیآیمن و 
نایم رد  يرآ  . دیوگ خساپ  دـیاب  تنـس  لها  خـیرات  هک  تسا  یلاؤس  نیا  دـسریمن ؟ بعـش  ناناملـسم  هب  یمن  شیاشخب  تورث و  می  همه 
یتشم بلاطیبا  بعش  يهرصاحم  رد  رکبوبا  دشاب  هتشون  هک  دینکیمن  ادیپ  هدنسیون  کی  یتح  ننست  لها  ناثدحم  ناخروم و  راثآ  یمامت 

مشاهینب نادناخ  بلاطیبا و  یلع ، ربمایپ ، هک  بعش  هحفص 348 ] ناینادنز [  ناگنـسرگ و  يارب  امرخ  هناد  دنچ  مدنگ ، هنامیپ  کی  زیوم ،
هک نآ  لاح  و  تشادن . روضح  زین  بعش  رد  درواین و  هک  نآ  يارب  دناهتشونن ؟ ارچ  هعیش . هن  تسا و  هتـشون  ینـس  هن  تسا . هدروآ  دنـشاب 

قنور هیامرس  مالسا ، زاغآ  زا  ار  دوخ  لام  ناج و  دوب و  مالـسا  هب  هدنورگ  نیلوا  وا  دننکیم  اعدا  ننـست  لها  زا  یـضعب  هک  نانچ  نآ  رگا 
، ریپ كدوک و  زا  ناشیمامت  رب  دندوب و  تکاله  رب  فرشم  یگنـسرگ  زا  ناناملـسم  ربمایپ و  هک  یطیارـش  نانچ  رد  دیاب  تسا  هدرک  نید 

نانچ دندروخیم ، تخرد  گرب  فلع و  یگنسرگ ، طرف  زا  ننست  لها  حیرصت  هب  ناگدشهرصاحم  تشذگیم و  هاکناج  تخس و  رایسب 
بزح هیواعم و  نازاسثیدـح  داتفا  روکذـم  هک  ناـنچ  . دادیم ماـجنا  اـجنآ  دوب ، رتيرورـض  رگید  تقو  ره  زا  هک  ار  یـشیاشخب  راـثیا و 
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روضح تهج  نیا  زا  دـندرکیم ، بیغرت  غورد  ثیداحا  جـیورت  رب  ار  مدرم  دـیدهت ، عیمطت و  روز و  برـض و  هب  هک  هیماینب  نارادـقامچ 
رد ننـست  لها  خروم  يربط  هک  یلاح  رد  تسا . هدوب  ناگدیورگ  نیلوا  زا  يو  دـنراد  لجـسم  ات  دـناهتخادنا  اج  ربمایپ  هناخ  رد  ار  رکبوبا 

نینچ صاقو  یبا  نب  دعس  نب  دمحم  لوق  زا  ننست  لها  دامتعا  دروم  نارگتیاور  قیرط  زا  زین  حیحص و  دانـسا  هب  ص 215  ج 2 ، شخیرات ،
هب لاح  میدید . ار  رذوبا  تمظع  يراکادـف و  هرهچ  هحفص 353 ] [ . ] 87 . ] دندوب هدروآ  مالـسا  رگید  نت  هاجنپ  رکبوبا  زا  لبق  هک  هدروآ 

لها شرازگ  هب  نانخـس  نیا  یمامت  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  و  میرگنب . تسا  هتفگ  شنأش  تماخف  ماقم و  تعفر  رد  ربماـیپ  هک  یناـنخس 
ثیدح نینچ  ءادردیبا  باطخ و  نب  رمع  رـسپ  هللادبع  صاع و  ورمع  رـسپ  هللادبع  قیرط  زا  يذـمرت »  » و دعـسنبا ، : دوشیم شرازگ  تنس 

زا رتوگتسار  تفرگنرب  رد  نیمز  درتسگن و  هیاس  نامـسآ  رذیبا » نم  قدصا  ۀجهل  يذ  نم  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  ام  :» دناهدرک
قدصا و ال هجهل  يذ  نم  ءاربغلا  تلقا  ءارـضخلا و ال  تلظا  ام  : » تسا هدروآ  هنوگنیدب  ار  قوف  ثیدـح  ینـس  دنمـشناد  يذـمرت  ار  رذوبا 
هحفـص 354] هوفرعاف [ ». معن  لاق  هل  کلذ  فرعتفا  هللا  لوسر  ای  دـساحلااک  باطخ  نب  رمع  لاـقف  میرم ، نب  یـسیع  هبـش  رذیبا  نم  یفوا 

باطخ نب  رمع  دراد . تهابـش  میرم  نب  یـسیع  هب  وا  انامه  ار . رذوبا  زا  رتافواب  رتوگتـسار و  تفرگنرب  رد  نیمز  درتسگن و  هیاس  نامـسآ  »
يرآ و تفگ : خساپ  ربمایپ  یسانشیم  وا  قح  رد  ار  یلاصخ  نینچ  ایآ  اربمایپ  تفگ  دزرو  کشر  دسح و  نخـس  نیدب  هک  یـسک  نانوچ 
تساخرب و باطخ  نب  رمع  سپ  تسا ؛ نینچ  رمع  کشر  دـسح و  شرازگ  مکاـح  ثیدـح  رد  دیـسانشب ». متفگ  هک  نینچ  ار  وا  زین  اـمش 

ثیدـح . دیـسانشب لاصخ  نیدـب  ار  وا  يرآ  تفگ : خـساپ  ربماـیپ  مینک . دـییأت  میـسانشب و  يو  يارب  ار  یلاـصخ  نینچ  اـیآ  اربماـیپ  تفگ :
دهز و لامعا و  ظاحل  هب  میرم  نب  یـسیع  هب  دارفا  نیرتدننامه  ارب » ادهز و  اکـسن و  یـسیعل  سانلا  هبـشا  : » دراد زین  ار  هدوزفا  نیا  میعنیبا 
دادـقملا و رذوـب و  یلع و  مهبحی ؛ هنا  ینربـخا  ۀـعبرا و  بحب  ینرما  لـج  زع و  هللا  نا  دوـمرف : ربماـیپ  نینچمه  [ . 88 . ] تسا رذاـبا  ییوکین 

زین و  [ . 89 . ] دناناملـس دادقم و  رذوبا ، بلاطیبا ، نب  یلع  نانآ  دومرف : رما  نت  راهچ  نتـشاد  تسود  هب  ارم  دـنوادخ  دومرف : ربمایپ  ناملس .
ثعبی هدـحو و  تومی  هدـحو و  یـشمی  رذابا  هللا  محر  هحفـص 355 ] دومرف [ : ربماـیپ  هک  ص 179  ج 4 ، هریـس ، رد  ماشهنبا  نخـس  نیا 

ص 15 ج 8 ، لامعلازنک ، رد  نینچمه  . دوشیم هتخیگنارب  اهنت  دریمیم و  اهنت  دنکیم ، یگدـنز  اهنت  داب . رذابا  رب  دـنوادخ  تمحر  : هدـحو
زار و وا  هب  نینچمه  دوب . هدـیزگنرب  يرادتناما  نینچ  هب  ار  سک  چـیه  هک  هاگنآ  دوب ، هدرک  دوخ  رادتناما  ار  رذابا  ربمایپ  هدـمآ : نینچ 
ص ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  زین  ص 15 و  ج 8 ، لامعلازنک ، ناگدنـسیون  دوبن . نینچ  رگید  سک  چیه  اب  هک  یلاح  رد  تفگیم ، شیوخ  رس 

زاغآ ودـب  لوا  ار ) دوخ  تیانع  تبحم و   ) ربماـیپ دوب  رـضاح  رذوبا  ربماـیپ  سلجم  رد  هک  هاـگنآ  دـناهتفگ  ص 63  ج 4 ، هباـصا ، 330 و 
دوسالاوبا تسا : هتفگ  ص 181  ج 5 ، دنسم ، رد  زین  لبنح  نب  دمحا  درکیم . شدقفت  دیـسرپیم و  شاهرابرد  دوب  بیاغ  نوچ  درکیم و 

نینچ باب 23  راربالاعیبر ، رد  زین  يرـشخمز  متفاـین . رذوبا  ياـتمه  ار  یـسک  ناـشیا  ناـیم  رد  مدـید ، ار  ربماـیپ  ناراـی  تسا : هتفگ  یلئود 
تهج هب  و   ) تشذـگ ودـنآ  رانک  زا  رذوبا  دـنتفریم . ادـخ  لوسر  راـنک  ربماـیپ ) ناراـی  زا  یکی   ) یبلک هیحد  تروص  رد  لـییربج  هدروآ :

ایآ دومرف  ربمایپ  مدادیم . ار  شخساپ  تفگیم  ممالس  رگا  دوب . رذوبا  نیا  تفگ : ربمایپ  هب  لیئربج  تفگن . مالـس  تشاد ) هک  یتیلوغـشم 
رد رذوبا  دیزگرب  يربمایپ  هب  قح  یتسار و  هب  ار  وت  هک  ییادخ  نآ  هب  دنگوس  مسانشن ) هنوگچ   ) تفگ خساپ  لیئربج  یسانشیم . ار  وا  وت 

. تسا هدیـسر  میرک  تلزنم  میظع و  ماـقم  نینچ  هب  هنوگچ  دومرف : ربماـیپ  تسا . نیمز  زا  رتفورعم  رهتـشم و  هناـگتفه  ياهنامـسآ  توکلم 
بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  [ . 90 . ] ناهج یناف  لانم  لام و  زا  یشوپمشچ  ایند و  رد  شاییاسراپ  هحفص 356 ] دهز و [  هب  تفگ : خساپ 

یعو . دـنکن شوارت  جراخ  هب  ات  داهن  نآ  رب  یـشوپرس  اما  دنتـشگ . ناوتان  نآ  نتفرگارف  زا  مدرم  یمامت  هک  تفرگارف  یمولع  رذوبا  : دومرف
، قدص ییاسراپ ، راک ، يادتبا  لاح ، تمظع  نانچ  نآ  اب  یسک  نینچ  [ . 91  ] ائیـش هنم  جرخی  ملف  هیلع  اکوا  مث  هنع  سانلا  زجع  املع  رذوبا 

نب یلع  تیالو  ناگدـیورگ  نایعیـش و  زا  مالـسا ، رد  شتقبـس  زین  تثعب و  زا  لبق  شایتسرپاـتکی  اـیند ، زا  ضارعا  يراکادـف ، تعاـجش ،
تخـس و ییاهنومزآ  گرزب و  ییایالب  هب  شیوخ  یبلق  ياهنامرآ  دـیاقع و  هار  رد  يدرمیاپ  تیـالو و  نیمه  تهج  هب  و  دوب . بلاـطیبا 

حلاص يدرم  وت  رذوبا  يا  دوب  هدومرف  وا  هب  : دوب هتفگ  وا  هب  تشگ  دـهاوخ  راچد  نادـب  رذوبا  هک  ار  ییایالب  ربمایپ  . تشگ راچد  رابتنحم 
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ربمایپ تسادـخ . هار  رد  ایآ  همه  نیا  اربمایپ  دوب  هدیـسرپ  رذوبا  دـش . یهاوخ  راـچد  نارگ  بیاـصم  اـیالب و  هب  نم  زا  سپ  ياهتـسیاش و  و 
ج تاقبط ، رد  دعسنبا  نینچمه   ). ص 162 ج 1 ، ءایلوالاهیلح ، میعنوبا ، . ) دهاوخ دـنوادخ  هچنآ  اشوخ  دوب : هتفگ  رذوبا  يرآ . دوب . هتفگ 
( اوران هب  [ ) هحفـص 357 هدرک [  فرـصت  ار  مدرم  لاوما  ءارما ، هک  هاگنآ  دوب  یهاوخ  هنوگچ  دومرف  رذوبا  هب  ربماـیپ  دـیوگ  ص 166  ، 4
. مناوخیم نانآ  اب  داهج  زا  رترب  يزیچ  هب  ار  وت  دومرف : ربمایپ  مدـنویپب . قح  هب  ات  مگنجیم  نانآ  اب  ریـشمش  اـب  تفگ : خـساپ  دـننک . جرخ 

دیعبت هصق  ص 178  ج 5 ، دنـسم ، رد  زین  تنـس  لها  هناگراهچ  همئا  نایاوشیپ و  زا  لبنح  نب  دـمحا  ماما  . يدـنویپب نم  هب  ات  نک  ییابیکش 
هنوگ نیدـب  تفرگیم ) ماجنا  وا  هلیـسو  هب  ناـمثع و  ناـمز  رد  همه  نآ  و   ) دوب هدومن  فوشکم  وا  رب  ربماـیپ  هک  ار  رذوبا  ررکم  ياهندـش 

هب اـت  موریم  یـشوخ  یبوـخ و  هب  كاـب ، هچ  تفگ  خـساپ  دـننک . تدـیعبت  هنیدـم  زا  هک  زورنآ  درک  یهاوـخ  هچ  : » تـسا هدرک  تـیاور 
ماش و هب  ات  موریم  یـشوخ  یبوخب و  كاب . هچ  تفگ  خـساپ  هچ ؟ دـندرک  تدـیعبت  زین  هکم  زا  رگا  دومرف  ربمایپ  مسرب . هکم  ياـهناماس 

يربماپ هب  قدـص  قح و  هب  ار  وت  هک  ییادـخب  تفگ  خـساپ  هچ ؟ دـندرک  تدـیعبت  زین  ماش  زا  رگا  دومرف  ربمایپ  مدـنویپب . هسدـقم  یـضارا 
اب و   ) نک تعاطا  ونـشب و  منک ؟ تلالد  ار  وت  همه  نیا  زا  رترب  يزیچ  هب  یهاوخیمن  دومرف  ربمایپ  مگنجیم . نانآ  اب  ریـشمش  اـب  هدـیزگرب 
رد رذوبا  هک  درک  میهاوخ  حرش  افوتـسم  هنوگ  هب  دوخ و  ياج  رد  يراب  [ . 92 . ] دشاب یشبح  ياهدنب  تنمشد )  ) هک دنچ  ره  گنجن ) نانآ 
هب درک و  عافد  قح  ساس  زا  وزا و  دـنام و  بلاطیبا  نب  یلع  رانک  رد  رمع  همه  هراومه و  درک ... لـمحت  ار  یبئاـصم  اـیالب و  هچ  ادـخ  هار 

زارط قیدص و  هباحـص  زا  نت  هدزاود  رکبوبا ، تفالخ  يایاضق  رد  دوبن . ماکح  ءافلخ و  رهم  دروم  نادـنچ  هحفص 358 ] زین [  لیلد  نیمه 
عافد رد  يو  دوب . ذوبا  ناشیا  زا  یکی  دنتساخرب و  دوب ) هتـشذگ  هفیقـس  رد  هک  ییایاضق  و   ) هفیلخ باختنا  هلأسم  اب  تفلاخم  هب  ربمایپ  لوا 

یکیدزن و تـبارق ، هـک  نـیا  زا  تـسناد و  گرزب  یفـالخ  هاـنگ و  درمـش و  دودرم  ار  ناـشباختنا  تساـخرب ... یلع  تیاـصو  تیـالو و  زا 
رییغت و ربمایپ و  يایاصو  كرت  تهج  هب  رگتتامش  ینحل  اب  دومن و  شهوکن  تخس  دناهدرکن  تیاعر  شنادناخ  قح  رد  ار  ربمایپ  شرافس 

تـشاد ربمایپ  اب  هک  يرادید  زا  سپ  رذوبا  نینچ  نیا  ... درمـش ناشرفیک  هتـسیاش  راکهانگ و  دومن ، ناشتمالم  يو  نییآ  ماکحا و  فیرحت 
تسنادیم ایآ  دوب . دوخ  ییاهنت  گرزب  ياههشیدنا  هقرغ  تفریم و  اهنت  دومن . كرت  شیوخ  تشونرـس  يوس  هب  ار  هکم  درک و  تکرح 

نیریش هودنا  زج  ياهویم  رمث و  هک  ار  یـسکیب  تخرد  نآ  ياههشیر  تاقالم  نیا  دنام و  دهاوخ  شیپ  زا  رتسکیب  اهنت و  رمع  رخآ  ات  هک 
شیپ زا  رتراـب  گربرپ و  رتدـنمورین و  شايدوجو  هزیمم  تفـص  ود  عقاو  رد  درک ؟ دـهاوخ  رتراوتـسا  درادـن  نیرید  رابتذـل  ياـهدرد  و 

ار یناسک  دـیاش  دراد ؟ زین  ینایاپ  تیاغ و  یـسکیب ، اوزنا و  ییاهنت ، زج  وجقح ، ناج  رگم  و  ییوجقح . ییاهنت و  دوب . دـهاوخ  اـهنیمه 
ناج تمیق  هب  یتح  قح ، هناعاجـش  نایب  زا  دوب و  وگكر  وجقح و  دح  نادب  ات  يراییب  یـسکیب و  همه  نآ  اب  هنوگچ  هک  دـیآ  تفگش 

فارتا و فارـسا و  هب  سانلاقح  تراـغ  مدرم و  قوقح  جاراـت  رد  هک  هیماینب  ياـفلخ  نازودـناتورث و  اـب  تشادـن و  ییاورپ  زین  شیوخ 
نادب رما  تلع  دناهتشون  دوب . هتساخرب  زیتس  هب  هنتکی  هناکابیب و  دح  نادب  ات  دندنارذگیم  هحفص 359 ] راگزور [  ینارذگشوخ  لمجت و 

نارگید دنچ  ره  قح  يادا  زا  یطیارـش  ره  لاح و  ره  رد  هک  تسب  قاثیم  وا  اب  نانچ  تشاد  ربمایپ  اب  هک  یتعیب  زور  نیلوا  رد  هک  دوب  ببس 
بارخ و تسمرس و  یلد  اب  اهنت و  دازآ ، اما  تبحم  ریجنز  هتسب  داش ، اما  هتفوک  هدروخ و  کتک  وا  نینچ  نیا  ... دنزن زابرـس  دیاین  شوخ  ار 

... رتسگلوه اهتنایب و  ییارحص  توهرب  رد  قیمع و  کیرات و  یبش  رد  شیوخ ، رتش  تشپ  رب  . تفریم شیپ  رمحا  رحب  لحاس  رب  دابآ  اما 
الاب هنابش  دم  رد  هک  ار  ایرد  شپطرپ  سفنت  لحاس و  يوب  یبرغ  داب  هراتس ... رازه  نارازه  ... دناشفایم رون  شرس  زارف  رب  رابهراتس  نامسآ 

هتفرگ نامـسآ  نیدبنگ  هبق  زا  ار  شدرگادرگ  دنکیم  راک  مشچ  ات  تسا و  راوس  یتشک  رب  هک  یـسک  نوچ  وا  دروآیم و  دوخ  اب  دیآیم 
اجک ادنوادخ  ... یبیرغ ياههشیدـنا  هچ  ازتریح و  بش  هچ  میظع و  رفـس  هچ  دـناریم . شیپ  تسا  هتفرگ  ورف  هراتـس  شنوماریپ ، قافآ  ات 

رب يریثأت  نینچ  هراتسرپ  قیمع  ياهبش  نیا  تیؤر  بلغا  ؟ دوب هچ  دوجو  تشونرس  وا و  تشونرس  نایاپ  تفریم و  اجک  یتسه  تفریم .
رد دـناهدش ؟ هدـیرفآ  نانیا  ارچ  دـسرپن  شیوخ  زا  ناگراتـس  اهنامـسآ و  هب  هراظن  رد  یمدآ  درادـن  ناکما  اریز  دراد . واکفرژ  ياـهناج 
زا ییایند  هراتـس  ره  زین  يودب  ياهناج  يارب  یتح  يرآ  دوشگ ... دـهاوخ  ار  اهامعم  نیا  زار  یـسک  هچ  تسا و  ربخ  ریخ و  هچ  اهنامـسآ 
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يارب هحفـص 360 ] ییاههناشن [  ینامـسآ و  میالع  طـقف  تشادـنپیم  برع  هک  ناـنچ  جوربلاۀـقطنم  ناگراتـس و  نیا  اـیآ  تسا . یتفگش 
اسب هچ  اریز  دندرکیم ؟ وجوتسج  نانآ  تیعضو  زا  دنتساوخیم  ار  ییاههار  صیخشت  نوچ  هک  دندوب  ایرد  ارحص و  نارفاسم  ناینیمز و 

نیمزرـس شیوخ و  هاگیاج  دیـسرپیم  ار  نانآ  يانکـس  لحم و  ياهلیبق و  هناشن  رود ، ياهلیبق  نوچ  هک  دوب  مسر  نینچ  برع  نایم  رد  هک 
یمدآ هک  یتقیقح  همه  اـیآ  .و  دـندومنیم رگیدـکی  هب  ناگراتـس  دـعب  برق و  دودـح  ینامـسآ و  لزاـنم  هناـشن و  رثا  رب  ار  دوخ  ياهلیبـق 

نامدرم ؟ تشگیم متخ  دوب  عیاش  برع  نابز  رد  نانآ  زا  هک  يزیمآشتـسرپ  مک  شیب و  ياههناسفا  نامه  هب  دـبایرد  نانآ  زا  تسناوتیم 
هراتـس وترپ  دوب و  هدرک  روحـسم  ار  میمتینب  فیاوط  ناربد  يهراتـس  هبذاج  دـندوب . يرعـش »  » يهراتـس ناگدنتـسرپ  هعازخ  مخل و  لـیابق 

برع نابز  رب  اهنآ  زا  هک  یتفگـش  زیمآزار و  ياههصق  هچ  . دـندیتسرپیم ار  نیورپ »  » اـیرث زین  لـیابق  زا  یهورگ  ار . هعیبر  ناـمدرم  مزرم » »
هب شعن  درگادرگ  شعنلا ) تاـنب   ) شعن يوـسیگ  ناـشیرپ  نارتـخد  سپ  نآ  زا  دوـب و  هتـشک  ار  شعن  هراتـس  يدـج  هراتـس  دوـب : يراـج 
هـس ره  زاغآ ، رد  هک  یماش  يارعـش  ینامی و  يارعـش  لیهـس ، نارهاوخ  هس  ینامـسآ  يوناب  هس  نآ  هصق  زین  .و  دـندوب لوغـشم  يراوگوس 
... تشذگ هرجم  ناشکهک  زا  هدش  ادج  ینامی  يارعش  زا  یماش  يارعش  هراتس  راگزور ، يافج  رثا  رب  هک  نآ  ات  دنتشاد  ناکم  مه  اب  اجکی 

روهـشم انیبان  يارعـش  اـصیمغلا » يرعـش   » هب تشگ و  اـنیبان  شنامـشچ  هک  تسیرگ  رهاوخ  يرود  زا  ناـنچ  نآ  یناـمی  يارعـش  هاـگنآ  و 
ناگراتس هیاسمه  هک  ناشخرد  ینمی  يارعش  ازوج و  عاجش و  رغصا و  بلک  یکلف  روص  ناگراتس و  هیاسمه  هک  یماش  يارعـش  تشگ ...

سح عابشا  يارب  طقف  تفگش  ینارون  مارجا  ناگراتـس و  همه  نآ  ایآ  . تسا بنرا  ربکا و  بلک  رابج ، لجر  هحفص 361 ] یکلف [  روص  و 
دوب هدـمآ  شتاقالم  هبهک  يربمایپ  تسنادیم  رگا  هآ  تفریم ... شیپ  تسیرگنیم و  ار  اهنامـسآ  اـهنت  رفاـسم  . تسا یمدآ  يزادرپهصق 

ار یتقیقح  شناد و  هتفیـش  ناج  ره  هکلب  وا  اهنت  هن  هک  درک  دـهاوخ  ناـغمرا  تیرـشب  رب  اهنامـسآ  هراـبرد  یتاـیآ  نآرق »  » ماـنب یباـتک  رد 
ربدت زا  لبق  رتشیپ و  هک  تساوخیم  الاب  كالفا  دح  نیرتالاو  ات  ار  یکاخ  مدآ  لمأت  كرد و  هبترم  نانچ  نآ  تایآ  نیا  دـنکیم . باریس 
ینغت ام  ضرالا و  تاومـسلا و  یف  اذام  ورظنا  لق  .» دـناوخیمارف شیاهنامـسآ  ياهافرژ  رد  رورم  رکفت و  ربدـت ، هب  نیمز  لاوحا  رد  یمدآ 

همه نآ  هک  دنچ  ره  دینک . شواک  دیرگنب و  نیمز  اهنامـسآ و  رد  نامدرم  يا  وگب  هیآ 101) سنوی ، : ) نونمؤی موق ال  نع  رذـنلا  تایآلا و 
اهیلع و نورمی  ضرالا  تاومـسلا و  یف  ۀـیآ  نم  نیاک  و  .«» درادـن يریثأت  دـنروآیمن  نامیا  هک  نانآ  هاگرظن  رد  ملع  تردـق و  ياههناشن 

كرد زا  زاب  تشذگ و  دنهاوخ  یهلا  تایآ  رب  نیمز ، رد  اهنامسآ و  رفس )  ) رد نایمدآ  هک  اسب  هچ  هیآ 106) فسوی ، : ) نوضرعم اهنع  مه 
هک ار  هچ  ره  دـیاب  دیـسرپیم . دـیاب  تشاد . لاؤـس  نارازه  تفریم و  رذوـبا  هحفـص 362 ] [ . ] 93 .« ] درک دـنهاوخ  ضارعا  اهنآ  قیاـقح 

نامـسآ و نیمز و  هراـبرد  لاؤـس  نارازه  تفرگیمارف . ربماـیپ  زا  دـیاب  هک  ییاههتـسنادان  شـسرپ  تخوـمآیم . دیـسرپیم و  تسنادیمن 
: تسا هدروآ  نینچ  ص 169) ج 1 ،  ) ءایلوالا ۀیلح  رد  میعنوبا  ... یلمع تمکح  يرظن و  تفرعم  داعم ... أدبم ، یگدـنز ، قالخا ، ناگراتس .

وزا دوب . اشوک  دیسرپیم  هک  هچنآ  لمع  ظفح و  رد  درکیم و  نوگ  هنوگ  ياهلاؤس  ربمایپ  زا  رایـسب  دوب . ربمایپ  نیـشنمه  هارمه و  رذوبا 
نیرتبوبحم نخس و  نیرتهب  زین  و  هن ) ای  دراد  دوجو  نآ  ناکما  ایآ  هک   ) ناگدرورپ تیؤر  یتح  ناسحا و  نامیا و  عورف ، لوصا و  هرابرد 

هک نآ  ای  دـباییم و  نایاپ  تیمتاخ ، نایاپ  ناربمایپ و  رمع  ندـش  يرپس  اب  ردـق  بش  هحفـص 363 ] ایآ [  هک  نیا  زین  ادـخ و  دزن  رد  مالک 
ناـج لـمأت  يواــکجنک و  زگره  ناسنیدــب  و  ...) دیــسرپیم زاــمن  رد  گنــس  حــسم  یتـح  زیچ  ره  زا  هصــالخ  دراد و  هـمادا  هراوـمه 

[ . 94 ...( ] دوبن ینایاپ  ار  شیوجتقیقح 

یقرواپ

. دنتشادن ار  هثداح  نآ  ربخ  ناناملسم  هک  دیسر  ربمایپ  هب  یحو  نیا  ینامز  مینک  تقد  و  [ 1]
. هغالبلاجهن [ 2]

. تسا يرابجا  تکرح  يانعم  هب  يرسق  [ 3]
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. يوبن ثیدح  اریحت ، یندز  نیریحتملا  لیلد  ای  [ 4]
رد وا ، هیرون  توـالت  رکذ و  زا  همه  همه و  شرع  نـالماح  هدـنرادرب و  ناگتـشرف  یماـمت  حور و  لیفارـسا ، لـیئاکیم ، لـیئربج  يرآ ، [ 5]

« اـهلک ءامـسالا  مدآ  ملع  و  : » دومرف دـنوادخ  هنوگچ  دوـب  نیا  زج  رگا  دـنتخومآ . وا  زا  ار  یگدـنب  ملع  حور ، ملاـع  رد  نیـشیپ و  تائـشن 
عینم ماقم  عیفر و  تبترم  نیا  زگره  ناگتـشرف  داد . وا  هب  ار  تفرعم  ياهدیلک  قلطم و  شناد  تخومآ و  مدآ  هب  ار  ءامـسا  یمامت  دـنوادخ 
كاپ اراگدرورپ  انتملع » ام  الا  انل  ملع  کناحبـس ال  : » دنتفگ دندمآ و  ناوتان  یهلا  گرزب  نومزآ  رد  هک  دوب  تهج  نیمه  هب  دـنتفاین و  ار 

رون ناگتـشرف ، عیمج  هک  دوـب  لـیلد  نیمه  هب  و  میراد ؟ ياهتخوـمآ  ار  اـم  هک  دودـحم )  ) یملع زج  یتخانـش  ملع و  هچ  اـم  ییوـت . هزنم  و 
هک تسا  نیرد  مدآ  شنیرفآ  گرزب  زار  همه  یلب  دندرک . شنرک  دـندرب و  هدجـس  مدآ  بلـص  رد  ار  وا  لمع  ملع و  لامج  رپ  سدـقم و 
مدآ ملع  و  دـنار : نینچ  دومرف و  ردـقم  مدآ  رب  وا  دوـجو  نمی  ببـس و  هب  داـهن و  تنم  مدآ  رب  وا  هقداـص  هقـشاع و  هقطاـن  ببـس  هب  ادـخ 

.... اهلک ءامسالا 
یلا 23. تایآ 16  رجح ، يهروس  [ 6]

. نتخادرپ اتکی  راگدرورپ  تدابع  هب  و  هانگ ، یتسرپ و  تب  كرت  ثنحت : [ 7]
نیدـب تمرح ، شزرا و  ببـس  هب  ار  یتـبارق  نینچ  برع  تهج  نیمه  هب  ردـپ ، کـی  زا  رود  ناـکاین  رد  دـناشیرق و  زا  ربماـیپ  هقرو و  [ 8]

. دیوگیم ومع » رسپ  ، » مارتحا هب  ار  ینینچ  نیا  بسن  دناوخیم و  فیصوت 
دناهتفگ لوحا . ناک  بهلوبا  نا  لاقی  ءاروع ) تناک  یه   ) نایفـسیبا و تخا  بهلایبا  ةأرما  لیمجما  کلذ  تلاق  یتلا  ةأرملا  نا  لاقی  [ 9]

روعا مشچ و  کی  ینز  نیا  دوب . نایفـسوبا  رهاوخ  بهلیبا و  رـسمه  لیمجما  تفگیم  ربمایپ  هیلع  ییاوران  دـب و  نانخـس  ناـنچ  هک  ینز 
.... ] دوب نیبود  چول و  بهلوبا  دناهتفگ  زین  دوب و 

. تسا هرقن  الط و  يریگهزادنا  دحاو  فرظ و  هیقوا  [ 10]
هدافتسا باوخ  هماج  ياج  هب  اهبش  نت و  ندناشوپ  يارب  اهزور  هک  تسا  یمیخـض  زارد و  یمـشپ  هچراپ  هعطق  برع و  سابل  هدرب  [ 11]

. تسا هتشاد  ططخم  هراومه  يرتسکاخ و  ياهوهق و  یگنر  تسا . هدشیم 
. دناهدناوخیم داجب  ود  بحاص  درم  ار  ربمایپ  ردپ  هللادبع  و  دندیشوپیم . يودب  بارعا  هک  تسا  یططخم  هار و  هار  سابل  داجب  [ 12]

. تسا برع  نادنمتورث  هار  هار  تشرد و  میخض و  سابل  زین  دجرب  [ 13]
، درب دوخ  مغ  هیالگ  رکبوبا  رب  داهن و  هشیاع  نماد  رب  رس  یحو ، عاطقنا  نارود  رد  دناهتـشون  ننـست  لها  ناخروم  زا  یـضعب  هک  نیا  [ 14]

نآ رد  داد و  خر  دوب  هدنز  هجیدخ  هک  ینامز  تثعب ، نیلوا  ياهلاس  رد  تسرد  یحو  عاطقنا  هچ  دناهدرک . اطخ  نادنمجرا  نیا  تسادـیپ 
یتح يراید  دندرازگیم و  زامن  وا  اب  هجیدخ  یلع و  لاس  تفه  دناهتـشون  ننـست  لها  دوخ  هچ  دوب . هدماین  زین  ایند  هب  یتح  هشیاع  خـیرات 

اب هنیدم  رد  دومرف و  ترجه  هنیدم  هب  سپـس  دنام و  هکم  رد  لاس  هدزیـس  ربمایپ  تسا  حـضاو  رپ  اریز  داتـسیایمن . زامن  هب  وا  اب  نت -  کی 
يدـبیم دناهتـشون  مهوم  زیمآماهبا و  ییاقلا  هب  ای  هاگآان و  ار  بلطم  نیا  هک  یناسک  هلمج  زا  درک . جاودزا  دوب  هلاس  هن  يرتخد  هک  هشیاع 

يزور : » تسا هتشون  دراد  یحو  عاطقنا  هلأسم  اب  طابترا  هک  یحـضلاو  يهروس  ریـسفت  لیذ  ص 530  ج 1 ، رارـسالافشک ، رد  يو  تسا .
هک تسیچ  ببـس  منادـن  رکباـب : اـی  یتـفگ : ربـکا  قیدـص  اـب  یتعاـس  ره  دوب . یمه  گـنتلد  ادـخ  لوسر  دوـب . هتـشگ  عـطقنم  یحو  دـنچ 

هقیدص هشیاع  هتفرگ . یمتام  یکی  ره  دندید  باتع  نآ  رهق  رد  وا  تروص  نوچ  قدص  هباحـص  دیازفایم  هاگ  نآ  دیآیمن ... نیمالاحور 
دیدـپ نیـسوق  باق  دیـس  كراـبم  تعلط  رد  یحو  راـثآ  هاـگان  یمه  هک  دوب  شطعت  قوشت و  فهلت و  نآ  رد  ادـخ  لوسر  هک  دـیوگیم 

.... هشیاع دلوت  زا  یتح  هن  دوب و  يربخ  رکبوبا  نامیا  زا  هن  نامز  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دمآ ...»
(. ات 11 تایآ 1  یحضلاو ، هروس  ... ) یلق ام  کبر و  کعدو  ام  یجس . اذا  لیللا  و  یحضلاو . [ 15]

«. يوبن ثیدح  . » تسین رتدنمتریغ  دوخ  هداوناخ  رب  ادخ  زا  سک  چیه  دنیادخ و  يهداوناخ  مدرم  یمامت  هللا ... لایع  قلخلا  [ 16]
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. تسا رامسوس  يانعم  هب  هساپلچ  [ 17]
هنوگچ يرآ و  دوب . هتـسشن  عوضخ ) هب  کشیب  و   ) وناز راهچ  ای  وناز و  ود  هب  نامـسآ  رد  تسا : هدش  هتـشون  تایاور  زا  یـضعب  رد  [ 18]

، قشاـع ریقف  ناـیبورک ، همه  نوچ  زین  لـیئربج  هک  نآ  هن  رگم  اریز  دنیـشنب ... عضاوت  يوناز  ود  هب  زج  شیوخ  ملعم  بتکم  ترـضح و  رد 
.... تسا وداج  وناز  ود  ار  لکشم  لح  تسا  وناز  یفوص  ناتسریبد  نوچ  انالوم : لوق  هب  دوب . هاگرد  نیا  زومآون  قداص و  یفوص 

. درک میهاوخ  شرازگ  ننست  لها  نادنمشیدنا  دنمشزرا  راثآ  زا  ار  بلاطم  هنوگ  نیا  دانسا  رثا ، ياج  ياج  رد  ادعب  [ 19]
لها ناگرزب  زا  نت  اهدـص  يربط  رب  هوالع  لاس 1357  هرهاق  ۀماقتسا  هعبطم  هخـسن  ص 56 و 57  دلج 2 ، كولملا ، ممالا و  خـیرات  [ 20]
هدوب ربمایپ  هب  نمؤم  رازگزامن و  نیلوا  یلع  هک  دـنراد  حیرـص  فارتعا  نوگانوگ  توافتم و  تاشرازگ  تایاور و  هب  ناـشراثآ  رد  ننـست 

ص 37 و 368. دلج 4 ، ص 141 و  لوا ، دـلج  نینچمه  ص 99 و 209 و  لوا ، دلج  لبنح ، نب  دـمحا  ماما  دنـسم  دـناهلمج  نآ  زا  تسا :
دـلج 6، لامعلازنک ، رد  یقتم  ص 12 ؛ هجام ، نبا  حیحـص  ص 111 و 112 و 183 ؛ موس ، دلج  نیحیحـصلا ، كردتـسم  باتک  رد  مکاح 
ص ج 2 ، هرضنلا ، ضایر  رد  يربط  بحم  ص 18 ؛ دلج 4 ، ص 414 ، دلج 3 ، ۀباغلادسا ، رد  ریثا  نبا  ص 56  دلج 7 ، ص 156 و 394 و 
ص صئاصخ ، رد  ییاسن  ص 458 و 511 ؛ دلج 2 ، باعیتسا ، رد  ربلادبع  نبا  ص 102 و 222 ؛ دلج 9 ، دـیاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  165 ؛

نبا ص 76 ؛ دـلج 10 ، شریـسفت ، رد  يربط  ریرج  نبا  ص 301 ؛ دلج 2 ، حیحـص ، رد  يذمرت  ص 182 ؛ لوزنلابابـسا ، رد  يدـحاو  3 ؛
دلج 6، ننس ، رد  یقهیب  ص 93 ؛ دلج 3 ، دنسم ، رد  یسلایط  دوادوبا  ص 10 ، دلج 6 ، زین  ص 13 ، لوا ، مسق  دلج 3 ، تاقبط ، رد  دعسا 

راـثآ رد  هک  ننـست  لـها  نادنمـشیدنا  ناـگرزب و  زا  نینچمه  ص 248 . لوا ، مــسق  دـلج 4 ، هباـصا ، رد  ینالقـسع  رجح  نـبا  ص 206 ؛
رد يربـط  ریرج  نبا  دننادنمـشناد . نیا  دروآ . ناـمیا  ربماـیپ  رب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  ع )  ) یلع ماـما  دـنراد  رارقا  راـهظا و  دوخ  نوگاـنوگ 

یطویس نینچمه  اهلها ... نم  امکح  هلها و  نم  امکح  اوثعباف  هیآ : ریسفت  رد  ءاسن  هروس  روثنم ، رد  رد  یطویس  ص 75 ؛ دلج 2 ، شخیرات ،
دلج 6، دئاوزلا ، عمجم  رد  یمثیه  رخآلا . مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  ةرامع  جاحلا و  ۀیاقـس  متلعجا  هیآ : لیذ  باتک  نامه  رد 
رد ربلادـبع  نبا  ص 19 ؛ دـلج 4 ، هباغلادـسا ، رد  ریثا  نبا  ص 3 ؛ صئاـصخ ، رد  ییاـسن  ص 206 . دـلج 6 ، ننـس ، رد  یقهیب  ص 239 ؛

ص 156 و 393 و دـلج 6 ، لامعلازنک ، رد  یقتم  157 ؛  - ص 197 دلج 2 ، هرـضنلاضایر ، رد  يربط  بحم  ص 759 ؛ دلج 2 ، باعیتسا ،
ص لوا ، مسق  دلج 7 ، هباصا ، رد  ینالقسع  ص 66 ؛ دلج 1 ، ءایلوالاهیلح ، رد  میعنوبا  ص 417 ؛ دلج 1 ، لادتعالانازیم ، رد  یبهذ  405 ؛

قوف تاـیاور  يراشرـس  ینوگهنوگ و  قیقحت ، قیمعت و  قح و  لـها  ققحم  رب  یتسار  هب  ص 358 . دلج 4 ، ریدـقلاضیف ، رد  يوانم  167 ؛
عطق و عبط و  دـنایبرع ، بتک  همه  هک  قوف  نوتم  رد  هدـننک  عوجر  دـیاب  زین  و  دراد . بلاـطیبا  نب  یلع  ياـتمهیب  لـضف  رب  میظع  تلـالد 

يارب همه  نیا  اب  دنکفا ... يرظن  زین  شیپ  سپ و  هحفص و  ود  یکی  هب  تاحفص ، ندرک  ادیپ  يارب  هدروآ و  رظن  رد  ار  فلتخم  بتک  پاچ 
هناخپاچ و و  عبط ، لاس  هب  یمدرک  رکذ  هک  یبتک  بیترت  اب  دتفین  لکـشم  هب  ام  عجارم  تادانـسا و  ندرک  ادـیپ  رد  ققحم  هدـنناوخ  هک  نآ 
، يدابآ زوریفلا  همالع  هسمخلالیاضف  باتک  زا  میدرک  رکذ  الاب  رد  هک  يرداصم  بتک و  هعبطم )  ) هدش پاچ  نآ  رد  باتک  هک  شروشک 

فراعملاةرئاد سلجم  هعبطم  نیحیحـصلا  كردتـسم  لاس 1313 ؛ پاچ  رـصم  هینمیم ، هعبطم  لـبنح ، دـمحا  ماـما  دنـسم  مینکیم : هراـشا 
هیماظن فراـعملاةرئاد  عوبطم  هخـسن  زا  لاـمعلازنک  یلهد ؛ یقوراـف  هعبطم  هجاـم ، نبا  حیحـص  پاـچ 1324 ؛ نکد  دابآردـیح  رد  هیماـظن 

؛ پاچ نیلوا  يرصملا  داحتا  هعبطم  يربط  بحم  هرـضنلاضایر  لاس 1285 ؛ پاچ  رـصم  هیبهو  هعبطم  ریثا  نبا  هباغلادسا  نکد ؛ دابآردیح 
دنه بونج  دابآردیح  فراعملاةرئاد  هعبطم  ربلادبع ، نبا  باعیتسا  لاس 1352 ؛ پاچ  نیدلاماسح  یسدق  ۀبتکم  عبط  یمثیه ، دئاوزلاعمجم 

پاچ 1315؛ دنه  یبونلا  ظیغ  يهعبطم  يدحاو ، لوزنلابابـسا  پاچ 1348 ؛ رـصم  یملعلا  مدقتلا  ۀعبطم  ییاسن ، صئاصخ  پاچ 1336 ؛
سلجم هـعبطم  یـسلایط  دنـسم  پاـچ 1322 ؛ ندـیل  لـیرب  هعبطم  دعـس  نـبا  تاـقبط  پاـچ 1290 ؛ رـصم  قـالوب  هعبطم  يذـمرت  حـیحص 

پاـچ 1344؛ نکد  دابآردـیح  هیماـظن  فراـعملاةرئاد  سلجم  هـعبطم  یقهیب  ننـس  پاچ 1321 ؛ نکد  دابآردـیح  هیماـظن  فراـعملاةرئاد 
روثأملا ریـسفت  یف  روثنملارد  هدـش ؛ هلباقم  يدـالیم  پاچ 1853  هتکلک  هخـسن  اب  هک  رـصصم  هعبطم  هخـسن  ینالقـسع  رجح  نبا  هباـصالا 
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ءایلوالاۀیلح لاس 1325 ؛ پاـچ  رـصم  هظفاـحملا  بنج  ةداعـسلا  ۀـعبطم  یبهذ  لادـتعالانازیم  پاـچ 1314 ؛ رـصم  هینمیم  هعبطم  یطوـیس 
پاچ 1356. رصم  يراجت  هبتکم  بحاص  یفطصملا  ۀعبطم  يوانم ، ریدقلاضیف  پاچ 1351 ؛ رصصم  ةداعسلا  ۀعبطم  میعنوبا .

، رتاوت تهج  هب  تسا و  هدنکارپ  ناشراثآ  رسارس  رد  هک  تسا  تنس  لها  نادنمجرا  نادنمـشناد و  شراگن  لصحام  زین  قوف  تیاور  [ 21]
رد ینـس  ماشه  نبا  مینکیم : شرازگ  ار  همه  نآ  زا  رـصتخم  ياهنومن  طقف  دـماین ... ناـنآ  هفلتخم  تاـیاور  دـیناسا و  يهئارا  هب  یجاـیتحا 
اب رازگزامن  هدننک و  قیدصت  هدنروآ ، نامیا  درم  نیلوا  یلع  هک  نآ  رب  دیکأت  زا  سپ  قاحـسا و  نبا  لوق  زا  ص 262 ، دوخ ج 1 ، يهریس 

لوسر نا  ملعلا  لها  ضعب  رکذ  و  هدرک : شرازگ  نینچ  نیا  تسین  لاـس  هد  زا  شیب  شرمع  هک  تسا  یماـگنه  هب  همه  نیا  تسا و  ربماـیپ 
همامعا و عیمج  نم  و  بلاطیبا ، هیبا  نم  ایفختـسم  بلاطیبا  نب  یلع  هعم  جرخ  و  ۀـکم ، باعـش  یلا  جرخ  ةالـصلا  ترـضح  اذا  ناک  هللا ص 
، نایلـصی امه  اموی و  امهیلع  رثع  بلاطابا  نا  مث  اثکمی . نا  هللا  ءاشام  کلذـک  اثکمف  اعجرایـسما . اذاف  اهیف ، تاولـصلا  نایلـصیف  هموق ، رئاس 

نید و  هلـسر ، نید  و  هتکئالم ، نید  و  هللا ، نید  اذه  مع ، يا  لاق : هب . نیدت  كارا  يذـلا  نیدـلا  اذـه  ام  یخا ! نبا  ای  هللا ص : لوسرل  لاقف 
نم قحا  و  يدهلا ، یلا  هتوعد  و  ۀحیـصنلا ، هل  تلذب  نم  قحا  مع ، يا  تنا  دابعلا و  یلا  الوسر  هب  هللا  ینثعب  لاق ص . امک  وا  میهاربا -  اینبا 

صلخیال هللا  نکل و  و  هیلع ، اوناک  ام  یئابآ و  نید  قرافا  نا  عیطتساال  ینا  یخا ، نبا  يا  بلاطوبا : لاقف  لاق ؛ امک  وا  ینناعا ، هیلا و  ینباجا 
هتقدـص و  هللا ، لوسرب  هللااب و  تنمآ  تبا ، ای  لاقف : هیلع ، تنا  يذـلا  اذـه  ام  ینب ، يا  یلعل : لاق  هنا  اورکذ  و  تیقب . ام  ههرکت  ءیـشب  کیلا 

ننست لها  دوخ  هک  هچنآ  يهمجرت  کنیا  همزلاف . ریخلا  یلا  الا  کعدی  مل  هنا  اما  هل : لاق  هنا  اومعزف  هتعبتا . هعم هللا و  تیلص  و  هب ، ءاج  امب 
جراخ رهـش  زا  هکم ، نوماریپ  ياههرد  يوس  هب  ربمایپ  دیـسریم  ارف  زامن  ماگنه  نوچ  دـنیوگ  ملع  لـها  ناروشناد و  زا  یـضعب  دناهتـشون :

رد ود  نآ  تـفریم . نوریب  شنادـنواشیوخ  ریاـس  اـهومع و  یماـمت  بلاـطیبا ، شردـپ  زا  ناـهنپ  بلاـطیبا ، نـب  یلع  يو  هارمه  دـشیم و 
( ندناوخ زامن   ) هنوگ نیدب  تیفیک و  نیرب  یتدـم  و  دنتـشگیم ... زاب  دـشیم  بش  نوچ  دـندرازگیم و  زامن  ناهنپ ) تولخ و   ) ياههرد

ینید هچ  نیا  مردارب  رـسپ  يا  تفگ : ربمایپ  هب  دـنناوخیم . زامن  ود  نآ  هک  دـید  درک و  ناشبیقعت  بلاطوبا ، يزور  هک  نآ  ات  دـندنارذگ .
: دومرف خساپ  دناهتفگ  زین  تسا . میهاربا  نامردپ  نید  ناربمایپ و  ناگتـشرف ، ادـخ ، نید  نیا  ومع  يا  تفگ : خـساپ  ینآ  نییآ  رب  هک  تسا 

زین مناوخب و  شتیادـه  رب  میوگ و  شزردـنا  هک  یتـسه  یـسک  نیرترب  ومع  يا  وـت  داد و  تلاـسر  يربماـیپ  رب  شناگدـنب  رب  ارم  دـنوادخ 
نید زا  مناوتیمن  مردارب ، رـسپ  يا  داد : شخـساپ  بلاطوبا  دناهتفگ  ینک ... مکمک  ییوگ و  مايرآ  خساپ  هک  یتسه  یـسک  نیرتهتـسیاش 
نانآ هک  مراذگن  منک و  تتیامح  مناهدنز  هک  مادام  مروخیم  دنگوس  دنوادخ  هب  اما  میوج  ییادـج  تسا  نآ  رب  ماهعماج  هچنآ  ناردـپ و 
یلع ینآ ، رب  هک  تسا  ینییآ  هچ  نیا  مرـسپ  يا  تفگ : یلع  شرـسپ  هب  بلاطوبا  دناهتفگ  زین  و  دنراد ... اور  وت  هیلع  دنـسپان  یلمع  رازآ و 

هب منکیم و  زامن  وا  اب  مدرک ، قیدـصت  تسا  هتفگ  هک  ار  هچنآ  ره  مدروآ و  نامیا  شربمایپ  تلاـسر  ادـخ و  هب  مناـج  ردـپ  تفگ : خـساپ 
سپ دناوخیمن ، یبوخ  ریخ و  هب  زج  ار  وت  زگره  وا  يرآ  تفگ : خساپ  یلع  هب  دینش  نینچ  نوچ  بلاطوبا  دناهتفگ  ماهدمآ . رد  شايوریپ 

.... نک شايرای  يوریپ و  هراومه 
. تشاد دوب  بیط  رهاط و  شبقل  هک  مساق  مان  هب  رسپ  کی  طقف  هک  دناهتفگ  یضعب  [ 22]

. تسا هدش  هتشون  ربمایپ  یناگدنز  هرابرد  هک  یباتک  یبنلا ؛ ةریس  [ 23]
لبجلا کلاغ  ما  لهـسلا  يدعب  کلاغا  لئاسل  ینا  يردا و  ام  هللاوف  لجالا  هنود  یتا  ما  یجریف  یحا  لعف  ام  ردامل  دیز و  یلع  تیکب  [ 24]

.... لجب یل  کعوجر  ایندلا  نم  یبسحف  ۀبوا  رهدلا  کل  له  يرعش  تیل  ای  و 
رعابالا صن  ضرالا  یف  اوملعت  مکاجـش و ال  دق  يذلا  دجولا  نم  اوفکف  رعاشملا  دنع  تیبلا  دـیعق  یناب  ایئان  تنک  نا  یلها  یلا  نحأ  [ 25]

. رباک دعب  ارباک  دعم  مارک  ةرسا  ریخ  یف  هللادمحب  یناف 
.« دوب هدـش  لزان  ربمایپ  رب  هک  يربکا  سومان  لیئربج ، زا  وج  سرپ و  شاهناخ و  هب  هجیدـخ  نتفر  ، » تثعب نمـض  شناتـساد  شرازگ  [ 26]

. تفر
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دناهتشون تسا . ناناملسم  نیمتفه  رامـش  زا  تسا ، هداد  رارق  نارازگزامن  هاگناهن  ناناملـسم و  هاگهانپ  ار  شاهناخ  هک  مقرا  نب  مقرا  [ 27]
ینـس نیققحم  نادـنمجرا و  زا  یـضعب  دنامالـسا . ناگدـیورگ  نازاتـشیپ و  زا  رفن ، لهچ  ات  رگید  يرایـسب  ریبز و  ترا ، بابخ  لـالب ، هک 

. دروآ نامیا  نت  لهچ  نیا  زا  سپ  دناهتشون ، زین  ناشيرایسب  تسا و  زاتشیپ  نت  لهچ  نیمه  يهرمز  زا  رکبوبا ، دناهتشون 
رد رکبوبا  دـیوگیم  يو  تسا : فلاخم  انعم  نیا  اب  هینامثع ،» ضقن   » باتک رد  ینـس  ملق  بحاص  دنمـشیدنا و  ناـگرزب  زا  یفاکـسا  [ 28]

دوخ ردپ  ندناوخ  مالسا  هب  زا  يو  اریز  دناوخب . مالسا  هب  ار  نارگید  هک  تشاد  ار  نآ  تردق  هن  رایسب و  رابتعا  هن  جرا و  هن  دوخ  يهعماج 
دندنام دوخ  كرش  رب  ود  ره  شرسپ  ردپ و  اریز  دوب . ناوتان  نمحرلادبع »  » شرسپ اهنت  زین  و  تسیزیم ، هناخ  کی  رد  وا  اب  هک  هفاحقوبا » »

ار وا  داتسیا و  رکبوبا  ربارب  هک  دوب  یناسک  زا  دحا  گنج  رد  نمحرلادبع »  » شرسپ یتح  دندروآ . مالـسا  هکم  حتف  لاس  رد  دعب ، اهلاس  و 
مالـسا هب  تسناوتن  زین  ار  يزعلادبع » تنب  هلمن   » دوخ رـسمه  و  هورفما »  » دوخ رهاوخ  یتح  رکبوبا  تسا  هتـشون  وا  يراب  دـناوخ . هزرابم  هب 

تسا هدوزفا  زین  و  دناوخب ، مالـسا  هب  دندوب  رتکچوک  وا  زا  همه  دندوبن و  وا  نالاسمه  هک  ار  نت  جنپ  نآ  تسناوتیم  هنوگچ  سپ  دناوخب ،
حرـش هب  دـینک  عوـجر  . ) دروآ شمالـسا  هب  دـنک و  يذوـفن  تسناوـتن  زین  دوـب  هتخوـمآ  باـسنا  ملع  وا  هب  هک  معطم » نب  ریبـج   » رد وا  هک 

يایعطق لیالد  همه  نیا  اـما  ص 256 ،(  ج 1 ، هریـسلا ، نم  حیحـصلا  هب  زین  ظحاج و  یفاکـسا و  لئاسم  لیذ  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن 
هب اما  دنشاب  ادج  رود و  مه  زا  ینامز  دعب  یتح  ای  یبسن و  ینـس ، ظاحل  هب  تسا  نکمم  هورگ  ود  هک  دهدیم  ناشن  خیرات  دوب ، دناوتیمن 

. دنتفایب مارم  قاذم و  کی  رب  شنیب  هدیقع و  عفانم ، كارتشا  یلمع ، حور  ظاحل 
رفعج همالع  هک  تسا  رکذ  لباق  نینچمه  دناهدناوخ ... رکبوبا  بزح  نارای و  هقلح  زا  میدرک  هراشا  هک  نانچ  زین  ار  حارج  هدـیبعوبا  [ 29]

زا نت  لهچ  دادعت  زا  سپ  مقرا ،»  » هناخ زا  ربمایپ  جورخ  زا  سپ  رکبوبا  مالـسا  هک  دراد  هدیقع  هریـسلا  نم  حیحـصلا  رد  زین  یلمآ  یـضترم 
درکیم و عافد  وا  زا  ناج  لد و  یمامت  اب  بلاطوبا  اذهعم  دیـسر و  تدش  جوا  هب  ربمایپ  اب  شیرق  ینمـشد  هک  هاگ  نآ  دوب ... ناگدـیورگ 

.... دناسر وا  هب  یبیسآ  نیرتکچوک  شیرق  تشاذگیمن 
نمل هیفاکلا  حئاصنلا  عجار : : ) ص 246 ج 1 ، یلماعلا ، یضترم  رفعج  همالع  مظعالا ، یبنلا  ةریـسلا  نم  حیحـصلا  زا  همجرت  لقن و  هب  [ 30]

زا هک  یلماـعلا  یـضترم  همـالع  شرازگ  هب  طـقف  هدـنناوخ  هک  نآ  يارب  نینچمه  نـتم ). ناـمه  زا  یتـح ص 74 ، ص 72  ۀـیواعم ، یلوتی 
مینک رکذ  ننست  لها  عبانم  زا  ار  دوخ  تادانـسا  رداصم  بلغا  میداد  هدعو  هک  اج  نآ  زا  زین  دنکن و  هدنـسب  تسا  هعیـش  دنمجرا  ناخروم 

ار ینس  ینیادم  زا  یشرازگ  هک  میهدیم  هعجارم  دعب  هب  ص 44  یلزتعم ، ینس  دیدحلا  یبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  دلج 11 ، هب  ار  هدنناوخ 
نیرترابتیانج اب  سپـس  زیاوج و  تموکح و  لام و  ياطعا  اـب  زاـغآ  رد  دیـسر  تموکح  هب  هیواـعم  نوچ  هک  دـهدیم  رما  نیمه  رب  ینبم 

هک ار  یثیداحا  یمامت  ات  تشاد  نآ  رب  ار  یمالسا  ياهنیمزرس  مدرم  یمامت  یعمجهتسد و  راتشک  بوکرـس و  باعرا و  لتق و  ياهشور 
دوس هب  نآ و  نیا و  مان  هب  ار  یلع  تیقحا  تلیـضف و  رد  طوبـضم  ثیداحا  همه  دـننک و  دوباـن  وحم و  دوب  وا  نادـناخ  یلع و  تلیـضف  رد 

ملاوع رابنوخ  ثداوح  نیرتهدنهدناکت  زا  هک  ینس  هدنسیون  نیا  شرازگ  دنهد ... رشن  مدرم  نایم  هدرک و  فیرحت  نامهب  نالف و  تفالخ 
بتک لاق  ثادـحالا ؛ باـتک  یف  ینیادـملا  نسحلاوبا  يور  دوشیم : زاـغآ  هنوگ  نیا  درادیمرب  هدرپ  يوما  تموکح  راـبهئطوت  هسیـسد و 

.... تخادرپ میهاوخ  نآ  همجرت  شرازگ و  لماک  رکذ  هب  دوخ  ياج  رد  ادعب  هک  هیواعم ...
نامورحم اب  مدرم  هزورما  راتفر  ازج و  زور  هب  نامیا  نایم  یگنتاگنت  هطبار  هچ  اتفگش  نوعام ) يهروس  . ) نیدلاب بذکی  يذلا  تیأرا  [ 31]

رب محرت  نید ، ترطف  تعیبط و  تقیقح  هک  دنکیم  نالعا  نینچ  تحارـص  هب  هدـنهدناکت  دـح  نیدـب  ات  ياهروس  رد  تسا . هدرک  رارقرب 
. تسا محرتیب  ناگدناماو  نادنمزاین و  هب  تبسن  یعامتجا  ياههطبار  رد  هک  تسا  یسک  نیدیب  کشیب  ینعی  تسا . نارگید 

(. شیرق يهروس   ) نورفاکلا اهیا  ای  لق  [ 32]
(. هزمه يهروس  . ) ةزمل ةزمه  لکل  لیو  [ 33]

(. رصع يهروس  . ) رسخ یفل  ناسنالا  نا  رصعلاو . [ 34]
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(. هلزلز يهروس  . ) اهلازلز ضرالا  تلزلز  اذا  [ 35]
(. نیت يهروس  . ) نوتیزلا نیتلا و  و  [ 36]
(. لیل يهروس  . ) یشغی اذا  لیلا  و  [ 37]

(. رجف يهروس  . ) رشع لایل  رجفلاو و  [ 38]
(. أبنلا يهروس  . ) نولئاستی مع  [ 39]

(. هیشاغ يهروس  . ) ۀیشاغلا ثیدح  کیتا  له  [ 40]
(. یلعا يهروس  . ) یلعالا کبر  مسا  حبس  [ 41]

(. قراط يهروس   ) قراطلاو ءامسلاو  [ 42]
. دناهدناوخ ینامسآ  ياهخاک  اهروهظ و  اهرادم ، هام ، دیشوخ و  لزانم  بحاص  فلتخم ؛ یناعم  هب  ار  جرب  [ 43]

(. جورب يهروس   ) جوربلا تاذ  ءامسلاو  [ 44]
(. قاقشنا . ) تقشنا ءامسلا  اذا  [ 45]

(. نیففطم يهروس  . ) نیففطملل لیو  [ 46]
(. راطفنا يهروس  . ) ترطفنلا ءامسلا  اذا  [ 47]
(. ریوکت يهروس  . ) تروک سمشلا  اذا  [ 48]

(. دعب هب  تایآ 17  زا  سبع ، يهروس   ) یلوت سبع و  [ 49]
(. دعب هب  هیآ 27  زا  تاعزان ، يهروس  . ) اقرغ تاعزانلاو  [ 50]

(. تمایق يهروس  . ) همیقلا مویب  مسقا  ال  [ 51]
(. دعب هب  هیآ 38  زا  رثدملا ، يهروس  . ) هنیهر تبسک  امب  سفن  لک  [ 52]
(. دعب هب  هیآ 25  زا  هقاحلا ، يهروس  . ) هلامشب هباتک  یتوا  نم  ام  و  [ 53]

(. ات 6 هیآ 1  زا  کلملا ، يهروس  . ) ریدق یش  لک  یلع  وه  کلملا و  هدیب  يذلا  كرابت  [ 54]
(. دعب هب  تایآ 11  هیآ 1 و  دلب ، يهروس  . ) دلبلا اذهب  مسقا  ال  [ 55]

. دناهنوگ نیا  زا  و ... یلوت ... سبع و  ياههروس  زا  ییاههنومن  [ 56]
راهچ تدم  هب  شتماقا  کشیب  لاس ... راهچ  دناهتـشون  یـضعب  زین  تسج و  هانپ  هناخ  نیا  رد  زور  لهچ  ای  یـس و  يو  هک  دـناهتفگ  [ 57]

هدرکیم و هدافتسا  هاگیاپ  ناونع  هب  هناخ  نآ  زا  موادتم  هنوگ  هب  ار  یهام  دنچ  هک  تسین  کش  تسین . تحـص  هب  نورقم  هناخ  نیرد  لاس 
. تسا هدومنیمن  ینیعم  ناکم  هب  دودحم  ار  دوخ 

. تسا هشبح  هب  رجاهم  ناناملسم  زا  يو  [ 58]
ات 99. تایآ 94  رجحلا ، ةروس  [ 59]

ات 217. تایآ 214  ءارعش ، يهروس  [ 60]
و هماع . سانلا  یلا  ۀصاخ و  مکیلا  هللا  لوسر  ینا  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  و  هلها ... بذـکی  دـئارلا ال  نا  ص 321 ، ج 1 ، یبلح ، هریس  [ 61]

.... ادبا رانلا  ادبا و  ۀنجلا  اهنا  نولمعت و  امب  نبساحتل  نوظقیتست و  امک  نثعبتل  نومانت و  امک  نتومتل  هللا 
. دوب بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  سدقم  عمجلاعمج و  دوجو  زور ، نآ  رد  نینمؤم  یمامت  يانعم  اریز  [ 62]

توبن دـنلب  هراتـس  هب  دـنگوس  یحوی . یحو  الا  وه  نا  يوهلا -  نع  قطنی  ام  و  يوغ -  اـم  مکبحاـص و  لـض  اـم  يوه -  اذا  مجنلا  و  [ 63]
دیوگیمن نخس  سفن  ياوه  هب  زگره  و  تسا . هدوبن  یهارمگ  تلالـض و  رد  زگره  دمحم )  ) امـش ياقآ  بحاص و  هک  دیآ -  دورف  نوچ 
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(. مجنلا هروس  . ) تسین چیه  یهلا  نخس  یحو و  زج  وا  نخس  و  - 
هب مخریدـغ  مان  هب  یناـکم  رد  ار  یلع  رگید  راـبکی  عادولاۀـجح  هکم ، رفـس  زا  تشگزاـب  رد  دوخ ، تاـیح  لاـس  نیرخآ  رد  اهدـعب  [ 64]
زا شیب  رد  هعقاو  نیا  و  دناهدوب ... ینیع  دهاش  هاوگ و  باختنا  نیا  رب  نت  رازه  دص  دـنکیم و  باختنا  دوخ  تیالو  ینیـشناج و  تیاصو ،

. درک میهاوخ  شرازگ  دوخ  ياج  هب  هدش و  حیرصت  ننست  لها  نادنمشناد  خیرات  باتک  رازه 
نیذلاو نوعار -  مهدهع  مهتانامال و  نیذـلاو  : » تسا نامیپ  رب  هناقداص  يافو  یهلا و  دوهع  رب  يدـنبياپ  رگتیاکح  وا  نآرق  رـسارس  [ 65]

هیآ 32 جراعم ، هروس  دنرادیاپ ، نداد  قح  تداهش  هب  و  دنرادافو -  دوخ  نامیپ  دهع و  رب  هک  دنایناسک  نانمؤم ) . ) نومئاق مهتاداهشب  مه 
و « » دننکـشن نامیپ  دننک و  دهع  هب  يافو  هک  دنایناسک  نانمؤم  هیآ 20 : دعر ، هروس  قاثیملا ، نوضقنی  هللا و ال  دهعب  نوفوی  نیذـلا   » و 33

هروس الوئـسم ، دهعلا  نا  دـهعلاب  اوفوا  و  « » دـینک افو  نآ  رب  دـیدنبب  دـهع  ادـخ  اب  نوچ  هیآ 91 ؛ لـحن ، هروس  متدـهاع ، اذا  هللا  دـهعب  اوفوا 
، هرقب هروس  مهنم ، قیرف  هذبن  ادهع  اودهاع  املک  وا  « » دیوشیم یـسرپزاب  صوصخ  نیرد  هک  دینادب  دینک و  دهع  هب  يافو  هیآ 34 ، ءارسا ،

نم دهع  هب  هیآ 40 ، هرقب ، هروس  مکدهعب ، فوا  يدهعب  اوفا  و  « » دننکشیم ار  نآ  دنتسب  ینامیپ  دهع و  نوچ  ناقساف ) زا  یسب  ، ) هیآ 100
هیآ 76، نارمع ، لآ  هروس  نیقتملا ، بحی  هللا  ناف  یقتا  هدهعب و  یفوا  نم  یلب  « » منک افو  نایمدآ )  ) امش دهع  هب  زین  نم  ات  دینک  افو  ادخ ) )

اذا مهدهعب  نوفوملا  و  « » دراد تسود  ار  ناگشیپاوقت  ادخ  انامه  دنک ) هشیپ  ینکـشدهع  زا   ) يراگزیهرپ هدرک  دهع  هب  يافو  سکره  یلب 
مهدـهع مهتانامال و  نیذـلا  و  دـننک » دـهع  هب  يافو  دنتـسب  نامیپ  نوچ  هک  دـننانآ ) راربا  ناراـکوکین و  ، ) هیآ 177 هرقب ، هروس  اودـهاع »

هللا هیلع  دـهاع  امب  یفوا  نم  و  « » دـننامیم راداـفو  دوخ  ناـمیپ  دـهع و  اـهتناما و  رب  هک  دـننانآ ) ناـنمؤم  ، ) هیآ 8 نونمؤم ، هروـس  نوـعار ،
.«. دبای ادخ  زا  گرزب  ياطع  شاداپ و  دنک  افو  هتسب  ادخ  اب  هک  يدهع  هب  سک  ره  هیآ 10 ، حتف ، هروس  امیظع ، ارجا  هیتؤیسف 

. داه موق  لکل  رذنم و  تنا  امنا  [ 66]
ص 372 و ج 1 ، لـیزنتلا ، دـهاوش  توریب ؛ رکفلاراد  ط  ص 14 ، ج 2 ، ءادفلایبا ، خیرات  رـصتخم  و  ص 63 ؛ ج 2 ، يربط ، خـیرات  [ 67]
، متاح یبا  نبا  و  دمحا ، وا  حیحص  بتک  ریرجنبا و  و  قاحسانبا ، زا  ص 116 و 117 و 113 و 130  ج 15 ، مود ، عبط  لامعلازنک ، 421 ؛
ص 87 و ج 1 ، يدومحم ، قیقحت  هب  یلع و  مامالا  ۀمجرت  رکاسعنبا ، خیرات  و  لئالد ، باتک  رد  مه  اب  یقهیب  و  میعنیبا ، و  هیودرمنبا ، و 

عبط ریثانبا ، لماک  ص 104 ، لوا ، عبط  لکیه  نینسح  دمحم ،» یناگدنز   » یفاکسا و زا  ص 244  ج 13 ، یلزتعم ، هغالبلاجهن  حرش  88 و 
عجارم زین  ص 159 و  ج 1 ، دمحا ، دنسم  ص 286 ؛ ج 1 ، هیبلحلا ،) ةریـس   ) لوسر ترـضح  یگدنز  باتک  ص 62 و 63 ؛ ج 2 ، رداص ،

و ریرجنبا ، یبعلث و  يدـحاو و  متاح و  یبا  نبا  يوغب ؛ زا  ص 80  ج 4 ، ۀنسلا ، جاهنم  یبلعث ؛ زا  ص 205 ، بلاطلا ، ۀیافک  لیبق : زا  رگید 
ص 115 و 116؛ يدوعسم ، ۀیصولا  تابثا  ص 86 ؛ ج 1 ، يدومحم ، شرازگ  قیقحت و  هب  نیطمـسلا ، دئارف  ص 111 ؛ ج 1 ، دمحا ، دنسم 

ءابجن ءابنا  باتک  زین  دـش و  رکذ  هک  یعجارم  رکذ  رد   278 ص 284 -  ج 2 ، ریدغلا ، باتک  ص 496 و 459 ؛ ج 1 ، ریثکنبا ، هیوبن  هریس 
یئاسنلا ص 86، صئاصخ  سیق و  نب  میلس  باتک  ص 390 ؛ نزاخلا ، ریسفت  ص 37 ؛ ج 3 ، یجافخ ، ءافشلا  حرش  46 ؛ ص 47 -  ءانبالا ،
ار یلئاسم  هک  ص 302  ج 8 ، دیاوزلا ، عمجم  یتارییغت ؛ اب  لامعلازنک  رداصم  زا  ص 97  ج 5 ، روثنملاردلا ، ج 38 ؛ راحب ، زین  ثیدح 63 ؛
یبلاعث و ریـسفت  هدـمع و  باتک  رد  قیرطبنبا  زا  ص 320 و  مارملا ، ۀـیاغ  ص 105 و  ةدوـملا ، عیباـنی  زین  تسا و  هدرک  فذـح  نآ  زا  زین 

یبنلا هریسلا  یف  حیحصلا  نم  لوقنم  ص 350 و 351 ؛ ج 3 ، ریثکنبا ، ریسفت  ص 40 ؛ ج 3 ، ۀیاهنلا ، ۀیادب و  ص 75 ؛ ج 19 ، يربط ، ریسفت 
. دناننست رداصم  زا  راحب  ثیداحا  یتح  هدش  رکذ  هچنآ  یمامت  هک  ص 12  ج 2 ، یلماعلا ، یضترم  همالع 

سب هتکن  نیا  رب  نارگید  زین  ج 1 ص 409 و  نیتسردملا ، ملاعم  باتک  رد  يرکسعلا  یـضترم  همالع  هک  تسا  رکذ  لباق  نینچ  مه  [ 68]
باتک یبنلا  ةریـس   ) زا ار  دوخ  ربمایپ  یناگدـنز  يهریـس  باتک  یمامت  هک  ماشهنبا  ننـست  لها  گرزب  خروم  هک  دـناهدرک  يروآدای  مهم 
باتک رد  یتلیـضف  اج  ره  ینعی  دـتفا ؛ قفاوم  ننـست  لها  قاذـم  اب  طقف  هک  هتخادرپ  ار  دوخ  باـتک  ياهنوگ  هب  هتفرگ ، قاحـسانبا  ربماـیپ )

نایب نادنچ  قحان  هب  هتـشادن و  لوذبم  نادب  قیمع  یهجوت  هتـشذگ ، نآ  زا  یتوافتیب  هب  هدید  تلاسر  نادـناخ  یلع و  هرابرد  قاحـسانبا 
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زا هک   ) قاحسانبا هریس  مینیبیم  هک  نانچ  رورم و  هب  دیآ و  ننـست  لها  هبطاق  دنیاشوخ  هزورما  هک  تسا  هتخادرپ  یباتک  هجیتن  رد  هدومنن .
هریـس زا  ماشهنبا  هچ  نآ  هلمج  نآ  زا  تسا . هتـشگ  بایان  كورتم و  یمالـسا  عماوج  ناـیم  زا  تسا ) یمالـسا  عباـنم  نیرتهیلوا  نیرتهب و 

زا ار  قوـف  تـیاور  يربـط  هـک  یلاـح  رد  تـسا . بلطملادـبعینب  تفایــض  سلجم  توـعد و  شرازگ  نـیمه  هدرک ، فذـح  قاحــسانبا 
امم  ) قاحسانبا ةریس  نم  ماشهنبا  هفذح  امم  ناک  و  تسا : نینچ  ناشیا  نتم  نیع  هدرک : تیاور  هدوب  ماشهنبا  یلک  عجرم  هک  قاحسانبا 

هخیرات یف  يربطلا  يور  دقف  نیبرقالا » کتریـشع  رذنا  و  : » هیلا هللا  یحوا  ام  دـنع  بلطملادـبع  ینب  لوسرلا  ةوعد  ربخ  هرکذ ) سانلا  ءوسی 
.... بلطملادبعینبل هتوعد  یف  لاق  ص )  ) هللا لوسر  نا  هدنسب  قاحسانبا  نع 
ص 204. ج 1 ، هدنیاپ ، مساقلاوبا  همجرت  دمحم ، یناگدنز  زا  لقن  هب  [ 69]

ای تسا : نینچ  يو  نتم  نیع  هدـش و  لـقن  ص 62  ج 2 ، ینـس ، هدنـسیون  ریثانبا ، لماک  خیرات  زا  الاب  شرازگ  یمامت  دـییامرف  تقد  [ 70]
ینءاج یتح  هیلع  تمصف  هرکا ، ام  مهنمرا  رمالا  اذهب  مهردابا  یتم  ینا  تملع  اعرذ و  تقضف  نیبرقالا  یتریشع  رذنا  نا  ینرما  هللا  نا  یلع 

.... ماعطلا و نم  اعاص  انل  عنصاف  کبر  کبذعی  هب  رمؤت  ام  لعفت  الا  دمحم  ای  لاقف : لیئاربج 
ص 63. ج 2 ، ریثانبا ، لماک  [ 71]

. دنیبیم نآ  نتـسکش  زا  رتهتـسیاش  زین  ار  لطاب  رب  تعیب  همادا  هک  دنادیم  ریذپانیطخت  ینتـسسگان و  ار  تعیب  رما  نانچ  برع  یتح  [ 72]
. میروخیمرب رما  نیا  زا  يرایسب  ياههنومن  هب  نانآ  یلهاج  یلیابق و  هعماج  خیرات  رد 

و هلها ، نم  اثراو  ایـصو و  اریزو و  اخا و  هل  لعج  الا  الوسر  ثعبی  مل  هللا  نا  بلطملادـبعینب  ای  اوملعا  و  تسا ... نینچ  قوف  نتم  نیع  [ 73]
کطهر و  نیبرقالا » کتریـشع  رذـنا  و   » یلع لزنا  و  ۀـفاک ، سانلا  یلا  ینلـسرا  دـق  هللا  نا  و  یلبق ، ءایبنالل  لعج  اـمک  اریزو  یل  لـعج  دـق 

دعب و امیف  ۀجحلا  مکل  نوکی  الئل  مکیلع  ضرعا  مکل و  حصنا  مکوعدا و  نا  ینرما  نکل  و  یل ، هامـس  هب و  ینأبنا  هللاو  دـق  و  نیـصلخملا ،
عیمج یلع  ادی  یل  نوکی  کلذ  عم  و  زع ، لج و  هللا  یف  ینرزاوی  هللا و  یف  ینیخاوی  یلع  اهیلا  قبسی  مکیاف  یطهر ، صلاخ  یتریشع و  متنا 

.... یتادع يدعب و  نم  ینید  یضقی  و  یتلاسر ، غلبی  و  ینع ، يدوی  اریزو ، ایلو و  ایصو و  هذختاف  ینفلاخ  نم 
ص 18؛ صیاصخ ، رد  یئاسن  ظفاح  زین  ص 159 ؛ ج 1 ، شدنسم ، رد  ننـست  لها  هناگراهچ  ناماما  زا  لبنح  دمحا  ماما  ار  قوف  نتم  [ 74]
ج عماوجلا ، عمج  رد  یطویـس  ظفاح  زین  ص 255 ؛ ج 3 ، جهن ، حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  زین  هیافک ص 89 ؛ رد  یعفاش  یجنک  ظـفاح  زین 

. دناهدروآ ص 408  ، 6
داد روتسد  یلع  هب  ارچ  هک  تشذگ  میهاوخن  يرسرس  لمأت  لباق  گرزب و  سب  هتکن  نیزا  داد و  میهاوخ  حیضوت  دوخ  ياجب  ادعب و  [ 75]

تـساوخیم یگنج  رد  نوچ  لـثملایف  هک  داد  میهاوخ  رکذـت  زین  رتسگب و  ار  هرفـس  زپـب و  ار  ناـن  نک ، خـبط  نک و  هیهت  وت  ار  ماـعط  نآ 
ناشفوفص یهلا  زاجعا  هب  دشاپب و  ناشتروص  رب  كاخ  هزیرگنس و  یتشم  دراد ، ناشلوذخم  راوخ و  دنکشب و  مهرد  ار  نمـشد  رفک  هرهچ 
شیاهماگ ریز  هزیرگنس  كاخ و  هک  نآ  اب  دوخ  و  هدب ... نم  هب  رادرب و  كاخ  یتشم  وش و  مخ  تفگیم  یلع  هب  ارچ  دنکشب -  مه  رد  ار 

ناشیود ره  هک  یهللا  دـی  راکادـف  رادافو و  راـکزاجعا ، يوزاـب  تسد و  نآ  ییاوآمه  يراـیمه و  یتشپ ، مه  هب  هکلب  تشادیمنرب و  دوب 
رارسا يرآ  داب ... راسنوگن  هایـس و  ناتیور  تفگیم : دیـشاپیم و  نمـشد  يهرهچ  رب  دوب  ادخ  تسد  ود  ره  یلع ) تسد  ربمایپ و  تسد  )

.. تفگ میهاوخ  زاب  دوخ  ياجب  هدنیآ و  رد  ار  وا  لامعا  تزع  زومر  تمکح و 
: بلاطیبال لاق  مث  امکح . امهف و  املع و  هفوج  ءالما  مهللا  لاق  هیف و  یف  لفت  هرجح و  یف  هسأر  ص )  ) عضوف تسا : نینچ  نتم  نیع  [ 76]

لقن هب  قوف  شرازگ  زا  نوگ  هنوگ  تایاور  یمامت  یـسوم . نم  نوراه  ۀلزنمب  هیبن  نم  هللا  هلعج  دـقف  عطا  کنبال و  نآلا  عمـسا  بلاطابا  ای 
.. مدرک لقن  ار  ناشیمامت  هن  ننست و  لها  تایاور  هب  ار -  نآ  زا  ییاههراپ  طقف  هک  هدمآ  دعب  هب  ص 280  ج 2 ، ریدغلا ، زا 

تیـالو و هب  ریدـغ و  يارجاـم  ینـس  نارعاـش  نارـسفم و  ناـخروم و  ناثدـحم و  ناگدنـسیون و  بتک  زا  باـتک  نارازه  زا  شیب  رد  [ 77]
. درک میهاوخ  هراشا  همه  نآ  هب  دوخ  ياج  هب  هک  تسا  هدمآ  ع )  ) یلع نتشگ  بوصنم  تفالخ 
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نا جارعملا ، ثیدح  یف  سابعنبا  نع  تسا : نینچ  ص 192 و 193  ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  زا  یناکسح ، ینس  دنمـشناد  ترابع  نیع  [ 78]
: سابعنبا لاق  كریزو ». ایلع  نا  و  ص )  ) هللا لوسر  کنا  اریزو و  هل  تلعج  الا و  ایبن  ثعبا  مل  ینا  و  : » لاـق اـم  یف  هیبنل  لاـق  همـسا  زع  هللا 

ناک اذا  یتح  هللا  لوسر  لمتحاف  هلوق : یلا  هیلهاجلاب -  دـهع  یثیدـح  اوناک  ذا  اهنم  ءیـشب  سانلا  ثدـحی  نا  هرکف  هللا ص  لوسر  طهبف ) )
ینا و  ۀلاسرب ، مکیلا  ینلسرا  هللا  نا  سانلا ، اهیا  ای  : » لاقف هیآ . رخآ  ات  کیلا »... لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : » هیلع هللا  لزنا  رشع  نماثلا  مویلا 

.«. یلع هلزنا  دیعوب  اهیف  یبر  ینبتاع  یتح  ینوبذکت ، ینومهتت و  نا  هفاخم  اعرذ ، اهب  تقض 
هپت سیبقوبا و  هوک  زا  یتمسق  دیوریمن . هایگ  نآ  رب  تسا و  هچراپکی  فاص و  الماک  هک  تسا  یبلص  تخس  گنـس  تغل  رد  افـص  [ 79]

ود زارف  رب  برع  هناگ  تصـش  دصیـس و  ياهتب  زا  تب  ود  دوشیم . هدیمان  افـص  تسا و  جاجح  یعـس  أدـبم  هزورما  هک  تسا  یعافترامک 
. دندرکیم ترایز  ار  تب  ود  نآ  یلهاج  جح  ماگنه  تیلهاج  برع  دوب و  عقاو  هورم  افص و  هوک 
...«. بت بهلیبا و  ادی  تبت  : » دمآ هیآ  نیا  نآ  ناربج  هب  دنامن و  خساپیب  هک  دوب  ینخس  نیا  [ 80]

هروس  ) اندـل نم  اقزر  ءیـش ، لک  تارمث  هیلا  یبجی  اـنمآ  اـمرح  مهل  نکمن  ملوا  انـضرا  نم  فطختن  کـعم  يدـهلا  عبتن  نا  اولاـق : و  [ 81]
هب ... ) دننک هراوآ  دنیابرب و  نامنیمزرـس  زا  ار  ام  ناتـسرپتب ) ریاس   ) میورگب وت  نخـس  تیاده  هب  رگا  دـنتفگ  نارفاک  (: » هیآ 57 صصق ،

، دراد نادـب  يور  ام  بناج  زا  یبوخ  قزر و  ریخ و  ره  راب  رب و  هک  ریذـپتمعن ) ینیمزرـس  و   ) نما یمرح  رب  ار  نانآ  اـم  اـیآ  وگب ) ناـشیا 
.«. میدادن ناکم 

. دمحم اذه  دومحم و  شرعلا  وذف  هلجیل  همسا  نم  هل  قش  دمحا و  سانلا  یف  هللا  قلخ  مرکاف  ادمحم  یبنلا  هللا  مرکا  دقل  [ 82]
نآ موس  ود  یبرع  رعـش  همجرت  دهدیم و  داب  رب  ار  نآ  زا  یمین  يرعـش  ره  همجرت  اریز  مدمآ . ناوتان  بلاطوبا  راعـشا  همجرت  زا  نم  [ 83]

شکلد و ياهییابیز  رگفیـصوت  مامت  تحاصف  هب  یبرع  تاـملک  یقیـسوم  همغن و  جوم و  هک  اـجنآ  صوصخب  برع  رعـش  رد  اریز  ار ...
تـسوبع همه  دیامنیم  ار  مزر  هنحـص  هک  اجنآ  تسه و  مه  تعیبط  شخبیگدنز  سفن  تاحفن و  رابنارگ  ییوگ  تسا  تعیبط  هنارعاش 

نهآ و ندروخ  مه  هب  تاملک و  كاچاکچ  اوتحم ، رعـش و  گـنهآ  ظاـفلا و  هزیمآ  رد  ییوگ  تسا ... شاـخرپ  داـیرف و  رگزیتس  تاـملک 
روش ظفل و  ینیـشنلد  تغالب و  نتم و  ییابیز  تحاصف و  هک  نآ  هب  ناعذا  اب  ار  بلاطیبا  راعـشا  نم  ظاحل  نیدـب  دوشیم ... هدینـش  دـالوپ 
رخآ مهل  ام  الا  تسا : طبض  بلاطیبا  ناوید  رد  هک  راعشا  نآ  یلصا  نتم  کنیا  مدرک . دازآ  همجرت  مداد  فک  زا  ار  یفاوق  تبالص  نزو و 
ملظب ادمحم  اودارا  ماوقا  مالح  مونی ال  مل  دـعاق  يرخا  رماس  ةریثک و  نویع  تماندـق  یناوط و  محقت  امل  مجنلا  يرخا  یناوط و  متعم  لیللا 

یف اودشن  نا  اهماظن و  اولانی  مل  روما  ةاجر  مکحق  ریغ  مهرما  نم  لئاخ  یلع  مهرما  ءوس  مهداتقا  اهفـس و  اوعـس  ملظم  یغبلا  یقتی  نم ال  و 
یلاوعلا رمـس  بضتخت  مل  دمحم و  لتقب  یخـسن  نا  نوجری  موقملا  جیـشولاب  نعط  بارـض و  اهلین  نود  ۀظحانح  نوجری  مسوم  وودب  لک 

.... مزمز میمحلاب و  یقلت  مجامج  اوقلفت  یتح  هللا  تیب  متبذک و  مدلا  نم 
مئان مالحاک  يذه  مکیناما  امنا  هولتقت و  نا  متینمت  تسا : هدروآ  هنوگ  نیا  هب  رگید  ياهدیصق  رد  ار  قوف  یناعم  نیماضم و  نیا  ریظن  [ 84]

دابعلا یف  بیبح  نیما  محازن  هنود و  فذاقن  امل  ادـمحم و  نوملـسم  اناب  متمعز  مصالغلا  احللا و  فطق  اورت  اـمل  هنولتقت و  ـال  هللاو  مکنا  و 
. مکاوحلا یف  رهاق  بر  متاجن  موسم 

. دوب هدربن  هانپ  افص  هوک  يالاب  رب  مقرا  هناخ  هب  زونه  دوب و  دوخ  هناخ  رد  ربمایپ  دنراد  ناخروم  یـضعب  هک  یتارظن  فالتخا  مغریلع  [ 85]
. دوب هدرواین  مالسا  زین  مقرا  عقوم  نآ  رد  اریز 

هنوگچ موش و  دراو  ربماـیپ  رب  هنوگچ  مدیـسرپ  مدروآیم  مالـسا  هناـبلطواد  نوچ  هک  مدوب  یـسک  نیلوا  نم  : » دـیوگیم دوخ  رذوبا  [ 86]
يو دناهتـشون  هعیـش  ینـس و  ناـخروم  رثـکا  دوب و  هتخوـمآ  وا  هب  ار  ياهویـش  ناـنچ  یلع  اریز  تسا ، تسار  نخـس  نیا  میوـگ ». شدورد 

.3 یلع ؛ . 2 هجیدخ ؛ ای 1 . رذوبا و  . 4 هثراح ؛ نب  دـیز  . 3 یلع ؛ . 2 هجیدخ ؛ . 1 تسا : هدروآ  مالـسا  هک  دوب  يدرف  نیمجنپ  ای  نیمراـهچ 
. رذوبا . 5 رسای ؛ نب  رامع  . 4 هثراح ؛ نب  دیز 
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ثیداحا ننـست  لها  نایم  رد  درذگیم : رظن  زا  راصتخا  هنوگ  هب  نآ  همجرت  هک  دراد  یبلاطم  ج 7 ص 271  ریدغلا ، رد  ینیما  همالع  [ 87]
فالخ کنخ و  ثیداحا  لعج  هب  ناـنآ  زا  یـضعب  دروآ ... مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  رکبوبا  هک  تسا  تسد  رد  زیمآقارغا  هدـنکارپ و 
نامیا هک  دوب  یـسک  نیلوا  رکبوبا  ایآ  متفگ  نارهم  نب  نومیم  هب  تفگ  بئاـس  نب  تارف  لوق  زا  هبابـش  : » دـناهدز تسد  هلمج  نیزا  یعقاو 

دوب ومه  دوب و  هدروآ  مالـسا  بهار  ياریحب  نامز  رد  یلع و  دلوت  زا  شیپ  رکبوبا  دنگوس  ادخب  تفگ : خـساپ  بلاطیبا . نب  یلع  ای  دروآ 
هیبش يزیچ  رکبوبا  مالـسا  : » تسا هتفگ  بعک  نب  ۀعیبر  زین  و  دـندرک ». جاودزا  ات  دوب  يراگتـساوخ  ربخ  لماح  هجیدـخ  ربمایپ و  نایم  هک 

وا هب  اریحب  تفگ . بهار  ياریحب  يارب  ار  نآ  دـید . یباوخ  دوب . ماـش  رد  يرجاـت  رکبوبا  تسا . رارقنیا  زا  شاهصق  دوـب و  ینامـسآ  یحو 
: تفگ اریحب  مرجات ، تفگ : خساپ  ياهراک ؟ هچ  تفگ  شیرق ، تفگ : هفیاط ؟ مادک  زا  دیـسرپ  ماهکم ، زا  تفگ  خـساپ  ییاجک ؟ زا  تفگ 
نیـشناج و شتافو  زا  سپ  وا و  ریزو  شتایح  نامز  رد  وت  هک  دوش  هتخیگنارب  يربمایپ  وت  موق  زا  دـنادرگ  تسار  ار  تیایؤر  دـنوادخ  رگا 

وت توبن  قدـص  لیلد  تفگ  هدـمآ  ربمایپ  دزن  هاگنآ  دـش . هتخیگنارب  ربماـیپ  هکنیا  اـت  تشاد  ناـهنپ  ار  نخـس  نیا  رکبوبا  يوش . وا  هفیلخ 
یهاوگ تفگ  رکبوبا  دیـسوب و  ار  شنامـشچ  نایم  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  ربماـیپ  سپ  يدـید . ماـش  رد  هک  ییاـیؤر  دومرف . خـساپ  تسیچ ؟
هدزناپ ای  تسیب و  هک  یلاح  رد  دروآ  مالـسا  هک  دوب  یـسک  نیلوا  رکبوبا  : » تسا هتفگ  يوون  ییوا ». ربمایپ  وت  تسیکی و  ادخ  هک  مهدیم 

رد یتسار  قدص و  زا  يرثا  ایآ  میرگنب  مینکفا و  يرظن  اههتـشون  نیا  هب  ات  دـییایب  نم  اب  دـهدیم : همادا  ینیما  همالع  تشادـن ». شیب  لاس 
راوس نب  ۀبابش  هک  دنکیم  لالدتسا  نینچ  نانآ  راثآ  هب  دنتسم  ننست و  لها  هتسجرب  لاجر  ناگرزب و  دوخ  لوق  زا  هاگنآ  تسا ؟ همه  نآ 

( ینـس ناـیلبنح  ياوـشیپ  سیئر و   ) لـبنح نب  دـمحا  لوـق  زا  تـسا و  داـمتعا  لـباقریغ  يدرم  قوـف ، ثیدـح  نارگتیاور  نادرم  هریجنز  زا 
هک ناناملـسم  زا  ياهقرف   ) هتخانـش هئجرم  هورگ  زا  ار  يو  اریز  درادن . ییانتعا  نیرتمک  نآ  هب  هدرک و  اهر  ار  ۀبابـش  ثیداحا  هک  دیوگیم 

و دنریگیم ) رارق  شیاشخب  دروم  ماجنارـس  دنروذعم و  درادن ، لاکـشا  دـننکب  هک  یتیانج  اطخ و  غورد و  هانگ و  ره  نایمدآ  دـنرادنپیم 
هئجرم هورگ  زا  تسین و  دامتعا  لباق  ۀبابـش  هک  نیا  رب  زین  يدعنبا  یلجع و  دعـسنبا و  هللادبعنبا ، نینچمه  تسا . هتخانـشیم  یعدم  زین 
ثیدح نآ  لقان  ۀبابش  ینعی  درم  نیا  تسا  هتفگ  تنس  لها  نادنمجرا  ناگرزب و  رگید  زا  ینئادم  یلعوبا  نینچمه  دناهدنار . نخـس  تسا 

درم نیا  رگا  ایادخراب  هدش  هتفگ  شقح  رد  دش و  نیرفن  لمع ، تریس و  یتشز  نیا  تهج  هب  تسا و  روهشم  ربمایپ  نادناخ  اب  ینمـشد  هب 
باتک ود  ناـبحاص  ار  بلطم  نیا  درم . زور  ناـمه  دـش و  جـلف  هلـصافالب  هک  نک  شراـچد  جـلف  يراـمیب  هب  تست  لوسر  تیب  لـها  نشد 
بئاس نب  تارف  هرابرد  هاگنآ  دناهدرک . رکذ  زین  ج 4 ص 302  بیذهتلا ، بیذهت  ص 440 و  ج 1 ، لادتعالا ، نازیم  ننست ، لها  هتسجرب 

، لبنح نب  دمحا  ینطق ، راد  نیعم ، نب  ییحی  يراخب ، لوق  زا  دـناریم و  نخـس  نیلوا  ثیدـح  نارگتیاور  يهقلح  هریجنز و  زا  رگید  یکی 
ناسل زین  ص 325 و  ج 2 ، لادتعالا ، نازیم  بحاص  تیاور  هب  دناننـست  لها  ناگدیزگرب  لاجر و  زا  همه  هک  نارگید  یجاس و  متاحوبا ،
دمحا ماما  دزن  رد  تارف  ینعی  درم  نیا  هتخاسیم و  فیعـض  كورتم و  تسیاشان ، اوران ، ثیداحا  يو  دـیوگیم  ص 430  ج 4 ، نازیملا ،

نینچ قوـف  نارگتیاور  هقلح  زا  رگید  یکی  نارهم  نب  نوـمیم  هراـبرد  نینچمه  تسا . هدوـب  ثیدـح  هدـننک  لـعج  وـگغورد و  لـبنح ، نب 
ج بیذـهت ، رد  رجحنبا  ار  قوف  بلطم  هک  تفگیم . دـب  شاهرابرد  دوب و  بلاطیبا  نب  یلع  نمـشد  نومیم ، ینعی  درم ، نیا  تسا : هدروآ 

نب یلع  هب  هناشنمدد  نتفگ  مانـشد  هنامرـشیب و  ییوگدـب  شلغاش  لغـش  هک  يدرم  باـسح  نیا  اـب  تسا . هدرک  دـییأت  زین  ص 391  ، 10
هک ثیدـح  نیا  هرابرد  اما  و  درادـن . یـشزرا  نیرتمک  شثیداحا  تسین و  انتعا  هقث و  لـحم  زین  ننـست  لـها  دزن  رد  یتح ، تسا ، بلاـطیبا 

دیعـس نب  ینغلادبع  قیرط  زا  وا  هدـنمنبا و  قیرط  زا  تسا  هدوب  بهار  ياریحب  نامز  رد  نینمؤملاریما و  یلع  تدالو  زا  لبق  رکبوبا  مالـسا 
ربمایپ تشاد و  نس  لاس  هدجه  هک  یلاح  رد  دوب  ربمایپ  بحاصم  رای و  قیدـص  رکبوبا  هک  هدـش  تیاور  هنوگ  نیدـب  سابعنبا و  زا  یفقث 

تفر بهار  يوس  هب  رکبوبا  هتـسشن و  ياهردس  تخرد  هیاس  ریز  یلزنم  رد  هک  نیا  ات  دندوب  مه  اب  ماش  تراجت  رد  نانآ  لاس و  تسیب  زین 
و  ) فیعـض ار  نآ  ناینـس  ظاـفح  زا  رفن  کـی  طـقف  اـهنت  هن  هک  تسا  یتیاور  قوف  تیاور  ثیدـح ... رخآ  اـت  درک  یتـالاؤس  وا  زا  اریحب  و 

ینغلادبع ثیداحا  دیوگ ، ص 243« ج 2 ، لادـتعالا ، نازیم   » باتک رد  یبهذ  هلمج  زا  ننـست  لها  زا  يرایـسب  هکلب  دناهدرمـش  تسردان )
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ییاوران فعـض و  نینچمه  تسا . هدرمـشیم  رابتعا  لباقریغ  تسیاشان و  فیعـض و  سنوینبا  ار  قوف  ثیدح  نارگتیاور  هلـسلس  زا  یکی 
ار تیاور  لقان  ص 177  ج 1 ، هباصا ، باتک  رد  نینچمه  هدرمـشرب و  ص 45  ج 4 ، دوخ ، ناسل »  » باـتک رد  ینـس  رجحنبا  زا  ار  تیاور 

نینچمه تسا . هدناوخ  دناهدومنیمن  انتعا  نادب  هدرک و  كرت  ار  شتایاور  ننـست  لها  تعامج  هک  ینانخـس  تسـس  نافیعـض و  زا  یکی 
ینس ینالطسق  زین  تسا و  فیعض  قوف  تیاور  دنـس  دیوگ : قوف  تیاور  هرابرد  ص 86  ج 1 ، يربک ، صیاصخ  باتک  رد  ینـس  یطویس 

زا رتاوسر  رتتشز و  دیوگیم  ینیما  هاگنآ  دناهتسناد . شفیعـض  ص 130  ج 1 ، هریس ، رد  یبلح  زین  ص 50 و  ج 1 ، بهاوم ، باتک  رد 
زا وا  يرعشا و  یسوموبا  نب  رکبوبا  شردپ  لوق  زا  وا  قاحسایبا و  نب  سنوی  زا  وا  دارق و  حونیبا  لوق  زا  هک  تسا  یثیدح  دمآ  هک  هچنآ 

. دـندمآ دورف  بهار  ياریحب  هعموص  رب  دـنتفریم . ماش  هب  شیرق  خویـش  زا  یهورگ  ربمایپ و  اب  بلاطوبا  هک : هدروآ  نینچ  یـسوموبا  لوق 
ار ربمایپ )  ) تسد دمآ  هداد  ناشن  نانآ  هب  یتسود  هرهچ  راب  نیا  درکیمن  یتافتلا  نانآ  هب  نیزا  شیپ  هک  بهار  دندنکفاورف . ار  ناشیاهراب 

نینچ نوچ  ناگدنونش  سپ  دش . دهاوخ  ثوعبم  مدرم  رب  هک  تسا  یهلا  تمحر  ادخ و  ربمایپ  نایمدآ و  رورس  اقآ و  نیا  تفگ : تفرگ و 
دنتفگ تسیک ؟ وا  تسرپرـس  یلو و  مهدیم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امـش  تفگ  بهار  هاگنآ  دندرک . تعیب  ربمایپ  وا  اب  دنتـساخرب و  دندینش 

يو نهیم  هب  نانمشد  دنزگ  زا  يریگـشیپ  تهج  رد  رتدوز  هچ  ره  ار  ربمایپ   ) هک دادیم  دنگوس  ار  بلاطوبا  هتـسویپ  بهار  سپ  بلاطوبا .
ینیما همالع  هاگنآ  داد . اهنآ  هب  نوتیز  نغور  يدنق و  نان  يرادقم  بهار  هک  نآ  ات  داتـسرف  بهار  اب  ار  لالب  رکبوبا  و  دـنادرگزاب ) هکم 

نینچ نانآ  هرابرد  ار  ناینس  یبایزرا  هداد ، رارق  قیقحت  دروم  هدمآ  ننست  لها  راثآ  رد  هک  هچنآ  ساسارب  ار  قوف  تیاور  رگشرازگ  نادرم 
. تسا هدرکن  تیاور  ار  یثیدح  نینچ  درم  نیا  زج  ایند  رد  سک  چیه  دیوگ : يرودلا  سابع  دارق » حونوبا   » هرابرد اما  و  دـنکیم : شرازگ 
، لادتعالانازیم باتک  رد  تنـس  لها  سانـشثیدح  ناگرزب  رگید  زا  یبهذ ، نینچمه  تسا . انتعا  لباقریغ  دحاو و  ربخ  شثیدـح  نیاربانب 
زا دـیوگیم : دسانـشیم  زاسثیدـح  تسیاـشان و  ار  قوـف  ثیدـح  نارگتیاور  هـقلح  زا  یکی  سنوـی ، هـک  نآ  نمــض  ص 113 ، ج 2 ،
نآ رد  هک  یلاح  رد  داتـسرف ». بهار  اب  ار  لالب  رکبوبا ،  » هک تسا  هلمج  نیا  شنالطب  قوف و  ثیدـح  تحـص  مدـع  رب  لـیالد  نیرتگرزب 

قوف ثیدـح  هک  هدـمآ  زین  كردتـسم  صیخلت  رد  نینچمه  دوبن . شیب  ياهچب  زین  رکبوبا  دوخ  هکلب  هدـماین  اـیند  هب  لـالب  اـهنت  هن  خـیرات 
ود قوف  ثیدـح  رد  تسا  هتفگ  تنـس  لها  ناسانـشثیدح  رگید  زا  یطایمد  ظفاح  نینچمه  تسا ... لـطاب  نآ  زا  ياهراـپ  تسا و  یلعج 

ار لالب  رکبوبا  دیازفایم  هک  نیا  رگید  دندنام  وا  دزن  هدرک  تعیب  ربمایپ  اب  همه  تسا  هتفگ  هک  نآ  یکی  دراد : دوجو  هیاپیب  رادنپ  اطخ و 
ماگنه نادب  هن  دوب و  هدروآ  مالـسا  هن  زین  لالب  دندوبن و  ربمایپ  اب  لالب ) هن  رکبوبا و  هن   ) نت ودنآ  زا  مادک  چیه  هک  یلاح  رد  داتـسرف  وا  اب 

یـس زا  شیب  هک  دمآرد  رکبوبا  کلمت  هب  یتقو  زین  لالب  دوب و  هدیـسرن  زین  یگلاس  هد  هب  رکبوبا  نس  تقو  نآ  رد  هکلب  دوب ، رکبوبا  مالغ 
رگید زا  یشکرز  زین  تسا و  هدرمش  فیعـض  ار  قوف  شرازگ  ینـس  یبهذ  هک  تسا  لیالد  نیمه  هب  يرآ  دوب ... هتـشذگ  نامز  نیزا  لاس 

اریز تسا  راکـشآ  شنتم  زا  قوف  ثیدـح  ندوب  موـهوم  یگیاـپیب و  دـسیونیم  ص 50  هباجالا ، باتک  رد  ینـس  نادنمـشناد  ناـگرزب و 
شیومع اـب  ربماـیپ  هک  یناـمز  مینادیم  نینچمه  دـیرخ . شناـبابرا  هجنکـش  زا  شاییاـهر  يارب  و  ربماـیپ ، تثعب  زا  سپ  ار  لـالب  رکبوـبا ،

هدنناوخ هک  نآ  يارب  دوب ...!! هدـماین  ایند  هب  زین  لالب  یتح  عقوم  نآ  رد  و  تشادـن ، رتشیب  هام  ود  لاس و  هدزاود  تفریم  ماش  هب  بلاطوبا 
هلـسلس زا  يرایـسب  هتـسناد و  غورد  اوران و  تسیاشان ، فیعـض ، ار  قوف  ثیدـح  ننـست  لها  ناگرزب  لاجر و  زا  نت  اههد  هنوگچ  دـبایرد 
یمامت درک  دـیهاوخ  تقد  زین  و  دـننک . عوجر  اریحب  هصق  ۀـیاور  یف  ةرظن  ص 276 : ج 7 ، ریدغلا ، هب  دـننادیم  فیعـض  ار  نآ  نارگتیاور 

هعیش هن  تنس و  لها  بتک  راثآ و  دانتسا  هب  همه  همه و  دمآ ، غورد  اپارـس  زیمآولغ و  ثیداحا  هنوگ  نآ  ندوب  شودخم  هرابرد  هک  هچنآ 
نیا زا  یبیذاکا  ياعدا  رب  در  زین  و  ظحاج » « » هینامثع رب  در   » باتک رد  یفاکسا »  » ینس گرزب  دنمشناد  دش  رکذ  هک  هچنآ  رب  نوزفا  دوب ...
هدش باختنا  ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  هب  بهار  ياریحب  نامز  رد  یتح  دوب و  ربمایپ  هدنروآ  نامیا  لوا  رکبوبا  هک  یلعج  ثیداحا  هنوگ 
دوخ دـیاب  دـندوب  وا  تیناقح  تیحجرا و  رب  ياهیاـم  هیاـپ و  نیرتمک  دـجاو  دنتـشاد و  یتقیقح  ثیداـحا  نیا  رگا  تسا : هدروآ  نینچ  دوب 
اهنآ درکیم و  دانتـسا  مهم  دراوم  نآزا  یکی  هب  دوخ  يایازم  رب  هیکت  لالدتـسا و  و  هدعاسینب ) هفیقـس   ) دوخ تفالخ  يایاضق  رد  رکبوبا 
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وا نارای  بزح و  زا  نت  کی  یتح  هن  رکبوبا و  هن  مینیبیم  هک  یلاح  رد  دومنیم . نالعا  راـهظا و  دوخ  تیقحا  لـیالد  نیرترب  ناونع  هب  ار 
اهدعب هک  نیا  ات  دندرواین ... ار  لئالد  هنوگ  نیا  زا  یکی  مالسا  ردص  ناثدحم  نارگشرازگ و  زا  مادک  چیه  هن  دندرواین و  ار  یلئالد  نانچ 

.. دنتخادرپ دنتخاس و  ار  یبیذاکا  نانچ  ثیدح  نالعاج 
تاملک ظاـفلا و  رد  تواـفت  یمک  اـب  میدرک  شرازگ  ـالاب  رد  هک  ار  هچنآ  یلک  ياوتحم  شیوخ  راـثآ  رد  ننـست  لـها  نادنمـشناد  [ 88]

، مکاح يوغب ، میعنوبا ، رمعوبا ، يربط ، ریرجنبا  هبیـش ، یبا  نبا  لبنح ، نب  دمحا  هجامنبا ، يذمرت ، دعـسنبا ، دناهلمج  نآ  زا  دـناهدروآ :
ص 313. ج 8 ، ینیما ، ریدغلا  ك . ر . يزوجنبا . یناربط ، رکاسعنبا ،

هباصا ص 557 ؛ ج 2 ، باعیتسا ، ص 130 ؛ ج 3 ، مکاح ، كردتسم  ص 66 ؛ ج 1 ، هجامنبا ، ننس  ص 213 ؛ ج 2 ، يذمرت ، حیحص  [ 89]
ص 455. ج 3 ، رجحنبا ،

ص 316. ج 8 ، ریدغلا ، ك . ر . تسا . هدرک  شرازگ  ص 166  ج 1 ، فرطتسم ، رد  زین  یهیشبا  نیدلاباهش  ار  بلطم  نیا  [ 90]
لصف نیرد  هک  یثیداحا  یمامت  منک  حیرـصت  رگید  راب  کی  ص 64 . ج 4 ، هباصالا ، هیـشاح  باعیتسا  ص 187 و  ج 5 ، هباغلادسا ، [ 91]

. ماهدرک شرازگ  همجرت و  هعیش  هن  ناشیا و  تادانسا  هب  دنتسم  تنس و  لها  ناردارب  راثآ  زا  ار  همه  دوشیم  شرازگ  باتک  رسارس  هکلب 
نآ هک  اج  ره  دومرف  وا  هب  ربمایپ  تسا . هدـمآ  ینایاپ  ترابع  نیا  اـب  4ق  وف ثیدح  ص 241  ج 1 ، ینس ، دیدحلا  یبا  نبا  حرـش  رد  [ 92]
رب هک  یلاح  رد  ار  ادـخ  هک  دـنگوس  ادـخب  متفریذـپ و  مدرک و  تعاطا  دـیوگیم : زین  رذوبا  نک . تعاطا  ورب و  دـندنار  ار  وت  نایاورنامرف 
وه نامثع و  هللا  نیقلیل  هللا  عیطا و  عمسا و  انا  تعطا و  تعمسف و  درک : مهاوخ  تاقالم  تسا  راکهانگ  ماهرابرد  وا  مراد و  تیاکش  نامثع 

.... یبنج یف  مئآ 
تسین رود  تسا : هدروآ  نینچ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  ص 165  نآرق ، رظن  زا  ناگراتس  نامسآ و  نیمز و  باتک  رد  یقداص  دمحم  رتکد  [ 93]

نیمز اهنامـسآ و  رد  هک  تردـق  ملع و  گرزب  ياههناشن  زا  اسب  هچ  هک  دـشاب  یناهیک  هدـنیآ  ياـهترفاسم  زا  ینیبشیپ  رد )  ) زین قوف  هیآ 
نیرتلماک هک  تسا  یهیدب  و  تسا .) هدـش  لزان   ) دوشیمن شدـیاع  ادـخ  زا  ضارعا  زجب  ياهرهب  یلو  دـنکیم  روبع  اهنآ  رب  رـشب  تسا و 
حالطـصا هب  هک  نورمی »  » هلمج اب  قوف  هیآ  تفرگ و  دـهاوخ  تروص  یناهیک  لوقعلاریحم  ياهترفاسم  هلیـسوب  ینامـسآ  تادوجوم  روبع 

. تسا لماش  ناهج  ضارقنا  ات  نآرق  لوزن  نامز  زا  ار  ینامـسآ  تارک  رب  رورم  روبع و  يوق  فیعـض و  بتارم  یمامت  تسا  عراضم  هغیص 
اب هک  هداتفا  لایخ  نیا  هب  مه  نونکا  زهجم و  مشچ  اب  سپـس  درگنب ، اهنامـسآ  رعق  رد  ار  ناگراتـس  تسناوتیم  مشچ  اب  اهنت  یمدآ  یناـمز 
رب رورم  تقیقح  هکلب  تسا و  هتفهن  اـهیلع » نورمی   » هلمج رد  بتارم  نیا  یماـمت  دوش و  انـشآ  دوخ  ناـگیاسمه  اـب  دروناـضف  ياـههنیفس 

هدیسرن ییاج  هب  زونه  هک  ییاهروشک  ینامسآ  رفس  حرش  رد  يو  تسا . کیدزن  زا  رورم  هک  دشابیم  ریخا  هلحرم  نیمه  ینامـسآ  مارجا 
ار ادـخ  نوچ   » ینانخـس اب  دناهتـشگزاب و  نوضرعم » اهنع  مه  و   » تاغوس اب  هدـیرپن و  اضف  هب  دوخ  هناخ  زا  ار  يرون  هیناث  مهد  کی  اهنت  و 

اهنآ تاغوس  دنشاب  ناتسرپادخ  زا  ینامسآ  ياهترفاسم  ناوراک  رگا  : » دیازفایم ار  لمأت  روخرد  نخس  نیا  دناغورد » ناگتشرف  میدیدن و 
...«. تسوا هب  نامیا  ادخ و  تفرعم  شیازفا  تشگزاب ، ماگنه  هب 

. دراد مان  اهناج » زیخاتسر  (» دلج 4  ) باتک نیا  يدعب  دلج  ناونع  [ 94]

ُ ْ
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