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! توعد همان  رازه   1208

حاورا دوع  خسانت و  لّوا  8شخب 

حاورا دوع  ای  خسانت  هدیقع  همشچرس  8هچخیرات و 

یخیرات 9ياههزیگنا 

تسین نکمم  عاجترا  خسانت : هدیقع  لاطبا  رب  لیلد  10نیتسخن 

روهشم فوسلیف  کی  11هّیرظن 

دنک یگدنز  دناوتیم  دوخ  ندب  اب  اهنت  حور  ره  مود : 12لیلد 

دروخیمن يرگید  ندب  درد  هب  یحور  12چیه 

تسین هتخاس  وا  زا  راک  13نیا 

تسین نکمم  حاورا  يارب  قلطم  یشومارف  موس : 13لیلد 

! نادرگرس فیلکتالب و  حاورا  مراهچ : 14لیلد 

نآرق رظن  زا  دیدج  یگدنز  هب  15تشگزاب 

حاورا اب  طابترا  مود  16شخب 

! درگزیم 16ِیمرگرس 

حاورا اب  طابترا  18هسلج 

حاورا اب  طابترا  هسلج  رد  نم  20تادهاشم 

حاورا اب  طابترا  هسلج  22ماجنارس 
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اهطابترا نیا  رد  كوکشم  24طاقن 

؟ دنکیم تکرح  زیم  24ارچ 

حاورا 25مایپ 

؟ تسا شخبنانیمطا  ییاهمایپ  عون  هچ  27سپ 

مسیتیرپسا مان  هب  27یملع 

ثحب ییاهن  28هجیتن 

اهداریا هب  خساپ  موس  30شخب 

؟ میتخادرپ ثحب  هب  هراب  نیا  رد  30ارچ 

درگزیم يزاب  حاورا و  اب  طابترا  هلئسم  31اّم 

! تمهت شحف و  31نویسکلک 

! دراد ياهزادنا  مه  قیاقح  زا  نتفر  32هرفط 

؟ امش ای  ام  دنکیم ، يزاب  ظافلا  اب  یسک  33هچ 

)؟(  راشرس 33تاعالّطا 

تسا هدوب  اهناسنا  ینادان  لهج و  هدییاز  حاورا  دوع  34هدیقع 

: یعامتجا ياهتسکش  یلصا  36لماع 

!؟ میاهدرک لعج  37کیمادک 

؟ دش هدنز  ون  زا  حاورا  دوع  هنهک  هّیضرف  37ارچ 

یگتخابدوخ یشکقح و  اب  مه  و  میفلاخم ، يزاستب  اب  مه  38ام ،

 ... اّما تسین ؛ داقتنا  عنام  39سکچیه 

حاورا دوع  خسانت و  تمدخ  رد  40درگزیم 

! يریگنج یلاّمر و  هیبش  41يزیچ 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  41هرابرد 
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حاورا اب  طابترا 

باتک تاصخشم 

 [ 2 تـساریو  : ] تساریو تیعـضو  يزاریـش  مراکم  حاورا  اب  طابترا  روآدـیدپ :  مان  ناونع و   1305 رصان - ، يزاریـش  مراکم  هسانـشرس : 
 : یسیون تسرهف  تیعضو  لایر  83700-16-6275-964 کباش :  ص 183  يرهاظ :  تاصخشم  ناوج 1380 . لسن  مق  رشن :  تاصخشم 

هدر BF1268/ف2م7 1380  هرگنک :  يدـنب  هدر  حاورا  راضحا  عوضوم :  سیونریز  تروصهب  هماـنباتک  تشادداـی :  یلبق  یـسیونتسرهف 
م38389-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش   133/9 ییوید :  يدنب 

راتفگشیپ

! اغوغرپ یلاجنج و  هلئسم  کی  حور  هلئسم 

نآ رگا  ًاصوصخم  دنک . ادیپ  طابترا  دـنکیم ، یگدـنز  نآ  رد  هک  یناهج  نیا  زا  ریغ  یملاع  اب  دـناوتب  هک  تسا  بلاج  رایـسب  ناسنا  يارب 
وا رتالاب ، نآ  زا  و  درادرب ؛ تسا ، ناکاین  ناردام و  ناردپ و  و  نیشیپ ، ناتسود  و  هتـشذگ ، ياهنامز  ناسنا و  نایم  هک  ار  يّدس  دناوتب  ملاع 

یحور نازوس  شطع  نیمه  زا  زین  حاورا  ناـهج  اـب  طاـبترا  يارب  ناـسنا  شـشوک  شـالت و  دـهد . رارق  زین  هدـنیآ  ثداوـح  ناـیرج  رد  ار 
طبترم حاورا  ناــهج   10 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  اـب  ار  دوـخ  هـک  دـناهدوب  ینایعّدـم  هـشیمه  خـیرات ، لوـط  رد  تـسا . هـتفرگ  همــشچرس 

نرق طـساوا  رد  هلئـسم ، نیا  تسا . هدوـب  داـیز  رکف  نیا  يارب  یعاـمتجا  یحور و  ياـههنیمز  هک  دـنه  هّراـق  رد  صوـصخب  دناهتـسنادیم ؛
ياهروشک رگید  هب  اجنآ  زا  و  ناتسلگنا »  » هب اکیرمآ »  » زا تعرسب  نآ  جوم  درک و  لگ »  » حالطصاب یلامش  ياکیرمآ  رد  يدالیم  مهدزون 
یسانشناور باتک  رد  فورعم  سانشناور  فنوتالپ » : » میونـشب اهیئاپورا  دوخ  نابز  زا  ار  نایرج  نیا  شرازگ  تسین  دب  دش . هدیـشک  اپورا 

رهش رد  لاـس 1848  رد  حور  راـضحا  ناتـساد  دـسیونیم : اـیند » نآ  ناـنامهیم   » ناونع تحت  تسا ، هدـش  همجرت  زین  یـسراف  هب  هک  دوخ 
حاورا تشاد  راهظا  سْکُوف  رتسم  مان  هب  یصخش  لاس  نآ  رد  داتفا ؛ اهنابز  رـس  رب  تسا  یلامـش  ياکیرمآ  ياهرهـش  زا  یکی  هک  رتسچور 

يور ار  دوخ  ياهتسد  دنتفرگیم و  رارق  يرّودم  زیم  تشپ  شرتخد ، هس  رـسمه و  سکوف و  دننکیم . وگتفگ  شناکیدزن  وا و  اب  ناگدرم 
خـساپ ار  نانآ  تالاؤس  دـنراد  حاورا  هک  دـندرکیم  اعّدا  اهنآ  دـشیم و  دـنلب  زیم  يادـص  عقوم  نیا  رد  دنتـشادیم ؛ هگن  ّقلعم  زاب و  زیم ،

اب دندرکیم  اعّدا  هک  دندش  ادیپ  یصاخشا  یئاکیرمآ ، ياههداوناخ  اهرهش و  زا  يرایسب  رد  يدوزب   11 ص : حاورا ، اب  طابترا  دنیوگیم .
رارق یکبلعن  کی  ریز  هب  ار  نآ  دنتـشونیم و  نآ  يور  هب  ار  ابفلا  فورح  دنتـشادیمرب و  يذغاک  دـناهدرک . رارقرب  طابترا  ایند  نآ  حاورا 
ًانمـض دنتـشادیم . تفایرد  ار  حاورا  مایپ  فورح ، يور  یکبلعن  تکرح  اب  و  دـندراذگیم ) یکبلعن  يور  ار  دوخ  تشگنا  و  ، ) دـندادیم

حاورا ناگدننک  راضحا  ناکیدزن  ناشیوخ و  رثکا  ایند  نآ  ياهنامهم  دننک ! تبحـص  اههدنز  اب  اهمویدـم  طّسوت  دـندوب  لیام  رتشیب  حاورا 
اب دندوب  لیام  مدرم  رثکا  هک  تهج  نیا  زا  تسا ! هدوب  ریبک  ردنکـسا  ای  نوئلپان  ناشنانامهیم  هک  دندرکیم  اعّدا  تاقوا  بلاغ  یلو  دندوب ،
ای زیم  هک  هچنآره  و  دمآیم ! رامـشب  تکازن  بدا و  فلاخم  نتفرگ ، ار  حاورا  يروتـسد  طلغ  هّتبلا  دـننک ! تبحـص  روهـشم  ياهتّیـصخش 

یعقاوم نینچ  رد  تسا  یهیدـب   12 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  « *** 1 ! » دوب یقیمع  یناـعم  ياراد  درکیم ، میهفت  اوجن  تروـص  هب ! یکبلعن 
ای ناخرچ ، زیم  کی  تسا  یفاک  و  درادـن ، مزال  مه  يدایز  هیام  راک  نیا  هک  ًاصوصخم  دوشیم ، مرگ  مه  ناداّیـش  ناـبلطتصرف و  رازاـب 

و دندراذگ ، نادیم  نیا  رد  ماگ  يدایز  هّدع  لیلد ، نیمه  هب  اعّدا ! تشم  کی  اب  دنشاب  هتشاد  رایتخا  رد  یکبلعن  کی  ذغاک و  هحفص  کی 
لاذتبا حاضتفا و  هب  دوخ  هب  دوخ  دمآرد و  يریگنج » یلاّمر و  هیبش  يزیچ   » ای یمرگرـس  تروص  هب  هلئـسم  مکمک  دندرک ! هچنآ  دندرک 

دیهش زابرس  اب  دنتشاذگ ! شتسد  فک  ار  خزود  زا  يدازآ  دنس  دندرک و  رضاح  مه  ار  رمش »  » حور هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دش . هدیـشک 
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بلاطم و  دنتشاد ، تفایرد  لباقم  رد  یماظن  مالس  دنداد و  وا  هب  رینپرکش  دنتخاس و  رارقرب  طابترا  هزور  شش  گنج  نادیم  رد  مه  یندرا 
ناهج نیا  هب  ندمآ  يارب  حاورا  و  دش ، حاورا » دوع  خسانت و   » هفارخ يایحا  ببس  عوضوم  نیمه  یفرط ، زا  لیبق . نیا  زا  يرگید  کحضم 

هب يرتشیب  ّتیدـبا  گنر  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دـیاش  ناـهج » نیا  هب  حاورا  دوع   » و حاورا » اـب  هطبار   » هلئـسم ناـیم  طاـبترا  دـنتفرگ . تبون 
ای و  ددرگ . رتـیوق  اـهنآ  تموـکح  هریاد  بیترت ، نیا  هب  و  دـنناشکب ، مه  لزا  هب  ار  اـهنآ  هـکلب  دنـشخبب ، حاورا   13 ص : حاورا ، اب  طاـبترا 

شـسرپ ًاّبترم  و  دنرادرب ، حاورا  زا  یـضعب  رـس  زا  تسد  دنتـسین  رـضاح  هک  یجمـس  ناگدننکلاؤس  تسد  زا  ناگدننادرگ ، و  اهمویدـم » »
ایند نیا  هب  ار  رظن  دروم  حاورا  و  دـنیامن ، تحار  ار  دوـخ  هلیـسو  نیا  هب  تسا ! ناـیم  رد  ضیقن  ّدـض و  ياهخـساپ  زورب  رطخ  و  دـننکیم ،

!(. دنرادن رطاخ  هب  ار  هتشذگ  زا  يزیچ  ًالومعم  دندمآ  ایند  هب  ًادّدجم  حاورا  یتقو  اریز   ) ددرگ عطق  نانآ  هطبار  دنتسرفب و 

یمدیپا کی  تعرس  هب 

و درک ، تیارس  مه  ام  روشک  هب  دیراذگب ، ار  شمـسا  هچره  ای  یئاکیرمآ » یئاپورا و  ِدُم   » ای دیلقت »  » مکح هب  لاس  زا 120  دعب  هلئسم  نیا 
رـشن اب  میدـش و  هاگآ  عقومب  رگید  یعمج  ام و  هک  ددرگ  عیاش  مه  ام  روشک  طـیحم  رد  یناـگمه  يراـمیب  کـی  تروص  هب  هک  تفریم 

زا حاورا  اب  طابترا  ناکما  زا  یحیحص  یلامجا  میـسرت  هک  نیا  نیع  رد  میدرک . هفخ  هفطن  رد  ار  عوضوم  نیا  اهینارنخـس  دّدعتم و  تالاقم 
( تسا يون  هزات و  ياهثحب  هفاضاب  اـهثحب  نآ  زا  ياهعومجم  هک   ) باـتک نیا  رد   14 ص : حاورا ، اب  طابترا  میدـش . روآدای  ار  یملع  قرط 

اهودـنه نایم  رد  و  خـسانت »  » ام یملع  ناـسل  رد  هک  حاورا  دوع  يرارکت و  یگدـنز  هلئـسم  اـیآ  هتفرگ * : رارق  یـسررب  دروم  ریز  بلاـطم 
ياهزادـنا هچ  ات  نآ  دـننام  درگزیم و  ناتـساد  دراد *؟ ناکما  حاورا  اب  طابترا  ایآ  تسا * ؟ تافارخ  زا  ای  تسا  حیحـص  دراد  مان  اـمراک » »

یهابتشا هنوگره  ات  هدمآ  حورشم  روطب  دناهدرک  داریا  ام  ياههتفگ  زا  یـضعب  هب  هک  یناسک  خساپ  باتک  رخآ  شخب  رد  دراد * ؟ تّحص 
. ددرگ فرطرب  هنیمز  نیا  رد 

! توعد همان  رازه   120

هب هک  میدرک  توعد  هلئسم ! نیا  ناگدنناخرچ  و  درگزیم ، نارادفرط  زا  مالسا  بتکم  هّلجم  هرامش  دنچ  هلیـسو  هب  ام  هک  نیا  هّجوت  بلاج 
رد ار  دوخ  راک  دـنریگب ، قیقد  هناشن  دـننک و  ادـیپ  سامت  حاورا  اـب  درگ  زیم  هلیـسو  هب  دـنناوتیم  هک  دـنیوگیم  تسار  رگا  و  دـنیایب ، مق 

، تعاس ود  یکی   15 ص : حاورا ، اب  طابترا  ّیط  اههمانزور ، تاحفص  ندرک  هایس  وگتفگ و  همهنآ  ياج  هب  دنهد و  هئارا  الضف  زا  یعمجم 
هکنیا اب  و  میدش ، دّهعتم  ار  مق  ياهلته  نیرتهب  رد  یئاریذـپ  هتفه  کی  اهنآ و  ترفاسم  هنیزه  یّتح  دـننک ؛ تباث  ار  دوخ  ياههتفگ  قدـص 
مالعا رفن  کی  اـهنت  دـش ، رـشتنم  اـج  همه  رد  دوب و  رتشیب  اـی  رازه   120 تشاد ، ار  هماـنتوعد  کـی  مکح  مادـک  ره  هک  هّلجم  ياههخـسن 
مراکم رـصان  مق - دـشن ! هک  دـشن  يربخ  مه  وا  زا  میرظتنم ، هک  دـیروایب  فیرـشت  رتدوز  هچره  میتشون  وا  هب  هک  یماگنه  درک ؛ یگداـمآ 

يزاریش

حاورا دوع  خسانت و  لّوا  شخب 

حاورا دوع  ای  خسانت  هدیقع  همشچرس  هچخیرات و 

دروم زورما  هتـشذگ و  رد  رـشب ، نایم  رد  هک  تسا  یلئاسم  نیرتیمیدق  زا  یکی  رگید » ياهندب  هب  گرم  زا  سپ  حاورا  تشگزاب   » هلئـسم
زا یـضعب  هچرگ  دوشیم . خسانت »  » هب ریبعت  نآ  زا  بهاذم  دـئاقع و  ياهباتک  یفـسلف و  بتک  رد  هک  تسا  نامه  نیا  و  تسا ، هدوب  ثحب 

همه یملع ، تاحالطصا  رظن  زا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  یلو  دنریذپب ، دوخ  هدیقع  يارب  ار  خسانت  ناونع  دنتسین  رـضاح  هدیقع  نیا  ناعفادم 
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نیا رارـصا  و  دننادیمن ، ناهج » نیمه  رد  رگید  ندـب  رد  دـیدج ، یگدـنز  هب  حاورا  تشگزاب   » زج يزیچ  ار  خـسانت  گرزب ، نادنمـشناد 
؛ تسین راگزاس  نادنمـشناد  هفـسالف و  زا  کی  چیه  راتفگ  اب  درادن و  یملع  ذخأم  چیه  دوخ  هدیقع  زا  خسانت  مان  فذح  راکنا و  رد  دارفا 

خسانت هرابرد  داقتعالا » دیرجت   » باتک رد  یسوط  نیّدلاریصنهجاوخ  راتفگ  حیضوت  رد  یّلح  هماّلع   20 ص : حاورا ، اب  طابترا  هنومن : يارب 
ار وا  ّتیدوجوم  ساـسا  دورب و  يرگید  ندـب  هب  تسا ، یـسک  ّتیدوجوم  ّتیـصخش و  أدـبم  هک  یحور  هک  تسا  نیا  خـسانت  دـیوگیم :

یسوط نیّدلاریصن  هجاوخ  نانخس  زا  نینچمه  و  خسانت ، ثحب  رد  تاراشا  باتک  رد  انیـس  یلعوبا  سیئّرلاخیـش  نانخـس  زا  دهد . لیکـشت 
قازّرلادـبعاّلم فورعم  فوسلیف  نانخـس  زا  دوـشیم . هدافتـسا  ینعم  نیمه  زین  رافـسا  رد  نیّهلأتملاردـص  نانخـس  زا  تاراـشا و  حرـش  رد 

هدنـسیون دـیآیمرب . بلطم  نیمه  زین  هموظنم  حرـش  رد  يراوزبس  يداه  اّلم  روهـشم  میکح  نانخـس  زا  و  دارم ، رهوگ  باتک  رد  یجیهـال 
بهذم خسانت  دـسیونیم : هحفـص 172 ) مهد ، دلج   ) خـسانت ناونع  تحت  متـسیب  نرق  فراعملاةرئاد  رد  يدـجو  دـیرف  یمالـسا  فورعم 
یگدنز هتسیاش  هدومن ، لیمکت  ار  دوخ  ات  دوریم  يرگید  ناسنا  ای  ناویح  ندب  هب  ندب  زا  یئادج  زا  سپ  حور  دندقتعم  هک  تسا  یناسک 

ینعم هرابرد  گرزب  هفسالف  نادنمشناد و  نانخـس  زا  ياهنومن  نیا   21 ص : حاورا ، اب  طابترا  ددرگ . سدـق  ملاع  رد  یلاع  حاورا  نایم  رد 
یهاگ اهتنم  دـشاب . هدرک  ینعم  نیا  زا  ریغ  ار  خـسانت  يدنمـشناد  هک  مینک  ادـیپ  میناوتن  مه  ار  دروم  کی  یّتح  دـیاش  و  دـشابیم ، خـسانت 

. رگید ناسنا  ای  ناویح  ندب  هب  تشگزاب  زا  معا  ینعم  هب  یهاگ  و  دننکیم ، قالطا  رگید  ناسنا  ندـب  رد  حور  تشگزاب  هب  طقف  ار  خـسانت 
ندب هب  حور  ینعی  خسن » - » 1 دینک .) ّتقد  . ) دناهدش لئاق  نآ  يارب  هلحرم  راهچ  و  هداد ، رتشیب  هعسوت  ار  ثحب  نیا  زین  هفـسالف  زا  یـضعب 

هب هاگره  خْسَر » - » 4 دریگ . ّقلعت  یهایگ  هب  هاگره  خْـسَف » - » 3 دنک . لولح  یناویح  ندب  رد  هاگره  خْـسَم » - » 2 ددرگ . زاب  يرگید  ناسنا 
هب حور  تشگزاب  ناکما  مدـع  خـسانت و  لاطبا  يارب  هک  یلیـالد  دـید ، میهاوخ  هک  روطناـمه  هّتبلا  « 1 ! » دـنک ادـیپ  ّقلعت  تادامج  زا  یکی 

ناخّروم نادنمـشناد و   22 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  ددرگیم *** . لـماش  ار  لـحارم  نیا  همه  هدـش ، هماـقا  ناـهج  نیا  رد  رگید  یگدـنز 
زین نونکامه  هتـشاد و  دوجو  اـهنآ  یناتـساب  ناـیدا  رد  نآ  هشیر  و  تسا ، هدوـب  نیچ »  » و دـنه » ، » هدـیقع نیا  یلـصا  هاـگداز  هک  دـندقتعم 

رد هدـیقع  نیا  لحن » للم و   » هدنـسیون یناتـسرهش »  » هتفگ هب  تسا و  هدومن  ذوفن  رگید  للم  ماوقا و  نایم  هب  اجنآ  زا  سپـس  تسا ؛ دوجوم 
هدیقع نیمه  هب  طوبرم  يدودح  ات  دنتـسه  لئاق  تاناویح  يارب  اهودنه  نونکامه  هک  یمارتحا  تسا . هدرک  هنخر  شیب  مک و  ماوقا ، بلاغ 
میهاوخ هک  روطنامه  اریز  دنتـسین ؛ دـقتعم  خـسانت  هب  کیچیه  یمالـسا  قرف  نایم  رد  مّلـسم  روطب  هک  تسا  مزال  زین  هتکن  نیا  رکذ  تسا .

ناونع هب  یکچوک  هتـسد  طقف  تسین . راگزاس  ًادـبا  دـیجم  نآرق  تایآ  نوتم  اـب  ناـهج  نیا  رد  دـیدج  یگدـنز  هب  حور  تشگزاـب  دـید ،
یقاب لحن » للم و   » بتک رد  اهنآ  زا  یمان  اهنت  زورما  یلو  دناهتشاد  دوجو  هتشذگ  رد  هک  دنوشیم  هدید  یمالسا  قرف  نایم  رد  هّیخـسانت » »

. دننکیم عافد  نآ  زا  یـصوصخم  تجامـس  اب  هک  هدرک  ادیپ  ینارادفرط  اپورا  یحور  لفاحم  نایمرد  زورما  روبزم  هدیقع  اّما  تسا . هدنام 
. دنشاب هتشاد  هدیقع  نیا  دساف  مزاول  هب  هّجوت  هک  نیا  نودب  دناهداتفا ؛ اهنآ  لابند  هب  ام  طیحمرد  هتسب  شوگو  مشچ  مه  ياهّدع 

یخیرات ياههزیگنا 

، هدش بهاذم » دـئاقع و   » خـیرات بتک  رد  هک  یئاهثحب  عومجم  زا  تسا ؟ هتفرگ  همـشچرس  اجک  زا  رگید ، ندـب  هب  حور  تشگزاب  هدـیقع 
. تسا هدوب  ریز  روما  زا  یکی  حور ، تشگزاب  هلئسم  هب  یناتساب  بهاذم  ناوریپ  زا  یضعب  داقتعا  یلـصا  هزیگنا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نینچ 

یفرط زا  و  دنتـشادنپیم ، لاحم  ار  نآ  دـیاش  دنتـشادن و  هدـیقع  رگید  ناهج  هب  نوچ  نانآ  زا  یعمج  رگید - ناهج  زیخاتـسر و  راکنا  - 1
ندـب هب  ًاددـجم  ناراکوکین  حور  هک  دـندش  دـقتعم  اذـل  دـندیدیم ، دـنوادخ  تلادـع »  » فلاخم ار  ناراکدـب  ناراکوکین و  شاداپ  مدـع 
لامعا شاداـپ  ددرگیم و  زاـب  تسا ، رتتخبـشوخ  بتارم  هب  نیتسخن   24 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  ندـب  زا  هک  ناـهج ، نیمه  رد  يرگید ،

، هتـشگزاب دنتـسه  هقلخلاصقان  ای  و  دنربیم ، رـس  هب  تمحز  جنر و  رد  هک  ییاهندـب  هب  ناراکدـب  حور  و  دـنیبیم ، ار  دوخ  هتـشذگ  کین 
ناـکدوک يارب  یهیجوت  - 2 دنباییم . لماکت  دنوشیم و  وشوتسـش  هلیـسو  نیدـب  تقیقح  رد  و  دـید ، دـنهاوخ  ار  دوخ  دـب  لامعا  رفیک 
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یهانگ هک  ناـکدوک  نیا  هک : دـنتفریم  ورف  رکف  نیا  هب  راـمیب  لولعم و  ناـکدوک  زا  ياهراـپ  هدـهاشم  زا  رگید ، یعمج  لولعم - راـمیب و 
ریرـش و دارفا  حاورا  تسه ، اـهنیا  رد  هک  یحاورا  ًاـمتح  تسا ، هتخاـس  ـالتبم  هدـیرفآ و  تروص  نیا  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  ارچ  دـناهدرکن ،
! دنربب جـنر  ات  دناهتـشگرب  ناهج  نیا  هب  ًادّدـجم  و  هدـمآرد ، تروص  نیا  هب  دوخ  لامعا  رفیک  ندـید  يارب  هک  هدوب  يزواجتم  راکهانگ و 

نینچ هک  تسادـخ  تساوخ  ًامتح  و  ریذـپانبانتجا ، هلئـسم  کی  یناـکدوک  نینچ  دوجو  شنیرفآ ، ناـهج  رد  هک  دـندرکیم  رّوصت  اـهنآ 
نیناوق هلسلس  کی  تیاعر  یتشادهب و  لوصا  نتـسب  راک  هب  اب  دنناوتیم  ناردام  ناردپ و  هک  مینادیم  زورما  ام  همه  هک  یلاح  رد  دنـشاب ،

رّرقم شنیرفآ   25 ص : حاورا ، اب  طابترا  ناهج  رد  رـشب  یگدـنز  يارب  دـنوادخ  هک  ینیناوق  زا  ندرک  هدافتـسا  رگید ، ترابع  هب  و  یملع ،
نینچمه دینک )! ّتقد  . ) میزاسیم راتفرگ  ار  اهنآ  مزال  ياهتبقارم  مدـع  اب  هک  میتسه  ام  نیا  دـنروآ . ایند  هب  ملاس  اًلماک  ینادـنزرف  هتـشاد ،

نیا هب  ندرب  هانپ  ببس  دوشیمن ، هدید  نآ  يارب  ینـشور  للع  رهاظب  هک  يدارفا  ياهتـسکش  اهیزوریپ و  ریـسفت  هیجوت و  زا  یناوتان  زجع و 
عالّطا اب  هک  یلاح  رد  دننیبیم ؛ نیشیپ ، یگدنز  رد  ار  دوخ  لامعا  هراّفک  ای  شاداپ  صاخشا ، هنوگنیا  دنیوگیم : اهنآ  تسا . هدش  هدیقع 

. تسا ياهداس  رما  زورما  تسا ، یّصاخ  ياهدوبمک  ای  اهدادعتسا  رثا  رب  هک  اهتسکش  اهتّیقّفوم و  هنوگنیا  للع  ریـسفت  يواکناور  لوصا  زا 
رایـسب ياهنامز  زا  ناهج » نیا  رد  دیدج  یگدنز  هب  حور  تشگزاب   » هدیقع میتفگ  هدنهد - نیکـست  لماع  کی  خسانت  یناور - لماوع  - 3

، هدـیقع نیا  یناور  لـلع  زا  یکی  دـسریم  رظن  هب  تسا . هتـشاد  دوجو  اـهینیچ - اهیدـنه و  ناـیم  رد  صوـصخب  رـشب - دارفا  ناـیم  رد  رود 
هب اهیماکان  اهتـسکش و  نآ  یناور  شنکاو  دـناهدشیم . هجاوم  نآ  اب  دوخ  یگدـنز  رد  دارفا  زا  يرایـسب  هک  هدوب  ینوگاـنوگ  ياهتـسکش 

ادـیپ و  تالّیخت » هب  ندرب  هانپ   » و یئارگنورد »  » 26 ص : حاورا ، اب  طابترا  تروص  هب  یهاگ  تسا ؛ هدرکیم  زورب  ینوگانوگ  ياـهتروص 
نیا رد  ار  دوخ  ياپزیرگ  بوبحم  هک  یماگنه  اهنآ  دوشیم ، هدید  ارعـش  زا  يرایـسب  رد  هک  نانچنآ  لایخ ، ملاع  رد  دوخ  هدـشمگ  ندرک 

یگدـنز هب  تشگزاب   » مه ياهّدـع  دـناهدوب ! شوخلد  داتفایم ، ماج »  » طسو رد  لاـیخ ، ملاـع  رد  هک  وا » خر  شقن   » اـب دـنتفاییمن ، ناـهج 
اهتـسکش و ناربج  يارب  هدروختسکـش ،»  » دارفا نیا  دندادیم . رارق  دوخ  ناشیرپ  راکفا  نیکـست  يارب  ياهلیـسو  ار  ناهج » نیا  رد  دیدج 

نآ رد  لد  يوزرآ  هب  و  دراذـگیم ، مدـق  ناهج  نیا  رد  يرگید  دـبلاک  رد  اـهنآ  حور  رگید  راـب  هک  دنتـشادنپیم  نینچ  دوخ  ياـهیماکان 
رد دیدج  یگدنز  رد  اهنآ  هک  دندرکیم  رّوصت  نینچ  دناهدروخ ، تسکـش  يرتخد  هب  قشع  رد  رگا  اًلثم  دیـسر . دنهاوخ  دیدج  یگدنز 

، هداوناخ کی  رد  دنراذگب و  مدق  دیدج  یگدـنز  هب  ردارب ! رهاوخ و  تروص  هب  تسا  نکمم  تسا - لهـس  درب - دـنهاوخ  رـس  هب  وا  رانک 
رد ار  دوـخ  زیمآتنوـشخ  لاـمعا  هک  تسا  هدوـب  نـیا  هدـیقع ، نـیا  یناور  لـماوع  زا  رگید  یکی  دنـشاب ! مـه  اـب  هـشیمه  دـنوش و  دـّلوتم 

يراشفاپ و یئوجماـقتنا   27 ص : حاورا ، اب  طابترا  ّسح  ياضرا  عوضوم  رد  هک  ّتیلهاـج  ناـمز  بارعا  اًـلثم ، دـننک . هیجوت  اـهیئوجماقتنا 
يارب یهاگ  دنربب ، ثرا  هب  دوخ  ناکاین  ناردـپ و  زا  ياهلیبق  ای  صخـش  هب  تبـسن  ار  يزوتهنیک  دوب  نکمم  و  دنتـشاد ، یبیجع  یتخـسرس 

لتق هب  اهنآ  هلیبق  دارفا  زا  یکی  هک  یماگنه  دنتـشاد  هدـیقع  اهنآ  دـندزیم ؛ هدـیقع  نیا  ناماد  هب  تسد  دوخ ، هنایـشحو  یئوجماقتنا  هیجوت 
، دنزیم رود  لوتقم  دسج  فارطا  رد  هتسویپ  و  دریگیم ، رارق  دندیمانیم ، هماه  ار  نآ  هک  موب »  » هب هیبش  ياهدنرپ  بلاق  رد  وا  حور  دسرب ،
! ینوقـسا دنزیم : دایرف  ًاّبترم  دنکیم و  شدرگ  وا  ربق  فارطا  رد  دـنراذگیم  ربق  رد  ار  وا  هک  یماگنه  و  دـهدیم ، رـس  یئازتشحو  هلان  و 
رد ياهدیقع  نینچ  ریثأت  دش ! دهاوخن  شوماخ  وا  زیگنامغ  هلان  دوشن  هتخیر  لتاق  نوخ  ات  و  دینک ! مباریس  دینک ...  مباریس  ینعی ، ینوقـسا !
هب هدیقع  گرزب  نادنمـشناد  هفـسالف و  لیلد ، هچ  هب  ارچ و  دـید  دـیاب  نونکا  تسین *** . راکنا  لباق  یئوجماقتنا ، ِّسح  نتخاس  روهلعش 

؟ دناهتخانش دودرم  یفارخ ، هدیقع  کی  ناونع  هب  ار  خسانت 

تسین نکمم  عاجترا  خسانت : هدیقع  لاطبا  رب  لیلد  نیتسخن 

زا و  رگید ، لاـح  هب  یلاـح  زا  ًاـمئاد  و  دنتـسین ، مارآ  هظحل  کـی  ناـهج  نیا  رد  هدـنز  تادوجوم  هک  مینادیم  همه  دـینک ! هّجوـت  تسرد 
هب هّجوتم  ناهج ، هدنز  تادوجوم  رد  یتایح  تالّوحت  اهینوگرگد و  همه  هبرقع  تقیقح  رد  دـنراذگیم . مدـق  رتلماک  هلحرم  هب  ياهلحرم 
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تکرح رد  زور  بش و  دـیآیم ، دوجو  هب  لووا »  » کی و  مرپسا »  » کی بیکرت  زا  هک  ياهفطن  تسا . تایح  رتیلاع  لحارم  لماکت و  تمس 
یکی ار  دوخ  یلماکت  ياهنارود  يدوز  هب  یلو  درادن ، ناسنا  کی  هب  یتهابش  نیرتمک  دوشیم و  هدید  مشچ  اب  تمحز  هب  زاغآ  رد  تسا ؛

رد زگره  هک  يزیچ  دریگیم . دوخ  هب  یلماک  ناسنا  تروص  نایاپ ، رد  دراذگیم و  رـس  تشپ   30 ص : حاورا ، اب  طابترا  يرگید  زا  سپ 
لفط و  ددرگیمنرب ، هزور  کی  هفطن  لاح  هب  ههام  کی  لـفط  زگره  تسا . عاـجترا  بقع و  هب  تشگزاـب  تسین ، ریذـپناکما  نوناـق  نیا 

تـسناوتن نینج  رگید  دیـسر و  دوخ  تیاهن  هب  ینینج  لماکت  نارود  هک  یماگنه  سپـس  دیآیمن . رد  قباس  هقلع  تروص  هب  هتفای ، لماکت 
زا هک  ياهدیـسر  هویم  دـننامه  و  ددرگیم ، جارخا  دوشیم ، رداص  شنیرفآ  أدـبم  زا  هک  یعیبط  نامرف  کـی  اـب  دـنک ، محر  زا  ياهدافتـسا 

دهاوخن زاب  محر  هب  هرابود  زین  نینج  نیا  ددرگیمنزاب ، تخرد  هب  زگره  بیـس  نآ  هک  روطنامه  دوشیم . ادج  محر  زا  دـتفایم ، تخرد 
هتـشادن وا  يارب  يرثا  محر  رد  ندـنام  دـنک و  یط  ار  دوخ  لـماکت  نارود  دـناوتن  یللع  عناوم و  هب  دروخرب  رثا  رب  نینج  رگا  یّتح  تشگ !

نکمم رگید  هداتفا - تخرد  زا  هک  یلاک  هویم  تشگزاب  دـننامه  محر - هب  وا  نتـشگرب  زاـب  دـنک ، طوقـس  صقاـن  روطب  هرخـالاب  دـشاب و 
دراد و ّتیمومع  یگدـنز ، تایح و  ناهج  رـسارس  رد  یّلک  روطب  ناسنا و  ناویح ، هایگ ، رد  نوناـق  نیا   31 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  تسین .
و ددرگیمن ، زاب  بقع  هب  دریذـپ - ماجنا  صقان  تروص  هب  نارود  نیا  هچرگا  یلماـکت - نارود  کـی  ّیط  زا  سپ  ياهدـنز  دوجوم  زگره 

رگید سابل  رد  ار  تقیقح  نیمه  یهاگ  نیشیپ ، هفسالف  تسا . هدش  هتـشاذگ  رـس  تشپ  هشیمه  يارب  دش ، هتـشاذگ  رـس  تشپ  هک  ینارود 
!( دینک ّتقد  . ) تشگ دهاوخنزاب  هّوق )  ) لّوا لاح  هب  رگید  دسرب ، ّتیلعف »  » هب هّوق »  » زا هک  يدوجوم  ره  دنتفگیم : دندرکیم و  نایب 

روهشم فوسلیف  کی  هّیرظن 

زاغآ رد  حور  دـیوگیم : نینچ  خـسانت  هّیرظن  ندوب  لاحم  رب  ناوارف  لئالد  نمـض  رافـسا »  » دوخ روهـشم  باتک  رد  يزاریـش  ياردـصاّلم 
نینچ زاـغآ  رد  زین  ندـب  هک  روطناـمه  تسا ؛ هدیـسرن  ّتیلعف  هلحرم  هـب  تمـسق  چـیه  رد  تـسا و  ضحم  هّوـق  دادعتـسا و  دوـخ  شیادـیپ 

اهنآ رد  هچنآ  دنوریم و  شیپ  رگیدکی  شود  هب  شود  ندب ) حور و   ) ود نیا  تسا . هتفهن  دادعتسا  هلحرم  رد  وا  زیچ  همه  ینعی  دشابیم ،
زا سپ  مسج  هک  روطنامه   32 ص : حاورا ، اب  طابترا  دسریم . روهظ » ّتیلعف و   » هلحرم هب  ًاجیردـت  تسا  هتفهن  دادعتـسا » هّوق و   » تروصب

« هفطن  » هلحرم هب  لماک ، نینج  کی  زگره  اًلثم  ددرگزاب و  هّوق » دادعتسا و   » لاح هب  هرابود  تسا  لاحم  ّتیلعف »  » زا هلحرم  کی  هب  ندیـسر 
تـسا لاحم  ّتیلعف ، زا  هلحرم  کی  هب  ندیـسر  زا  سپ  حور  نینچمه  ددرگیمن ، زاب  محر  هب  ّدلوت ، زا  سپ  ای  و  دـنکیمن ، لّزنت  هقلع »  » ای

تاذ رد  هک  تسا  يرهوج » تکرح   » عوـن زا  لـعف »  » هب هّوـق »  » زا مسج ) حور و   ) ود نیا  تکرح  اریز  دـیامن ؛ هّوـق »  » هب تشگزاـب  هبترمود 
هلحرم هـب  ندیـسر  زا  سپ  حور  مـینک  ضرف  رگا  لاـح  تـسین . ریذـپناکما  يرهوـج  تـکرح  رد  تشگزاـب  دریگیم و  تروـص  ءایــشا 

اب داضتم  زیچ  ود  هک  دوشیم  نیا  نآ  همزال  دـیامنب ، تسا ، ضحم  هّوق  دادعتـسا و  ینعی  ینینج ، لاح  رد  هک  یندـب  هب  تشگزاب  ّتیلعف ،» »
يدـیدرت دوش . دـّحتم  هدیـسر ، روهظ  ّتیلعف و  هلحرم  هب  هک  یحور  اب  تسا  هّوق  دادعتـسا و  لاـح  رد  هک  یندـب  ینعی  دـندرگ ، دـّحتم  مه 

مّلـسم نوناق  نیا  فالخرب  تسرد  خسانت ، هب  هدـیقع  یلو   33 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  « *** 1 . » دـشابیم لاحم  يداّحتا  نینچ  هک  تسین 
، ددرگیم ادج  ندـب  زا  یلماکت ) شرورپ  فالتخا  هب   ) یلاک ای  هدیـسر  هویم  ناسب  وا  حور  دریمیم و  ناسنا  دـیوگیم : هدـیقع  نیا  تسا .

نینج تروص  هب  سپـس  هفطن و  کـی  نورد  رد  تسخن  دـنکیم . عورـش  وـن  زا  ار  لـحارم  ناـمه  هتـشگزاب ، يرگید  ندـب  هب  يدوزب  یلو 
. دراذـگیم رـس  تشپ  شیاهینیریـش  اهیخلت و  تالکـشم و  همه  اب  ار  ّتیلوفط  نارود  ًادّدـجم  دوشیم . دـّلوتم  ًادّدـجم  دـیآیمرد . یلماک 

هرابود هدرک و  شومارف  ار  زیچ  همه  دسیونب ، دناوخب و  ًالامتحا  دنک و  رکف  دروخب ، اذغ  دورب ، هار  دـنزب ، فرح  دوب  دـلب  ًاقباس  هک  یحور 
نتفگـش بل  هچنغ  ات  دراذـگب  شنابز  رب  فرح  ود  فرح و  کی  مکمک  و  دزومایب ، ار  نتفر » هار  هویـش   » ات دربب  اپ  هب  اپ  ار  وا  رداـم ، دـیاب 

، ابفلا ون  زا  دورب ،  34 ص : حاورا ، اب  طابترا  هسردم  هب  مکمک  دریگارف ، ار  ندیشوپ  سابل  زرط  هرابود  دوش . انشآ  نتفگ  نخـس  هب  دریگ و 
ماگ کی  و  ینعم ، مامت  هب  درگبقع  کی  نشور ، عاجترا  کی  نیا  دنهدب . دای  وا  هب  زیچهمه  ون  زا  و  داد » بآ  نامام  داد و  نان  اباب   » ون زا 

حاورا اب  www.Ghaemiyeh.comطابترا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 44زکرم  هحفص 11 

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


دناوتیمن یقّقحم  چیه  یعیبط ، ملاع  دنمـشناد و  چیه  فوسلیف ، چیه  هک  تسا  ینخـس  نیا  دوب . دـهاوخ  هتـشذگ  لحارم  يوس  هب  گرزب 
هلسلس کی  قبط  رب  و  یلزا ، هدارا  کی  قباطم  یتسه ، ناهج  تانئاک  ماظن  تسا  دقتعم  هک  تسرپادخ  رفن  کی  یهگناو ، دریذپب ...  ار  نآ 

سپ وا ، دیوگب : و  دهدب ، تبـسن  شنیرفآ  ناهج  گرزب  أدبم  هب  ار  هناقمحا  لمع  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دوشیم ، هرادا  حیحـص  نیناوق 
زا دـنادرگیمرب و  تسخن  لاح  هب  ار  وا  هبترمود  درک ، یط  صقاـن - اـی  لـماک  روطب  ار - دوخ  یلماـکت  لـحارم  همه  يدوجوم ، هک  نآ  زا 

ار وا  دنادرگرب و  ناتسبد  لّوا  سالک  هب  دشاب - فیعض  وجشناد  ردقره  هاگشناد - زا  ار  یئوجشناد  یسک  رگا  ایآ  دنکیم !؟ عورش  رفص » »
!؟ داد تبسن  ادخ  هب  ار  کحضم  لمع  نیا  ناوتیم  روطچ  دندنخیمن !؟ وا  رب  دنکب ، داد » بآ  نامام  داد  نان  اباب   » ابفلا و ندناوخ  هب  راداو 

و تشگ ، دـهاوخن  زاـب  محر  نورد  هب  ناـهج و  نیا  هب  رگید  ندـب ، زا  یئادـج  زا  سپ  حور  هک  تسا  نیا  قح   35 ص : حاورا ، اب  طاـبترا 
هک روطنامه  تقیقح  رد  و  دریگیم . تروص  رترب  رگید و  ناهج  کـی  رد  رتیلاـع و  هلحرم  کـی  رد  زین  زیخاتـسر ، یگدـنز  هب  تشگزاـب 

هلحرم تبـسن ، نیمه  هب  زین  رگید » ناهج  ، » دوشیم بوسحم  یلماکت  یلاـع  هلحرم  کـی  محر » کـچوک  ناـهج   » هب تبـسن  ناـهج » نیا  »
هب حور  تشگزاب  داقتعا  لاح ، ره  هب  دشابیم . محر  کچوک  ياضف  مکح  رد  نآ ، ربارب  رد  ناهج  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  ناهج  نیا  یلماکت 

. تسا یعاجترا  ینعم  مامتب  هدیقع  کی  ناهج  نیا  رد  دیدج  یگدنز 

دنک یگدنز  دناوتیم  دوخ  ندب  اب  اهنت  حور  ره  مود : لیلد 

دودرم یّلکب  ناهج  نیا  رد  ار  يرگید  ناسنا  ای  ناویح  ندب  هب  حاورا  تشگزاب  و  خـسانت »  » هدـیقع ًامومع  ام  گرزب  هفـسالف  مینیبیم  رگا 
هرابرد ًاحورشم  هک  يروطب   ) دننکیم درط  ار  هدیقع  نیا  یمالسا  ثیدح  عبانم  دیجم و  نآرق  تایآ  هک  تسین  رظن  نیا  زا  اهنت  دناهتخانش ،

نیا زین  یلمع  هجیتن  رظن  زا  تسا . هدش  لاطبا  ینشورب  عوضوم  نیا  زین  یلقع  لئالد  رظن  زا  نیا ، رب  هوالع  هکلب ، تفگ ) میهاوخ  نخس  نآ 
رد  38 ص : حاورا ، اب  طابترا  تشذـگ . دـهاوخ  مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  اهثحب  هلـسلس  نیا  نایاپ  رد  هک  دراد  یبولطماـن  راـثآ  هدـیقع ،

یگدنز و ناهج  رد  لماکت  نوناق  اب   » نآ حیرـص  تفلاخم  هدیقع ، نیا  گرزب  بیع  نیتسخن  هک : میدرک  تابثا  ار  بلطم  نیا  شیپ ، ثحب 
هب یبسن - ولو  یلماکت - ریـس  کی  زا  سپ  ار  حاورا  دنوادخ  هک  میـشاب  دـقتعم  میناوتیم  ام  هنوگچ  تسا . نآ  ندوب » یعاجترا   » و تایح »

یکدوک لحارم  نامه  رد  ار  وا  زاب  و  هداد ، رارق  ینینج  نورد  رد  اًلثم )  ) ار هلاس  لهچ  ناسنا  کی  حور  ًادّدجم  و  دـنادرگیمزاب ، لّوا  لاح 
همانرب نیا  هک  دمهفیم  سکره  دسرب . لّوا  ياج  هب  هرابود  اهتّدم  زا  سپ  هک  نیا  ات  لصاحیب ، يرارکت و  اًلماک  ریـس  کی  دـهدیم ، ریس 

! نآ عورش  هطقن  زا  هن  ددرگ  عورـش  یلبق  ياههمانرب  متخ  هطقن  زا  دیاب  هراومه  دیدج  یلماکت  ياههمانرب  هکلب  تسین ، هنالقاع  همانرب  کی 
: میورب رگید  یلقع  لئالد  غارس  هب  نونکا  دینک )! ّتقد  )

دروخیمن يرگید  ندب  درد  هب  یحور  چیه 

اب طابترا  لـحارم  هکلب  تسین ، هتخادرپ  هتخاـس و  لـماک و  دوجوم  کـی  زاـغآ  رد  یمدآ  حور  دـننکیم ، لاـیخ  یـضعب  هچنآ  فـالخ  رب 
و تسا ، كدوک  وا ، مسج  دـننامه  كدوک ، حور  دـنادن  هک  تسیک  دـیامیپیم . ًاجیردـت  ناهج  نیا  رد  ار  دوخ  لـماکت   39 ص : حاورا ،

مادک ره  دـنراد و  مه  اب  یکیدزن  رایـسب  طابترا  یمدآ  نت  ناور و  ًالوصا  ترارحاب . طاشناب و  روشرپ و  وا ، مسج  دـننام  ناوج ، کی  حور 
زگره هک  دهدیم  ناشن  هدش ، انب  يرهوج » تکرح   » هّیرظن ساسا  رب  هک  ام ، هفسالف  تاقیقحت  نیرخآ  دراذگیم . رثا  ًامیقتسم  يرگید  رد 
هکلب میوش ؛ لئاق  ّتیونث » یگناگود و   » عون کی  تقیقح  رد  مینادـب و  نآ  زا  ادـج  و  مسج ، زا  لقتـسم  اًلماک  دوجوم  کی  ار  حور  دـیابن 
تبسن هیبش  یتهج  زا  مسج  اب  حور  تبسن  یضعب ، ریبعت  هب  و  دنریذپرثا ، رگیدکی  زا  طوبرم و  مه  هب  مینک ، رّوصت  ام  هچنآ  زا  شیب  ود  نیا 

دننام میهاوخیمن  دوشن ، هابتـشا  تسا . هتخاـس  رتکیدزن  ار  هطبار  نیا  هداـهن و  رتارف  مدـق  زین  زورما  یـسانشناور  تسا ؛ لـگ »  » و بـالگ » »
، تسا هّدام  قوفام  يدوجوم  هک  نیا  نیع  رد  حور  میئوگب  میهاوخیم  هکلب  تسین ، هّداـم  ّصاوخ  زج  يزیچ  حور  میئوگب : اهتـسیلایرتام » »
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40 ص : حاورا ، اب  طابترا  مه  و  هفسلف »  » مه هک  تسا  یتقیقح  تسین ؛ اعّدا  نیا ، دراد . هّدام  مسج و  اب  هداعلاقوف  لاّصتا  طابترا و  دنویپ و 
رگیدکی اب  تاهج  مامت  زا  مسج  ود  هک  روطنامه  : » میریگب ار  هجیتن  نیا  میناوتیم  یبوخب  نایب  نیا  زا  دنکیم . تابثا  ار  نآ  یسانشناور » »

هب تشاد و  دهاوخ  ار  دوخ  ندب  گنر  یحور  ره  اریز  دنشاب ». هتشاد  تهابـش  مه  اب  تاهج  مامت  زا  دنناوتیمن  زین  حور  ود  دنتـسین ، هیبش 
دننامه اًلماک  یناور  ياههدـیدپ  تارهاظت و  رظن  زا  هک  دـیباییمن  ار  رفن  ود  زگره  امـش  لیلد  نیمه  هب  و  تفر ؛ دـهاوخ  شیپ  نآ  بساـنت 

، دنـشاب مه  لثم  تاهج  یمامت  زا  رگا  مسج  ود  رگید ، ریبعت  هب  تشاد . دنهاوخ  رگیدکی  اب  توافت  فالتخا و  طاقن  هاوخان  هاوخ  دنـشاب و 
ای نت »  » و ناور »  » ّتیخنـس نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـش . دـنهاوخ  حور  کـی  دنـشاب ، مه  دـننام  زیچ  همه  رد  رگا  حور  ود  دوب و  دـنهاوخ  یکی 

اهنت مسج  ره  دنرادن . یگنهامه  قباطت و  مه  اب  ًالوصا  و  دریگ ، رارق  يرگید  دبلاک  رد  دناوتب  تسین  نکمم  یحور  چیه  مسج ،»  » و حور » »
اب طابترا  تسا . شیوخ  مسج  اب  گنهامه  هتـسیاش و  زین  یحور  ره  سکعب ، هتفای و  شرورپ  نآ  اب  هک  تسا  یحور  گـنهامه  هتـسیاش و 

بـسانتیب هناگیب و  اًلماک  دنتـسرفب  يرگید  دـبلاک  هب  ار  یحور  ًاضرف )  ) رگا هک  تسا  يردـقب  یگنهامه  بساـنت و  نیا   41 ص : حاورا ،
نکمم نآ  نودب  حور  نیا  یتایح  ّتیلاّعف  همادا  اریز  دنک ، تشگزاب  ندـب  نیمه  هب  دـیاب  زیخاتـسر »  » رد لیلد  نیمه  هب  زین  و  دوب . دـهاوخ 

ار قیاقح  نیا  همه  ایوگ  خـسانت ، هدـیقع  نارادـفرط  رتلماک . هلحرم  کی  رد  اـهتنم  تسیز ، دـهاوخ  نآ  اـب  و  هتفاـی ، شرورپ  نآ  اـب  تسین ؛
ای و  دنکفایم ، تماقا  لحر  لزنم  نآ  رد  یهاگ  لزنم و  نیا  رد  یهاگ  هک  تسا  يرفاسم  حور »  » هک دنرادنپیم  نینچ  دناهدرک و  شومارف 

هاگلزنم و و  يزیچ ، غرم ، رفاسم و  تسین ؛ نینچ  هک  یلاح  رد  دـنیزگیم ؛ نکـسم  ینایـشآ  رد  نامز  ره  هک  تسا  یلابکبـس  غرم  نوچمه 
يرگید حور  بلاق  دناوتیم  مسج  نیا  هن  هک  دنراد  یگتخیمآ  یگتـسویپ و  مه  هب  نانچنآ  مسج  حور و  یلو  تسا ؛ يرگید  زیچ  نایـشآ ،

يدیلک مادک  ره  هک  دنتـسه  یفلتخم  ياهلفق  نوچمه  لَثَم  رد  و  دوش ، گنهامه  نیرق و  مسج ، نیا  اب  دناوتیم  يرگید  حور  هن  و  ددرگ ،
. دروخیمن يرگید  درد  هب  هک  دراد  دوخ  هب  صوصخم 

تسین هتخاس  وا  زا  راک  نیا 

کی حور  تسا  نکمم  هنوگچ  ددنویپب ، يدیدج  ندب  هب  یناسنا  حور  تسا  نکمم  هک  میریذپب  مینک و  رظنفرـص  تقیقح  نیا  زا  ًاضرف ،
نامه كدوک ، کی  حور  دننام  ّدلوت ، زا  سپ  و  دریگ ، رارق  یکدوک  نینج  رد  هدومن ، یط  ار  نوگانوگ  لحارم  هک  اًلثم )  ) هلاس ناسنا 50 

ياهیتشآ رهق و  هناکدوک و  ياهیزاب  دزادنیب ؛ هار  دایرف  داد و  دتفیب ؛ جل  رس  دنک ؛ هیرگ  دریگب ؛ هناهب  دشاب ؛ هتـشاد  ار  هناکدوک  تارهاظت 
رد دشابیمن . یندرک  رواب  عوضوم  نیا  و  تسین ، هتخاس  وا  زا  اًلـصا  راک ، نیا  دنک !؟ یناوج  زین  یناوج  نارود  رد  و  دشاب ؛ هتـشاد  هناگّچب 

دـشاب لوبق  لباق  تایح  ناهج  رد  درگبقع  عاجترا و  ًاضرف  هک  تسا  نیا  روظنم  میرادـن ؛ ریـس  ّطخ  نیا  ندوب  یعاجترا  هب  يراک  اـجنیا 
باسح ایوگ  خسانت  هدیقع  نارادفرط  دـشابیمن *** . رّـسیم  كدوک ، کی  ندـب  هب  هلاس  ناسنا 50  حور  ندنادرگزاب  هلیـسو  هب  راک  نیا 
یـسک درک  ناوتیمن  رواب  ّالإ  و  دناهتـسب ، لد  نآ  هب  تشذگ  شیپ  ثحب  رد  هک  یئاههزیگنا  يور  اهنت  دناهدیـسرن و  ار  دوخ  هدیقع  مزاول 

. دهدن هار  دوخ  هب  مه  دیدرت  لقاال  دتسیاب و  هدیقع  نیا  يور  زاب  دسرب ، ار  اهباسح  نیا  همه 

تسین نکمم  حاورا  يارب  قلطم  یشومارف  موس : لیلد 

تارطاـخ قلطم » یـشومارف   » عوضوم دزاـسیم ، مّلـسم  ار  رگید » ندـب  هب  حور  تشگزاـب   » هدـیقع ندوـب  لـطاب  هک  یلئـالد  زا  رگید  یکی 
مامت تسا  نکمم  هنوگچ  دندرگزاب ، ياهزات  ياهندب  هب  هتفاینلماکت ، حاورا  ای  حاورا ، همه  دشاب  انب  رگا  هک : نیا  حیـضوت  تسا . هتـشذگ 
دشاب هتشاد  رطاخ  هب  هک  میاهدیدن  میسانشیم ، هک  ار  یناسک  زا  کیچیه  هن  و  نامدوخ ، هن  امش ، ام و  دننک ! شومارف  ار  هتـشذگ  تارطاخ 

دای هب  ار  يرگید  یگدنز  زا  ياهرطاخ  نیرتکچوک  مینکیم  رکف  هچره  ام  دـشاب . هدـید  ار  نآ  ثداوح  هدـمآ و  ناهج  نیا  هب  يرگید  راب 
، دزومایب ار  یمولع  دنک ، یگدنز  ناهج  نیا  رد  رتشیب  ای  لاس  ای 50  یسک 30  تسا  نکمم  هنوگچ   44 ص : حاورا ، اب  طابترا  میروآیمن .
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دوخ رمع  رد  نمـشد  ای  تسود  نارازه  اب  دشاب ، هتـشاد  زیگنامغ  ای  شخبتّرـسم  هرطاخ  رازه  اههد  دـنک ، ادـیپ  تراهم  يرایـسب  نونف  رد 
دـیجم و نآرق  زا  هک  یکرادـم  قبط  اذـل - تسا و  نکممریغ  حور  يارب  يراکـشومارف  نینچ  دـنک ! شومارف  ار  همه  یلو  دـیامن ، دروخرب 
لامعا و دنراد ؛ رطاخ  هب  ار  زیچ  همه  ًابیرقت  دـندرگیم ، زاب  دوخ  لماک  ياهندـب  هب  حاورا  هک  زیخاتـسر  رد  تسا - تسد  رد  یلقع  لئالد 
، ناهج نیا  هب  تشگزاب  تسا  نکمم  روطچ  دنسانشیم . دننیبب ، رگا  ار  دوخ  نانمشد  ناتسود و  یّتح  دنتـشاد ، ناهج  نیا  رد  هک  يرادرک 
هب ار  هتشذگ  زا  ياهرطاخ  هجوچیه  هب  دیدج ، یگدنز  رد  ناسنا  دنشاب و  هتشاد  مه  اب  توافت  هلصاف و  ردق  نیا  زیخاتـسر ، رد  تشگزاب  و 

یگدنز دندقتعم  هدـیقع ، نیا  نارادـفرط  اریز  تسا ؛ هدـیافیب  هدوهیب و  دـشاب ، نکمم  يزیچ  نینچ  هک  نیا  ضرف  هب  یهگناو ، درواین ! دای 
یهیدب  45 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  تسا . نیتسخن  یگدـنز  ياـهیراکفالخ  ربارب  رد  رفیک »  » يارب ًاـنایحا  و  لـماکت »  » و هّبنت »  » يارب دـیدج 

هب ار  دوخ  ياهیراکفالخ  تایانج و  هن  وا  درادـن . یموهفم  هدومن ، شومارف  یّلکب  ار  هتـشذگ  هک  یـسک  هرابرد  تاعوضوم ، نیا  هک  تسا 
نیا رد  شیوخ  دـصقم  هب  لوصو  يزوریپ و  زا  ًانایحا  هک  دروآیم  داـی  هب  ار  اـهتّیمورحم  هن  و  دوش ، رادـیب  دریگب و  تربع  هک  دراد  رطاـخ 
يارب خسانت  هدیقع  نارادفرط  زا  یـضعب  تسا . نیـشیپ  تارطاخ  يروآدای  هب  طورـشم  میهافم ، نیا  همه  اریز  دربب ؛ تّذل  دیدج ، یگدـنز 

تارطاخ هک  دـناهدش  هدـید  يدارفا  ناهج ، راـنک  هشوگ و  رد  دـنیوگیم  دـناهداتفا ؛ یبیجع  ياـپ  تسد و  هب  قلطم ، یـشومارف  نیا  هیجوت 
نآ يور  یملع  ياهثحب  رد  ناوتب  هک  ربتعم » كردم   » هنوگچیه ًالّوا ، تفگ : دیاب  دارفا  نیا  هب  دنراد ! دای  هب  شیب  مک و  ار  نیـشیپ  یگدنز 

تامّهوت لیبق  زا  هک  تسین  دیعب  چیه  دنک ، ییاعّدا  نینچ  هک  دوش  ادیپ  يدرف  هک  نیا  ضرف  هب  و  درادن ، دوجو  اعّدا  نیا  يارب  دومن ، هیکت 
روشحم اهنآ  اب  میـسانشیم و  ار  ملاس  درف  نارازه  ام  زا  کی  ره  هنرگو  دـنراتفرگ ، نآ  هب  یناور  نارامیب  زا  ياهراـپ  هک  دـشاب  یتـالایخ  و 

دنوش ادیپ  يدارفا  نینچ  هک  نیا  ضرف  هب  ًایناث ،  46 ص : حاورا ، اب  طابترا  دشاب . هتـشاد  ییاعّدا  نینچ  مادکچیه  میاهدیدن  زگره  میتسه و 
دارفا اـهنت  ارچ  تـسیچ ؟ ضیعبت  نـیا  لـیلد  هـک  دــیآیم  شیپ  لاؤـس  نـیا  هزاـت  دنــشاب ، رادروـخرب  لـماک  تمالــس  زا  یناور  رظن  زا  و 

همه اهنیا  تسا . لـیلدیب  اًـلماک  ضیعبت  نیا  دـننک ؟ راـکنا  همه  نارگید  دنـشاب و  نیـشیپ  یگدـنز  نتـشادرطاخهب  یعّدـم  يدودعمرایـسب 
. دشابیم ساسایب  یهاو و  روبزم  ياعّدا  لصا  هک  دهدیم  یهاوگ  یبوخب 

! نادرگرس فیلکتالب و  حاورا  مراهچ : لیلد 

هک يدارفا  همه  هراـبرد  هماـنرب  نیا  رگا  هک : تسا  نیا  دوشیم ، دـیدج  یگدـنز  هب  تشگزاـب  خـسانت و  هدـیقع  هّجوـتم  هک  يرگید  داریا 
نیا ات  دشاب ؛ يرگید  هفطن  داقعنا  نراقم  تسرد  درف ، کی  نتفر  نیب  زا  هشیمه  دیاب  دریگ ، تروص  دنتـسه  ياهزات  ياهلماکت  هب  دـنمزاین 

خر نآ  لاثما  هلزلز و  دننام  یثداوح  رگا  لاح  دنک . ادیپ  لاقتنا  تسا  هفطن  لاح  رد  هک  مود  ندب  هب  لّوا ، ندب  زا  ندش  ادـج  زا  سپ  حور 
اب یناهج  ياهگنج  دننام  ییاهگنج  رتالاب  نآ  زا  و  دشکیم ، ورف  دوخ  ماک  رد  ار  يدایز  هّدـع  یهاتوک  نامز  رد  هک  ییاهلیـس  ای  و  دـهد ،

امیشوریه یکازاکان و  ياهرهش  رد  هچنآ  دننام  یمتا  ياهگنج  تروصب  رگا  ًاصوصخم   ) يروف تافلت  همه   48 ص : حاورا ، اب  طابترا  نآ 
ًامّلـسم مینادیم  هک  نیا  اـب  دـش ! دـهاوخ  هچ  حاورا  همه  نیا  فـیلکت  دنراپـسب ، ناـج  يداـیز  هّدـع  ناـهگان  و  دـشاب ) تشذـگ  نـپاژ  رد 
اهتّدـم نارفاسم  دـننام  دـیاب  و  دـننامیم ، فیلکتالب  حاورا  نیا  سپ  دـیدرگ ، دـهاوخن  دـقعنم  يداع  طیارـش  رد  اهنآ  دادـعت  هب  یئاههفطن 

مّود مسج  ندروآ  تسد  هب  يارب  هداد و  تسد  زا  ار  دوـخ  لّوا  مسج  حاورا ، هک  تّدـم  نـیا  رد  دـنریگب و  تبوـن  اـی  و  دـنوش ، نادرگرس 
، دوشیم هتـسب  اهنآ  هفطن  هک  ینادـنزرف  دادـعت  هک  دـنکاعّدا  دـناوتیم  سکچـیه  ایآ  تشاد !؟ دـنهاوخ  یتشونرـس  هچ  دـناهدنام ، لّـطعم 
«1 ! » تسا هدـیدرگ  تابثا  هلزلز ، لیـس و  زا  یـشان  تافلت  اهگنج و  رامآ  یهاوگ  هب  نآ  فالخ  هکیلاح  رد  تسالداعتم  ًامئاد  تایّفوتماب 

يورب نالطب  ملق  رگید ، ینامسآ  نایدا  مالـسا و  هک  تسا  یفارخ  هدیقع  نیا  یناوتان  فعـض و  هناشن  همه  اهنیا   49 ص : حاورا ، اب  طابترا 
. دناهدیشک نآ 
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نآرق رظن  زا  دیدج  یگدنز  هب  تشگزاب 

نادنمشناد و  ددرگیمنزاب ، ناهج  نیا  رد  يرگید  ندب  هب  یگدنز ، نیا  نایاپ  زا  سپ  حور  هک  دنقفّتم  هدیقع  نیا  رد  یمالـسا  قَِرف  مومع 
رد یکچوک  هتسد  اهنت  دناهتخاس . موکحم  تسا ، دنه  یناتساب  نایدا  تافارخ  زا  یکی  هک  ار  خسانت  هدیقع  مامت ، تحارص  اب  یّنس  هعیش و 

« لحن للم و   » ياهباتک رد  اهنت  ار  هتـسد  نیا  مان  زورما  ام  و  دـندومنیم ، يرادـفرط  هدـیقع  نیا  زا  هک  دـندوب  هّیخـسانت »  » ماـن هب  ناـیم  نیا 
هدش راتفرگ  ییاههتـسد  نامه  تشونرـس  هب  تسا  نکمم  و  میرادن ، یعالّطا  زورما  ناناملـسم  فوفـص  نایم  رد  اهنآ  دوجو  زا  میباییم و 

زا یبهذـم ، ياهوگتفگ  هلداجم و  ثحب و  رازاب  ندـش  مرگ  رگید و  یبهذـم  ياهباتک  نانوی و  یفـسلف  بتک  همجرت  ماـگنه  هب  هک  دنـشاب 
هدنـسیون دنام . یقاب  لحن » للم و   » بتک رد  اهنآ  زا  یمان  اهنت  دندمآ و  دوجو  هب  عالّطامک  هیامیب و   52 ص : حاورا ، اب  طابترا  دارفا  نایم 

کی ناـهج ) نیا  رد  رگید  ندـب  هب   ) حاورا تشگزاـب  هدـیقع  دـسیونیم : نینچ  هحفـص 181 ) مهد ، دـلج  رد   ) متـسیب نرق  فراعملاةرئاد 
سکچیه مالسا  رد  و  تسه ...  اهنآ  نایم  رد  هدیقع  نیا  زین  نونکامه  دمآ ، دوجو  هب  دنه  رد  راب  نیتسخن  هک  تسا  هنهک  یمیدق و  داقتعا 

زا برع  هک  یتالوقنم  اهودنه و  زا  هکلب  دـناهتفرگن ، نآرق  زا  ار  هدـیقع  نیا  زین  اهنآ  هّیخـسانت .»  » هقرف زج  تسا  هدـشن  هدـیقع  نیا  هب  لئاق 
نایم رد  رتشیب  هدـیقع  نیا  دوشیم  هدافتـسا  فلتخم  عبانم  زا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ًالوصا  دـناهدومن ...  سابتقا  تسا ، هتـشاد  اـهنآ  هفـسلف 

دقتعم دـنکیم ، حیرـشت  نآرق  ام  ینامـسآ  گرزب  باتک  میراد و  نامیا  اـم  هک  ناـنچنآ  داـعم ، زیخاتـسر و  هب  هک  هتـشاد  رادـفرط  یماوقا 
یموزل رگید  دننیبب ، ار  دوخ  لامعا  هجیتن  دـندرگ و  زاب  ناهج  نیا  رد  دـیدج  ياهندـب  هب  رگید  راب  حاورا ، هک  نیا  لوبق  اب  اریز  دـناهدوبن .

، مورحم ریقف و  درم  هدیقع ، نیا  نارادفرط  زا  یـضعب  لوق  هب  هک  یماگنه   53 ص : حاورا ، اب  طابترا  دنامیمن . یقاب  داعم  زیخاتـسر و  يارب 
ای و  دــنک ، تشگزاــب  ناــهج  نـیا  هـب  مورحم  ریقف و  رگراــک  تروـص  هـب  راکمتــس ، دــنمتورث  اــی  و  لوــپ ، ُرپ  ِدــنمتورث  تروــص  هـب 

نیـسح بیان   » اًلثم و  دندرگ ، التبم  قارف  نارجه و  هب  قشع ! رد  ناگدننکتنایخ  دنـسرب و  قوشعم  لاصو  هب  قشع ! رد  ناگدروختسکش 
رد و  دـنامیمن ، یقاب  زیخاتـسر  يارب  یموزل  رگید  لاح  نیا  اب  ددرگزاب ، ینانچ  نینچ و  تروص  هب  دوخ ، لاـمعا  تاـفاکم  يارب  یـشاک »!

اهنت هن  رگید  باتک ، باسح و  همکحم و  نتخاس  مهارف  رگید و  زیخاتسر  و  هتفرگ ، تروص  ایند  یگدنز  نیمه  رد  اهنآ  زیخاتـسر  تقیقح 
رد اذل  و  دوشیم . بوسحم  متس  ملظ و  عون  کی  تسا ، هدیـسر  دوخ  لمع  تافاکم  هب  سک  ره  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  هکلب  درادن ، ترورض 

زیخاتسر و راکنا  هلمج  زا  نآ - مزاول  هب  هّجوت  هدیقع ، نیا  یعطق  لاطبا  نمض  تسا  هدیـسر  ام  هب  مالـسا  گرزب  نایاوشیپ  زا  هک  یثیداحا 
نب ّیلع  ماما  ام  ياوشیپ  نیمتشه  زا  اضّرلا » رابخا  نویع   » باتک رد  مالسا ، ناهج  گرزب  ثّدحم  قودص »  » موحرم تسا . هدش  هداد  داعم -

: دومرف درک ، خسانت  هلئـسم  زا  نومأم   54 ص : حاورا ، اب  طابترا  هک  یلاؤس  خساپ  رد  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضّرلا  یـسوم 
تشهب و و  درادن ، ادخ  هب  نامیا  دشاب ، هتـشاد  خسانت  هب  هدیقع  هک  یـسک  ِراَّنلا ؛ َو  ِۀَّنَْجلِاب  ُبِذْکَی  ِمیظَْعلا ؛ ِهَّللِاب  ٌِرفاک  َوُهَف  ِخُـسانَّتلِاب  َلاق  ْنَم 

مدع اب  شودمه  خسانت ، هب  هدیقع  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  هّجوت  دروم  دـیاب  رتشیب  ثیدـح  نیا  رد  هک  ياهتکن  دـنکیم . راکنا  ار  خزود 
« نایدا خـیرات و   » بتک رد  هک  نیا  نآ  ددرگیم و  نشور  عوضوم  کی  هب  هّجوت  اب  ود  نیا  طابترا  و  تسا ، هدـش  رکذ  دـنوادخ  هب  داـقتعا 

کلـسم نیا  هب  لـیامت  زاربا  تهج  نـیا  هـب  اـهنآ  دـندوب ، نییّداـم  زا  یعمج  خـسانت  تخـسرس  نارادـفرط  زا  هتـسد  کـی  هـک  میناوـخیم 
رمع لوط  رد  حاورا  نیا  ًاعبط  دـننادب ، هدـننیرفآ  نودـب  یلزا و  ار  حاورا  دـندوب  راچان  ادـخ ، دوجو  هب  داـقتعا  مدـع  رثا  رب  هک  دـندومنیم 
رمع هب  ددرگ و  يرگید  ندب  دراو  حور  ندب ، کی  نتفر  نایم  زا  اب  و  دننیزگ ، لزنم  یندب  رد  یحابـص  دنچره  تسیابیم  دوخ  نادـیواج 

، حاورا اب  طابترا  دوشیم *** . ادیپ  يرگیّدام  هدیقع  و  هدیقع ، نیا  نایم  یکیدزن  هطبار  بیترت  نیا  هب  و  دـینک )! ّتقد  . ) دـهد همادا  دوخ 
دودرم ار  خـسانت  هدـیقع  هک  دراد  دوـجو  يدّدـعتم  تاـیآ  تـسا ، مالـسا  گـنهرف  فراـعم و  یلـصا  عـبنم  هـک  دـیجم  نآرق  رد   55 ص :

اُهِلئاق َوُه  ٌۀَِـملَک  اهَّنا  اَّلَک  ُتْکََرت  امیف  ًاِحلاص  ُلَمْعا  یّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبَر  َلاق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحا  َءآـج  اذا  یَّتَح  - 1 ریز : تایآ  دننام  درامشیم ؛
؛ دینادرگزاب ارم  راگدرورپ ا ! دـیوگیم : دـسرارف ، نانآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دـنهدیم ) همادا  دوخ  طلغ  هار  هب  نانچمه  اهنآ  ( ؛» 1»
هب وا  هک  تسا  ینخس  نیا  تسین ! نینچ  دنیوگیم ) وا  هب  یلو  ، ) مهد ماجنا  یحلاص  لمع  مدومن ) یهاتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ  رد  دیاش 
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یفن هتشذگ ، ناربج  يارب  ار  یگدنز  نیا  هب  تشگزاب  ًاحیرص  هیآ  نیا  تسا .) هتـشذگ  نوچمه  شراک  ددرگ ، زاب  رگا  و   ) دیوگیم نابز 
دیروآیمن نامیا  ادخ  هب  هنوگچ  2 ؛»  » َنوُعَجُْرت ِْهَیلِإ  َُّمث  مُکییُْحی  َُّمث  ْمُُکتیُمی  َُّمث  ْمُکایْحَأَف  ًاتاْوما  ُْمْتنُک  َو  ِهَّللاـِب  َنوُرُفْکَت  َْفیَک  - 2 دیامنیم .

دناریمیم و ار  امش  سپس  درک ؛ هدنز  ار  امش  دنوادخ  دیدوب و  ناجیب  هدرم و  دیدوب ) كاخ  هک  هاگ  نآ  شنیرفآ  زا  لبق   ) امش هک  نیا  اب 
رتشیب راب  کی  گرم  زا  سپ  دیوگیم : ًاحیرص  هیآ  نیا   56 ص : حاورا ، اب  طابترا  دیدرگیم ! زاب  وا  يوس  هب  سپـس  و  دنکیم ، هدنز  دعب 

یهیدب تسا . ارس  نآ  نادیواج  یگدنز  ّتیدبا و  هب  نتسویپ  ادخ و  يوس  هب  تشگزاب  زیخاتسر و  رد  ندش  هدنز  نآ  دش و  دیهاوخن  هدنز 
هچنآ رب  هوالع  مهيرگیدتایحو - گرم  تسا ، ناهجنیا  رد  دـیدجیگدنز  رگید و  ندـب  هب  حور  تشگزاـب  هب  دـقتعم  هک  یـسک  تسا 
نامه دنوادخ  2 ؛»  » ْمُکییُْحی َُّمث  ْمُُکتیُمی  َُّمث  ْمُکَقَزَر  َُّمث  ْمُکَقَلَخ  يذَّلا  ُهَّللا  - 3 « 1 . » تسا قوف  هیآفلاخم  نیا  دشاب و  لئاق  دیاب  دش - هتفگ 

گرم و هبترم  کی  اهنت  زین  هیآ  نیا  رد  دنکیم . هدنز  سپس  دناریمیم ، دعب  داد ؛ يزور  سپس  دیرفآ ، ار  امـش  تسخن )  ) هک تسا  یـسک 
َُّمث ْمُُکتیُمی  َُّمث  ْمُکایْحا  يذَّلا  َوُه  َو  - 4 دشاب . نیـسپزاب  تایح  ناهج و  نیا  گرم  هک  هدـش ، رکذ  ناسنا ، نیتسخن  شنیرفآ  زا  سپ  تایح ،
مه زاب  دناریمیم و  سپـس  دیرفآ ) و   ) درک هدنز  ار  امـش  هک  تسا  یـسک  وا  57 و  ص : حاورا ، اب  طاـبترا  3 ؛»  » ٌروُفََکل َناْسنْإلا  َّنا  ْمُکییُْحی 
هدش هدرمش  یکی  هب  رصحنم  گرم ، زا  سپ  یگدنز  زین  هیآ  نیا  رد  تسا . ساپسان  رایـسب  ناسنا  نیا  یلو  دنکیم . هدنز  زیخاتـسر ) زور  )

؛» 1  » ٍلیبَس ْنِم  ٍجوُرُخ  یلا  ْلَـهَف  اِنبُونُذـِب  اـْنفَرَتْعاَف  ِْنیَتَْنثا  اـنَْتیَیْحا  َو  ِْنیَتَْنثا  اـنَّتَما  اـنَّبَر  اُولاـق  - 5 تسا . زیخاتـسر  رد  ندـش  هدـنز  نآ  تـسا و 
یهار ایآ  میفرتعم ؛ دوخ  ناهانگ  هب  نونکا  يدرک ؛ هدـنز  رابود  يدـناریم و  رابود  ار  ام  اراـگدرورپ ! دـنیوگیم : ناـهج ) نآ  رد  نارفاـک  )
نینچ دـنهاوخب  دـنهد و  رارق  زیواتـسد  ار  يدـناریم » رابود  ار  ام   » هلمج یـضعب  تسا  نکمم  دراد ؟ دوجو  خزود ) زا   ) ندـش جراـخ  يارب 

رد دریمیم و  سپـس  ددرگیم و  زاب  ناهج  نیا  یگدـنز  هب  رگید  راب  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  ندـناریم » رابود  : » دـننک لالدتـسا 
ص: حاورا ، اب  طابترا  روظنم  هک  تسا  نشور  اًلماک  هتـشذگ ، تایآ  هب  هّجوت  اب  اّما  تسین . رتشیب  ندناریم  راب  کی  ددرگن ، زاب  هک  یتروص 

سابل سپـس  هدوب و  كاخ )  ) ناجیب يدوجوم  تروص  هب  ناسنا  هک  تسا  ناـهج  نیا  یگدـنز  زا  لـبق  تلاـح  ناـمه  لّوا » گرم   » زا  58
تسا نیا  بیلغت  زا  روظنم  . ) تسا بیلغت »  » باب زا  یملع  حالطـصا  هب  هدش ، ندناریم »  » هب ریبعت  رگا  و  هدش ، هدیناشوپ  شمادنا  هب  یگدنز 

ياج هب  اًلثم  دـننک ؛ رکذ  ترابع  کی  اب  ار  ود  ره  هدرک و  باختنا  ودنآ  زا  یکی  زا  ار  یلـصا  ریبعت  مه ، اب  زیچ  ود  زا  ندرب  مان  ماگنه  هک 
«. نیوبا : » دوشیم هتفگ  ردام ،)  ) ما و  ردپ )  ) با دوش  هتفگ  هکنیا  ياج  هب  و  نیرمق » : » دوشیم هتفگ  رمق »  » و سمـش » : » دوش هتفگ  هک  نیا 
!( دینک ّتقد  . ) تسا هدـش  رکذ  ندـناریم  هبترم  ود  ندـناریم ، هبترم  کی  ندوب و  هدرم  هبترم  کی  دوش : هتفگ  هک  نیا  ياج  هب  زین  اجنیا  رد 

یلاح رد  هدش  رکذ  هبترم  ود  ًاحیرـص  هیآ  نیا  رد  ندش  هدنز  ءایحا و  دادعت  اریز  تسا ؛ هیآ  رگید  هلمج  ینعم  نیا  يایوگ  هدـنز و  دـهاش 
هیآ نیاربانب  تشاد . میهاوخ  ندش » هدنز   » راب هس  ًاعومجم  ترخآ ، تایح  همیمـض  هب  میـشاب ، هتـشاد  ایند  نیا  رد  يدـیدج  تایح  رگا  هک 

یتاریبعت زین  هغالبلاجهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانخـس  رد   59 ص : حاورا ، اب  طابترا  دـنکیم . لاطبا  ار  خـسانت  هک  تسا  یتایآ  زا  زین  قوف 
َو ال ًالاِقْتنا  َنوُعیطَتْسَی  ٍحیبَق  ْنَع  ال  دیامرفیم : نینچ  ناگدرم  هرابرد  اًلثم ، دنکیم ؛ درط  ار  یفارخ  هدیقع  نیا  تحارص  اب  هک  دوشیم  هدید 

دوخ تانـسح  رب  يزیچ  دنراد  یئاناوت  هن  دنیامن و  ناربج  رگید  ار  دوخ  دـب  ياهراک  دـنناوتیم  هن  اهنآ  1 ؛»  » ًادایِدْزا َنوُعیطَتْـسَی  ٍنَسَح  یف 
هتـشذگ لامعا  ات  ددرگیم  زاب  ناهج  نیا  هب  گرم  زا  سپ  ناسنا  دنیوگیم  دنتـسه ، خسانت  هب  دقتعم  هک  یناسک  تسا  یهیدـب  دـنیازفیب .

تسه زین  يرگید  كرادم  اجنیا  رد  دنک . ناربج  ار  هتشذگ  دناسرب و  ماجنا  هب  ار  دوخ  صقان  لماکت  اهنآ  هتفگ  هب  دیامن و  ناربج  ار  دوخ 
61 ص : حاورا ، اب  طابترا  دوشیم . رظنفرص  نآ  رکذ  زا  مالک  هلاطا  زا  يرود  يارب  هک 

حاورا اب  طابترا  مود  شخب 

! درگزیم ِیمرگرس 
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ياـهّتیعمج هک  یئاـهوگتفگ  نیا  اـیآ  تشاد ؟ تفاـیرد  اـهنآ  زا  یتاـمولعم  تخاـس و  رارقرب  هـطبار  ناگتـشذگ  حاورا  اـب  ناوـتیم  اـیآ 
نایم رد  هک  نیا  ای  و  يزارد ! نیا  هب  نخس  هدوهیب  و  تسا ؟ هدوهیب  همه  دنتسه  یعّدم  حاورا  اب  هطبار  هرابرد  اهتسیت » يرپسا   » و نّویحور » »

هب اج  همه  رد  « 1  » ًاریخا هک  درگ  زیم  قیرط  زا  حاورا - اب  طابترا  رتحیحـص  ای  حاورا - راضحا  ایآ  دراد ؟ دوجو  یئاهّتیعقاو  اـهنآ  ناـنخس 
خیم نودب  ناخرچ   64 ص : حاورا ، اب  طابترا  درگ  زیم  کی  دنناوتیم  سک  همه  تسا و  حیحـص  هدـش ، دـُم »  » تاّلجم زا  یـضعب  هیـصوت 

وا زا  ار  مزال  بلاطم  و  دنزاس ، رارقرب  هطبار  رظن  دروم  حور  اب  دـننک و  یتّین  دـنراذگب و  نآ  يور  تسد  دننیـشنب و  نآ  رود  هدومن و  هّیهت 
نیمه هب  بلطم  نیا  یتسار  دنراد ؟ تفایرد  زیم  يرایتخاریغ  هتسهآ و  شدرگ  هلیسو  هب  یفنم - تبثم و  زا  معا  ار - وا  ياهخساپ  دنسرپب و 
اهنیا دـشابیم !؟ حاورا  ملاع  هدـنریگ » هدنتـسرف و  هاگتـسد   » و بیغ » ملاـع  دـیلک   » خـیم نودـب  درگ  زیم  کـی  تسا و  یناـسآ  یگداـس و 

شَروش ًاریخا  هک  درگزیم  ناتـساد  رخآ و  لاؤس  نیمه  زا  ار  بلطم  دیهدب  هزاجا  دننادب . ار  نآ  خـساپ  دـنراد  لیم  همه  هک  تسا  یتالاؤس 
زا یکی  هک  ّیلدتـسم  بلاج و  همان  اب  ار  نخـس  دیهدب  هزاجا  زین  و  میزادرپب . رتیلوصا  ياهثحب  هب  سپـس  مینک و  عورـش  تسا ، هدمآرد 
هب درگ  زیم  هلیـسو  هب  حاورا  اب  طابترا  اـهزور  نیا  هماـن : نتم  کـنیا  میئاـمن ، زاـغآ  تسا ، هدرک  راـک  داـیز  هراـبنیا  رد  ًاریخا  هک  یناـسک 

، حاورا اب  طابترا  هلصافالب  دوش ، زیم  تکرح  رظان  دنیشنب و  طابترا  هسلج  کی  رد  ياهقیقد  دنچ  سک  ره  هدمآرد و  یمدیپا  کی  تروص 
بجوم هچنآ  اّما  دوش . حاورا  اب  طابترا  لوغـشم  و  دنک ، هّیهت  كّرحتم ، رّودم  هحفـص  اب  خیم  نودـب  زیم  کی  هک  دـتفایم  رکف  هب   65 ص :

ياعدتـسا دـمح و  هروس  ندـناوخ  زا  سپ  نارهت  تاّلجم  زا  یکی  هدنـسیون  هیـصوت  هب  انب  هک  يدارفا  هک  نیا  تسا  فّسأت  ثعاب  بّجعت و 
تسود هک  هچنآ  هک  نیا  رتبلاج  دنسرپیم و  دنسرپب  دنتـسه  دنمقالع  ناشدوخ  هک  هچنآ  یگمه  دنوشیم ، ّقفوم  رظندروم  حور  اب  طابترا 

هک دنسرپب  طبترم  حور  زا  دننیشنب و  زیم  رود  یمالـسا  قرف  زا  یکی  ناوریپ  زا  رفن  دنچ  اًلثم  هک  مدیدن  زونه  نم  دنوشیم ! دنونـشب ، دنراد 
مّلسم هچنآ  دنونشیم !! ار  نآ  فالخ  زین  اهنآ  نافلاخم  ًاقاّفتا  و  دنونـشب ، يرگید  زیچ  ناشرظن  دروم  هقرف  زا  ریغ  هب  تسا و  مادک  قح  هار 
نامه رگا  و  تسا ؟ حور  نامه  زین  هدننادرگ  لماع  ایآ  هک  نیا  اما  درادن ، یّکـش  دوخ  هب  دوخ  روطب  زیم  هحفـص  شدرگ  رد  یـسک  تسا ،

کلسم هک  يرگید  نآ  هب  دنکیم و  یفّرعم  يرشعینثا  هعیـش  ار  قح  هار  متـسه  هعیـش  هک  نم  ربارب  رد  هک  تسیچ  ّتلع  سپ  تسا ، حور 
کی زا  هن ؟ ای  دـش  دـهاوخ  بوخ  اًلثم  ضیرم  نالف  هک  نیا  لاؤس  ربارب  رد  اًلثم  ماهدومن  شیامزآ  اهراب  ار !؟ کلـسم  ناـمه  دراد  يرگید 

نیا هک  دید  دیاب  لاح  هتشاد ! ضقانت   66 ص : حاورا ، اب  طابترا  یلبق  باوج  اب  هک  هداد  یباوج  راب  ره  ماهدیسرپ ؛ یلاوتم  بش  ود  رد  حور 
رارقرب طابترا  گرزب ، ینهآ  ياهزیم  اب  هک  یتاـسلج  رد  ماهدوب  رظاـن  اـهراب  نم  دوشیم ؟ ماـجنا  یلماـع  ورین و  هچ  هلیـسو  هب  زیم  تکرح 

هچنآ دینک )! ّتقد  ( ؟ دیآیمرد تکرح  هب  ینهآ  زیم  ارچ  سپ  دراد ، رثا  ردق  نیا  خیم  کی  دوجو  و  دشاب ، خیم  نودب  دیاب  زیم  رگا  هدـش ،
هک لحم  یئانثتـسا  ّتیعقوم  تاملک و  ریثأت  تحت  هاگآدوخان  روطب  دننیـشنیم ، زیم  رود  هک  يدارفا  هک : تسا  نیا  ماهدروآ ، تسد  هب  نم 

نارگید زا  رتمک  شباصعا  لرتنک  تردـق  هک  راّضح  زا  یکی  دـنریگیم . رارق  دـناهدرک ، هداـمآ  حاورا  اـب  طاـبترا  يارب  ار  دوخ  دارفا  همه 
هک دنتـسه  یناسک  همه  يوق  ياهمویدم  دینک ! ّتقد  امـش  دنتـسه . يوق  ياهمُویدـِم  نامه  دارفا  نیا  دروآیمرد . تکرح  هب  ار  زیم  تسا ،

طابترا هسلج  ناگدننکهرادا  زا  روباشین  ناتسرهش  رد  دوخ  نم  دنشابیم . ینابصع  بلغا  تسا و  فیعـض  رایـسب  ناشباصعا  لرتنک  تردق 
دای نم  دوخ  زا  نم و  لزنم  رد  لّوا  هلهو  رد  دنراد ، طابترا  هسلج  روباشین  رد  نونکامه  هک  یناسک  قاّفتا  هب  بیرق  ّتیرثکا  دیاش  متسه و 
نیا تاعومسم ،  67 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  اـی  سوه  يوه و  يور  زا  نم  میوگب  مهاوخیم  هکلب  تسین  یئاتـسدوخ  مروـظنم  دـناهتفرگ ؛
دوب یئوناب  رامیب ، میدومن ...  يرامیب  هرابرد  یلاؤس  درک ، یفّرعم  انیس ! یلعوبا  ار  دوخ  طبترم ، حور  هک  یطابترا  رد  ماهتـشونن . ار  تاملک 

هک نیا  همه  زا  رتبلاج  دـشن ! نینچ  اًلـصا  هک  یتروص  رد  دـش  دـهاوخ  غراـف  جرب  ناـمه   29 دـنتفگ : داتـسا  و  دوب ، کیدزن  شناـمیاز  هک 
دنکیم نارود  هب  عورش  زیم  باوج  لاؤس و  نودب  زیم ) يور  تسد  نتشاذگ  و   ) زیم رود  نتـسشن  ضحم  هب  هک  تسه  روباشین  رد  یمناخ 

. دونـشیم باوج  تبثم  مه  زاب  دنکیم  لاؤس  مه  یفنم  تروص  هب  ار  لاؤس  کی  یّتح  دونـشیم ؛ باوج  تبثم  دـنکیم ، هک  یلاؤس  ره  و 
ناشن يدوخ  هک  نیا  رطاخ  هب  سلجم  بحاص  و  دروخن ! یناکت  دندرک ، زیم  زا  اّنمت  شهاوخ و  هچره  هک  مدرک  هدـهاشم  یـسلجم  رد  زاب 
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ای يدـمع   ) فّرـصت لـخد و  درذـگیم 80 % سلاـجم  رد  هـچنآ  دوـمن ! نداد  تـکرح  هـب  عورـش  هدرک ، فّرـصت  لـخد و  زیم  رد  دـهدب 
رانک رد  مدرم  یتشم  هک ، نیا  هصالخ  دشاب ! حور  هلیسوب  هک  تسین  مولعم  مه  دصرد  تسیب  نیا  هزات  تسا . تقیقح  و 20 % هاگآدوخان )

و دریگیم ، مایپ  دوخ  هقیلس  قوذ و  لیم و  قباطم  مه  سک  ره  و  دننادرگرـس ، ناریح و  بشهمین  زا  دعب  تعاس 1 و 2  ات  یهاگ  اهبش  زیم 
یسایس یمرگرس  ای  و  دشاب ، نافلاخم  نانمـشد و  يارب  یفطع  هطقن  اهطابترا  نیا  هک  دیـسرت  يزور  نآ  زا  دیاب   68 ص : حاورا ، اب  طابترا 

یمرگرس ای  يزاب  ار  هلئسم  نیا  هک  تسا  نیا  ماهدیـسر  نآ  هب  نم  هک  ياهجیتن  دشاب . هتفخ  اهتنایخ  اهنآ  هدرپ  تشپ  رد  هک  ددرگ  يدیدج 
ِْرما ْنِم  ُحوُّرلا  ُِلق  ِحوُّرلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَی  میوگ : خساپ  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  هتفگ  اب  دوشیم ، هنیمز  نیا  رد  هک  یتالاؤس  ممانب و 

همان و نیا  مرتحم  هدنـسیون  هن  ام و  هن  هک  تسا  مزال  اـجنیا  رد  هتکن  کـی  يروآداـی  اـم  هدـیقع  هب  يراـصنا ***  جارـس  مظاـک  « 1  » ّیبَر
هک یبرجت  یّسح و  یفـسلف و  لئالد  اریز  تسین ) نیا  مه  روظنم  و   ) میئامن راکنا  ار  حور  دوجو  میناوتیمن  میهاوخیمن و  رگید  سکچیه 

قیرط زا  ار  حاورا  اـب  طاـبترا  ناـکما  نینچمه  تفرگ . هدـیدان  ار  همه  ناوـتب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدـش ، هماـقا  حور  دوـجو  تاـبثا  يارب 
دهاوش همه  نیا  اب  دناهدیشک - تمحز   69 ص : حاورا ، اب  طابترا  هدرک و  راک  ًاتقیقح  هار  نیا  رد  هک  ياهدیزرو  دارفا  يارب  یملع  حیحص 

مّلسم عوضوم  نیا  ناکما  زین  مالسا  گرزب  نایاوشیپ  نانخس  زا  دید ، میهاوخ  هک  روطنامه  و  دومن ، راکنا  ناوتیمن  زین  دراد - هک  یناوارف 
درگزیم حـیرفت  یمرگرـس و  يارب  سک  ره  هک  اـجنآ  اـت  یّمهم  نـیا  هـب  ياهلئـسم  نداد  لّزنت  هـک  تساـج  نـیا  رد  نخـس  یلو  ددرگیم .

و دننک ، رضاح  ار  انیس » یلعوب   » حور بش ، کی  دیامن ، عمج  نآ  رود  ار  گرزب  کچوک و  نز و  درم و  یتشم  و  هدرک ، تسرد  یناخرچ 
نامیاز خیرات  زا  دنونـشب و  لگ  دنیوگب و  لگ  دنوش ، ازفاتمحز  ار  نیاتـشنیا »  » موس بش  و  دـندرگ ، يزار » ياّیرکز   » محازم رگید  بش 

نیا يارب  زین  حاورا  نآ  و  دنهد ، رارق  ثحب  لاؤس و  دروم  ار  یفسلف  ياهبتکم  نایدا و  بهاذم و  نالطب  تّحص و  ات  هتفرگ  سکیا »  » مناخ
یعـضو نینچ  دنهد ، خساپ  اهنآ  هب  تسا  اهنآ  هقالع  لیم و  هک  روطنامه  دنجنرن ، اهنآ  زا  دوشن و  رّدکم  ناگدـننک  لاؤس  ریطخ  رطاخ  هک 

رطخ رتمهم  نآ  زا  و  دـنک . ادـیپ  لّزنت  هزادـنا  نیا  ات  ّتیّمها  نآ  هب  ياهلئـسم  هک  دـنکیمن  رواـب  یلقع  چـیه  دزاـسیمن و  یقطنم  چـیه  اـب 
70 ص : حاورا ، اب  طابترا  و  دـنکیم ، دـیدهت  ار  یـسایس  یّتح  یعامتجا و  یقالخا و  یبهذـم و  لئاسم  رذـگهر ، نیا  زا  هک  تسا  یگرزب 

سک ره  دیآرد ، لذـتبم  تروص  نیا  هب  حاورا  اب  طابترا  هلئـسم  هک  یماگنه  اریز  دوب . هدرک  نآ  هب  یهاتوک  هراشا  زین  قوف  همان  هدنـسیون 
يارب ياهدـیقعلادساف  فرحنم و  مدآ  ره  و  دـهد . رارق  ماـّهتا  دروم  ار  هاـنگیب  رفن  اـههد  دوخ  هقورـسم  لاوما  ندرک  ادـیپ  يارب  دـناوتیم 
مدرم لافغا  باصعا و  گنج  هقرفت و  داجیا  يارب  یـسایس » راکبـساک   » ره و  ددرگ ، ّثبـشتم  هلیـسو  نیا  هب  دوخ  کلـسم  بهذم و  تابثا 

نیا رطخ  دنونشب . ار  وا  رظن  دروم  بلاطم  ناگتـشذگ  حاورا  زا  هک  دزاس  رومأم  ار  دوخ  ياههچون  دوش و  دراو  درگزیم  قیرط  زا  حولهداس 
تاّیونم هب  هک  دوشیم  ادـیپ  یجرخمک  یگداس و  نیا  هب  ياهلیـسو  رتمک  اریز  دیـسرت ، نآ  موش  بقاوع  زا  دـیاب  تسادـیپ و  هتفگان  عضو 

نینچ زا  یناسآ  هب  ياهفرح ، نایوجدوس  نابلطتصرف و  ًاّنئمطم  دـهد . هّداـم  ناـهج  قوفاـم  ینامـسآ و  یتوکلم و  گـنر  دارفا ، تسرداـن 
قّقحت يارب  هلیـسو  نیا  زا  لـقاال  اـی  و  دـنزاس ، یلمع  هار  نیا  زا  ار  دوـخ  دـصاقم  دـننکیم  شـشوک  دیـشوپ و  دـنهاوخن  مـشچ  ياهلئـسم 

. دنریگب يدییأت  ای  یکمک  اهنآ  ندیشخب 

حاورا اب  طابترا  هسلج 

و مدوب ، هدـناوخ  تاّلجم  اهباتک و  رد  رگید - يرایـسب  دـننام  ار - درگزیم  قیرط  زا  حاورا  اب  سامت  هب  طوبرم  ياـهثحب  شیب  مک و  مه  نم 
دوخ مشچ  اب  ار  عوضوم  متـسه ، يروابرید  مدآ  نوچ  و  منک . یـسررب  ًاصخـش  ار  هلئـسم  کـیدزن  زا  هک  مدوب  یبساـنم  تصرف  راـظتنا  رد 

يرهش هک  راوزبس )  ) ناسارخ ناتسا  ياهناتسرهش  زا  یکی  رد  يزور  دنچ  ناتسبات ، رد  داد . تسد  یگداسب  تصرف  نیا  هناتخبـشوخ  منیبب .
هلئـسم ياههاگیاپ  زا  یکی  رهـش  نیا  هک  مدوب  هدینـش  ناتـسود  زا  اًلبق  متـشاد . توعد  نامیا ، اـب  ینتـشاد و  تسود  یمدرم  اـب  زیمت ، تسا 

هدش دُم »  » حالطـصاب هدرک و  ادـیپ  یناوارف  قنور   72 ص : حاورا ، اب  طابترا  اـجنآ  رد  عوضوم  نیا  و  تسا ، حاورا » اـب  طاـبترا   » درگزیم و
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. تسا هدومن  لاغـشا  ار  یلاها  زا  ياهّدـع  تقو  زا  یهّجوت  لباق  تمـسق  درگزیم » تاسلج   » و حاورا » اب  طاـبترا   » نارادـفرط ّتیلاّـعف  تسا ؛
تصرف زا  متـشاد  هقالع  مه  نم  تسا . هدش  سح ، ياروام  ملاع  دوجو  هب  نانیمطا  هلیـسو  ياهّدع  يارب  و  یمرگرـس ، هلیـسو  یعمج  يارب 

، منک لابند  ماهدومن  زاغآ  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  یثحب  يرتشیب  تریصب  اب  مناوتب  ات  منیبب  ار  تاسلج  نیا  عضو  کیدزن  زا  و  هدومن ، هدافتـسا 
دیاش يّداـع  دارفا  يارب  تاـسلج  نیا  رد  روضح  هک  منکیم  فارتعا  مراذـگب . يرتشیب  تاـّیعقاو  ناـیرج  رد  ار  اـهثحب  نیا  ناگدـنناوخ  و 

نم دریگیم . دوخ  هب  موزل  هبنج  تاقوا  یهاگ  دنتسه ، نارگید  هب  یئوگخساپ  ای  و  قیقحت ، هب  فّظوم  هک  یناسک  يارب  اّما  دشابن ؛ حیحص 
مزال اًلبق  منک . راذگاو  امـش  دوخ  هب  ار  تواضق  منک و  لقن  امـش  يارب  ًانیع  مدید ، ّتقد  يواکجنک و  اب  دوخ  مشچ  اب  ار  هچنآ  مراد  یعس 

73 ص : حاورا ، اب  طابترا  سپـس  مرواـیب و  اـجنیا  رد  مدروآ ، تسد  هب  ناـنیمطا  دروم  دارفا  اـب  اـهوگتفگ » هعومجم   » زا هک  ار  هچنآ  تسا 
تسد هب  دنتشاد ، طابترا  تاسلج  نیا  اب  هک  یناسک  سانـشرس و  دارفا  اب  رایـسب  ياهوگتفگ  زا  هچنآ  مهد *** . حرـش  ار  دوخ  تادهاشم 

، هدش جیار  اًلماک  رهش  نیا  رد  تسا  لاس  ود  یکی  درگزیم ) هلیسو  هب  هّتبلا   ) حاورا اب  طابترا  هلئسم  1 دینک :)! ّتقد   ) تسا رارق  نیا  زا  دمآ ،
رود هک  تسا  نینچ  حاورا  اب  اهنآ  طاـبترا  یگنوگچ  2 تسا ! هداد  درگزیم  نتخاس  يارب  اـهراّجن »  » رازاـب هب  یقنور  یفیرظ ، هتفگ  هب  یّتح 
رارق نآ  طسو  رد  هک  یبوچ  هلیم  کی  درِگ  رب  تسا و  دازآ  رّودم و  نآ  يور  هحفـص  هتفرن و  راکب  نآ  رد  خـیم  اًلـصا  هک  یبوچ  زیم  کی 

دندقتعم اهنآ   ) دنناوخیم ياهروس  دمح و  دنراذگیم و  رّودم  هحفـص  يور  ار  اهتـسد  فک  رفن  دنچ  ای  کی  دننیـشنیم . ددرگیم ، دراد 
سامت حور  کی  اب  يرگید  همّدقم  هب  زاین  نودب  و  هتخاس ، زکرمتم  ار  دوخ  راکفا  سپـس  و  مزال )! هن  تسا  بوخ  هروس  دـمح و  ندـناوخ 

هّتبلا  ) ددرگیم فرط  کی  هب  دوخ  هب  دوخ  زیم  هحفـص  هک  تسا  نیا  حور  اـب  ساـمت  تمـالع   74 ص : حاورا ، اب  طابترا  دنیامنیم . ادـیپ 
مویدم هک  بیترت  نیا  هب  دنرادیم ؛ تفایرد  ییاهباوج  اهمایپ و  دننکیم و  یتالاؤس  حور  زا  سپس  تسه .) زیم  يور  نانچمه  اهتسد  فک 

زا سپـس  و  دـننکیم ، تشاددای  ار  نآ  دـمآ  تکرح  هب  زیم  یفرح ، ره  رد  درامـشیم و  لّوا  زا  ار  ابفلا  تسا ) طاـبترا  هلیـسو  هک  یـسک  )
دوشیم و عطق  هطبار  طسو ، رد  یهاگ  تسا . حاورا  ياهباوج »  » و اهمایپ »  » نّمـضتم هک  دـیآیم  تسد  هب  یئاه  هلمج  فورح  نیا  عومجم 

درگ هن  هک  دندقتعم  تاسلج ، نیا  یلصا  ناگدننکهرادا  رتشیب  3 دننزیم ! مه  هب  ار  بلاطم  دـنودیم و  نایم  نیا  رد  يرگید  حاورا  یهاگ 
هک دوب  ياهیاپراهچ  ِطّسوتم  ِزیم  دش ، رارقرب  طابترا  بناج  نیا  روضح  اب  هک  ياهسلج  نامه  رد  نتشادن . خیم  هن  و  تسا ، طرـش  زیم  ندوب 

دندوب دـقتعم  تفرگ و  سامت  ناوتیم  زین  ینهآ  ياهزیم  اب  دـنتفگیم  اهنآ  دـشیم . دـنلب  حالطـصا ) هب   ) طاـبترا ماـگنه  نآ  ولج  هیاـپود 
، هتفرگ رظن  رد  عوـضوم  نیا  يارب  یّـصاخ  طیارـش  هک  یگتفه )  75 ص : حاورا ، اب  طابترا  تاـعالّطا   ) نارهت تاـّلجم  زا  یکی  ياههتـشون 
رد یناوارف  یلمع  تاعالّطا  هتخاس ، جیار  يدایز  هّدع  نایم  رد  ار  ثحب  نیا  هک  تالاقم  هلـسلس  نآ  هدنـسیون  دوخ  یّتح  تسا و  ساسایب 
هک ار  يدارفا  زا  یـضعب  تسا . یجراخ  ياههتـشون  زا  همجرت  سابتقا و  دراد و  یکیروئت  هبنج  رتشیب  وا  تاـعالّطا  هکلب  درادـن ، هنیمز  نیا 

حاورا اب  طابترا  هلئسم  دندوب  دقتعم  تاسلج  نیا  ناگدننکهرادا  4 دنتسنادیم . رتدراو  هدنسیون  نآ  زا  ار  دوخ  مدومن ، تبحـص  اهنآ  اب  نم 
ناـسنا دوـخ  دوـجو  رد  هک  تسا  يزوـمرم  يورین  هب  دـنمزاین  و  درادـن ، مزـال  یلبق  تاـمیلعت  نیرمت و  یگداـمآ و  تضاـیر و  هنوگچـیه 
يردقب ياهّدع  سکعب  دنوشیمن ؛ نتفرگ  طابترا  هب  ّقفوم  همه  اذل  و  تسا ، فیعـض  یـضعب  رد  و  دـیدش ، یـضعب  رد  ورین  نیا  دـشابیم ،

زا نایم  نیا  رد  و  دنریگیم ، سامت  یحاورا  اب  مادک  ره  تاسلج  نیا  ناگدننکهرادا  5 دنریگیم . طابترا  تلوهس  لامک  اب  هک  دنتسه  يوق 
اب رمش !»  » یّتح ینیچ و  ناتسرپتب  یحیـسم و  ياهـشیشک  یهاگ  و  دوخ ، ناگتـسب  حاورا  ات  هتفرگ ، يدرجورب  هّللاۀیآ  انیـسیلعوب و  حور 

کحضم یضعب  بلاج و  یضعب  هک  دنرادیم  تفایرد  یئاهمایپ  اهخساپ و  و  دنزاسیم ، رارقرب  سامت   76 ص : حاورا ، اب  طابترا  اهنیا  همه 
ش م ر»  » ار دوخ  یحور  مدـید  هک  میدوب  حاورا  اب  طابترا  لوغـشم  زیم  اب  تقو  کی  هک  تشادیم  راهظا  ناـیاقآ  نیا  زا  یکی  اًـلثم  تسا .
؟ یتسه یلاح  هچ  رد  میدیسرپ : درک . تکرح  لوبق ، تمالع  هب  زیم  مالسلا ؟ هیلع  نیسح  ماما  لتاق  رمش  نامه  میدرک : لاؤس  درک ! یفرعم 

تشذگ نم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  داد : باوج  روطچ ؟ میتفگ : تسا ! بوخ  یلیخ  ملاح  داد : خساپ  یفورح  شور  نامه  اب 
رتهب بتارم  هب  رمـش  زا  اهنآ  ًامّلـسم  میتحاران و  میزوسیم و  دـنیوگیم  دـنزاسیم و  رارقرب  طابترا  حاورا  یـضعب  اـب  هک  یلاـح  رد  ! ) درک
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، تاـسلج نیا  رد  ناگدننکتکرـش  قاـّفتا  هب  بیرق  ّتیرثـکا  دـینک ) ّتقد  )6 میرذـگب .) تسا ... ؟ نـکمم  يزیچ  نـینچ  اـیآ  دـناهدوب ... 
ص: حاورا ، اب  طابترا  یهاگ  یّتح  درادن ، تلاخد  نآ  شدرگ  رد  دارفا  تسد  دـنکیم و  تکرح  يزومرم  لماوع  رثا  رب  زیم  هک  دـندقتعم 
تساهمویدم و دوجو  رد  یّـصاخ  جاوما  زومرم  لماع  نیا  اّما  دزادنایم ، تشحو  هب  ار  راّضح  هک  دوشیم  دیدش  يردـقب  نآ  تکرح   77
هدوب و نآ  صرقاپورپ  نارادـفرط  زا  و  تاسلج ، نیا  داتـسا  زاغآ ، رد  هک  یناسک  زا  یکی  تسا ؛ رظن  فالتخا  اهنآ  ناـیم  رد  دـنحاورا ؟ اـی 

هّدـع یلو  دـشابیم . وا  نورد  رد  يزومرم  لـماوع  و  ناـسنا ، دوخ  دوجو  رد  تسه  هچره  دوب  دـقتعم  دوب ، هتـشگرب  دوخ  هدـیقع  زا  ًاریخا 
مه زاب  )7 تفگ ). مهاوخ  ًادعب  زیم  تکرح  هرابرد  ار  مدوخ  هدیقع  هدنراگن ، . ) دنتخانـشیم زیم  تکرح  لماع  ًارـصحنم  ار  حاورا  يرگید 

هـشیمه دـنریگیم ، حاورا  زا  هک  یئاهمایپ  اهخـساپ و  هک  دـندقتعم  ًامومع  تاـسلج  نیا  ناگدـننکهرادا  ناگدننکتکرـش و  دـینک ) ّتقد 
هک هداتفا  قاّفتا  رایـسب  یلو  دربیم  ورف  یتفگـش  رد  ار  همه  هک  دیآیم  رد  بآ  زا  حیحـص  دـنکیم و  قیبطت  نانچ  یهاگ  تسین ؛ حـیحص 

نایم رد  وگتفگ  رظنفالتخا و  ببـس  رما  نیمه  دزادـنایم . تشحو  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  عقاو  فالخرب  نانچ  تسرداـن و  اًـلماک  اـهباوج 
هکلب دنتـسین  یکاپ  حاورا  دـننکیم - یفّرعم  ار  دوخ  هک  نانچنآ  اهنیا - دـندقتعم : یـضعب   78 ص : حاورا ، اب  طابترا  تسا . هدـیدرگ  اـهنآ 

صقان و اهنآ  تاـعالّطا  اـی  و  دنتـسین ! نتفگتسار  هب  دـّیقم  هشیمه  هک  دنـشابیم  يرتتسپ  یعیبط  يارواـم  تادوجوم  اـی  هریرـش  حاورا 
هشیمه اهمایپ  ارچ  هک  لاؤس  نیا  ربارب  رد  مه  ياهّدع  دننکیم . حیحص  طابترا  مدع  رب  لمح  ار  دراوم  نیا  دیاش  مه  یـضعب  تسا . دودحم 

یّلک و هبنج  ًاـبلاغ  دناهتـشاد  تفاـیرد  حاورا  زا  دـنرادیم  راـهظا  هک  یئاـهمایپ  اهخـساپ و  8 دـنیامنیم . یعالّطایب  راـهظا  تسین  حـیحص 
یـضار امـش  زا  امـش  ردپ  حور  دـش - دـیهاوخ  ّقفوم  دـسریمن - هجیتن  هب  راک  نیا  : » اًلثم تسا ؛ قیبطت  لباق  یبلطم  ره  رب  و  دراد ، یمومع 
راـهظا تاـسلج  نیا  ناگدـننکهرادا  زا  یـضعب  یلو  تسا ، حاورا  ماـیپ  ياـههنومن  اـهنیا  لاـثما  و  دـیهد » ماـجنا  ار  ریخ  راـک  نـالف  تسا -

ناگدننکهرادا 9 تسین . مّلسم  اّما  دناهتشاد ، تفایرد  حاورا  زا  زین  هدوبن  ربخاب  نآ  زا  یسک  هک  یئاه  هناشن  یصوصخ و  ياهمایپ  دنرادیم 
هب دـّیقم  دـقتعم و  ار  یلاباال  ای  دـقتعمریغ  دارفا  زا  يرایـسب  حاورا ،  79 ص : حاورا ، اب  طابترا  اب  طاـبترا  هلئـسم  هک  دـندقتعم  تاـسلج  نیا 

دقتعم مه  یـضعب  اّما  هدومن . حالـصا  ار  اهنآ  تسا و  هتـشاذگ  يزراب  قیمع و  رثا  اهنآ  راتفر  زرط  رد  و  هتخاس ، یبهذـم  یقالخا و  یناـبم 
هب یئاوراـن  ياـهتمهت  زیم ، تکرح  هلیـسو  هب  قیرط و  نیا  زا  ياهّدـع  هدـش  ببـس  هدـمآرد و  يدـب  تروص  هب  نونکا  عوضوم  نیا  دـندوب 

يزروهنیک و رذـگهر  نیا  زا  دـنوش و  دوخ  نافلاخم  ناگتـشذگ  حاورا  یتحاران  هراـبرد  ییاـهمایپ  یعّدـم  یّتح  و  دـننزب ، دوخ  ناـفلاخم 
. متفرگ ناتسرهش  نآ  رد  حاورا  طابترا  تاسلج  سانشرس  دارفا  اب  وگتفگ  زا  هک  یجیاتن  هعومجم  دوب  نیا  دنیامن . باسح  هیفصت 

حاورا اب  طابترا  هسلج  رد  نم  تادهاشم 

کی دـیاش  ینید و  یملع و  ترورـض  کی  مکح  هب  هک  درگزیم ) قیرط  زا  هّتبلا  « ) حاورا اب  طاـبترا  هسلج   » رد ار  دوخ  تادـهاشم  دوب  اـنب 
. *** مراذگب ناتدوخ  هدهع  هب  ار  تواضق  میوگزاب و  امـش  يارب  تساک  مک و  نودب  مدوب ، هتـسج  تکرـش  هسلج  نآ  رد  یئافک  بجاو 
تـسا ناتـسرهش  نآ  رد  زیم » قیرط  زا  حاورا  اب  طاـبترا   » هلئـسم رد  دارفا  نیرترهاـم  نیرتدراو و  زا  ناوج  نیا  هکدـنتفگیم  ناتـسود  همه 

ناشن ار  بش  هدزای  تعاس ، ًاـبیرقت   82 ص : حاورا ، اب  طابترا  تسا . داـمتعا  دروم  ناـمیا و  اـب  یناوج  و  تسا ) راوزبس  ناتـسرهش  روظنم  )
ارچ دنتـشاد . روضح  کیدزن  ناتـسود  زا  رفن  دنچ  طقف  دوب و  یـصوصخ  ام ، دوخ  داهنـشیپ  هب  هسلج  تسـشن . زیم  تشپ  ناوج  هک  دادیم 

تقو نیرتهب  هک  دناهداد  ربخ  ناشیاهسامت  رد  مه  حاورا  دوخ  دیاش  و  هدرک ، تباث  هبرجت  دنتفگیم : هک  نیا  يارب  دش ؟ باختنا  تقو  نیا 
هب تمحازم  تسین و  بسانم  تاقوا ، نیا  ریغ  و  دـشابیم ، رهظ  اـت  رهظ  هب  تعاـس  ود  زا  حبـص  و  تعاس 12 ، ات  بش  رـس  زا  طابترا  يارب 

لیطتـسم یلومعم  هیاپراهچ  کچوک  زیم  کی  اب  داد  حـیجرت  ناوج  دوب ، دوجوم  يدرگ  زیم  لزنم  رد  هک  نیا  اب  لاـح ، ره  هب  تسا . حاورا 
ار دوخ  تسد  فک  ود  ره  و  دوب ، ّطلسم  زیم  رب  اًلماک  هک  تسشن  نانچ  زیم  تشپ  رد  یلدنص  يور  وا  دریگب . سامت  ینیگنـس  ًاتبـسن  لکش 

مزال ار  هروس  دـمح و  ندـناوخ  میتفگ  ًاقباس   ) دـندناوخ حاورا  هب  هیدـه  ناونع  هب  ياهروس  دـمح و  وا  دوخ  راّضح و  تشاذـگ . زیم  يور 
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اب ناوج  میدوب . زیم »  » و وا »  » بقارم همه  تخود . زیم  يور  هب  ار  دوخ  مشچ  سپـس  و  تسا )! رتهب  شندناوخ  دـنیوگیم  هکلب  دـننادیمن ،
هّجوتم اـیوگ   ...« ) منکیم شهاوخ  دـیریگب ...  طاـبترا  مینکیم   83 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  شهاوخ  : » تفگ هتـسهآ  يّدـج ، نحل  کـی 

هاگان دیریگب »... ! طابترا  رتیوق  منکیم  شهاوخ  تفگ : نحل  نامه  اب  ناوج  درک . يرـصتخم  يادـص  زیم  ياههتخت  دوب ). یّـصاخ  حاورا 
هک درک  رّوصت  راّضح  زا  یکی  ! ) دش دنلب  رتمیتناس  تسیب  رادقم  هب  نیمز  يور  زا  هتسهآ  تشاد ، رارق  ناوج  فرط  رد  هک  زیم  ولج  هیاپود 
رثا رب  هن  دوشیم  دنلب  دوخ  هب  دوخ  زیم  ياههیاپ  دنتفگیم  یلو  دوب ! مه  کش  ياج  و  هدش ، دـنلب  نیمز  زا  تسد  راشف  رثا  رب  زیم  ياههیاپ 

ار دوخ  هتفرگ  طابترا  هک  یحور  دش  انب  تسا . هدش  رارقرب  طابترا  داد  ناشن  تکرح  نیا  هرخالاب ، دشن ). مولعم  تسرد  یلو  تسد ؛ راشف 
( ناوج ياقآ  نامه  ینعی  طابترا  هطـساو  « ) مویدـم : » هک دوب  نینچ  حور  فرط  زا  اـهمایپ  نداد  زرط  نینچمه  و  یفّرعم ، زرط  دـنک . یفّرعم 

يور راّضح  زا  رفن  ود  هلیـسو  هب  فرح  نامه  دشیم ، دنلب  زیم  ياههیاپ  یفرح  ره  رد  ت ،...  پ - ب - فلا - درمـشیم : لّوا  زا  ار  ابفلا » »
اب طابترا  و  دشیم ، هدـناوخ  لّوا  زا  هبترمود  ابفلا  فورح  تشگیمرب و  نیمز  هب  يوق ، راشف  اب  زیم  هیاپ  سپـس  و  دـیدرگیم ، تبث  ذـغاک 
اب هک  یحور  هک  دش  مولعم  يدوزب  دیدرگیم . تشاددای  دشیم ، دـنلب  نآ  هارمه  زیم  هیاپ  هک  یفرح  ره  بیترت ، نیمه  هب   84 ص : حاورا ،
هب مایپ  دـنراد . یمایپ  ناشیا  هک  دادیم  ناـشن  زیم  ياـهناکت  تسا . يدرجورب  هّللاۀـیآ  موحرم  ینعی  ب ر و ج ر د ي » ، » هتفرگ طاـبترا  اـم 

ق ا ل ا ل ل ه ت ع ا ل ي ق و ل و ل ا ا ل : » دوب نینچ  ًانیع  مایپ  تسا ). دوجوم  نم  شیپ  نآلا  هسلج  نآ  هتـشون   ) دش تبث  بیترت  نامه 
یلو اوحلفت » هَّللا  ّالإ  هلإ  اولوق ال  یلاعت : هّللالاق  : » دـش تسرد  ترابع  نیا  مه  اب  فورح  نیا  لـصو  زا  و  ل ه ا ل ي ا ل ل ه ت ف ل ه و »

قیبطت اًلماک  هلمج  نیا  فورح  اب  ینعی ، تسین ؛ تسرد  ماـیپ  تراـبع  دروم  دـنچ  رد  اـًلّوا : میدـید  میدرک ، ّتقد  فورح  رد  تسرد  یتقو 
، مایپ نتم  رد  تسیابیم  اوحلفت »  » و اولوق »  » واو زا  دعب  نیا  رب  انب  دوشیم و  هتـشون  فلا  ًالومعم  یبرع  رد  عمج  واو  زا  دعب  ًایناث : دـنکیمن .

ماقم رب  هوـالع  هک  يدرجورب  هّللاۀـیآ  موحرم  زا  دوب و  ماـیپ  رد  هک  ه »  » هن دوشیم  هتـشون  ح »  » اـب اوحلفت  هملک  ًاـثلاث : دوبن . هک  دـشاب  فلا 
یلو دوشب . ینشور  هابتـشا   85 ص : حاورا ، اب  طابترا  نینچ  بکترم  هک  دوب  دـیعب  رایـسب  تشاد ، ییـالوط  دـی  تاـّیبدا  رد  ّتیملع ، خـماش 
فلا عمج ، هملک  ظّفلت  رد  نوچ  میتفرگ ؛ هدیدان  مه  ار  یمود  هدـشن . ّتقد  مایپ  نتفرگ  رد  دـیاش  میتفگ  میتفرگ و  هدـیدان  ار  لّوا  لاکـشا 

دوخ زا  هابتـشا  هک  میدرک  نیا  رب  لمح  تفرگ ، اقلا »  » اب ار  رخآ  تمـسق  مایپ » هدنریگ   » هک نیا  لیلد  هب  مه  ار  یموس  و  دوشیمن . هدـناوخ 
تکرح هب  زاین  دوشیم و  اقلا  وا  هب  دـنکیم  ساسحا  مویدـم »  » یهاگ هک  تسا  نیا  اقلا  زا  روظنم   ) يدرجورب هّللاۀـیآ  موحرم  زا  هن  دوب  وا 

لباق اهنیا  همه  دننکیم ). تبث  نایفارطا  هک  ت ف ل ه ...  دناوخیم : دنلب  مه  وا  ددرگیم ، اقلا  وا  بلق  هب  یپ  رد  یپ  یفورح  درادـن و  زیم 
مرکا ربمغیپ  فورعم  راتفگ  اوحلفت ) هللا  اـّلإ  هلا  ـال  اولوق   ) هلمج هک  نیا  نآ  دـنام و  مهبم  اـم  يارب  ناـنچمه  هتکن  کـی  یلو  دوب  ضاـمغا 

حور زا  هابتـشا  نیا  دوش . هتفگ  یلاعت  هّللا  لاق  هک  تسا  ادخ  راتفگ  هن  دوش  هتفگ  هّللا  لوسر  لاق  دـیاب  تسا و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ص: حاورا ، اب  طابترا  مرذگب *** . مینک ...  دـیدرت  طابترا  نیا  تّحـص  رد  هک  دادیم  قح  ام  هب  و  دوبن ! ضامغا  لباق  يدرجورب  هّللاۀـیآ 

هزوح هدنیآ  هک  دیـسرپب  ناشیا  زا  هّتبلا ، متفگ : دـیراد ؟ يدرجورب  هّللاۀـیآ  حور  زا  یـشسرپ  امـش  ایآ  هک  دـش  لاؤس  نم  زا  اج  نیا  رد   86
کی قباس  قیرط  نامه  هب  دـش و  رارقرب  طابترا  میدوب ). نارگن  هیحاـن  نیا  زا  یتاـهج  هب  اـهزور  نآ  رد  اریز  ( ؟ دـش دـهاوخ  هچ  مق  هّیملع 

، منک تعانق  یّلک  باوج  نآ  هب  اهنت  متـسناوتیمن  نوچ  اج  نیا  رد  دوب . حـضاو  حیـضوت  میدوب و  علّطم  نآ  زا  همه  هک  دـمآ  یّلک  باوج 
هتـشاد دوجو  ناشیا  میدوب و  مق  رد  موحرم  نآ  تایح  رد  هک  ام  نایم  هک  ییاههناشن  نآ  زا  دـیهاوخب ؛ ناـشیا  زا  ياهناـشن  مدرک  شهاوخ 
تروص ناشیا  حور  اب  طابترا  هک  دزاس  نئمطم  ار  ام  و  دنـشابن ، علّطم  نآ  زا  نارگید  دـشاب و  هتـشاد  یـصوصخ  هبنج  هک  ياهناـشن  تسا ؛
ناـشیا زا  ار  لاؤس  نیا  باوج  میتـسناوتن  و  دـش ! عطق  یمولعماـن  ّتلع  هب  طاـبترا  اـج  نیا  رد  هنافّـسأتم  میوش . عمجرطاـخ  اًـلماک  هتفرگ و 

اب طابترا  ایآ  دش : لاؤس  هدش ، رارقرب  یطابترا  دـش  مولعم  دـمآرد ؛ تکرح  هب  قباس  همانرب  قبط  ًادّدـجم  زیم  ماگنه  نیا  رد  میونـشب *** .
باوج رد  ریز  فورح  يدوزب  دـینک . یفّرعم  ار  دوخ  سپ  درکن - . تکرح  زیم  اّما  دـیتسه ؟ يدرجورب  هّللاۀـیآ  ترـضح   87 ص : حاورا ،

، میـشاب هدرک  یلاؤس  ام  هک  نیا  نودب  دـیقف  نآ  تسا . هدـش  رارقرب  طابترا  يراوزبس  هیقف  موحرم  حور  اب  دـش  مولعم  ف ق ي ه ...  دـمآ :
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، هنشت ناناوج  هک  دشیم  شخپ  يروط  ناتهّلجم  دوب  بوخ  : » دوب نیا  ًانیع  مایپ  نتم  دوب و  یفورح  شور  نامه  اب  مایپ  هک  دنداتسرف  یمایپ 
دوش و هتفرگ  سامت  يدرجورب  ياقآ  موحرم  حور  اب  مدرک  رارصا  ًادّدجم  دوب ) یّلک  مه  مایپ  نیا  !« ) دنشاب هتشاد  نآ  ندناوخ  هب  یسرتسد 

ياهزات حور  دش  مولعم  دمآ . تکرح  هب  زیم  ًادّدجم  انثا  نیا  رد  دشن ! رارقرب  طابترا  هنافّـسأتم  اّما  دنهاوخب ، ار  ام  رظن  دروم  هناشن  ناشیا  زا 
رد درم  نیا  دـنتفگیم  نایپوکاه ... !» ژرژ  : » دـمآ باوج  دـنک ، یفرعم  ار  دوخ  دنتـساوخ  وا  زا  هک  یماگنه  هتخاـس . رارقرب  طاـبترا  اـم  اـب 

تسا و هتفر  ایند  زا  ناملسم  رمع ، نایاپ  رد  هک  هدوب  یحیـسم  شیـشک  کی  شدوخ  یهاوگ  قبط  تسا و  هدمآ  ًارارک  مه  یلبق  ياهطابترا 
دوجوم نم  دزن  هک  هسلج  نآ  ياهتـشاددای  رد  هک  داد  ام  يارب  یماـیپ  مه  وا   88 ص : حاورا ، اب  طابترا  دشابیم . ياهتـسیاش  بوخ و  مدآ 

نیا . ) دروخیم تسکـش  تبقاـع  ّتیحیـسم  ینعی ، م س ي ح ي ت ع ا ق ب ت ش ك س ت م ي خ و ر د » : » تسا نینچ  ماـیپ  تسا 
مه زاب  دوش . هتـساوخ  یـصوصخ  هناشن  دریگ و  تروص  يدرجورب  ياقآ  موحرم  حور  اـب  طاـبترا  میدومن  رارـصا  ًادّدـجم  دوب ). یّلک  مه 

نانیمطا ات  دوش  هتفرگ  دشاب ، هتشادن  یّلک  هبنج  هک  ياهناشن  هک  رارـصا  ام  زا  دینارذگیم . ار  یـساّسح  تاعاس  هسلج  دشن ! رارقرب  طابترا 
شیپ یبلاج  تانایرج  دش و  ضوع  هنحـص  اج  نیا  رد  دزاس . رارقرب  سامت  ام  اب  دشن  رـضاح  ینعی  راکنا ، هنافّـسأتم  حور ، زا  مینک و  ادـیپ 

. دناوخ دیهاوخ  هدنیآ  ثحب  رد  ادخ  تساوخ  هب  ار  نآ  حرش  هک  دمآ 

حاورا اب  طابترا  هسلج  ماجنارس 

هّللاۀـیآ موـحرم  حور  اـب  شدوـخ ، راـهظا  هب  اـم ، روـضح  رد  حور ) اـب  طاـبترا  هطـساو   ) مویدـم هک : میدیـسر  اـجنیا  هب  هتـشذگ  ثحب  رد 
و هدـش ، رارقرب  یطابترا  یتسار  هک  مینک  ادـیپ  نانیمطا  هک  نیا  يارب  اـم  درک . لـقن  اـم  يارب  ناـشیا  زا  یماـیپ  تفرگ و  طاـبترا  يدرجورب 

ًادّدجم دش ! عطق  طابترا  یمولعمان ، ّتلع  هب  هنافّـسأتم  یلو  میتساوخ  ياهناشن  تسا  هدوبن  يدرجورب  هّللاۀیآ  حور  زج  یـسک  اب  مه  طابترا 
ص: حاورا ، اب  طابترا  دشن . رارقرب  رظن  دروم  حور  اب  طابترا  دندمآ و  طسو  رد  يرگید  حاورا  یلو  ددرگ  رارقرب  طابترا  هک  دش  یششوک 

مه حور  هک  نیا  لثم  یلو  دوش ، هتفرگ  هناشن  ددرگ و  رارقرب  طابترا  يدرجورب  هّللاۀیآ  موحرم  حور  اب  دیاب  ًامتح  هک  میتشاد  رارصا  ام   90
. تخادنایم کش »  » هب ار  مدآ  دوب ، هدیسر  هاگنزب »  » هب بلطم  هک  یعقوم  رد  مه  نآ  حور ، رارصا  نیا  و  دریگن ، طابترا  هک  تشاد  رارـصا 

حرـش هتـشذگ  ثحب  رد  هک  تروص  نامه  هب   ) دـمآرد تکرح  هب  ًادّدـجم  زیم  میدـید  ماگنه  نیا  رد  دـینک : هّجوت  نایرج  هلابند  هب  نونکا 
، دش لاؤس  حور  زا  قباس  بیترت  نامه  هب  و  تسا ، هدش  رارقرب  طابترا  ینادرگرـس  حور  اب  دش  مولعم  دوب . دیدش  مه  تاکرح  و  دش ) هداد 
: داد باوج  اجک !؟ لها  کنیج )!  ) ج ي ن ك داد : باوج  یتسه ؟ یک  وت  دش : هدیسرپ  مزوسیم )!  ) م ي س و ز م داد : باوج  يدوزب  و 
اب طابترا  دـنیامن . اـعد  وا  تاـجن  يارب  دـننک و  وا  يارب  یـشزرمآ  بلط  هک  دنتـساوخ  راّـضح  زا  اـج  نیا  رد  ّتبت ) لـها   ) ا ه ل ت ب ت

هناشن دوش و  رارقرب  هطبار  يدرجورب  هّللاۀـیآ  موحرم  حور  اب  متـشاد  رارـصا  ناـنچمه  نم  اـّما  تشذـگ ، مه  تمـسق  نیا   91 ص : حاورا ،
زا ناشیا  ام و  هک  یصوصخ  لئاسم  زا  یکی  ناشیا  - 1 دشاب : تروص  هس  زا  یکی  هب  دناوتیم  هناشن  نیا  هک  مدرک  حیرصت  ًادعب  و  دنریگب ،

ّطلست اریز  دنیوگب ، یبرع  هب  ار  نآ  خساپ  ناشیا  مینکیم  ناشیا  تمدخ  زا  یّلک  یلاؤس  کی  ام  - 2 دنیامرف . يروآدای  میاهدوب ، علّطم  نآ 
؛ دهد باوج  دناوتیم  ینابز  ره  هب  حور  دوب  دقتعم  طابترا ) هطساو  نامه   ) مویدم هوالعب ، دوب ، راکـشآ  ًاصوصخم  برع  تاّیبدا  رب  ناشیا 
مریگیم و نهذ  رد  ار  ینّیعم  بلطم  نـم  - 3 میهاوخب . يدرجورب  هّللاۀـیآ  موحرم  حور  زا  یبرع  نابز  هب  یخـساپ  میتشاد  قح  ام  نیاربانب ،

قیقحت نودـب  هک  دوب  نیا  اهنیا  همه  زا  روظنم  و  دـنناوخب .) ار  دارفا  نهذ  دـنناوتیم  حاورا  دـنتفگیم  اهنآ  اریز   ) دـنناوخب ارم  نهذ  ناشیا 
رد  92 ص : حاورا ، اب  طابترا  دوب ! یـضار  ادخ  هن  و  میوش ، میلـست  هتـسب - شوگ  مشچ و  دادیم - هزاجا  لقع  هن  اریز  میریذـپن ، ار  یبلطم 
رد ًانیع  ار  نایرج  دب ،) هچ  دشاب  بوخ  هچ   ) مسیونب امـش  يارب  ار  زیچ  همه  ماهداد  لوق  نم  نوچ  دـمآ و  شیپ  يرگید  هنحـص  ماگنه  نیا 

. دوبن مولعم  یـسک ، هچ  حور  اـّما  هتخاـس ، رارقرب  هطبار  يرگید  حور  دوب  ادـیپ  دروـخ ، یتخـس  حالطـصا  هب  ناـکت  زیم  مروآیم : اـج  نیا 
ثحب رد  ار  اقلا  هقیرط   ) زیم تکرح  قیرط  هب  هن  دنک  ادا  اقلا  قیرطب  دهاوخیم  هک  دراد  یلّصفم  مایپ  سانـشان  حور  نیا  دش  مولعم  يدوزب 
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: تفگ تخود و  مشچ  یمولعماـن  هطقن  هب  سپـس  درک ، بلط  يراـکدوخ »  » و ذـغاک »  » هـقرو مویدـم »  » هلـصافالب مـیداد .) حرـش  هتـشذگ 
ًانیع طختسد  نآ  و  تشونیم ! درکیم و  هتکید  وا  هب  یسک  ایوگ  درک - نتـشون  هب  عورـش  سپـس  دیئامرفب » دیئامرفب ...  منکیم  شهاوخ  »

رصان ام  هرابرد  یشیدنایم  هنوگچ  : » داتسرف نم  يارب  ریز  حرش  هب  ینشخ  دنت و  مایپ  هلیـسو  نیا  هب  سانـشان  حور  تسا . دوجوم  نم  شیپ 
هابتـشا ار ... ؟ حاورا  اب  طابترا  ای  و  ار ... ؟ حور  دوجو  ینکیم  راکنا  ایآ  یتسه ! ّتیناحور  ساـبل  هب  سّبلم  دوخ  هک  یلاـح  رد  يزاریش !؟

هب جایتحا  حور ، راضحا  هک  نیا  هب   93 ص : حاورا ، اب  طابترا  یئاناد  دوخ  راضحا ... ! هن  تسا  سامت  طابترا و  اهنت  هلیـسو  نیا  هک  دـینکن 
هک میوگیمن  شابم ! ناحتما  شیامزآ و  رکف  هب  سپ  دـننآ ...  ماجنا  هب  رداق  دـنه ) ناـضاترم   ) كرـشم يدودـعم  هّدـع  و  دراد ، تضاـیر 
زا دـناهدرک  تبحـص  هک  ار  ناتنید  نایاوشیپ  ناگرزب و  بتک  دـیئامن  هعلاـطم  دـینک و  قیقحت  دـینادیمن  هک  ار  هچنآ  دـیریذپب ...  تسبرد 

ضیقن ّدض و  راتفگ  زا  ادتبا  نم  دش ! عطق  طابترا  اجنیمه  رد  و  هلیسونیدب »...  ناگدنز ، امـش  اب  دنریگیم  طابترا  هک  نیا  حاورا و  دوجو 
دیریذپن و تسبرد  : » دیوگیم فرط  کی  زا  مدـید  مدـش ! تفگـش  رد  دینابـسچ  ام  هب  قحان  هک  ياهلـصو  ینابـصع و  روسج و  حور  نیا 

لوبق ار  کیمادـک  مدوب  تریح  رد  شاـبم »! ناـحتما  شیاـمزآ و  رکف  هب  : » دـیوگیم رگید  فرط  زا  و  دـینک » قـیقحت  دـینادیمن  ار  هچنآ 
اب طابترا  رکنم  هن  و  مدوب ، حور  رکنم  هن  هک  نم  درک ، يراکشحف  ارم  دینابـسچ و  ام  هب  هک  دوب  يروجان  هلـصو  هچ  نیا  یهگناو ، منک !؟

نید ناگرزب  بتک  هوالعب ، مدوب ؛ دنتـسه ، یعّدـم  قیرط  نیا  زا  هک  یطابترا  زارد و  درگ و  ِزیم  طاسب  هرابرد  قیقحت  ددـص  رد  نم  حاورا .
نم سانشان ، حور  رشت  پوت و  نیا  زا  هک  ناهنپ  هچ  امش  زا   94 ص : حاورا ، اب  طابترا  مدوب . هدرک  هعلاطم  نایاقآ  نیا  زا  شیب  یلیخ  مه  ار 

ام يارب  دیهاوخیم  هک  ار  یئاهطابترا  دعب  هب  نیا  زا  متفگیم : دندوب ، رهش  نآ  رد  هک  اهمویدم  نایاقآ  هب  دعب  هکلب  متفرن  رد  نادیم  زا  مه 
يراکشحف ار  ام  دینک  طرش  اهنآ  اب  ًایناث : دیریگن . طابترا  ینابصع  ياهحور  اب  نم  يارب  ًالّوا : دراد : مه  رگید  طرـش  ود  دیریگب  حاورا  اب 

نیا هب  یبلطم  هناشن ، نودـب  و  الاب ، هناشن  هس  زا  یکی  مهاوخیم ؛ ار  ماهناشن  نم  اـهنیا ، همه  اـب  متفگ  درک و  ادـیپ  همادا  هسلج  زاـب  دـننکن !
ًادّدـجم دوب  هدـیدن  نم  لثم  یجمـس » مدآ   » دوخ تاسلج  رد  تقو  نآ  ات  دـیاش  هک  مویدـم  دـهدیمن . هزاجا  لـقع  مریذـپیمن ؛ ار  یّمهم 

هدـش رارقرب  ياهزات  ّسامت  دـش  مولعم  دـمآ و  تکرح  هب  زیم  رگید  راـب  دریگب . طاـبترا  يدرجورب  هّللاۀـیآ  موحرم  حور  اـب  درک  شـشوک 
چ گ دوب . نیا  مایپ  دـش . هتفرگ  ابفلا  فورح  شور  هب  مایپ  يرآ . ینعی ، درک ؛ تکرح  زیم  حور ... ) هب  باطخ  ( ؟ دـیراد یمایپ  ایآ  تسا .

تلاح مایپ ، نیا  ندینش  اب   95 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  میناـیامنب )!؟ ار  دوخ  تسا  هنوـگچ   ) و ن ه ا س ت خ و د ر ا ب ن م ا ي ا ن ي م
بوخ ردقچ  هب ! دـهد ؛ ناشن  دـنایامنب و  ام  هب  ار  دوخ  دـهاوخیم  هنوگچ  حور  هک  دـندوب  رکف  رد  همه  داد . تسد  راّضح  همه  هب  یبیجع 

میهاوخ نیقی  دش و  دهاوخ  یباتفآ  زیچهمه  رگید  یبلاج ! هرظنم  هچ  مینیبب ؛ یلاثم - بلاق  رد  ولو  ار - حور  دوخ  ام  دوش و  نینچ  هک  تسا 
رثا رب  موش و  عقاو  سلجم  عضو  ریثأت  تحت  ادابم  مدومنیم  نیقلت  دوخ  هب  یلو  مدرکیم ؛ حور  هدهاشم  يارب  هدامآ  ار  دوخ  مه  نم  درک .

ناهگان اّما  منک ! ترایز  ار  سانشان  حور  نیا  متـشاد  راظتنا  يربصیب  اب  لاح  ره  هب  دوش . مّسجم  مرظن  رد  یلایخ  زیچ  کی  لّیخت ، تردق 
هدید ار  ياهدـننکهریخ  رون  هک  نیا  لثم  دـش ؛ هریخ  فقـس  هب  کیدزن  قاطا ، هشوگ  کی  هب  دروخ . مه  هب  مویدـم ، لاح  میدرک  هدـهاشم 
ثکم یتّدم  دراذگ و  زیم  يور  ار  دوخ  رـس  و  دـیدرگ ، رتبلقنم  شلاح  تشاذـگ و  مه  يور  سپـس  و  درک ، عمج  ار  دوخ  مشچ  دـشاب ،

ادیپ تاجن  ینالوط  كانلوه  هثداح  کی  زا  ای  دشاب و  هدش  رادـیب  یقیمع  باوخ  زا  هک  نیا  دـننام  درک و  دـنلب  ار  دوخ  رـس  سپـس  درک و 
نیمز يور  دمآ و  نییاپ   96 ص : حاورا ، اب  طابترا  زیم  تشپ  زا  هلصافالب  دیـسریم ؛ رظن  هب  تحاران  رایـسب  لسک و  هتـسخ و  دشاب ؛ هدرک 

ار یمرتحم  دّیـس  تفگ : میدیدن ؟ مادـک  چـیه  ام  هک  يدـید  هچ  میدرک : لاؤس  دیـسریم  رظن  هب  رتيداع  وا  لاح  هک  یماگنه  و  تسـشن ،
نیا هب  و  منادیمن . دوب - ؟ هک  دـینکیم  رکف  اًلثم  هن - ... ! تفگ : دوبن ؟ يدرجورب  هّللاۀـیآ  هفایق  هب  متفگ : هدـش . خرـس  یمـشچ  اـب  مدـید 

و دوب ! بش  کیدزن 12  تعاس  میریگب و  يدرجورب  هّللاۀـیآ  موحرم  حور  زا  ار  دوخ  هناشن  میتسناوتن  ام  تفای و  نایاپ  هسلج  اًـلمع  بیترت 
دیاب ایآ  دـننک ، اشامت  ار  وا  ات  دـهد  ناشن  رطاـخ  ناـنیمطا  يارب  ار  دوخ  حور  کـی  دوش  اـنب  رگا  هک  مرکف  رد  زونه  نونک  اـت  تقو  نآ  زا 

ردقنآ سانـشان  حور  نیا  ارچ  دراد ؟ لوبق  هدید و  ار  زیچ  همه  هک  مویدم  هب  ای  میتسه ؛ قیقحت  ددـص  رد  هک  دـهدب  ناشن  ام  هب  ار  شدوخ 
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ارچ  97 ص : حاورا ، اب  طابترا  دادـن ؟ ناشن  میدوب  هدـمآ  هسلج  نآ  هب  قیقحت  يارب  هک  نارـضاح  اـم  هب  ار  دوخ  لـقاال  درک و  یتمحرمیب 
يراددوخ دّدـجم  طابترا  نتخاس  رارقرب  زا  یّتح  یئزج و  هناشن  کی  نداد  زا  ام - شهاوخ  رارـصا و  همه  نآ  اب  يدرجورب - هّللاۀـیآ  حور 

يارب یخـساپ  هک  دوب  یتالاؤس  اهنیا  دروخیم ؟ مه  هب  ناشلاح  رـس ، رخآ  ارچ  و  دـنوریم ، هرفط  اههاگنزب  رد  اهمویدـم »  » نیا ارچ  دومن ؟
. دهدیم ناشن  یملع  شزرا  دقاف  كوکشم و  ار  اهطابترا  نیا  همه  هک  تسا  اهنیا  امش . دوخ  هدهع  هب  نآ  تواضق  و  میتفاین ...  نآ 

اهطابترا نیا  رد  كوکشم  طاقن 

یلو میرادن ، نآ  راکنا  رب  یلیلد  چـیه  تسا و  ریذـپناکما  داد ، میهاوخ  هئارا  هک  یلئالد  هب  حاورا  اب  طابترا  تفگ : دـیاب  حیرـص  فاص و 
، صّـصخت نودب  و  دهاوخیم ، یّـصاخ  دادعتـسا  صّـصخت و  رگید ، راک  ره  دـننام  و  تسا ، مزال  ناوارف  ياهیگدامآ  طیارـش و  نآ ، يارب 

هاگتـسد  » نیا طرـش  دیق و  هنوگچـیه  نودـب  دـناوتب  دـشاب  لیام  سکره  هک  تسا  درگزیم  جوم  هرابرد  اًلعف )  ) ام يوگتفگ  تسین . نکمم 
هب و  دزاس ، رارقرب  طابترا  حاورا  ناهج  اب  نآ ، هلیـسو  هب  تقویب  تقو و  هدرک ، هّیهت  دوخ  هناخ  رد  ار  حاورا » ملاع  یتارباـخم  تمیقنازرا 

100 ص : حاورا ، اب  طابترا  دریگب و  سامت  انیس !» یلعوب   » حور اب  یلومعم - هداس  کشزپ  کی  ّبطم  هب  هعجارم  زا  رتناسآ  یّتح  یناسآ -
نیا اـم  هک  تسا  نیا  تقیقح  دراد . تفاـیرد  انیـسنبا  زا  تیزیو -! ّقح  نودـب  یّبط - هخـسن  تیبلـها  ریاـس  هدازمناـخ و  هدازاـقآ و  يارب 
هدش هدیـشک  لاذتبا  هب  درگزیم  راک  هک  اهزور  نیا  ًاصوصخم  ّتیعقاو ! کی  هب  ات  مینادیم  رتهیبش  هچیزاب  یمرگرـس و  کی  هب  ار  عوضوم 

یکسمتسم و  تسا ، هتفر  شیپ  یکلسم ، یصوصخ و  دیاقع  تابثا  ای  یصخش ، ياهباسح  هیفصت  يارب  كانرطخ  هلیـسو  کی  ّدحرـس  ات  و 
تاّلجم اههتـشون و  زا  هک  تسا  برغ  ياهتاغوس  زا  اـهزیچ - یلیخ  لـثم  درگزیم - ریخا  جوم  تسا . هدـش  نآ  نیا و  هب  نتـسب  غورد  يارب 

زین « 1  » نونکا و  دش ، زور  دـم  تفای و  جاور  تّدـشب  اکیرمآ  رد  يزاب  نیا  شیپ  لاس  دودح 120  رد  دنیوگیم : تسا . هدـش  همجرت  اهنآ 
ندب هب  حور  تشگزاب  خسانت و  هلئـسم   » دننام یـساسایب  یفارخ  لئاسم  همیمـض  هب  یمرگرـس  نیا  ام  هدزبرغ  تاّلجم  زا  یـضعب  هلیـسو 

هچ هب  و  هدـش ، هدیـشک  اجک  هب  ام  طیحم  رد  حاورا  اـب  طاـبترا  راـک  دـینادب  هک  نیا  يارب  تسا . هتفاـی  جاور  اـم  طـیحم  رد  رگید » یناـسنا 
هدیـسر ام  تسد  هب  یمومع ، توعد  نآ  لاـبند  هب  هک  ییاـه  هماـن   101 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  زا  یکی  نومـضم  تسا ، هدـمآرد  یتروص 

اب درگزیم  هلیـسو  هب  مه  ام  دسیونیم : دوخ  ياضما » نودب   » همان رد  یـسانشان »  » ياقآ مینارذگیم : امـش  رظن  زا  ترذعم ) لامک  اب   ) تسا
، دراد نارگید  اب  ام  راک  هک  یقرف  اهتنم  مینکیم ! رارقرب  سامت  حاورا  اب  خـیم و )...  نودـب   ) دیاهتـشون هلجم  رد  امـش  هک  یتافیرـشت  نامه 

یّفوتم حور  هلیسو  هب  ملق  نیا  میراذگیم ، ذغاک  يور  ار  نآ  كون  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ملق  دش ، رارقرب  سامت  هک  نآ  زا  سپ  تسا : نیا 
زا یـضعب  راضحا  ماگنه  یهاـگ  و  « 1  » دـسیونیم مهرـس  لصّتم و  ار  فورح  همه  اـّما  دـسیونیم ؛ ار  اـم  تـالاؤس  خـساپ  هدرک ! شدرگ 

یمحازم حور  اّما  دمآ ، شدرگ  هب  هاگتسد  میتساوخ ، ار  لیماف  زا  یکی  حور  اًلثم ، دیآیم ! یمحازم  حور  رظن ، دروم  حور  ياج  هب  حاورا ،
رد هک  یندرا  زابرـسکی  ج - دیتسه ؟ یک  امـش  س - دوب : نینچ  اهباوج  لاؤس و  میدرک ؛ لدبوّدر  وا  اب  ار  ریز  ياهباوج  لاؤس و  ام  دوب و 
ام زا  امـش  س - مرادن ! ربق  نم  102 ج - ص : حاورا ، اب  طابترا  « 2 « ؟ تساجک نفد  لحم  ربق و  امش  س - ماهدش ! هتشک  هزورشـش  گنج 
وا يارب  رینپرکش  يرادقم  هک  نآ  زا  سپ  رینپرکـش !!! ج - مینک ؟ ریخ  امـش  يارب  یچ  س - مراد ! تاریخ  هب  جایتحا  ج - دیهاوخیم !؟ هچ 

- !؟ ینکیمن ام  زا  رّکشت  راهظا  ایآ  س - منونمم ! هلب ، ج - دیـسر ؟ میدرک ، هک  تاریخ  ایآ  س - میدومن : راضحا  ار  وا  ًادّدجم  میداتـسرف ،
رد تسا ، هدیـشک  ار  دوخ  سکع  میدید  میدرک ، هاگن  دش ، عطق  طابترا  هک  دعب  دیدرگ و  سکعنم  ذـغاک  يور  اهزیچ  کی  میدـید  دـعب 

نیا زا  لّصفم  ثیدـح  ناوخب  دوخ  وت  تسا ؛ درگزیم  اب  طابترا  هلئـسم  لاذـتبا  هنومن  کـی  نیا  « 1 ! ... » تسا هداد  یماظن  مالـس  هک  یلاـح 
103 ص : حاورا ، اب  طابترا  لمجم !

؟ دنکیم تکرح  زیم  ارچ 
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لاـمعا هنوگچـیه  نودـب  دـنیوگیم  يداـیز  هّدـع  هک  درگزیم » تکرح   » دروم رد  درگزیم : عوـضوم  لـیلحت  هیزجت و  هب  میدرگرب  نوـنکا 
هاگآدوخان ریثأت  صخـش و  دوخ  يرکف  يورین  زکرمت  لولعم  زیم ، تکرح  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  رتشیب  دیآیمرد ، تکرح  هب  یتردـق 

هطـساو هب  دناهدراذگ ، زیم  يور  دازآ  ار  دوخ  تسد  هک  یـصاخشا  ای  صخـش  هک ، بیترت  نیا  هب  دـشاب . هدوب  وا  تسد  باصعا  يور  نآ 
دراو راشف  ناشتـسد  باصعا  يور  اهنآ  هاگآدوخان  ینورد  يورین  خـساپ ، عون  کی  هب  لیامت  و  یبلطم ، هب  صاـخ  هّجوت  و  يرکف ، زکرمت 
ًابلاغ اذل  و  هدومن ، شدرگ  دوخ  هب  دوخ  زیم  هک  دنکیم  لایخ  مه  وا  دوخ  لیلد  نیمه  هب  و  دـهدیم ، شدرگ  فرط  کی  هب  ار  زیم  هدرک ،

و دنتـسه ، وا  اـب  طاـبترا  یعّدـم  هک  یحور  قفاوم  هن  تسا ، صاخـشا  اـی  صخـش  نآ  تـالیامت » عون   » و رّکفت » زرط   » قـفاوم زیم ، تکرح 
اب طاـبترا  رینپرکـش  دوخ  تاوما  يارب  هعمج  ياهبـش  هک  یـسک  اًـلثم ، تسا . عوضوم  نیمه  لوـلعم  زین  ذـغاک  يور  ملق  تکرح  نینچمه 

مهنآ تروص ، نیا  هب  تاریخ  هچرگا   ) دهاوخیم رینپرکش  مه  برع  زابرس  حور  هک  دنکیم  رّوصت  دیامنیم ، تاریخ   104 ص : حاورا ،
نتـشون ماگنه  هک  دوشیم  رایـسب  اًلثم ، دراد ؛ ناوارف  ياههنومن  هاگآدوخان ، ریثأت  نیا  دشاب .). هتـشادن  دوجو  اهنآ  نایم  اًلـصا  رینپرکـش  اب 

، هاگآدوخان ریمض  اریز  تسام ؛ هقالع  دروم  هک  میربیم  ار  يرگید  مان  یـسک ، مان  ياج  هب  هّجوت ، نودب  یـصخش ، اب  يوگتفگ  ای  ياهمان 
مک دارفا  ناکدوک و  رد  عوضوم  نیا  دـشابیم . ام  لیامت  قفاوم  هک  دربیم  یفرط  هب  ار  نآ  دراذـگیم و  رثا  نابز  ای  تسد  باـصعا  يور 
رخآ متفگیم : درگزیم  باحـصا  هب  نم  دـنهدیم . ماجنا  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  تاطابترا  نیا  زا  يرایـسب  اذـل  دریگیم و  تروص  رتدوز  نس ،

ایآ دهد !؟ تکرح  امش  نتشاذگ  تسد  نودب  ار  یناور  یکبس و  نیا  هب  زیم  درادن  تردق  حور  نیا  ایآ  دریگیم ، سامت  امش  اب  حور  رگا 
، حاورا اب  طابترا  دـینک  شهاوخ  حور  زا  دـیرادرب و  زیم  يور  زا  ار  ناتتـسد  تسا ؟ زجاع  ياهداس  راـک  نینچ  زا  تردـق  همه  نآ  هب  حور 

هلئسم نیا  دروخیمن ؛ ناکت  زیم  دنراذگن ، زیم  يور  تسد  ات  دنفرتعم  نایاقآ  نیا  همه  یلو  دهد ...  ناکت  ار  نآ  دشکب  تمحز   105 ص :
اهنت هن  اـهنآ  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، لـقن  مسیتـیرپسا »  » دـیتاسا ناـضاترم و  زا  یعمج  هراـبرد  هچنآ  هک  نـیا  هّجوـت  لـباق  تـسا ! یبـیجع 
نامه و  دنهدیم . ماجنا  نآ  زا  رتالاب  تاجرد  هب  ییاهراک  هکلب  دنهد ؛ شدرگ  تسد  نودب  ار  یناور  نیا  هب  زیم  حاورا ، هلیـسوب  دنناوتیم 

هنوگره زا  هدرک و  ینادـنز  سفق  کـی  رد  هتـسب  تسد  ار  مویدـم  هک  دوشیم  رایـسب  تفگ ، میهاوخ  ادـخ  تساوخب  هدـنیآ  رد  هک  روـط 
نایعّدم یلو  دـهدیم ؛ ماجنا  يزیگناتریح  ياهراک  حاورا ، اب  طابترا  هلیـسو  هب  وا  لاح  نیا  اب  دـنروآیم ، لمع  هب  يریگولج  وا  تکرح 

مه زیم  ياههیاپ  ندرک  دنلب  تسین ! هتخاس  اهنآ  زا  يراک  چیه  دنراذگن  نآ  يور  تسد  ات  مه  نآ  دننادرگب  ار  زیم  دنناوتیم  طقف  درگزیم 
. درک دنلب  نیمز  زا  ار  اههیاپ  ناوتیم  تسد  راشف  هلیسو  هب  مدید  مدرک و  شیامزآ  مدوخ  نم  و  درادن ! نآ  ندنادرگ  زا  یمک  تسد 

حاورا مایپ 

هک ییاهمایپ  یـسررب  هب  دیاب  دش ، نشور  يدودـح  ات  دریگیم  تروص  حاورا  هلیـسو  هب  دوشیم  رّوصت  هک  زیم »  » تکرح ّتلع  هک  نونکا 
ام هک  اجنآ  ات  دـنرادیم - تفاـیرد  حاورا  زا  درگزیم »  » هلیـسو هب  دنتـسه  یعّدـم  هک  ار  ییاـهمایپ  میزادرپب : دـنرادیم ، تفاـیرد  حاورا  زا 

تسا یتاّیّلک  زا  ای  هک : نیا  نآ  دراد و  یلوصا  بیع  کی  اهمایپ  نیا  اریز  درادن ؛ یملع  شزرا  تسین و  دامتعا  لباق  هجوچیه  هب  میاهدید -
تـسد رد  اهنآ  یفن  تابثا و  يوس  هب  یهار  هک  تسا  یلئاسم  هب  طوبرم  اـی  و  دراد ، دوجو  نآ  يارب  ییاهقادـصم  سکره  یگدـنز  رد  هک 

تاناحتما و رد  تسا ؛ هدوب  ییاهیزوریپ  اهتـسکش و  دـهاش  دوخ  یگدـنز  رد  سکره  هکنیا : حیـضوت   108 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  تسین .
وا هاگان  اهنیا . دننام  هناتسود و  ياهترـشاعم  رد  جاودزا ، رما  رد  یـسایس ، تازرابم  رد  يراجت ، روما  راک و  بسک و  رد  یـسرد ، لئاسم 

شهاوخ وا  زا  تسا . حاورا  اب  طابترا  یعّدـم  یتاـنیقلت  رثا  رب  اـی  دّـمعت ، يور  هتـسشن و  زیم  تشپ  یـسک  هک  دـباییم  روضح  یـسلجم  رد 
امـش يارب  هک  یتسکـش  زا  : » دیآیم نوریب  تروص  نیا  هب  مایپ  دروایب . صخـش  نیا  يارب  یمایپ  دریگب و  سامت  حور  نالف  اب  هک  دننکیم 

زا یگداس  هب  ار  دوخ  ياهیزوریپ  دیـشاب  بظاوم  : » دـیوگیم هک  نیا  ای  تسا ». ناربج  لـباق  تسکـش  نیا  دیـشابن ، تحاراـن  هدـمآ ، شیپ 
ربخ ناشنورد  ياهزار  رارسا و  زا  یحور  هک  دنیامنیم  رّوصت  دننکیم و  بّجعت  رایسب  نخـس ، نیا  ندینـش  زا  يداع  دارفا  دیهدن »! تسد 
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اب طاـبترا  رب  ار  نآ  هک  دـیتسه  امـش  نیا  یلو  تسا ، نکمم  همه  يارب  هک  هدوبن  شیب  ییوگ » یّلک   » کـی نخـس  نیا  هک  یلاـح  رد  هداد ،
هدرپ یصخش  یصوصخ و  ثداوح  نیا  يور  زا  دییامنیم  رّوصت  دینکیم و  قیبطت  هدوب  ناتنهذ  رد  هک  یّصاخ  ثداوح   109 ص : حاورا ،

هچ و  میاهدرک ، ییاهتمدخ  دوخ  نایانـشآ  ناتـسود و  هب  دوخ  رمع  رد  ام ، زا  سکره  اًلثم »  » ای و  تسین . نینچ  هک  یلاح  رد  هدش ، هتـشادرب 
، عوضوم نیا  هب  طوبرم  ياههنحص  و  دنشابن ، لئاق  نآ  يارب  یشزرا  دناهتخانشن و  ار  ام  تمدخ  ردق  هک  دناهدوب  يدارفا  اهنآ  نایم  رد  اسب 

نینچ امـش  هب  نالف  حور  هک  دوشیم  یعّدم  همّدقم ، هنوگچیه  نودب  یـسک  میونـشیم  هاگان  تسا . هدنام  یقاب  ام  نهذ  رانک  هشوگ و  رد 
نیا دینکیم  رّوصت  ًاروف  دید »... ! دهاوخ  ار  دوخ  تافاکم  اّما  دـنکیم  يدـب  امـش  هب  وا  دـیاهدرک و  یکین  یـسک  هب  امـش  : » هداتـسرف مایپ 

هک دوشیم  یعّدم  مویدم »  » هک نیا  ای  تسشن . دیهاوخ  فرط  لمع  تافاکم  راظتنا  رد  و  هداد ، ربخ  امش  نورد  زا  طابترا ، یعّدم  ِصخش 
نشور  110 ص : حاورا ، اب  طابترا  دیتسرفب »... ! نم  يارب  تاریخ  متـسه ، یـضار  امـش  زا  نم  : » دیوگیم تسا و  رـضاح  امـش  ردـپ  حور 

. هن ای  تسا  یـضار  نم  زا  نم  ردـپ  ًاعقاو  هک  درادـن  دوجو  نآ  یفن  تاـبثا و  يارب  یهار  هنوگچـیه  هک  تسا  یبلاـطم  زا  بلطم  نیا  تسا 
وا منک ؛ لقن  امش  يارب  تسا  دوجوم  شدوخ  ّطخ  اب  دوب و  هتفرگ  نم  يارب  ناتـسود  زا  یکی  هک  ار  یمایپ  زا  یتمـسق  دیهدب  هزاجا  نونکا 

زیزع و ار  نآ  یلیخ  هک  تسا  يزیچ  ناشیا  رایتخا  رد  هلمج : زا  تسا ، هدش  هداد  امش  يارب  ییاهمایپ  متفرگ ، نم  هک  یطابترا  رد  تفگیم 
وا يردقب  تسا ! ادخ  ياضر  بجوم  راک  نآ  دیدادن ؛ ماجنا  درک ، هعجارم  امش  هب  هک  ار  یسک  نآ  راک  ارچ  امـش  وگب  درامـشیم ! مرتحم 

یسک ره  ًامّلسم  اریز  ددرگ ؛ حور  اب  طابترا  لیلد  دناوتیمن  زگره  تاّیّلک  نیا  دینکیم  قیدصت  درادن ! تیاهن  هک  تسا  هدرک  بوذجم  ار 
هک دـشاب  یـسک  تسا  نکمم  دـننکیم  هعجارم  ناسنا  هب  هک  يدّدـعتم  نیعجارم  نایم  رد  و  درامـشیم ، شمرتحم  زیزع و  هک  دراد  يزیچ 

نیا یتـقو  مهاوخیم  ترذـعم   111 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  اـهنیا *** . دـننام  دوـب و  رتـهب  دـشیم  رگا  دــشاب و  هـتفرگن  ماـجنا  وا  راـک 
هتشذگ و یلعف و  یگدنز  ثداوح  دوخن ، ددع  دنچ  اب  هک  دنشاب ) مه  نالا  دیاش   ) متفایم میدق  ناریگلاف  دای  هب  مونـشیم  ار  اهییوگیّلک 

نخـس زاغآ  نینچ  هتخود ، نآ  هب  مشچ  هدش و  مخ  نآ  يور  دوخن  هناد  دنچ  ندرک  اجهباج  زا  سپ  دندرکیم ؛ ینیبشیپ  ار  ناسنا  هدـنیآ 
بظاوم هتشذگ ، ریخ  هب  هک  هدمآ  شیپ  امش  يارب  يرطخ  دیـشاب - ! رذحرب  وا  زا  تسه ، یئالابدنلب  درم  امـش  یگیاسمه  رد  دندرکیم - :

هدـنیآ لاس  ات  ای  هدـنیآ و  هام  ات  دیـسرن ، هدـنیآ  هتفه  ات  رگا  دـسریم و  امـش  هب  یـشوخ  ربخ  کی  هدـنیآ  هتفه  اـت  دوشن - ! رارکت  دیـشاب 
یـشوخ ياهباوخ  دییوگن - ! سکهمه  هب  ار  دوخ  رارـسا  دومن - ! تحاران  ار  امـش  یلیخ  هک  دیدرک  ادیپ  یتلاسک  یگّچب  رد  دـسریم - .
تـسرد مکمک  دیروخن ، هّصغ  بلاطم  یـضعب  يارب  دایز  ددرگیمزاب - ! یکیدزن  هدنیآ  رد  هک  دیراد  رفـس  رد  يرفاسم  دید - ! دـیهاوخ 
شوهاب ریگلاف  نیا  هک  نیا  زا  دـننکیم  بّجعت  دـشخبیم و  یبیرغ  رثا  يداع  دارفا  رد  اههلمج »  » نیا  112 ص : حاورا ، اب  طابترا  دوشیم !

ربخ مه  اهنآ  رفاسم  اهنآ و  ياهباوخ  زا  یّتح  درک و  ینیبشیپ  ار  اـهنآ  هدـنیآ  هتـشذگ و  همه  نآ ، دـننام  و  دوخن ، ددـع  راـهچ  اـب  هنوگچ 
بوخ و ياهباوخ  و  ناگتـسب ) ای  ناتـسود  زا  یکی   ) دراد رفـس  رد  يرفاسم  ًاتدعاق  سکره  درادـن ، بّجعت  ياج  چـیه  هک  یلاح  رد  داد !؟

ًامّلـسم دنتـسین ! هلوتوک »  » همه مه  وا  ناگیاسمه  تسا ؛ هدش  مه  رامیب  یهاگ  دبال  هدوبن ، ملاس  هشیمه  مه  یکدوک  رد  دنیبیم ؛ مه  يدب 
( هاـمید رد  اًـلثم   ) اـهمیوقت هیـشاح  رد  هک  نیا  اـی  و  دوش ! تسرد  شاوـیشاوی  تسا  دـیما  دروـخیم و  هّصغ  مه  بلاـطم  زا  ياهراـپ  يارب 
و اههیاپهوک ، اهرهش و  یضعب  رد  ناراب  فرب و  لوزن  و  اوه ، بالقنا  و  درس ، ياهداب  ندیزو  رب  دراد  تلالد  بکاوک  عاضوا  : » میناوخیم

تّزع و  تاـجوسنم ، رازاـب  قنور  و  کـلامم ، زا  یکی  رد  ناـگرزب  زا  یکی  تشذـگرد  و  تاـیالو ، زا  یـضعب  رد  ثداوح  زا  یـضعب  زورب 
و اوه ، لادـتعا  رب  دراد  تلالد  بکاوک  عاـضوا   » 113 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  میناوخیم : نینچ  اًـلثم )  ) راـهب لـصف  رد  و  موسد »! موحل و 
زا ياهراپ  رد  فیجارا  روهظ  و  لود ، زا  یـضعب  فالتخا  و  جّرفت ، هب  مدرم  لیم  و  دالب ، زا  یـضعب  رد  لیـس  ندـمآ  عفان و  ياـهناراب  لوزن 
هب يزاین  گرزب ! قیاقح  نیا  فشک  هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  تالوصحم و »...  زا  یـضعب  تفآ  و  ناروهشیپ ، زا  یـضعب  لاح  حالـص  دالب و 

نیمز هرک  نیمه  هلاـس  همه  هّرمزور و  عاـضوا  هعلاـطم  هکلب  درادـن ؛ تاراّیـس  تباوـث و  ندرک  دـصر  بکاوـک و  عاـضوا  هعلاـطم  تمحز 
خر دالب ، زا  یـضعب  رد  مه  نآ  روبزم ، ثداوح  ناتـسمز »  » و راهب »  » لـصف رد  ًاـمتح  تسا ، یفاـک  رارـسا  نیا  هب  ندربیپ  يارب  رادـقمیب ،
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! داد دهاوخ 

؟ تسا شخبنانیمطا  ییاهمایپ  عون  هچ  سپ 

زا دراذـگب و  نآ  تاصّخـشم  مامت  اب  یـصوصخ  لـئاسم  يور  تشگنا  هک  دـشاب  یماـیپ  ماـیپ ، دـیاب  تسا ؛ نشور  یلیخ  لاؤس  نیا  خـساپ 
114 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  رظن  رد  ار  ناـترود  ناتـسود  زا  رفندـنچ  مسا  امـش  اًـلثم ، دـشابن . دـنربخاب  نآ  زا  سک  همه  هک  یّلک  بلاـطم 

ناوتیم دناوخب ، امش  نهذ  رد  ًاحیرص  ار  اهمـسا  نآ  تسناوت  طابترا  یعّدم  رگا  دشابن ،) سونأم  مه  دایز  هک  دشاب  یئاهمـسا  زا   ) دیریگب
يّرـس روـطب  ار  رفن  دـنچ  ماـن  یموـمع ، اـی  دوـخ ، یـصوصخ  نفلت  رتـفد  ناـیم  رد  امـش  هـک  نـیا  اـی  تفریذـپ . يدودـح  اـت  ار  وا  ياـعّدا 
مولعم دیوگب ، حیحـص  روطب  دیاهدراذگ ، تمالع  امـش  هک  ار  اهنآ  همه  نفلت  هرامـش  تسناوت  طابترا  یعّدم  رگا  دینکیم ، يراذگتمالع 

زا يداع  دارفا  هک  یـصّخشم  یـصوصخ و  ياههناشن  تساهزیچ ؛ نیمه  زین  نتفرگ  هناشن  زا  ام  روظنم  تسین . يداـع  بلطم  کـی  دوشیم 
ّالا و  داد ، رارق  هعلاطم  دروم  دـیاب  ار  وا  ياههتفگ  دـهدب ، ار  ییاـههناشن  نینچ  دوخ  تاـطابترا  رد  تسناوت  یـسک  رگا  دنـشابن ؛ هاـگآ  نآ 

. درادن ثحب  نیا  رد  یملع  شزرا  هجوچیه  هب  تاّیّلک  نتفگ 

مسیتیرپسا مان  هب  یملع 

همه رب  یفاـک  هزادـنا  هب  منکیم  ناـمگ  و  دوـب ؛ قـیرط ، نـیا  زا  حاورا  اـب  طاـبترا  نایعّدـم  و  درگزیم »  » جوـم هراـبرد  اـم  ثـحب  اـجنیا  اـت 
ياهیاپ ساسا و  درگزیم ، قیرط  زا  حاورا  اب  طابترا  هلئـسم  و  دـنناربخیب »! شبلط  رد  نایعّدـم  نیا   » هک دـیدرگ  تباـث  مرتحم  ناگدـنناوخ 

« یملع  » تروصب حاورا  اب  سامت  میهد *** . رارق  یـسررب  دروم  عیـسو  یّلک و  روطب  ار  حاورا  اب  طابترا  هلئـسم  میدرگرب و  نونکا  درادن .
هعلاـطم لـباق  ینوگاـنوگ  تاـهج  زا  تسا ) یقیقحت  یملع و  شزرا  هنوگره  دـقاف  هک  درگزیم  هناـیماع  طـلغ و  یمرگرـس  تروص  هب  هن  )

و هدش ، هتـشاگن  برغ  قرـش و  نادنمـشناد   116 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  هلیـسو  هب  یناوارف  ياـههلاسر  اـهباتک و  هنیمز  نـیا  رد  دـشابیم .
زا رود  هک  یناـسک  ینعی  نف ، نیا  نادنمـشناد  تسا . هداد  صاـصتخا  دوـخ  هـب  ار  یملع  ياـهفراعملاةرئاد  یـضعب  زا  يداـیز  تاـحفص 

، ناوارف ياهـشیامزآ  و  ریگیپ ، ياهتدـهاجم  اب  دناهتـسناوت  هک  دـنرادیم  راهظا  دناهدیـشوک ، هار  نیا  رد  زارد  نایلاس  یتاغیلبت ، ياهلاجنج 
ماـجنا اـهنآ  هلیـسو  هب  هک  يزیگناتریح  تداـع  قراـخ  ياـهراک  دـنرادرب و  حاورا  هتخانـشان  زومرم و  ناـهج  زا  ياهشوـگ  يور  زا  هدرپ 

باتک مراهچ  دلج  رد  دوشیم ، بوسحم  ام  رصع  ناقّقحم  زا  هک  متسیب  نرق  فراعملاةرئاد  هدنسیون  دنیامن . هدهاشم  کیدزن  زا  دوشیم ،
مان 47 لودج  نیا  رد  دهدیم . هئارا  دـناهدرک ، فارتعا  ملع  نیا  ّتیعقاو  هب  هک  روهـشم  نادنمـشناد  مان  زا  یلودـج  حور »  » هّدام رد  دوخ ،

نانادیضایر ّتیعمج  سیئر   ) ناگرومود هلمج : زا  دنکیم ؛ رکذ  ار  اکیرمآ  ناملآ و  ایلاتیا ، ناتسلگنا ، هسنارف ، گرزب  نادنمـشناد  زا  رفن 
تسود و  دوخ ، رصع  رد  ناتـسلگنا  تسیژولویزیف  نیرتگرزب  سالاو  لسور  ایناتیرب ، یتنطلـس  نمجنا  سیئر  سکورک  مایلیو  ناتـسلگنا ،)

لیماک دروفـسکآ ، هاگـشناد  داتـسا  نوسکا  فارگلت ، ياهیناپمک   117 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  یـسدنهم  سیئر  یلراـف  نیوراد ، ِکـیدزن 
زا یکی  وزرربـمل  يوـسنارف ، دنمـشناد  فورعم و  هدنــسیون  وـگوهروتکیو  هـسنارف ، فورعم  نادیــضایر  یکلف و  دنمــشناد  نویراـمالف 
زا رگید  یعمج  و  سیلگنا ، روهـشم  رادمتـسایس  روفلابدرول  ییاکیرمآ ، دنمـشناد  داتـسا  پولزیه  یـسانشمرج ، نادنمـشناد  نیرتروهـشم 

نارازه نایم  زا  ار  يرفن  تفه  لهچ و  هّدع  نیا  مان  هک  دنکیم  حیرصت  سپـس  دربیم . مان  ار  ریخا  نورق  یـسایس  یبدا و  یملع ، فیراعم 
یهاوگ ثحب ، نیا  رد  دوخ  حورشم  نانخس  ّیط  رد  وا  تسا . هدومن  باختنا  دناهدرک ، راک  هتشر  نیا  رد  قّقحم  دنمـشناد و  مان  هب  هک  رفن 

هب هک  ار  يدّدعتم  ياهّتیعمج  یهاوگ  زین  و  دنکیم . لقن  ملع  نیا  دییأت  دروم  رد  ار  اهنآ  تادهاشم  نادنمشناد و  نیا  زا  يرایسب  حیرص 
یلاوتم ياههام  و  تسا ، هدش  لیکـشت  دـنهدیم » تبـسن  اهنآ  هب  هک  یتاداع  قراخ  حاورا و  اب  سامت  حور و  هلئـسم  هرابرد  قیقحت   » رطاخ

اب طابترا  حرش  دناهدومن ، دییأت  راکنا  لباقریغ  ّتیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  عوضوم  نیا  سپس  دناهتخادرپ و  یسررب  قیقحت و  هب  هراب  نیا  رد 
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برغ رد  هک  نآ  زا  شیپ  ملع  نیا  هک  تسین  یّکـش  دش *** ). میهاوخ  روآدای  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هدنیآ  رد  . ) دـهدیم  118 ص : حاورا ،
زا يرایسب  دننام  برغ ، هب  لاقتنا  زا  سپ  یلو  تسا ؛ هدوب  قرش  نادنمشناد  زا  ياهّدع  هّجوت  دروم  هتـشاد و  دوجو  قرـشم  رد  دریگ ، جضن 

یلع  » باتک قّقحم  هدنـسیون  هک  ار  یثحابم  زا  یتمـسق  تسین  دـب  اـج  نیا  رد  تفرگ . رارق  يرتشیب  لابقتـسا  یـسررب و  دروم  رگید ، مولع 
رظن زا  ياهدرـشف  تاراـبع  هاـتوک و  ياـهزارف  رد  تـسا ، هدروآ  هـنیمز  نـیا  رد  متـسیب » نرق  فراـعملاةرئاد   » و يّداـملا » بهذـملا  لـالطا 

زگره ندب  مسج و  يانف  اب  حور  هک : دندقتعم  نف ، نیا  نادنمـشناد  و  مسیتیرپسا ، نارادفرط  دـیوگیم : وا  مینارذـگب . مرتحم  ناگدـنناوخ 
هّدام ناهج  نیناوق  تسا و  ناهج  نیا  ّداوم  قوفام  هک  یفیطل  فاّفـش و  مسج  نامه  دراد - هک  یفیطل  فاّفـش و  مسج  اب  و  دوشیمن ، یناف 

119 ص : حاورا ، اب  طابترا  دادعتـسا  ياراد  هک  يدارفا  هلیـسو  هب  ناوتیم  اذل  و  دهدیم . همادا  دوخ  تایح  هب  دـنکیمن - تموکح  نآ  رب 
یتاغل اب  وا  نابز  اب  و  طابترا ) هطـساو   ) مویدم هلیـسو  هب  دناوتیم  حور  دید . ار  اهنآ  ناوتیم  هکلب  دومن ؛ هملاکم  حاورا  اب  دنتـسه  یّـصاخ 

هک ار  یضایر  هدیچیپ  لئاسم  هفسلف و  ملع و  رارسا  زا  يرایسب  دناوتیم  زین  و  تسا ، ربخیب  نآ  زا  یّلکب  مویدم  صخـش  هک  دیوگب  نخس 
اًلماک ار  هطـساو  نامـشچ  هک  یلاح  رد  تسا  نکمم  یّتح  دـنک ؛ وگزاب  دـنعالّطایب ، اـهنآ  زا  یّلکب  نارـضاح » ناگدنونـش و   » و هطـساو » »

هک دهد  ناشن  دوخ  زا  یبیجع  تاداع  قراخ  دناوتیم  حور  هصالخ  دسیونب . ار  يرایسب  تاحفـص  دّدعتم و  ياههمان  وا  تسد  اب  دناهتـسب ،
نیا نودـب  ار  ماسجا  دـهدیم و  ناشن  نارـضاح  همه  هب  ار  دوخ  حور ، یهاگ  یّتح  تسین ؛ ریذـپناکما  يداع  يّدام و  لیاسو  اب  نآ  ماجنا 

زومرم تلاـخد  ّبلقت و  لاـمتحا  هنوگره  هک  نیا  يارب  نف  نیا  نادنمـشناد  هک  نیا  هّجوت  لـباق  دـهدیم . تکرح  دـننزب ، نآ  هب  تسد  هک 
ار هطـساو  صخـش  دنامن ، یقاب  حاورا  هب  روما  نیا  دانتـسا  رد  دیدرت  ياج  و  دنربب ، نایم  زا  تاداع  قراخ  هنوگ  نیا  ماجنا  رد  ار  هطـساو » »

شیاـمزآ نآ  رد  هک  ار  یقاـطا  برد  دـنزاسیم ؛ سوـبحم  نینهآ  سفق  کـی  رد  ار  وا  یهاـگ  یّتـح  دـندنبیم ؛ دوـخ  یلدنـص  هب  مکحم 
یتکرح هنوگره  ات  دننکیم  لصو  هطـساو  تسد  هب  یکیرتکلا  ياهمیـس   120 ص : حاورا ، اب  طابترا  و  دـننکیم ، لـفق  دریگیم ، تروص 
صخش هن  تسا ، حاورا  هب  طوبرم  لامعا  نیا  هک  دننک ، ادیپ  نانیمطا  روما  نیا  عومجم  زا  و  دنبایرد ، دشاب - عیرـس  فیعـض و  ردقره  ار -

. دومن ریـسفت  ناوتیم  هنوگچ  ار  زیگناتریح  بیجع و  تاداع  قراوخ  نیا  هک  دناهتفرورف  هشیدنا  نیا  رد  نادنمـشناد  سپـس  « 1 . » هطساو
گنرین و هعدخ و  سیلدت و  شغ و  عون  کی  قیرط  زا  اههطساو  ایآ  تسه !؟ لاّعف  حاورا  دوجو  هب  داقتعا  زج  اهنآ  ریـسفت  يارب  یهار  ایآ 

نیا ای  دنتسه ؟ روما  نیا  ماجنا  هب  رداق  یقیقد  یفخم و  رازبا  تالآ و  هلیسو  هب  ای  و  دنهدیم ؟ ماجنا  ار  لامعا  نیا  صوصخم  ياهیتسدرت 
اهنآ هب   121 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  هدومن و  فّرـصت  نارـضاح  راـکفا  رد  دـنناوتیم  صوصخم  ياهيزاسهنحـص  نیقلت و  قـیرط  زا  هک 

ناـقّقحم نادنمـشناد و  تسا ؟ هتـسویپن  عوقو  هب  جراـخ  رد  اـهنیا  زا  کـی  چـیه  هک  یلاـح  رد  هداد ، خر  یثداوح  نینچ  هک  دـننک  دوـمناو 
زا کیچیه  هب  ار  بیجع  لامعا  تاداع و  قراوخ  نیا  هک  دنراد  فارتعا  ًاحیرص  دناهتشاد  تکرش  روبزم  یملع  تاسلج  رد  هک  يروابرید 

هدافتـسا اب  هطـساو ، ياهیتسدرت  زا  يریگولج  يارب  ار  مزال  ریبادت  هنوگهمه  اهنآ  اریز  داد ؛ دانتـسا  ناوتیمن  حاورا ، ّتیلاّعف  زج  الاب  روما 
نیا اهراب  ام  دنیوگیم  اهنآ  دنریگ . رارق  اهنیقلت  ریثأت  تحت  یناسآ  نیا  هب  هک  دناهدوبن  یناسک  اهنآ  و  دـناهدروآ ، لمع  هب  زومرم  رازبا  زا 

، زیگناتریح روـما  نیا  دوـجو  یملع  رظن  زا  میاهتـسب و  ار  تـالامتحا  همه  هار  و  میاهدوـمن ، شیاـمزآ  یلاوـتم  ياـههام  ّیط  رد  ار  هلئـسم 
ود رد  روبزم  دنمـشناد  ياهیـسررب  اهثحب و  زا  ياهدرـشف  دوب  نیا  دـشاب *** . هتـشاد  دـناوتیمن  اهنآ  ّتیلاّعف  حاورا و  دوجو  زج  يریـسفت 

. تسا هعلاطم  لباق  یملع  رظن  زا  روبزم  هلئسم  هک  تسا  نیا  رب  لیلد  نادنمشناد  حیرص  ياهیهاوگ  نیا  رکّذلاقباس . باتک 

ثحب ییاهن  هجیتن 

اهفراعملاةرئاد یـسیلگنا و  ياهگنهرف  هب  هعجارم  ، ) دـننکیم ریـسفت  حاورا  اب  طابترا  ملع  هب  ًالومعم  ار  مسیلآوتيرپسا »  » و مسیتیرپسا ،» »
رد اـم  دـننادب . ملع  نـیا  زا  یئزج  زین  ار  خـسانت  حاورا و  دوـع  هلئـسم  هـک  دـنراد  رارـصا  یـضعب  یلو  دـیامنیم ). دـییأت  ار  ینعم  نـیا  زین 
رد دشاب و  هک  مسا  ره  هب  مان و  ره  هب  حاورا  دوع  هلئـسم  هک  مینکیم  دیکأت  ار  تقیقح  نیا  ام  یلو  میرادـن ؛ ینخـس  یـسک  اب  يراذـگمان 
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لباق ینّیعم  صاخ و  دودـح  رد  دـشاب ، هک  مان  ره  هب  حاورا  اب  طابترا  هلئـسم  اّما  تسا ؛ یقطنمریغ  تسرداـن و  طـلغ و  ياهفاـفل ، ره  تحت 
هتشذگ ثحب  بیقعت  هب  نونکا  مزال ، رّکذت  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . قیاقح  فیرحت  يارب  ياهطـسفس  مه  اب  ود  نیا  نتخیمآ  و  تسا ، هعلاطم 

دارفا دـناهداد  یملع » قرط  زا  حاورا  اـب  طاـبترا   » ناـکما هـب  یهاوـگ  هـک  ینادنمــشناد  ناـیم  رد  میزادرپـب :  124 ص : حاورا ، اـب  طاــبترا 
دارفا نیغورد  ياهنیقلت  ای  و  دنـشاب ، هدـش  لافغا  هک  داد  ناوتیمن  اهنآ » همه   » هرابرد لقال  ار  لاـمتحا  نیا  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یـسانشرس 

عوضوم نیا  هرابرد  ثحب  دراو  دـیدش ، راکنا  ای  ینیبدـب ، حور  اب  اـهنآ  زا  يرایـسب  هک  نیا  صوصخب  دـشاب . هتـشاذگ  رثا  اـهنآ  رد  داـّیش ،
ای و  دـناهدوبن ، ریـسفت  لباق  حاورا  حابـشا  هب  زج  يزیچ  هب  هک  دـناهدید  ار  یحابـشا  دوخ  یّـسح  تادـهاشم  رد  لاح  نیا  اب  یلو  دـناهدش ،

هدهاشم يرگید - تاداع  قراخ  و  دنزب - تسد  اهنآ  هب  یـسک  هک  نیا  نودب  و  يّدام ، ّتلع  هنوگچـیه  نودـب  ءایـشا ، تاکرح  اهادـص و 
یتمسق دیهد  هزاجا  نونکا  دناهدومن . ادیپ  ملع  نیا  تّحـص  هب  یخـسار  نامیا  اهنآ  عومجم  زا  هک  دناهتـشاد ، تفایرد  ییاهمایپ  دناهدرک و 
سابتقا جارختسا و  متسیب ، نرق  فراعملاةرئاد  ینعی  هظحالم ، لباق  عبنم  کی  زا  اهیهاوگ  نیا  میروایب . اجنیا  رد  ار  نادنمـشناد  یهاوگ  زا 

زا یتأیه  اـپورا  مدرم  ناـیم  رد  حاورا )  125 ص : حاورا ، اب  طابترا  اب  طابترا  ناکما  هدـیقع   ) هدـیقع نیا  راـشتنا  ماـگنه  هب  - 1 تسا : هدش 
سکورک كوبل و  ناج  زا  بّکرم  تأیه  نیا  دش . لیکـشت  هلئـسم  نیا  نوماریپ  رد  قیقد  یـسررب  ثحب و  يارب  لاس 1869  رد  نادنمشناد 

رد ناتسلگنا  ياهتسیژولویزیف  نیرتمهم  زا  یکی  سالاو  لسور  فورعم ، تسیژولویزیف  سیول  زور ، نآ  رد  ناتسلگنا  گرزب  نادیعیبط 
سکوک ناج  فارگلت ، ياهیناپمک  سیئر  یلراف  روشک ، نانادیـضایر  ّتیعمج  سیئر  ناگرومود  نیوراد ، کیدزن  تسود  و  رـصع ، نآ 

راشتنا ّتیعمج  نیا  لیکشت  ربخ  هک  یماگنه  دندوب . رگید  سانشرس  دارفا  یضعب  و  دروفسکآ ، هاگشناد  داتـسا  نوسکا  فورعم ، فوسلیف 
ثحب و هب  یپ  رد  یپ  هام  اهنآ 18  یلو  دندرکیم ؛ يرامـشهقیقد  ّتیعمج  نیا  ییاهن  رظن  راظتنا  رد  ناهج  فلتخم  طاقن  زا  ياهّدع  تفای ،
ار روبزم  تاداع  قراـخ  اـهمایپ و  کـیدزن ، زا  دنتـسج و  تکرـش  طاـبترا  تاـسلج  رد  دـنداد و  همادا  هلئـسم  نیا  نوماریپ  رد  يواـکجنک 
رد ّتیعمج  نیا  مینارذگیم ...« : رظن  زا  اًلیذ  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دندرک  رداص  یحورـشم  هّینایب  نایاپ  رد  دـندومن و  هدـهاشم  یـسررب و 

ّتیعمج ياضعا  همه  يارب  هک  یتادـهاشم  يور  اهنت  حاورا ، اب  طاـبترا   126 ص : حاورا ، اب  طابترا  هلئـسم  نوماریپ  دوخ  یملع  تاصّحفت 
اهیـسررب نیا  زاغآ  رد  ّتیعمج  ياـضعا  مجنپ  راـهچ  هک  نیا  هّجوت  لـباق  . » دـندرک هیکت  تسا ، هتـشاد  هارمه  یعطق  نئارق  و  هدوب ، یّـسح 

یبصع يرارطضا  تالاح  هلـسلس  کی  هجیتن  لقاال  ای  و  ریوزت ، ّبلقت و  ای  و  لایخ ، مهو و  دولوم  ار  همه  دندوب و  لئاسم  نیا  رکنم  ًادیدش 
و دومنیم ، یفن  ار  یفارحنا  تالامتحا  همه  هک  یّـصاخ  تاّیفیک  طیارـش و  رد  مه  نآ  ثداوح ، همهنیا  هدهاشم  زا  سپ  یلو  دنتـسنادیم ؛

کی زا  تاداع  قراخ  نیا  دننک  مالعا  هک  دنتشادن  نیا  زج  ياهراچ  ّتیعمج  ياضعا  تفرگ ، ماجنا  ًارّرکم  هک  یقیقد  ياهـشیامزآ  زا  سپ 
لماع کی  دوجو  هب  فارتعا  اهنت  اهنآ  دینک ! هّجوت  تسرد   ...!« ) دریگیم همشچرس  دنتشادنپیم ، تقو  نآ  ات  هچنآ  زا  ریغ  زومرم » لماع  »

رفن اهدص  ربارب  رد  تشاد ، هدهع  هب  ار  ناتسلگنا  یتنطلس  یملع  تأیه  تسایر  هک  سکورک  داتسا  - 2 دناهدرک ). اههدیدپ  نیا  رد  زومرم 
نیا میوـگیمن  نم   127 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  درک : راـهظا  ًاحیرـص  مسیتـیرپسا ، هراـبرد  وگتفگ  تبـسانم  هب  روبزم ، تأـیه  ياـضعا  زا 

هتـشاگن و یحور » ياههدـیدپ   » مان هب  هک  یباـتک  رد  هدربماـن ، زین  و  تسا ! ینیع  ّتیعقاو  کـی  میوگیم  هکلب  تسا ؛ ینکمم  رما  عوضوم 
یبدا سرت  نبُج و  عون  کی  نیا  مراد ، نامیا  اههدـیدپ  نیا  دوجو  هب  نم  هک  اـجنآ  زا  دـیوگیم : تسا ، هدـیدرگ  پاـچ  دـیدجت  راـباههد 

رب دنناوتیمن  دـنرادن و  ملع  نیا  هنیمز  رد  یتاعالّطا  هنوگچـیه  هک  اهنآ  لاثما  ناگدننکءازهتـسا و  تاداقتنا  زا  تشحو  رطاخ  هب  هک  تسا 
نیا رد  هچنآ  تحارـص  تیاهناب  نم  میامن . نامتک  حور  راثآ  دروم  رد  ار  دوخ  تداهـش  دننک ، تواضق  دـندنبیاپ  نآ  هب  هک  یماهوا  ّدـض 

نوناق فشک  رد  هک  سالاو  لسور  - 3 منکیم ...  حیرـشت  باتک ) نیا  رد   ) ماهدومزآ قیقد  رّرکم  تاّیبرجت  اب  و  هدـید ، دوخ  مشچ  اب  هراب 
تـسیلایرتام يّدام و  نم  دـسیونیم : نینچ  هتـشاگن ، مسیتیرپسا » ياهیتفگـش   » مان هب  هک  یباتک  رد  دوب ، نیوراد  راکمه  یعیبط » باـختنا  »

يارب هن  و  دوبن ، حور »  » هلئـسم لوبق  يارب  یّلحم  نم  رکف  زا  هطقن  چـیه  رد  متـشاد و  نامیا  هجرد  تیاـهن  دوخ ، بهذـم  هب  مدوب و  فرِص 
اب طابترا  ناوتیمن  ار  یّـسح  تادـهاشم  مدـید  هرخـالاب  یلو  نآ ...  هب  هتـسباو  ياـهورین  يّداـم و  ناـهج  نیا  زا  ریغ  يرگید  أدـبم  دوجو 
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- هزات تاّیعقاو  هلـسلس  کی  دوجو  زیچ ، ره  زا  لبق  تخاس  روبجم  ارم  هک  دوب  اهنیمه  دز ، رانک  ار  اهنآ  تفرگ و  هدیدان   128 ص : حاورا ،
میوگب دیاب  یلو  دومن ؛ لاغشا  ارم  رکف  زا  یّلحم  ًاجیردت  تادهاشم  نیا  مریذپب ؛ هن - ای  دنتسه  حاورا  هب  طوبرم  اهنیا  منادب  هک  نآ  زا  شیپ 
ماـجنا يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دوب  یّـسح  تادـهاشم  هلـسلس  کـی  هب  یکّتم  هکلب  دوبن ، ینهذ  تالالدتـسا  هب  طوـبرم  زگره  بلطم  نیا 

زا یناوارف  عـمج  فرط  زا  اـهیهاوگ  نیا  ریظن  هجیتـن - مـنک *** ...  لوـبق  حاورا  زا  ریغ  اـهنآ  يارب  یلماـع  متـسناوتن  هـک  اـجنآ  اـت  تفاـی 
هدید دناهدومن ، هراشا  نآ  هب  رگید  بتک  رد  ییاهتبسانم  هب  ای  دناهتشاگن ، ناشدوخ  هنیمز ، نیا  رد  ًاصوصخم  هک  ییاهباتک  رد  نادنمـشناد 

ناوتیم دوشیم  یگرزب  باتک  مینک ، لقن  ًانیع  ار  همه  میهاوخب  رگا  هک  قرـش  نادنمـشناد  زا  يریثک  عمج  یهاوگ  هب  هّجوت  اب  دوشیم و 
نامگ و  تسا ، هدـمآ  رد  یبرجت  یّـسح و  هلئـسم  کـی  تروص  هب  هتـشذگ و  يرظن  لـئاسم  ّدحرـس  زا  حاورا » اـب  طاـبترا   » هک درک  لوبق 

، دهد  129 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  رارق  یـسررب  دروـم  ار  اـهیهاوگ  نیا  دنیـشنب و  کـیدزن  زا  دـنکن و  تواـضق  رود  زا  سک  ره  منکیم 
تـشاد رود  رظن  زا  دیابن  یلو  تفریذپ ، ناوتیم  ّتیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  حاورا  اب  طابترا  تفگ : دیاب  نیاربانب ، تفگ . دهاوخ  روطنیمه 

هنوگ چـیه  نودـب  و  یگداس ، نیمه  هب  دوخ  لایخ  هب  ینهذ  هداـس  دارفا  اـی  و  هتفرگ ، رارق  يداـیز  هّدـع  هدافتـساءوس  دروم  هلئـسم  نیا  هک 
سامت دناهتـساوخ  ریغـص  ریبک و  حاورا  اب  ابفلا ، فورح  زا  رپ  ذـغاک  هحفـص  کی  ناکتـسا ، کی  ای  ناخرچ ، زیم  کی  اب  یملع  تاـعالّطا 

و تسا ؛ هدروآرد  دیدج  ياهندب  هب  حاورا  تشگزاب  خسانت و  زا  رـس  هلئـسم  مکمک  هداتفا و  هار  هب  درگزیم  يزاب ، نآ  لابند  هب  و  دنریگب ؛
یکی اهنت  دیاش  یعّدـم  نارازه  نایم  زا  یلو  تسا ، نکمم  طابترا  لصا  بیترت ، نیا  هب  هدـش . هتخیمآ  مه  هب  ماهوا  نارازه  اب  ّتیعقاو  کی 

131 ص : حاورا ، اب  طابترا  دشاب ! وگتسار 

اهداریا هب  خساپ  موس  شخب 

؟ میتخادرپ ثحب  هب  هراب  نیا  رد  ارچ 

ییوگخـساپ و هب  یگتفه  تاعالّطا  هّلجم  ناگدنـسیون  زا  یکی  حاورا ،» اب  طابترا   » و حاورا » دوع  هلئـسم   » هرابرد ام  ياـهثحب  رـشن  زا  سپ 
شخب نیا  تاعفادم ، نآ  شزرا  نازیم  نتخاس  نشور  یمومع و  راکفا  ندـش  نشور  يارب  ام  تخادرپ ؛ هنیمز  نیا  رد  دوخ  دـیاقع  زا  عافد 
تمحز دوـخ  هب  درگزیم »  » و خـسانت »  » هلئـسم لاـطبا  يارب  همه  نیا  ارچ  لاؤـس : میدوزفا . باـتک  ثحاـبم  رب  خـساپ  لاؤـس و  ناوـنع  هب  ار 
طابترا يوبن  ثیدح  کی  رد  لصا  نآ  و  دنکیم ، دییأت  ار  نآ  یناوارف  یلقن  یلقع و  لیالد  هک  میراد  مّلـسم  لصا  کی  خساپ : دیهدیم ؟

رـشن قیاقح و  فیرحت  يارب  یئاهملق  ای  اهنابز  ای  اهتـسد  ددرگ و  راکـشآ  یتعدـب  هک  یماگنه  : » تسا هدـش  هصالخ   134 ص : حاورا ، اـب 
نیرفن و  دوب ، دنهاوخ  رود  هب  ادخ  تمحر  زا  دننک ، یهاتوک  رگا  و  دننک ، هزرابم  نآ  اب  دنزیخاپب و  دیاب  علّطم  دارفا  دـتفا ، راک  هب  تافارخ 

لها هعیش و  زا  معا  مالسا  نادنمشناد  مامت  نایم  رد  مه  لصا  نیا  رگید ، يوس  زا  وس . کی  زا  نیا  دوب ». دهاوخ  اهنآ  رب  مدرم  ناگتـشرف و 
مّلـسم دوشیم ) تفای  بهاذم  دئاقع و  بتک  رد  اهنآ  زا  یمان  اهنت  دـناهدش و  هدـیمان  هّیخـسانت »  » هک یفیعـض  کچوک و  هقرف  زج   ) نّنـست

ِیلقع یلقن و  لیالد  تسا و  ساسایب  طلغ و  دشاب ، لکـش  ره  هب  رگید  ندب  هب  حاورا  دوع  خـسانت و  هک  دـنراد  نامیا  نآ  هب  همه  تسا و 
هب تشگزاب  ینعی  يدوعـص  ای  رتتسپ ، یگدـنز  هب  تشگزاب  ینعی ، دـشاب ؛ یلوزن  تروص  هب  خـسانت  هاوخ   ) دـنکیم لاـطبا  ار  نآ  یعطق 

ياهناهب یبهذم  رظن  زا  خسانت  ًالّوا ، اریز : دراد ، يرایـسب  دسافم  یفارخ  هدیقع  نیا  اریز  ناویح ؛) ای  دـشاب ، ناسنا  ندـب  رد  رتیلاع ، یگدـنز 
ّتیلزا هب  ندش  لئاق  يارب   135 ص : حاورا ، اب  طابترا  ياهناهب  ًانایحا  رگید و  يارس  رد  رفیک  شاداپ و  هب  زاین  مدع  زیخاتـسر و  راکنا  يارب 

لکـش ره  هب  حاورا  دوع  خسانت و  هب  دقتعم  دناوتیمن  یعقاو  ناملـسم  کی  اذل  و  ددرگیم ، تسا ) تبث  دئاقع  خیرات  رد  هک  نانچ   ) حاورا
زا ًایناث ، دنکیم . درط  ار  هدیقع  نیا  نآرق  تایآ  زا  يرایـسب  و  تسا ، ناسآ  یبهذم  نادنمـشناد  زا  عوضوم  نیا  قیقحت  و  دشاب ، تروص  و 

اهیماکان اهیتخبدـب و  اهتّیمورحم و  عاونا  هب  نداد  رد  نت  يارب  دارفا  نتخاس  هداـمآ  و  راـکفا ، ریدـخت  يارب  يّرثؤم  هلیـسو  یعاـمتجا ، رظن 
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كاپ حالطـصا  هب  ات  دننک ، لّمحت  ار  اهنآ  دیاب  دـناهداد و  ماجنا  قباس  یگدـنز  رد  هک  تسا  یلامعا  رفیک  اهنیا  هک  نیا  معز  هب  دـشابیم ؛
هب نداد  رد  نت  سپ  دش ؛ دهاوخ  ناربج  دندرگیم ، زاب  ناهج  نیا  هب  هک  هدنیآ  یگدنز  رد  هک  نیا  دیما  هب  ای  و  دـنوشیم ! لماک  دـنوش و 

میلست دوجوم  ياهیتخبدب  هب  هک  دنکیم  قیوشت  ار  ناگدیدمتـس  نامورحم و  هدیقع ، نیا  بیترت  نیا  هب  دوب و  دهاوخن  هدننکتحاران  اهنآ 
اهنیا اب  هزرابم  يارب  شـشوک  و  دنکیم ، هیجوت  ار  اهمتـس  ملظ و  یعامتجا و  تاضیعبت  زا  يرایـسب  هدیقع  نیا  یقالخا  رظن  زا  ًاثلاث ، دنوش !
قباس یگدـنز  رد  ار  دوخ  تایانج  هراّفک  دارفا ، هنوگ  نیا   136 ص : حاورا ، اب  طابترا  ًالامتحا  ای  ًاعطق  هک  نیا  هچ  درامـشیم ، لـیلدیب  ار 

مه اهنآ  هب  مّحرت  نیاربانب ، میزادـنیب ؛ گنـس  اهنآ  ندـش  كاپ  هار  رد  میوش و  اهنآ  لـماکت  عناـم  اـم  ارچ  سپ  دـنوش ، كاـپ  اـت  دـننیبیم 
! مینک یتحاران  ساسحا  هدیدجنر  هدزرامعتسا و  للم  ای  هقلخلاصقان و  لولعم و  دارفا  هب  تبسن  دیابن  ام  نینچمه  تسا ! لیلدیب 

درگزیم يزاب  حاورا و  اب  طابترا  هلئسم  اّم 

اهنآ لاثما  درگزیم و  باحصا  هک  نیا  هچ  تسا ؛ حاورا  خسانت  هب  هدیقع  تیوقت  لماوع  زا  یکی  ًالّوا ، دننادیم : مینادیم و  هک  عضو  نیا  اب 
، باب نیا  حـتف  ًایناث ، دـید ). میهاوخ  ار  نآ  هنومن  هکنانچ  . ) دـنریگیم حاورا  دوع  رارکت و  هب  رئاد  حاورا ، زا  ناشدوخ  معز  هب  ییاـهرارقا 

زیم رانک  بش  ره  یناور ، ياهیرامیب  هب  التبم  ای  وجدوس و  اـی  حولهداـس  ياهّدـع  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  راـکفا  دـیاقع و  رد  جرم  جره و  ببس 
یّتح و  دارفا ، يدب  137 و  ص : حاورا ، اب  طابترا  یبوخ  هرابرد  هیاپدنلب !! یلاع و  هداعلاقوف  حور  کی  هلیسو  هب  ياهزات  رارقا  دننیشنیم و 

یطـسق تازاجم  بش  کی  دننکیم ! اعّدا  هارمگ ) قَِرف  هلطاب و  بهاذم  اسب  هچ  و   ) بهذم نآ  بهذم و  نیا  ناوریپ  دیاقع  داسف  تّحص و 
لیلد رگید  بش  دراد ) یگتفه  تاعالّطا  هرامـش 1487  رد  هک  نانچ   ) دننکیم فشک  یطـسق )! رلوک  لاچخی و  هیبش   ) حاورا ملاع  رد  ار 

دوب و هدرک  راک  تمسق  نیا  رد  اهتّدم  هک  ناتـسود  زا  یکی  هکنانچ   ) تسا نشور  همه  رب  ناشعـضو  هک  ّهلاض  قرف  زا  یـضعب  ّتیناّقح  رب 
هثیبخ و حاورا  تلاخد  رثا  رب  روما  نیا  دنیوگیم  روما . لیبق  نیا  زا  و  تشادیم ) راهظا  تشاذـگ ، رانک  یّلکب  ار  نآ  لیلد  نیمه  هب  سپس 
! دریگیم تروص  تسا ، دارفا  نداديزاـب  يزادرپغورد و  يزاـسغورد و  ناـشراک  دـناهدنکارپ و  اـج  همه  رد  اـم و  فارطا  رد  هک  هریرش 
يرکف و جرم  جره و  نیا  هک  تسا  یهیدـب  تسا . نانیمطا  دامتعا و  لباقریغ  طـلغ و  راـک  راـک ، نیا  مه  زاـب  دـشاب ، نینچ  هک  نیا  ضرفب 
اب طابترا  هدیـسوپ  تافارخ  نیا  اب  ام  هک  دـش  ببـس  تاهج  نیا  عومجم  دراد . یناربج  لباقریغ  ياهنایز  یعاـمتجا ، یقـالخا و  یتدـیقع و 
هب دـنراد ، يدودـحم  یملع  یبهذـم و  تاعلاطم  هک  یعمج  میدرکیم و  توکـس  هراب  نیا  رد  ام  رگا  ایآ  مینک . هزرابم   138 ص : حاورا ،

!؟ میدوب هدادن  ماجنا  یناسنا  رظن  زا  مه  ینید و  رظن  زا  مه  یفالخ  لمع  دنداتفایم ، هابتشا 

! تمهت شحف و  نویسکلک 

تالاقم میراد ، عالّطا  هک  اجنآ  ات  هناتخبـشوخ  باوج : دـیتفای ؟ هنوگچ  دـنداد ، امـش  هب  یگتفه  تاعالّطا  هّلجم  رد  هک  یئاهخـساپ  لاؤس :
، تسا هتفرگ  رارق  مرتحم  ناگدـنناوخ  رایتخا  رد  رتلماک  تروص  هب  نونکا  میتشاگن و  هنیمز  نیا  رد  مالـسا » بتکم   » رد هک  ياهناـگهدزیس 
، هدیقع نیا  یلصا  ناجّورم  زا  یضعب  هک  دش  ببس  عوضوم  نیمه  دیاش  تخاس ؛ جراخ  دیدرت  ای  هابتشا  زا  ار  يرایسب  و  داتفا ، ّرثؤم  رایـسب 

نادنمشناد نیرتگرزب  نامسآ و  نیمز و  هب  هک  دندش  تحاران  يردقب  و  دننادرگزاب ، يوج  هب  ار  هتفر  يوج  زا  بآ  ات  دنتفیب  اپ  تسد و  هب 
اب طابترا  پاچ  هّلجم  نآ  هرامـش  نیدـنچ  رد  دـنداد و  ام  هب  هک  یخـساپ  دـنتخاس . راکـشآ  ار  دوخ  ّتیهام  دـندرک و  یکاّته  ام  رخاـفم  و 

هکلب ام ، اهنت  هن  هک  یناگرزب  هب  یئوگدـب  یکاّته و  تشم  کی  و  اوراـن ، ياـهتمهت  اهتبـسن و  زا  دوب  ینویـسکلک  هدـش ،  139 ص : حاورا ،
مان ندرب  هب  اهنت  روبزم  هدنسیون  هک  برغ  ياههاگـشناد  نیرتگرزب  رد  اهنآ  ياهباتک  اهنرق  دنکیم و  راختفا  اهنآ  دوجو  هب  ّتیناسنا  ناهج 

مدرم رس  ندرک و  رارف  یلصا  باوج  زا  و  ندیرپ ، هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  رتدب ، همه  زا  و  تسا . هدوب  یـسرد  باتک  دنکیم ، رخف  اهنآ 
اهیزاسهنحص و هنوگ  نیا  هک  نیا  رّوصت  هب  ندرک ، مرگ  ساسایب  بلاطم  یخوش و  ناتـساد و  یهاگ  هقّرفتم و  ياهثحب  هلـسلس  کی  هب  ار 
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دوخ تواضق  علّطم  دارفا  نخـس ، زاغآ  نامه  زا  اذل ، دراذگیم . ياج  هب  يرثا  علّطم  ناگدنناوخ  ای  ام  هّیحور  رد  نتخادـنا ، هار  هب  لاجنج 
ندیرپ هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  دنتشاد و  مالعا  يروضح ، ياهوگتفگ  ای  اههمان  هلیـسو  هب  ثحب ، نیا  رد  ار  فرط  تسکـش  دندرک و  ار 

ناشدوخ ام  ناگدـنناوخ  زا  یـضعب  یّتح  دنتـسنادیم ؛ تسکـش  نیا  راکـشآ  هناشن  ار  یلـصا  لئاسم  زا  رارف  ندرک و  ناگرزب  هب  یکاّته  و 
یئوگدب یسک  زا  هن  ام   140 ص : حاورا ، اب  طابترا  دنتشاد . لاسرا  ام  يارب  هتشون و  دوخ  ياههمان  رد  ار  هدنسیون  نیا  ياههطسفس  باوج 

قطنم نتـشاد  اب  هن  دـناهداد و  اـم  هب  یتاـمیلعت  نینچ  هن  اریز  مینزیم ؛ هطلاـغم  هطـسفس و  هب  تسد  هن  مینکیم ؛ رارف  خـساپ  زا  هن  مینکیم ؛
هلدابم قطنم  وج  کـی  اـب  ار  هدـنکارپ  هقّرفتم و  نانخـس  اهیئوگدـب و  نیا  زا  هحفـص  رازهدـص  و  مینکیم ، ساـسحا  اـهنیا  هب  يزاـین  يوق ،
فرط رگا  تسا  هاوگ  ادـخ  تسا و  وـجتقیقح  دارفا  نأـش  نود  اـهراک  نیا  درادـن و  اـهگنرین  نیا  هب  زاـین  یملع  ثحب  اـًلوصا  مینکیمن .

. میدادیمن هزاجا  دوخ  هب  مه  ردق  نیمه  دوب ، هدرکن  ناگرزب  هب  یکاّته  یئوگدب و  فلاخم ،

! دراد ياهزادنا  مه  قیاقح  زا  نتفر  هرفط 

یمّظنم تالیـصحت  نشور و  قطنم  اهنآ  نوچ  اـم  هدـیقع  هب  خـساپ : دـنوریم ؟ هرفط  یـساسا  بلاـطم  زا  اـهنآ  ارچ  امـش  هدـیقع  هب  لاؤس :
روطب دوب ، هدرک  لاغـشا  ار  روبزم  هّلجم  زا  رطـس  اهدص  هک  هلاقم ، نیدنچ  رد  هک  يروطب  دنوریم ؛ هرفط  یـساسا  بلاطم  زا  ًاّبترم  دنرادن ،

هتسویپ  141 ص : حاورا ، اب  طابترا  وا  تسین . طوبرم  ام  ثحب  هب  ًادـبا  داد ، میهاوخ  باوج  درک و  میهاوخ  هراـشا  هک  هلمج  دـنچ  زج  عطق 
تبسانم هب  هرامـش 1497 ، رد  هنومن ، ناونع  هب  ددرگ . نادرگرـس  اهههاریب  رد  دنک و  رارف  ثحب  زا  یتبـسانم  نیرتکچوک  اب  دنکیم  یعس 

یکحـضم ياـهاج  هب  ار  بلطم  هدرک و  لـش  ار  ملق  وـلج  هبترم  کـی  دـنروآیم ، ناـیم  هـب  ناشّدـج  موـحرم  زا  هـک  يریخ  رکذ  رـصتخم 
هّجوت لـباق  تورث  هعماـج و  رد  ناوارف  مارتحا  یـشوخ و  یتحار و  اـب  لاـس  دـنچ  تسیب و  دـص و  مرداـم  ِردـپ  دـسیونیم : وا  دـناشکیم ؛
تمـس ود  زا  هتخاس ، هک  يرابنابآ  يارب  یتشدرز ،» زرواشک   » مه دراد و  ناملـسم » زرواشک   » مه نوچ  ناهفـصا  هار  رد  و  درک ، یگدنز 

 ... تسا هدـش  دیفـس  چـگ  اب  دزی  لومعم  مسر  هب  هک  یتشدرز  يارب  تمـس  کی  ناملـسم و  يارب  تمـس  کی  تسا ؛ هتـشاذگ  ریـش  هّلپ و 
هّیهت یلاق  ولیز و  اههدازماما  دجاسم و  زا  یلیخ  يارب  هتفریم ، جح  رفـس  هب  یتقو  هتخادـنا ، ولیز  ماهدـید  هک  دزی  دجـسم  دـنچ  زا  هتـشذگ 

ياهدازماـما هک  درک  فقوت  ياهناـخهوهق  ولج  لـیبموتا  ناـشاک ، هار  رد  زور  کـی  دـنک ! رمع  لاـس  منکیم 200  رکف  اـهولیز  هـک  هدرک 
اب طابترا  دـناهتفاب . ار  وا  مسا  اهنآ  هیـشاح  رد  هک  تسا  هتخیوآ  اههاگرد  ولج  ولیز  ود  مدـید  مدـش ، هک  هدازماما  لخاد  دوب ، نآ  کـیدزن 

کی هن  تسا و  بآ  هن  گنـسرف  دـنچ  فرط  ره  زا  تسا و  يزکرم  ریوک  لد  رد  هک  ناهفـصا  دزی و  ناـیم  دـبنگ  هن  رد   142 ص : حاورا ،
يارب بآ  دایز ، جراخم  اب  هوک  ناماد  زا  یگنـسرف  ود  زا  مدـش  علّطم  فداصت  بسح  رب  وا  توف  زا  سپ  لاسدـنچ  هک  يروطب  زبس ، گرب 

موشیم روآدای  طـقف  میرذـگیم  رگید  تاـکن  زا  تسا ؛ هدرک  هّیهت  بآ  هدوب  کـشخ  تساـجنآ و  رد  هّیوفـص  ناـمز  رد  هک  يراـبنابآ 
نیا ماهتفگن ! خآ  کی  مرمع  همه  رد  نم  تفگ : دـندوب ، شلزنم  رد  هک  یناسک  هب  تبحـص  نمـض  رد  بش  کی  تسه  مرطاـخ  هب  بوخ 

زا رگید  یکی  دـنمورین  دیـشر و  مادـنا  يوـق و  رایــسب  هـینب  دوـب . هدـشن  راـمیب  زگره  شاهلاـستسیب  دـص و  رمع  رد  « 1  » تشاد تـقیقح 
راشف یهاگ  طقف  دـشن ؛ ددرگ  یتحاران  ثعاـب  هک  یـضرم  راـچد  مه  شرمع  رخآ  ياـهلاس  رد  دوب . هدـش  وا  بیـصن  هک  دوب  ییاـهتمعن 

نیا مسق ! ادخ  هب  ار  امـش  دوب ...  هدـنارذگ  تداعـس  شیاسآ و  هب  ار  شرمع  رـسارس  « 2 . » تشگیم نایـسن  راچد  تفریم و  ـالاب  شنوخ 
نیا هب  دوع   143 ص : حاورا ، اب  طابترا  زا  سپ  دوب و  یبوخ  مدآ  هک  مسانـشیم  ار  یـسک  وگب  امـش  دراد ؟ ام  ثحب  هب  یطبر  هچ  بلاـطم 

بلاطم نیا  و  دزی ، هفرطود  راـبنابآ  ناهفـصا ، دـبنگ  هن  راـبنابآ  هلاـس و  يولیز 200  رگید  تشاد ؛ دـهاوخ  یبوخ  یگدـنز  مه  ناـهج 
رد هک  نیا  كایرت و  ناتساد  لیبق  زا  ناوارف ! دراد ، ناوارف  هّللاءاشام  نانخـس ، لیبق  نیا  زا  اقآ  نیا  و  رانک ! دیراذگب  ار  طابترایب  هّقرفتم و 

دـنیوگیم و نیزنب  كایرت ، هب  اهیکایرت  ارچ  دـنیوگیم و  كایریت !»  » اهکرت دـنیوگیم و  نیزنب !»  » ًاتیانک كایرت ، هب  اهیکایرت  اههناخهوهق 
ًاحیرـص هدرک و  لقن  لـبق  هرامـش  رد 16  ار  راوـگرزب  ّدـج  موـحرم  ناتـساد  نیمه  هـک  نـیا  رتبلاـج  هـمه  زا  هرامـش 1498 ) ! ) اهنیا دـننام 
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هرامـش . ) داتفایم ءامغا  لاح  هب  مه  یهاگ  دشیم و  نایـسن  راچد  یهاگ )! هن   ) ًابلاغ هک  يروطب  دوب ؛ هدش  جلف  دوب  لاس  دـنچ  دـسیونیم :
، دـتفیب گرم  مد  ءامغا و  لاـح  هب  دـشاب و  ـالاب  یلیخ  وا  نوخ  راـشف  دـشاب و  جـلف  دـشاب  لاـس  دـنچ  هک  یـسک  هّتبلا ، دـص  هّتبلا  و  ( 1482

نینچنیا شّدج ، موحرم  تشذگرـس  لقن  رد  هک  یـسک  تفگ !! دـهاوخن  مه  خآ  کی  درادـن و  یتحاران  هضراع و  تلاسک و  هنوگچـیه 
لقن شیاهثحب  هدـمع  تمـسق  و  دـنکیم - لـقن  هک  ار  يرگید  ياهتـشذگرس  شزرا  دـیوگب ، ضیقن  144 و  ص : حاورا ، اب  طاـبترا  ّدـض 

. تسادیپ هتفگان  تساهتشذگرس -

؟ امش ای  ام  دنکیم ، يزاب  ظافلا  اب  یسک  هچ 

رب دیاهتـشاذگ و  حاورا » دوع   » ار خسانت »  » مسا هک  امـش  تسا ؛ کحـضم  یتسار  خساپ : دـیاهدرک ؟ يزاب  ظافلا  اب  امـش  دـنیوگیم  لاؤس :
دییوگیم دناهتـسناد ، یلوزن ) يدوعـص و  زا  معا   ) حاورا دوع  نیع  ار  نآ  دناهدرب و  راک  هب  ار  خـسانت  هملک  هک  ینادنمـشناد  همه  فالخ 

نوصم هدز ، یفارخ  کلـسم  نیا  رب  یلقن  لیالد  هفـسلف و  هک  ياهدـننکدرخ  تابرـض  زا  مان  رییغت  نیا  اب  دوخ  نامگ  هب  و  تساتود - اـهنیا 
اب ار  خسانت »  » اهنآ همه  هک  میراد  تسد  رد  فلتخم  نادنمـشناد  زا  يدایز  كرادم  ام  ام !؟ ای  دینکیم  يزاب  ظافلا  اب  امـش  ایآ  دـینامیم -
هب ( ؟ تسیچ یظفل  يزاب  نیا  رب  ناتکردم  دییوگیم ، تسار  رگا  امـش  دناهتـسناد ، یکی  ناهج » نیا  رد  رگید  ناسنا  دسج  هب  حاورا  دوع  »

حور رگا  دییوگیم : امش   145 ص : حاورا ، اب  طابترا  تسیچ )؟ ناتکرد  دییوگب  ًاحیرـص  دـیرپن ؛ هخاش  نآ  هب  هخاش  نیا  زا  هک  نیا  طرش 
ای يواسم  هک  ددرگرب  یمـسج  هب  رگا  و  تسا ، حیحـص  دراد و  مان  حاورا » دوع   » ددرگرب دـشاب ، رتـالاب  نآ  لـماکت  حطـس  هک  یمـسج  هب 
زا تسا ، خـسانت  ینعم  رد  نادنمـشناد  همه  هتفگ  فالخ  رب  هک  ار  لیلدیب  يدنبمیـسقت  نیا  تسا ؛ لطاب  تسا و  خـسانت »  » دـشاب رتنیئاـپ 

ياههتــشون تـسه ؛ اـم  سرتـسد  بـتک  ماـمت  رد  هـک  تـسا  یبرع  هـملک  کـی  تـسین ؛ یجراـخ  هـملک  کـی  خـسانت  دــیاهدروآ ؟ اـجک 
سیئّرلاخیـش و  دامادریم ؛ رافـسا ؛ رد  نیّهلأتملاردص  دئاقعلا ؛ دـیرجت  حرـش  رد  یّلح  هماّلع  تاراشا ؛ حرـش  رد  یـسوط  نیّدلاریـصنهجاوخ 

رد يدـجو  دـیرف  دّـمحم  و  قرفلا ؛ تالاقملا و  باـتک  رد  یمق  هّللادـبع  نب  دعـس  دارم ؛ رهوگ  رد  یجیهـال  قاّزّرلادـبعاّلم  و  انیـسیلعوب ؛
. تساعّدم نیا  هاوگ  همه  رگید ، يرایسب  هموظنم و  حرش  رد  يراوزبس  يداهاّلم  و  متسیب ؛ نرق  فراعملاةرئاد 

)؟(  راشرس تاعالّطا 

رد شتاعالّطا  دهد ، رظن  یمالسا  لئاسم  ای  گرزب و  هفـسالف  ياههتـشون  هرابرد  دهاوخیم  حالطـصا  هب  هک  اقآ  نیا  هک  نیا  هّجوت  بلاج 
هملک رارکت  باتک و  دـنچ  مان  نتفرگدای  اب  دـنکیم  رّوصت  وا  تسا ؛  146 ص : حاورا ، اب  طابترا  فیعض  رایسب  یمالـسا  یفـسلف و  لئاسم 

نیا تاعالّطا  زا  ياهشوگ  ترذـعم ، لامک  اب  نونکا  دورب . گرزب  هفـسالف  گنج  هب  دـناوتیم  یناوخزجر  لاجنج و  راـج و  و  تیرپسا » »
و رهوج »  » نایم وا  تسا . هیاپ  هچ  رد  وا  تاعالّطا  هدرک ، لاـمنجل  ار  قرـش  هفـسالف  همه  هک  یـسک  مینیبب  مینکیم ، سکعنم  ار  هدنـسیون 
ره هک  یلاح  رد  هرامـش 1497 )  ) دناهدرک فالتخا  تروص » ندوب  ضَرَع  ای  رهوج   » رد ام ، هفـسالف  دیوگیم  دراذگیمن و  قرف  ضَرَع » »

-2 درادن . ضرع  هب  یطبر  تسا و  رهوج  ماسقا  زا  یفـسلف ) حالطـصا  هب   ) تروص دنادیم  دـشاب  هتـشاد  یعالّطا  رـصتخم  هفـسلف  زا  سک 
هعلاطم ار  هداس  هّیلمع  هلاسر  کی  رگا  هک  یلاح  رد  هرامـش 1495 ) رد  « ) تسا بجاو  زامن  رد  نآرق  زا  هروس  کی  القا  تئارق  : » دیوگیم

لها هدیقعب  تسا و  بجاو  هعیـش  هدیقعب  هروس  راهچ  تسا ) طلغ  هدرک  رکذ  نیونت  اب  ناشیا  هک  القا   ) لقاال زامن  ره  رد  دننادیم  دـنیامرف ،
طابترا انیس  نبا  هب  نامز  هلئـسم  رد  دوخ  نامگ  هب  هک  يداریا  رد  - 3 تایآ .) زا  يرادقم  دمح و  هروس  هبترمود   ) نآرق زا  هروس  ود  نّنـست 
یهاوگ وا  نخس  نیا  هرامش 1499 ) « ) تسا ندوب  میدق  زا  ریغ  فیرعت  نیا  ایآ  هچ ؟ ینعی  زاغآیب  : » دیوگیم هدرک ،  147 ص : حاورا ، اب 

نیا نایم  قرف  دشاب ، انشآ  هفـسلف  يابفلا  هب  سک  ره  هک  یلاح  رد  دنادیمن ، ار  یتاذ » میدق   » و ینامز » میدق   » نایم قرف  ناشیا  هک  دهدیم 
زونه دـناهدرک و  عازن  روطقم  ای  تسا  روطفم  دـُعب  نامز  رد  هک  نیا  رد  لاـس  هفـسالف 900  : » دیوگیم رگید  ياج  رد  - 4 دنادیم . ار  ود 
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مامت زا  يدایز  تاحفـص  تسا و  یفـسلف  ثحابم  نیرتمهم  زا  یکی  نامز  ثحب  زیزع ! ياقآ  " اـب "ف »! اـی  تسا  فاـق " اـب " هدـشن  مولعم 
یسک 900 هچ  دیئوگب  دندومن . فشک  تکرح »  » هلئسم اب  ار  نآ  طابترا  نیاتشنیا »  » زا شیپ  ام  هفسالف  دنکیم و  لاغشا  ار  ام  هفسلف  بتک 
، هموظنم حرـش  رد  ناکم  نامز و  ثحابم  هب  لـقاال  ناـمز ؛) هن  تسا  ناـکم  هب  طوبرم  روطقم  دـعب  اـًلوصا   ) هدرک اوعد  هملک  نیا  رد  لاـس 
-5 تسا ! نیـسخ » نسخ و  ناتـساد   » تسرد تسا ؛ هدرکن  اوعد  ق »  » و ف »  » هلئـسم رد  یـسک  هزات  دـینکب ! هاـگن  کـی  تاراـشا  رافـسا و 

َلاْقثِم ْلَمْعَی  ْنَمَف   » هیآ اًلثم ، تسا ؛ زجاع  هیآ  کی   148 ص : حاورا ، اب  طابترا  همجرت  زا  هک  تسا  دایز )؟(  يردقب  وا  يریـسفت  تاعالّطا 
راک لاقثم ! کی  ای  هّرذ و  کی  سک  ره  دنیبیم و  ار  نآ  دـنک ، ریخ  راک  لاقثمو  هّرذ  سکره  : » دـنکیمینعم روط  نیا  ار  ُهَرَیًاْریَخٍةَّرَذ »... 

يراّطع ناّکد  لاقثم  هملک  نامه  دننام  برع ، تغل  رد  هیآ و  رد  لاقثم »  » هدرک لایخ  اقآ  نیا  هرامش 1391 ) .« ) دید دهاوخ  ار  نآ  دنک  دب 
و هّرذ ؛ کی  ینیگنـس  هزادـنا  هب  ینعی  تسا ؛ نزو  ینعم  هب  لاقثم  تسین ؛ نینچ  هک  یلاح  رد  میربیم ، راـک  هب  زورما  یـسراف  رد  هک  تسا 

)؟(  مولعلارحب هماّلع  نیا  یلو  ۀغّللا ) سوماق  هب  دوش  عوجر  . ) دوشیم قالطا  مه  زیر  ءایشا  هب  هک  تسا  هچروم  ینعم  هب  لصا ، رد  مه  هّرذ 
ءاملع و هب  دشاب ، هتشاد  یفاک  تاعالّطا  یـسک  رگا  دیـشاب  نئمطم  هدومرف ! ریـسفت  يراّطع  ناّکد  یـسراف و  جیار  ینعم  نامه  هب  ار  لاقثم 

هرابرد نم  هچنآ  دیوگیم  - 6 دسانش ...  رگرز  رز  ردق  دنادیم ؛ ار  ملاع  ردق  ملاع ، دنمـشناد و  هشیمه  دیوگیمن ؛ دب  دوخ  گرزب  غباون 
اهیخـسانت اب  مینادیم و  چوپ  لطاب و  ار  خسانت  اهتیرپسا  ام  : » وا ترابع  نیع  کنیا  تسا ! خسن  هکلب  تسین  خسانت  میوگیم  حاورا  دوع 

دودرم میدـقتعم  ام  هک  یتروص  هب  ار  حاورا  دوع  ینعی ، دنتـسه ؛ اـم  فلاـخم  زین  اهیخـسانت   149 ص : حاورا ، اب  طابترا  میفلاـخم ؛ اًـلماک 
تسا و خـسانت  نیع  دـیئوگیم ، امـش  هچنآ  هدنـسیون ! ياقآ  تسا »...  کیدزن  حاورا  دوع  رد  ام  هدـیقع  اب  يّدـح  اـت  خـسن  یلو  دـننادیم 
ار خسانت  یهاگ  اهنت  دراد ؛ ینعم  کی  اهنآ  اب  زین  حاورا  دوع  هملک  تسین . اهنیا  نایم  یقرف  هدش و  قتشم  هّدام  کی  زا  ودره  خسن  خسانت و 
هب ناسنا  حور  تشگزاب  لـماش  مه  دوشیم و  رگید  ناـسنا  هب  ناـسنا  حور  تشگزاـب  لـماش  مه  هک  دـننکیم  قـالطا  نآ  عیـسو  ینعم  رب 
امش هک  يزیچ  نیرخآ  تسا . یکی  ود  ره  اهنیا  دیاهدرک ! قای »  » ار هرک »  » عقاو رد  خسن ، هب  خسانت  مان  رییغت  اب  امـش  هصالخ ، ناویح *** .
کی هکلب  تسین  خسانت  راکنا  ینعم  هب  نیا  یلو  ناویح ، هب  هن  دیراد  لوبق  طقف  ناسنا  هب  ار  ناسنا  حور  تشگزاب  هک  تسا  نیا  دـییوگیم 

تـشحو نآ  مسا  زا  ارچ  سپ  دیتسه ؛ یخـسانت  هدیقع ، نیا  اب  امـش  مّلـسم  روطب  دیاهدرک و  در  ار  نآ  مسق  کی  دـیاهتفریذپ و  ار  نآ  مسق 
!؟ دیراد

تسا هدوب  اهناسنا  ینادان  لهج و  هدییاز  حاورا  دوع  هدیقع 

، دننکیم عافد  نآ  زا  زورما  اهتیرپسا  رگا  تسا و  یّصاخ  هفـسلف  هدییاز  دراد ، یخیرات  هشیر  هک  حاورا  دوع  هب  هدیقع  دنیوگیم  لاؤس :
دوع خسانت و  هیـضرف  شیادیپ  همـشچرس  هتـشذگ ، رد  هک  یمهبم  ياههدیدپ  خـساپ : تسا . یتالکـشم  هدـننکلح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب 

حیـضوت تسین . یفارخ  ياههّیـضرف  نیا  هب  يزاین  رگید  هدـش و  نشور  فلتخم ، مولع  ياهتفرـشیپ  وترپ  رد  زورما  هناتخبـشوخ  دوب ، حاورا 
ص: حاورا ، اب  طابترا  تسا  يدیاقع  نیرتیمیدق  زا  حاورا ، دوع  خسانت و  هب  هدـیقع  هک  دـهدیم  ناشن  بهاذـم  دـئاقع و  خـیرات  هکنیا :

هدوب نیچ »  » و دنه »  » يوق لامتحا  هب  نآ  یلصا  هاگداز  ددرگیم . یهتنم  اههناسفا »  » رصع هب  نآ  خیرات  هتـشاد و  دوجو  ناهج  رد  هک   152
لکـشم ود  نیا  نایم  کیکفت  هک  هدش  هتخیمآ  نانچ  اهنآ  یگدنز  اب  و  دراد ، جاور  دنه  ناتـسرپتب  نایم  رد  هدیقع  نیا  نونکامه  تسا و 

جاور دریگیم ؛ همـشچرس  اـج  نـیمه  زا  تـقیقح  رد  دـنراذگیم ، تارـشح  یّتـح  تاـناویح و  هـب  اهودـنه  هـک  یـّـصاخ  مارتـحا  تـسا .
رد تنارودلیو »  » یبرغ روهـشم  خّروم  دراد . طابترا  هدـیقع  نیا  اب  زین  تاـناویح  تشوگ  ندروخ  اـب  تفلاـخم  دـنه و  رد  يراوخهاـیگ » »

نادنچ هک  یناسک  یّتح  دننکیم ؛ يراددوخ  تارشح  نتـشک  زا  ناکمالایّتح  دنناوتب ، رگا  یعقاو  ياهودنه  دیوگیم : دوخ  خیرات  باتک 
ادخ نامرف  قبط  رب  هک  یتسپ  تاقولخم  دننام  هن  دننکیم  راتفر  هتسبنابز  نوبز و  ناردارب  نوچمه  تاناویح  اب  دنتسین ، تلیضف  هب  دنمقالع 

ای دشاب  رگید  ناسنا  ندب  رد  هک  نیا  زا  معا  ار  حاورا  دوع  خسانت و  اهودـنه   153 ص : حاورا ، اب  طابترا  « 1 ! » دناهدرک ادیپ  ّطلست  نانآ  رب 
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ای یعیبط  فلتخم  ياههدیدپ  ریسفت  زا  ناسنا  یناوتان  لهج و  دولوم  رگید ، تافارخ  زا  يرایسب  دننام  هدیقع  نیا  دنمانیم . امراک » ، » ناویح
ریـسفت زا  هک  دـندرکیم  دروخرب  یثداوح  هب  ًاـبلاغ  زورما ، مدرم  زا  يرایـسب  دـننام  ناینیـشیپ ، رتنـشور ، تراـبع  هب  تسا . هدوـب  یعاـمتجا 

نودب دوخ  نهذ  رد  ار  یلاؤس  هک  دـهدیمن  هزاجا  وا  هب  رـشب  واکجنک  عبط  هک  اجنآ  زا  و  دـندنامیم ، زجاع  نآ  یفـسلف  ای  یملع  حـیحص 
نیا زا  تافارخ  زا  يرایـسب  و  دندرکیم ، تسرد  نآ  يارب  یلایخ  ریـسفت  کی  دندزیم و  یتالّیخت  ناماد  هب  تسد  راچان  دراذگب ، باوج 

مینیبیم هک  نیا  دناهتشاد : هدیقع  ماوع »  » زا یضعب  هک  میشاب  هدینـش  ام  زا  يرایـسب  دیاش  ار  هلمج  نیا  اًلثم ، تسا . هدمآ  دوجو  هب  رذگهر 
! دننکیم نشور  غارچ  اهنآ  ياپ  ریز  اهنج  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دـشخردیم ، اهنآ  مس  ریز  زا  یقرب  هاگ  اهبـسا ، ندـیود  ماگنه  هب  اهبش 

نشور اهبـسا  ياپ  ریز  غارچ  هک  دنراکیب   154 ص : حاورا ، اب  طابترا  اهنج  ًالوصا  ایآ  دراد و  اهنج  لاح  هب  ياهدـیاف  هچ  راـک  نیا  ـالاح 
و دندزیم . لّیخت  نیا  ناماد  هب  تسد  اذل  دندوب ؛ زجاع  نآ  ریـسفت  زا  دندیدیم و  ار  یعیبط  هدیدپ  نیا  اهنآ  دوبن . حرطم  اهنآ  يارب  دـننک ،

شیادـیپ هک  مینادیم  یبوخب  ام  زورما  یلو  دنتـسنادیم . اهنج  لامعا  لولعم  اههناخ ، زا  ياهراپ  رد  ار  لیلدیب  رهاظب  ياـهیزوسشتآ  اـی 
و اهبـش ، هن  دراد و  اهبـسا  ّمس  هب  صاصتخا  هن  یعیبط ، اًلماک  تسا  يرما  رگیدکی ، اب  مسج  ود  دیدش  دروخرب  رثا  رب  یکیرتکلا  هّقرج  کی 

شتآ دوخ  هب  دوخ  یّصاخ  طیارش  رد  هک  دنتسه  ییایمیـش  ّداوم  زا  یـضعب  مینادیم  هک  نیا  ای  و  تسا ؛ نشور  اًلماک  زین  نآ  یملع  ریـسفت 
نآ وترپ  رد  دـنزوسیم . دوخ  هب  دوخ  دـننک ، هدولآ  نآ  هب  ًاهابتـشا  ای  ًادـمع  ار  ییایـشا  رگا  و  دـنوشیم ، يزوسشتآ  ببـس  دـنریگیم و 
رد نج   ) نج مان  هب  ار  یتادوجوم  دوجو  هّتبلا  تسا . هدمآرد  قباس  یفارخ  تروص  زا  هلئسم  نیا  ییایمیـش ، فشک  نیا  ای  یکیزیف ، فشک 

نآرق رد  دنکیم و  دـییأت  ار  نآ  زین  هفـسلف  ملع و  هک  نآ ، حیحـص  ینعم  هب  نج  یلو  مینکیمن  راکنا  تسا ) ادـیپان  دوجوم  ینعم  هب  لصا 
نآ ثحب  ياج  اجنیا   155 ص : حاورا ، اب  طابترا  هک  دراد  رایـسب  قرف  ماوع ، رکف  قولخم  یفارخ و  ِراد  مُس  ِراد  مُد  نج  اب  هدـمآ ، دـیجم 

ار دازردام  هقلخلاصقان  لولعم و  دارفا  مدرم ، زا  يرایسب  هتشذگ ، رد  اریز : تسا ؛ شامق  نیمه  زا  ًانیع  حاورا  دوع  خسانت و  هلئـسم  تسین ؛
یکی دنتسه ، هّفرم  اًلماک  یضعب  سکعب  دنشکیم ، جنر  رمع  مامت  رد  دارفا  یضعب  هک  دندوب ، هدید  دندوب ؛ هدید  عامتجا  رد  دوخ  مشچ  هب 
زوریپ ًامئاد  یگدـنز  ياهتّیلاّعف  رد  یکی  تسا ؛ بش  نان  هب  دـنمزاین  يرگید  تسا ، نوریب  شتـسد  زا  نآ  باسح  هک  دراد  تورث  يردـقب 

زا دنتسناوتیمن  دندوبن و  هاگآ  روما  نیا  یعامتجا  یناور و  ینامسج و  للع  زا  نوچ  دوشیم . تسکش  اب  هجاوم  ًابلاغ  يرگید  ددرگیم و 
نیا دنتفگیم : و  دنتفریم ، امراک »  » و حاورا » خـسانت   » غارـس هب  ًاروف  دـننک ، ریـسفت  ناشدوخ ) نامگ  هب   ) ار اهیتلادـعیب  نیا  یعقاو  قرط 

ییاهیراکفالخ بکترم  دوخ  قباس  یگدنز  رد  دبال  دناهدمآ و  ناهج  نیا  هب  زین  هتـشذگ  رد  هدیدمتـس ، مورحم و  صقان و  لولعم و  دارفا 
دوخ خیرات  مّود  دلج  رد  تنارود  لیو  تسا ! تلادـع  نیع  نیا  و  دـنوش ، كاپ  ات  دـننیبب  ار  اهجنر  نیا  دـیاباهنآ  ناربج  يارب  هک  دـناهدش 
روما ای  مهبم  قیاـقح  زا  يرایـسب  دـنه  مدرم  يارب  اـم  راـک  لـصا   156 ص : حاورا ، اب  طابترا  دـیوگیم : نّدـمت » هراوهاـگ  نیمز  قرـشم  »
اهدرد اهجنر و  نآ  همه  دنکیم ؛ نینوخ  ار  خیرات  کیرات و  هریت و  ار  نیمز  هک  اهتبیـصم  عاونا  دـنکیم ...  ریـسفت  هیجوت و  ار  هنالداعریغ 

ار امراک  لصا  هک  ییاهودـنه  رب  دـیوپیم ؛ هار  ناگدـنور ، اب  هارمه  گرم  هاگلزنم  ات  و  دودیم ، تایح  یپ  گر و  رد  یمدآ  دـّلوت  اب  هک 
همه اهیرگناوت ، اهیتسدـیهت و  اهتهالب ، اـهغوبن و  نیب  فـالتخا  نیا  اهیتلادـعیب ، اهتبیـصم و  نیا  تشگیم . ناـسآ  راومه و  دـنریذپیم ،

و  ) هنارگدادیب ّتیدبا ، زا  ياهظحل  ای  یمدآ ، هاتوک  رمع  يوزارت  رد  هک  تسا  هدوب  یسومان  هنهک  نآ  يرهق  هداز  نیـشیپ و  ياهتایح  جیاتن 
ناسنا هک  تسا  يرامـشیب  تاعادـبا  نآ  هلمج  زا  اـمراک  تسا . هدوب  هنارگداد  همه  راـک ، ناـیاپ  رد  اـّما  هدیـسریم ، رظن  هب  هنـالداعریغ )

يارب ار  حاورا  دوع  هّیضرف  نیـشیپ ، مدرم  رگید  ای  دنه  مدرم  رگا  « 1 . » دنک لّمحت  يرابدرب  اب  ار  تبیصم  ّرش و  نآ  يرای  هب  تسا  هتـساوخ 
157 ص : حاورا ، اب  طابترا  مولع   » و يواکناور »  » و یـسانشناور »  » و یکـشزپ » ملع   » تفرـشیپ اب  زورما  دندوب ، هتخاس  اههدـیدپ  نیا  هیجوت 

ياهروتـسد رگا  مینادیم : هک  نیا  هچ  تسین ؛ اههدـیدپ  هنوـگ  نیا  ریـسفت  يارب  یفارخ  ياههّیـضرف  نآ  هـب  يزاـین  چـیه  رگید  یعاـمتجا »
« نینج  » دروم رد  ار  یتشادهب  ياهروتـسد  مزال ، ياهییامنهار  اب  ردام  ردپ و  دوش و  هتـسب  راک  هب  تسرد  ناسنا  مسج  دروم  رد  یتشادهب 

شنیرفآ هاگتسد  تسین . یمازلا  صقان ، بویعم و  دارفا  دوجو  رگید ، ترابع  هب  دمآ . دنهاوخن  ایند  هب  صقان  ناکدوک  دننک ، تیاعر  دوخ 
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نیا رب  قباس  دوب . دـهاوخ  ملاس  دـص  رد  دـص  نآ  لوصحم  شنیرفآ ، نیناوق  زا  هدافتـسا  مزال و  ياهتبقارم  اب  هک  تسا  قیقد  نانچ  ناسنا 
و دوب ، دـنهاوخ  هدروخمرک  صقان و  ًامتح  ناتخرد  ياههویم  ای  یتعارز  تالوصحم  زا  یتمـسق  دـندرکیم  رّوصت  نازرواـشک  زا  يرایـسب 

مرک تسین ؛ نینچ  هک  داد  ناـشن  یملع  تاـعلاطم  یلو  تسا ؛» تخرد  دوخ  زا  تخرد  مرک  : » دـنتفگیم و  تساـهنآ ، دوجو  مزاول  زا  نیا 
یّتح ملاس و  نآ  تالوصحم  مامت  هک  دنروآیم  دوجو  هب  شنیرفآ  نیناوق  زا  هدافتسا  اب  ياهنومن  عرازم  نالا  و  تسین ، نآ  دوخ  زا  تخرد 

رد اهنآ  هک  یعامتجا  ای  دنرّصقم و  ردام  ردپ و  ای  نیاربانب ،  158 ص : حاورا ، اب  طابترا  درادن . دوجو  نآ  مامت  رد  هدروخمرک  بیس  کی 
نیا هب  اهنآ  نادنزرف  ات  هتخاسن ، مهارف  ار  نانآ  یگدنز  لیاسو  ای  تشادهب ، ای  حیحـص  شزومآ  ّلقاّدـح  هک  نوچ  دـننکیم ، یگدـنز  نآ 

هاگتـسد هن  تسا ، رّـصقم  وا  دزاـس ، بوـیعم  اًـلثم  ار  وا  مشچ  و  دـنک ، يرگید  ناـسنا  هب  هـلمح  یناـسنا  رگا  هـک  روطناـمه  و  دـنتفین ؛ زور 
و ار . تقلخ  هاگتـسد  هن  تسناد ، رّـصقم  ار  دارفا  ای  عامتجا  درک ؛ تواضق  روطنیمه  دـیاب  قیقد  رظن  اب  زین  دازردامروک  دراوم  رد  شنیرفآ ؛
یعاـمتجا و طـلغ  تاـماظن  هک  تسین  دـیدرت  ياـج  زورما  عوضوم  نیا  رگید ، یـضعب  یتسدـیهت  و  یـضعب ، يزودـناتورث  دراوم  رد  اـّما 

يارب طابنتـسا  زرط  نیا  دیاش  امراک . حاورا و  دوع  هلئـسم  هن  تساهطیرفت ، طارفا و  نیا  همـشچرس  هک  تسا  يداصتقا  ملاسان  ياهمتـسیس 
شزرایب اًلماک  ام  يارب  زورما  اّما  تشاد ؛ یگنر  بآ و  دندوب ، ربخیب  دـیدج » داصتقا   » و یـسانشهعماج »  » لوصا زا  هک  میدـق  ياهودـنه 

. تسا

: یعامتجا ياهتسکش  یلصا  لماع 

للع يور  زا  هدرپ  دناوتیم  یبوخب  زین  اهنآ  یعامتجا   159 ص : حاورا ، اب  طابترا  یگداوناـخ و  تیبرت  زرط  و  دارفا ، یناور  عضو  هب  هّجوت 
يزاین رگید  دزاس ، نشور  هدش  اهتسکش  نیا  همـشچرس  هک  ار  اهنآ  یتیبرت  یناور و  فعـض  طاقن  درادرب و  دارفا  ّتیقّفوم  مدع  ّتیقّفوم و 

: دـیوگیم یگتفه  تاـعالّطا  هّلجم  رد  یگدـنز » حور و  رارـسا   » ثحب هدنـسیون  تسین . حاورا  دوع  اـمراک و  تاـفارخ و  هب  ندرب  هاـنپ  هب 
رد  ) تسا یناسنا  لاـمعا  رفیک  شاداـپ و  عون  کـی  یتعنـص ، عارتخا  کـی  اـی  يرنه  یبدا و  اـی  یملع  رثا  کـی  ّتیقّفوم  مدـع  اـی  ّتیّقفوم 

تروص هب  روما ) نیا   ... ) تسا یعطق  زین  دنـشاب  هتـشاد  تردـق  هک  اجنآ  ات  تانایرج  هنوگنیا  رد  حاورا  تلاخد  و  نیـشیپ ) ياهیناگدـنز 
يّدح ات  شاداپ و  رفیک و  عون  کی  ینعی ، هدـش ؛ فشک  مسیتیرپسا  تکرب  زا  هک  تسا  نامه  اّمعم  ّلح  هار  هناگی  تسین ...  هنالداع  رهاظ ،

هن و  دـننک ، تلاخد  هّللاقلخ  راک  رد  تهجیب  هک  دـنراکیب  حاورا  هن  هک  دـش  نشور  اًـلماک  ـالاب  قیاـقح  هب  هّجوت  اـب  « 1 ! » حاورا تلاخد 
اب طابترا  و  دراد ، ینامـسج  یتیبرت و  یعامتجا و  یناور و  ّصاخ  للع  اهنیا  همه  هکلب  دـشاب ؛ نآ  شاداپ  اهنیا  هک  هدوب  ینیـشیپ  یناگدـنز 

عون کی  ثداوح  نیا  هک  نیا  هب  حیرصت  اب  روبزم  هدنـسیون  هک  تسا  نیا  بیجع  تسین . تسردان  ياههّیـضرف  هب  يزاین   160 ص : حاورا ،
ناردپ و يا  امش  : » دیوگیم هک  اجنآ  هرامش 1461 ) رد  هلمج  زا   ) هدرک هتشذگ  ياههرامش  رد  هک  یحیرـصت  اب  و  تسا ، شاداپ  رفیک و 

سپ هچ  و  ایند ، نیا  رد  هچ  دش ؛ دهاوخ  ناتریگنماد  شرفیک  هک  گرزب  تسا  یهانگ  نادنزرف  نایم  ندـش  لئاق  ضیعبت  دـینادب  ناردام !
نم هب  ار  ریز  بلطم  مراکم » ياقآ   » ارچ دیوگیم : دیدرگیمرب ». ناهج  نیا  هب  هک  ناتهدنیآ  یگدـنز  رد  یّتح  حاورا و  ملاع  رد  گرم  زا 

ار یگدنز  زا  يدیدج  هرود  ددرگیمرب و  يرگید  ناسنا  ندب  هب  دشاب ، لماکت  دـنمزاین  رگا  ندـب ، زا  یئادـج  زا  سپ  حور  : » هداد تبـسن 
هتخیمآ یهاگ  دنک و  ناربج  ار  هتـشذگ  دب  لامعا  ات  تساهیتحاران  اهجنر و  هب  هتخیمآ  یگدنز ، دیدج  هرود  نیا  یهاگ  دـنکیم . عورش 

فرح نیا  اب  رازه ! رد  کی  هک  ماهتـشون  ار  یبلطم  مادـک  نم  : » دـیوگیم سپـس  ددرگ ». هتـشذگ  ياهّتیمورحم  ناربج  ات  اهیماکداش ، اب 
هتـشاذگ ار  شمـسا  نوناق ، عرـش و  فرع و  هک  تسا  يراک  امـش  لمع  نیا  دشاب ...  هتـشاد  بسانت  دیاهداد ، تبـسن  نم  هب  امـش  هک  طلغ 

تبـسن وا  هب  ام  هک  نخـس  نیا  ایآ  دـنگوس ! ناتنادـجو  هب  ار  امـش   161 ص : حاورا ، اـب  طاـبترا  هرامـش 1497 ) !!« ) لعج هلب  لـعج . تسا 
نیا هب  ار  ناتدوخ  هتفگ  امـش  ارچ  تسا . لـعج  یتقیقح  ره  سپ  تسا ، نیا  لـعج  رگا  دـش ؟ لـقن  ـالاب  رد  هک  تسین  يزیچ  نیع  میاهداد ،

!« تساطخ نتسکش  هنیئآ  نکشدوخ ! : » دینکیم شومارف  يدوز 

حاورا اب  www.Ghaemiyeh.comطابترا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 44زکرم  هحفص 36 

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


!؟ میاهدرک لعج  کیمادک 

يور هک  ینیمز  دناهدومرف " : مراهچ  هحفـص  هرامش 113  رد  مالـسا  بتکم  هّلجم  رد  : » دیوگیم هرامـش 1498  رد  هک  نیا  همه  زا  رتبلاج 
مدوخ زا  تسا ". ادـخ  تسام ، مشچ  ولج  هک  اهناشکهک  ناگراتـس و  نیمه  تسا ! ادـخ  اـهناراب  اهـسونایقا و  تسا ! ادـخ  میوریم  هار  نآ 

هک ینیمز  ماهتفگ  مراکم )  ) نم ایآ  دراذـگب !؟ هچ  ار  لمع  نیا  مسا  دـنادیمن  ناسنا  یتسار  تسا *** »! ناشیا  ترابع  نیع  مدرکن  لعج 
نیع اهنیا   162 ص : حاورا ، اب  طابترا  دییوگیم و  تسار  امـش  ایآ  دنتـسه ... ؟ ادـخاهناراب  اهـسونایقا و  تسادـخ ؟ میوریم  هار  نآ  يور 

رادـیب نادـجو  هب  ار  امـش  لـمع  نیا  ماـن  نییعت  مسیوـنب و  هحفـص  ناـمه  زا  ار  دوـخ  تراـبع  نیع  دـیهدب  هزاـجا  سپ  تسا ؟ نم  تراـبع 
تادوجوم نیمه  اـهلوکلم ، اـهمتا و  نیمه  زج  يزیچ  میمهفیم ، رگید  دراوم  رد  تعیبط  هملک  زا  هچنآ  : » مرذـگب مراذـگب و  ناگدـنناوخ 

قاشنتـسا هک  ییاوه  نیمه  میوریم ، هار  نآ  يور  هک  نیمز  نیمه  زج  يزیچ  هدش ، هتخاس  نآ  زا  هک  ینوگانوگ  تابیکرت  طیـسب و  يّدام 
ردق نیا  هک  دنتـسه  اهنآ  ایآ  تسین . اهناشکهک  بکاوک  تاراّیـس و  نیمه  هرخالاب  و  اهنافوط ، نیمه  میـشونیم ، هک  یبآ  نیمه  مینکیم ،

رد تعیبط ، هملک  زا  تسا ) تعیبط  راثآ  اهنیا  دنیوگیم  هک  اهیّدام   ) نانآ روظنم  سپ  هن ! ًامّلـسم  علّطم ؟ دـنریبدتاب و  فدـهاب و  شوهاب و 
دیئامرفیم هّجوت  دنمانیم »! تعیبط »  » مه اهنیا  و  ادـخ »  » ياهّدـع و  هّللا »  » ار وا  یعمج  هک  ییورین  نامه  اهنیا  قوفام  تسا  ییورین  تقیقح 

هتفگ نیع  ماهداد ، تبـسن  وا  هب  نم  هک  ار  یبـلطم  و  ماهتفگ ، نم  هک  تسا  یبـلطم  ّدـض  تسرد  هداد ، تبـسن  نم  هب  ناـشیا  هـک  ار  یبـلطم 
؟ میتسه لعاج  کیمادک  دییوگب  نونکا  تسوا .

؟ دش هدنز  ون  زا  حاورا  دوع  هنهک  هّیضرف  ارچ 

یفارخ هنهک و  هّیضرف  دنراد  رارصا  ریخا ، نرق  ود  یکی  رد  برغ ، یحور  لفاحم  زا  ياهراپ  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  لاؤس  نیا  نونکا  لاؤس :
هک یماگنه  ایآ  دنراد !؟ ياهقالع  تافارخ  هب  مه  اهنآ  رگم  دنمدب ؟ نآ  دبلاک  رد  ياهزات  حور  دننک و  هدنز  ون  زا  ار  خـسانت  حاورا و  دوع 
زرط هب  وا  هدـننکهریخ  تعنـص  کینکت و  درک و  حـتف  راب  نیتسخن  يارب  ار  هام  هرک  هک  یبرغ  ناـمه  برغ ، نادنمـشناد  ناـیم  رد  مینیبیم 

عوضوم نیا  رد  دبال  مینزب  سدح  دیابن  دنتـسه ، حاورا » دوع   » و امراک »  » رادفرط هک  دنوشیم  ادـیپ  يدارفا  تسا ، هتفرـشیپ  يروآتفگش 
: خساپ  164 ص : حاورا ، اب  طابترا  دییوگیم ؟ هچ  هراب  نیا  رد  تسا !؟ هدنام  یفخم  ام  رب  هک  هدش  فشک  اهنآ  رب  یبلاطم  تسا و  يرارسا 
، دشابن قرـش  زا  رتهدرتسگ  رگا  اهیبرغ  نایم  رد  تافارخ  دـینکن ، بّجعت  رگا  ًالّوا ، تفگ : دـیاب  تحارـص  اب  تالاؤس  هنوگنیا  خـساپ  رد 

تسا دایز  رایـسب  سیراپ »  » نوچمه يزکارم  رد  ون - گنر  بآ و  اب  نردم و  کبـس  هب  اهتنم  اهریگلاف - اهنیبعلاط و  دادعت  و  تسین ؛ رتمک 
. تسا ادج  مه  زا  یّلکب  مه  هفسلف  تعنـص و  باسح  یّتح  و  نآ ؛ عنام  هن  و  تسا ، ندوبن  یفارخ  رب  لیلد  هن  هتفرـشیپ ، عیانـص  کینکت و  و 

راکفا یگدـنز و  اب  ناـنچنآ  رامعتـسا  حور  یفرط  زا  و  دراد ، يوق  يرامعتـسا  هبنج  کـی  حاورا  دوع  هب  داـقتعا  هلأـسم  هک  اـجنآ  زا  ًاـیناث ،
، هدرک ذوفن  یتاغیلبت - لئاسم  هب  دـسر  هچ  ات  اهنآ - یملع  ياـهثحب  و  تاـّیبدا ، هفـسلف ، رد  یّتح  هک  تسا  هتخیمآ  برغ  مدرم  زا  یعمج 

نونکا دشاب . يرامعتسا  راکفا  هب  طوبرم  زین  حاورا  دوع  خسانت و  هب  هدیقع  هنماد  شرتسگ  دنکن  هک  دیآیم  شیپ  ناسنا  يارب  نظءوس  نیا 
هب ار  هدـش  رامثتـسا  مورحم و  ماوقا  هک  دراد  يرامعتـسا  هبنج  رظن  نآ  زا  حاورا  دوع  و  اـمراک »  » هب داـقتعا  دـییامرف : هّجوت  ریز  حیـضوت  هب 

ار نآ  و  دنکیم ، قیوشت  دشاب ، اهنآ  نیـشیپ  یگدـنز  ناهانگ  هراّفک  تسا  نکمم  هک  نیا  ناونع  هب  رابتلالم ، یگدـنز  زرط  نیا  شریذـپ 
هبار اهنآ  و  دـنکیم ، داجیا  دارفا  رد  اضر  میلـست و  تلاح  عون  کی  خـسانت ، هب  هدـیقع   165 ص : حاورا ، اب  طابترا  دزاسیم . لّمحت  لـباق 

یضعب هک  تسین  تهجیب  دیامنیم . توعد  حور  يوش  تسش و  لماکت و  هلیسو  کی  ناونع  هب  اهّتیمورحم  تامیالمان و  عاونا  لابقتسا 
باتک یقرواپ  رد  دننادیمن . راکنا  لباق  دنه  مدرم  رب  یتاقبط  تموکح  ناتسودنه و  رامعتسا  رد  ار  امراک  هب  هدیقع  ّرثؤم  شقن  نیعلّطم  زا 

يارجا هار  رد  يرظن  عنام  نیرتگرزب  خـسانت ، اـمراک و  هب  هدـیقع  میناوخیم : نینچ  هحفص 735 ) مّود ، دلج   ) نّدمت هراوهاگ  نیمزقرـشم 
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ّیط رد  حور  كولـس  لصاح  یتاقبط ، تافالتخا  هک  دنراد  هدیقع  نّیدتم  ياهودـنه  اریز  تسا ؛ دـنه  رد  ياهقرف  هاگتـسد  ندـیچرب  هشقن 
«1 !! » تسا تاسّدقم  نید و  تمرح  کته  هلزنم  هب  نآ  ندز  مه  رب  هک  تسا  یهلا  هشقن  زا  یئزج  هتشذگ و  ياهتایح 

یگتخابدوخ یشکقح و  اب  مه  و  میفلاخم ، يزاستب  اب  مه  ام ،

، نیشیپ هفـسلف  نارود  نایاپ  و  نانوی ، رد  هفـسلف  باتفآ  بورغ  زا  سپ  هک  دنادیم  دشاب ، هتـشاد  هفـسلف  خیرات  زا  عالّطا  نیرتمک  سک  ره 
هک نیا  اب  ناتـسلگنا  مهلک »  » هدکـشناد ریدـم  مویگ  درفلآ  تساخرب . یمالـسا  ياهروشک  زا  ًاصوصخم  قرـش ، زا  رگید  راب  هفـسلف  باتفآ 

هفـسلف هنیمز  رد  هک  ياهلاقم  نایاپ  رد  درگنیم ، یفنم  رظن  اب  قرـش  مولع  هب  تبـسن  هک  دروآ  رامـش  هب  یبّصعتم  نادنمـشناد  زا  ار  وا  دـیاب 
نینچ هدـش ، پاـچ  ناتـسلگنا  نیقرـشتسم  دـیتاسا و  زا  رگید  نـت  هدزاود  تـالاقم  هارمه  هـب  مالــسا » ثاریم   » باـتک رد  هتــشاگن و  قرش 

هعلاطم تفرعم  غارچ  اب  ار  اپورا  ياههزوم  اههناخباتک و  ياهبنارگ  راثآ  بتک و  مامت  هک  یماـگنه   168 ص : حاورا ، اب  طابترا  دسیونیم :
مهدزناـپ اـت  مجنپ  نرق  زا   ) یطـسو نورق  نّدـمت  رد  تسه  اـم  رد  مه  زونه  هک  ناناملـسم )  ) برع ذوفن  هک  دـیاد  میهاوخ  تقو  نآ  مینک ،

هفسلف هب  هّجوت  ياج  هب  : » دیوگیم هک  یـسک  راتفگ  اب  نخـس ، نیا  « 1 . » دـناهداد صیخـشت  نونکات  هک  تسا  نآ  زا  شیب  یلیخ  يدالیم )
 ...!« رّرکم رارکت  دکار و  هتسبخی و  دماج و  قرش  هفسلف  لثم  هن  تسا ؛ كّرحترپ  لاّیـس و  هدنز و  هک  دیورب  برغ  هفـسلف  غارـس  هب  میدق ،

هک یناسک  تداهـش  ربارب  رد  ًامّلـسم  درابیم ، نآ  زا  يزیمآرّفنت  تروصب  یگدزبرغ  هک  راتفگ  نیا  دراد ! هلـصاف  ردقچ  هرامش 1500 ) )
نوناک  » هک درادن  لالدتسا  ثحب و  هب  زاین  نیا  ًالوصا  دشاب . هتشاد  شزرا  دناوتیمن  دنزیم ، فرح  اهنآ  فرط  زا  تلاکو  هب  هدنـسیون  نیا 

169 ص : حاورا ، اب  طابترا  تسا . قرش  رد  یفسلف  راکفا  نیرتلیـصا  نونکامه  هتـساخرب و  قرـش  زا  هفـسلف  تسه . هدوب و  قرـش  هفـسلف »
گنیلرتـم  » اـی یـسیلگنا  رـصاعم  فوسلیف  لـسار » دـنارترب  «، » يوسنارف تراـکد   » ریهـش فوسلیف  نوـچمه  يدارفا  یفـسلف  راـکفا  هعلاـطم 

( ثحابم زا  يرایسب  رد   ) هفسلف نآ  ندوب  یحطس  و  قرـش ، هفـسلف  قمع  هب  ار  ام  قرـش ،» هفـسالف   » یفـسلف راثآ  اب  اهنآ  هسیاقم  و  یکیژلب »
، یـسانشادخ یـساسا  لیلد  دـیوگیم : دزاس ، نشور  ادـخ  هب  ار  دوخ  داقتعا  مدـع  لیلد  هک  نیا  يارب  لسار  دـنارترب  اًلثم  دزاـسیم . هاـگآ 

زیچ ره  رگا  مدرک  رکف  اریز  متـشگرب ؛ هدیقع  نیا  زا  دعب  یلو  متـشاد ، نامیا  ادخ  هب  یناوج  رد  لیلد  نیمه  هب  نم  تسا و  للعلاۀّلع  ناهرب 
!( گرزب حالطـصا  هب  زغم  کی  ياههشیدنا  و   ) گنیلرتم تاملک  رد  مراد  رطاخ  هب  تسا ! مزال  یتّلع  زین  ار  ادـخ  سپ  دـشاب ، هتـشاد  یتّلع 

خساپ قرش  رد  هفسلف  سرد  درگاش  ره  هک  تسا  ییاهداریا  نیرتهداس  زا  یکی  داریا ، نیا  ماهدید . یسانشادخ  ثحب  رد  ار  داریا  نیمه  زین 
قرـش رد  هفـسلف  سرد  درگاش  ره  تسا ! هدـیناشک  داحلا  هب  ار  لـسار  نوچمه  يدرف  هداـس ، لاکـشا  نیمه  لاـح  نیا  اـب  دـنادیم ؛ ار  نآ 

یتادوجوم دوجوم » ره   » زا روظنم  تسا » ياهدـننیرفآ  هب  دـنمزاین  يدوـجوم  ره   » 170 ص : حاورا ، اب  طاـبترا  مییوگیم : رگا  هک  دـنادیم 
يدوجوم یلو  دنتسه ؛ هدننیرفآ  هب  دنمزاین  ًامّلـسم  یتادوجوم  نینچ  دشابن ؛ ناشدوخ  زا  ناشتاذ و  نورد  زا  اهنآ  دوجو  یتسه و  هک  تسا 

. درادن هدـننیرفآ  هب  يزاین  تسا ، دوجولا » بجاو   » قرـش هفـسلف  حالطـصا  هب  تسا و  یتسه  دوجو و  نیع  تسوا و  دوخ  زا  نآ  یتسه  هک 
ادخ گنیلرتم »  » ای لسار »  » ياقآ رگا  درادن . مزال  ّتلع  يدوجو ، نینچ  و  ماجنا ، زاغآ و  نودب  تسا ؛ یگـشیمه  یلزا و  دوجو  کی  ادـخ 

، ّتیلع نوناق  رگا  دش ؟ ادیپ  اجک  زا  نیتسخن » هّدام   » نیا منیبب  دییوگب  هن ؟ ای  دنراد  لوبق  ار  نیتسخن » هّدام   » دوجو هرخالاب  دـننکن ، لوبق  ار 
هب زاـین  هدوب و  یلزا  هّیلّوا » هّداـم  : » تفگ دـنهاوخ  دـبال  تسا ؟ انثتـسم  نآ  زا  نیتـسخن  هّداـم  ارچ  تسا ، یناـگمه  یموـمع و  نوناـق  کـی 

کی هک ، نیا  هصالخ  دـینک )! ّتقد  . ) دـنیوگیم ادـخ  هراـبرد  ناتـسرپادخ  ار  نخـس  نیمه  نیع  بوخ ، تسا . هتـشادن  یتّلع  هدـننیرفآ و 
رد اهنآ   171 ص : حاورا ، اب  طابترا  هک  دـهدیم  ناشن  نیا  و  هدـنام ، یفخم  گنیلرتم  لسار و  ياـقآ  يارب  ینـشور  نیا  هب  یفـسلف  هلأـسم 

تابثا هرابرد  ار  يوسنارف  فورعم  فوسلیف  تراکد  هناگهس  تالالدتـسا  دنتـسه ! بقع  ردـقچ  یهلا ) هفـسلف  ثحابم  ًاـصوصخم   ) هفـسلف
دوخ یملع  راکهاش  تسین ، نآ  حرش  ياج  اجنیا  هک  ار  هناگهس  تالالدتسا  نیا  تراکد  دناهدید . ناهوژپشناد  زا  يرایسب  ادخ ، دوجو 
هلمج هک  نیا  اـی  تسا . داریا  لـباق  لـیلد  هس  نآ  زا  یـضعب  و  دوشیمن ، بوسحم  یّمهم  بلاـطم  لـقاال  اـم  رظن  رد  هک  نیا  اـب  درامـشیم 
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اریز تسا ؛ هیاپیب  یحطـس و  ام  رظن  رد  دـهدیم ، لیکـشت  ار  وا  هفـسلف  یلـصا  يانبریز  هک  متـسه » سپ  منکیم ، رکف   » تراـکد فورعم 
رکف هلیـسو  هب  هک  درادـن  يزاین  رگید  هدرک و  فارتعا  رارقا و  شدوخ  دوجو  هب  لّوا  هلمج  نیمه  رد  منکیم » رکف  : » دـیوگیم هک  یـسک 
یسک هک  تسین  یفاصنایب  لاح ، نیا  اب  ایآ  تسا . دایز  برغ  هفـسالف  ياههتـشون  رد  بلاطم ، نیا  ریظن  دنک . تابثا  ار  دوخ  دوجو  ندرک 

اب طابترا  رّرکم »...  رارکت  دکار و  هتسبخی و  دماج و  هک  قرش  هفسلف  لثم  هن  تسا ، لاّیـس  هدنز و  هک  دیورب  برغ  هفـسلف  غارـس  : » دیوگب
هک تسه  هتکن  کی  اجنیا  رد  تسا *** ... ! هتـسبخی  دکار و  دماج و  یـسک  نینچ  رّکفت  زرط  تفگ : دیاب  ام  هدیقع  هب   172 ص : حاورا ،
زا بّکرم  قرش  هفـسلف  هک  نیا  نآ  دوش و  يریگـشیپ  هنیمز  نیا  رد  یهابتـشا  مهافتءوس و  هنوگره  زا  ات  دریگ  رارق  هّجوت  دروم  اًلماک  دیاب 

تاـّیعیبط و مود : شخب  تاـّیهلا  هّماـع و  روما  ثحاـبم  لّوا : شخب  درک : هصـالخ  شخب  ود  رد  ار  نآ  ناوتیم  هک  تسا  یفلتخم  ثحاـبم 
رـسارس رب  هک  یّلک  لوصا  نآ  و  دوشیم ، یتسه  نیناوق  نیرتیّلک  زا  ثحب  دـهدیم  لیکـشت  ار  هفـسلف  ساسا  هک  لّوا  شخب  رد  تاـّیکلف 

نایم هب  یکلف  یعیبط و  مولع  ثحابم  هلـسلس  کـی  زا  ثحب  مود ، شخب  رد  دریگیم . رارق  یـسررب  دروم  دـنکیم ، تموکح  دوجو  ِملاـع 
دیدج تئیه  هب  ار  دوخ  ياج  یـسویملطب  هناگهن  كالفا  هدش و  يدایز  ینوگرگد  شوختـسد  مود ، شخب  هک  تسین  راکنا  ياج  دیآیم .

اب طابترا  هتفر  نوریب  نادـیم  زا  یّلکب  شتآ ، كاخ و  داب و  بآ و  هناگراهچ  رـصانع  هداد و  دـندوب ، هلیلاـگ »  » و رلپک »  » نآ راذـگهیاپ  هک 
هدـش و هتـسکش  نکـشن » ِمتا  . » تسا هتفرگ  رـصنع  دـصکی  زا  شیب  ار  اهنآ  ياج  دـناهدمآرد و  بآ  زا  بّکرم »  » همه 173 و  ص : حاورا ،
ای تادـهاشم  اـی  تاـّیبرجت  ساـسا  رب  هک  یملع  نیوـن  ياهریـسفت  وـترپ  رد  دندرمـشیم ، هقعاـص  هـلزلز و  قرب و  دـعر و  يارب  هـک  یللع 
رد تسا و  قرش  هفسلف  مود  شخب  هب  طوبرم  همه  اهنیا  مینادیم  همه  یلو  تسا . هدش  وحم  گنرمک و  هتفرگ ، رارق  ینـشور  ياهـشیامزآ 

ءایـشا تاعوضوم و  زا  ثحب  مولع ، هفـسلف .»  » لـباقم رد  دـنمانیم ، مولع »  » ماـن هب  ار  نآ  مه  زورما  دوشیمن و  بوسحم  هفـسلف  وزج  عقاو 
هب تسا ، هفـسلف  ساسا  هک  قرـش  هفـسلف  لّوا  تمـسق  دیامنیم . یّلک  لوصا  نیناوق و  زا  ثحب  هفـسلف ، هک  یلاح  رد  دـنکیم ؛ صوصخم 

، دنکیم قرش  هفسلف  ندیبوک  يارب  ياهناهب  ار  نآ  دننام  ای  یـسویملطب  كالفا  هلأسم  هک  یـسک  نیاربانب  تسا . یقاب  نانچمه  دوخ  شزرا 
. دنادیمن ار  قرش  هفسلف  تلاسر  هتفاینرد و  ملع  اب  ار  نآ  قرف  هفسلف و  ینعم  یتسردب 

 ... اّما تسین ؛ داقتنا  عنام  سکچیه 

نـالف راـکفا  ماـمت  ربارب  رد  دـیاب  دـیوگیمن  یهوژپشناد  دنمـشناد و  چـیه  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  نآ  هـب  هّجوـت  هـک  رگید  عوـضوم 
زگره قیقحت  حور  اب  درادـن و  موهفم  یملع  ثحابم  رد  طرـشالب  میلـست  اـًلوصا  دـش . میلـست  دـشاب - هغباـن  ردـقیلاع و  ردـقره  فوسلیف -

نبا  » هن ام  تسین . داقتنا  یسررب و  قیقحت و  زج  يزیچ  نآ ، لماکت  تفرشیپ و  هار  دنورب و  شیپ  هب  ًاّبترم  دیاب  هفسلف  ملع و  تسین . راگزاس 
دنلب راکفا  زا  میرگنیم و  اهنآ  تالالدتـسا  قطنم و  هب  ًامئاد  ام  عقاو . اب  قباطم  حیحـص و  ار  وا  راکفا  ماـمت  هن  مینادیم و  موصعم  ار  اـنیس »

هک تسا  هناماوع  یلیخ  نخـس  نیا  مینکیم . در  ّالا  میریذـپیم و  میتفای ، حیحـص  نامدوخ  رکف  اب  ار  هچنآ  و  میریگیم ، ماهلا  ًاـنایحا  اـهنآ 
نآ زا  و  يریذـپب . ار  وا  نانخـس  همه  دـیاب  ياهتفریذـپ ، حاورا ، دوع  لاـطبا  ثحب  رد  ار  انیـس » نبا   » ّلدتـسم راـتفگ  نوـچ  دـیوگب : یـسک 

اجکی هدش ، هتخانش  دودرم  هلئسم ، نالف  رد  شاهّیرظن  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  انیس » نبا   » نوچمه یصخش  راکفا  مامت  یسک  هک  نیا  رتهناماوع 
عامتجا کی  يارب  هکلب  تسا ؛ زیاج  اهنت  هن  داقتنا  دنادب . شزرایب  ار  وا  یفـسلف   175 ص : حاورا ، اب  طابترا  قیمع  ِءارآ  مامت  دـنزب و  رانک 

داقتنا يارب  یملع  ّتیحالـص  هک  یناسک  فرط  زا  داقتنا  داقتنا ؟ مادـک  اّما  تسا ؛ يرورـض  مزـال و  هدـنز ، يرکف  یملع و  هتـشر  کـی  اـی 
دیابن ار  داقتنا  یهگناو ، دننادیمن . مه  ار  نف  نآ  يابفلا  هک  يدارفا  زا  هن  دنـصّصخت ؛ بحاص  رظنبحاص و  هتـشر ، نآ  رد  ینعی ، دـنراد ؛

رد تسا  بیجع  تسا . تسرداـن  رایـسب  رکف  زرط  نیا  درک ؛ رـسفت  اـهنیا  دـننام  اـی  و  یـشکقح ، یکاـّته ، ریقحت ، نیهوـت ، ینعم  هب  زگره 
تکرـش مسارم  نآ  رد  ناـهج  ماـنب  ياهّتیـصخش  نادنمـشناد و  زا  نت  اهدـص  دـنریگیم و  هرازه  نشج  انیـس  یلعوب  يارب  هک  يروـشک 

دوشیم و هدیمان  وا  مان  هب  گرزب  هسّسؤم  اههد  ددرگیم و  داریا  انیس » نبا   » ّتیصخش رد  اهنآ  فرط  زا  هنمادرپ  ياهینارنخـس  دننکیم و 
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نامگ هب  ار  یتّیصخش  نینچ  هب  بدا  زا  رود  قطنمیب و  دنت و  تالمح  هک  دوش  ادیپ  یسک  دنلئاق ، مارتحا  وا  يارب  قرـش  زا  شیب  برغ  رد 
اب طابترا  اًلصا  انیس  نبا  : » دیوگب اًلثم ، دیوگب ؛ ددنخیم ، نآ  هب  سک  ره  هک  یتارابع  دهد و  رارق  دوخ  یبلطترهش  يارب  ياهلیـسو  دوخ ،
زج هتفای ، ترهش  انیس  نبا  هفـسلف  مان  هب  هچنآ  تشادن ...  مظنم  ّصاخ  بتکم  دوبن و  هملک  نیا  یعقاو  ینعم  هب  فوسلیف   176 ص : حاورا ،
هک انیسنبا  رگا  هدنـسیون ! ياقآ  بوخ ، گرم ) یگدنز و  رارـسا  هلاقم  هرامش 1498 ، یگتفه ، تاعالّطا  !« ) تسین راکملقهلـش  شآ  کی 
لاس لهچ  ناتدوخ  هتفگ  هب  هک  امـش  تسا ؟ فوسلیف  یـسک  هچ  سپ  دشابن ، فوسلیف  دناهداهن ، مان  مالـسا )  ) برع فوسلیف  ار  وا  اهیبرغ 

خرـس ملق  کی  دـیهاوخیم  تراسج  تیاهن  اب  هنوگچ  هن ، ای  دـیاهدناوخ  ار  وا  راثآ  ًالوصا  تسین  مولعم  دـیاهتفگ و  عادو  وا  راثآ  اـب  تسا 
!؟ دشابیم راگزاس  یقطنم  چیه  اب  رّکفت ، زرط  نیا  ایآ  دیشکب !؟ انیس  نبا  هفسلف  يور 

حاورا دوع  خسانت و  تمدخ  رد  درگزیم 

رما کی  نیا  ددرگیمرب و  دـیدج  یگدـنز  هب  حور  هک  هدـش  تباث  اـم  رب  میاهتفرگ ، حاورا  اـب  هک  ییاـهطابترا  هلیـسوب  دـنیوگیم : لاؤس :
! ممد تفگ  تسیک ؟ تدهاش  دندیـسرپ  هابور  زا  تسا : یفورعم  لَثَم  خساپ : دـییوگیم ؟ هچ  لیلد  نیا  ربارب  رد  امـش  تسام ، يارب  یّـسح 
رد ایآ  دـناهتفگ ! نینچ  نم  شوگ  رد  حاورا  میوگب : دراد ، تقیقح  بلطم  نالف  ییوگیم  اجک  زا  دنـسرپب : نم  زا  هک  لـیلد ، دـش  مه  نیا 

؛ تساهنآ هدیقع  نالطب  رب  دنس  کی  دوخ  اهنآ  ياعّدا  نیمه  هک  نیا  هّجوت  بلاج  درمش !؟ لیلد  ناوتیم  ار  یعّدم  ياعّدا  ایند ، ياج  چیه 
هّجوت ریز  ناتساد  هب  دیرادن  رواب  رگا  تسا ؛ کحـضم  یتسار  هک  دنفابیم   178 ص : حاورا ، اب  طابترا  مه  هب  حاورا  لوق  زا  یبلاـطم  اریز 

هدنب و تادوهشم  زا  امـش  میاهدید . اًلمع  میاهدرکن ؛ لوبق  فرح  اب  ام  ار  حاورا  دوع  مراکم  رـصان  ياقآ  دسیونیم : روبزم  هدنـسیون  دینک !
هک يدـنچ  زا  دـعب  منکیم ؛ دوع  يدوزب  نم  تسا  هداد  عالّطا  هدوب ، حاورا  ملاع  رد  هک  حور  کی  میاهدـید  اـهراب  دـیرادن ؛ ربخ  نارگید 

؛ مدـمآ هک  تسا  هعفد  نیرخآ  نیا  هتفگ  بش  کی  هتـشذگ ، هک  یتّدـم  مدرگیمرب ! ایند  هب  نز  نـالف  مکـش  رد  نم  تسا  هتفگ  هتـشذگ ،
لبق هام  دنچ  هک  ینز  نامه   ) تسا نز  نآ  مکش  رد  هک  ینینج  مسج  رب  رگید  زور  ود  یکی  ات  نوچ  تفرگ ؛ مهاوخن  طابترا  امش  اب  رگید 
نیا رتبیجع  تسا ! هتفگ  اًلبق  وا  هک  هدـش  نامه  ًادـعب  تسا ؛ هداد  عالّطا  مه  ار  شندوب  رتخد  ای  رـسپ  دـش ؛ مهاوخ  ءاقلا  دوب ) هداد  عالّطا 
ًاقیقد هک  رگید  ّتلع  هب  ای  دوب ، هدش  ماجنا  اًلبق  هک  یحاّرج  کی  ّتلع  هب  دوب ، دیماان  ندش  هلماح  زا  مدید ، مدوخ  هک  اهنز  نآ  زا  یکی  هک 

رد ًابیرق  تسا  هتفگ  دوب ) نز  نآ  کیدزن  نادنواشیوخ  زا  هک   ) میهاربا حور  میتفگ : وا  هب  یتقو  تسه  مدای  هب  بوخ  اّما  تسین ؛ مرطاخ  هب 
رد ندوب  هلماح   179 ص : حاورا ، اب  طابترا  راثآ  دوب ، هتـشذگن  هام  کی  زونه  اّما  تسناد ؛ یخوش  ار  نآ  دیدنخ و  دنکیم ، دوع  وت  مکش 

شماوقا هچ  شرهوش و  هچو  نز  نآ  هچ  یگلماح ، مود  لّوا و  ياـههام  ناـمه  زا  مراد  رطاـخ  هب  بوخ  یلیخ  زاـب  « 1 !! » دیدرگ نایامن  وا 
ًامومع دوب ، هدـش  انـشآ  لوصا  نیا  اب  هسنارف  رد  و  دوب ، مسیتیرپسا  نیدـقتعم  زا  شقباس ، یگدـنز  رد  هک  میهاربا ، ردـپ  اـهنآ ، زا  یکی  هک 
شدوخ مکـش  هب  دروخب  مسق  دنک و  دـییأت  ار  یعوضوم  تساوخیم  یتقو  تسا . میهاربا  نامه  هک  دوب  دـهاوخ  رـسپ  دازون  دنتـشاد  نیقی 

«2 . » دوب یعطق  اهنآ  يارب  تسا ، میهاربا  نامه  وا  هک  نیا  دازون و  ندوب  رـسپ  هب  هزادـنا  نیا  ات  میهاربا ! ناج  هب  تفگیم : درکیم و  هراشا 
هک نیا  زا  شیپ  یّتح  شدـیدج و  یگدـنز  رد  ار  وا  مسا  تسا . هتفر  ایند  زا  شیپ  يدـنچ  هک  تسا  میهاربا  نامه  دازون  دنتـسنادیم  نوچ 

شـش ات  رتشیب . ای  رتمک  لاس  ود  یکی  دـشاب ؛ هتـشاد  لاس  هس  ود  تسیب و  منکیم  نامگ  ـالاح  هک  دـندوب  هتـشاذگ  میهاربا  ددرگ ، دـّلوتم 
تاعالّطا هرامـش 1500 - . ) متفگیم یناـث  میهاربا  یخوش  هب  مدـیدیم و  ار  وا  ًاـبلاغ  تفر ، ناریا  زا  شاهداوناـخ  اـب  هک  شیپ  لاـس  تفه 

تالالدتسا زرط  زا  ياهنومن  تسا ، يزادرپغورد  ای  تالّیخت  ماهوا و  هدییاز  اپاترـس  هک  ناتـساد  نیا   180 ص : حاورا ، اب  طابترا  یگتفه )
هک اجنآ  هدنام ؛ نوریب  هک  تسا  یـسورخ  مد  تروص  هب  هتفر ، راک  هب  نآ  رخآ  رد  هک  یّـصاخ  يزاسهنحـص  تسا . بتکم  نیا  نارادفرط 

دیتفیب نیا  رکف  هب  ادابم  ینعی ، تسا ؛) ناکملالوهجم  هسنارف  رد  ًامتح  و  « ) تفر ناریا  زا  شاهداوناخ  اب  شیپ  لاس  تفه  شـش  : » دیوگیم
ار وا  مه  سک  چیه  هتفر و  هک  هتفر  هتفر ؛ ناریا  زا  تسا  لاس  نیدنچ  اریز  دـینک ؛ هبحاصم  وا  اب  دـیریگب و  ار  وا  یناشن  مان و  سردآ و  هک 
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! درک دهاوخن  ادیپ 

! يریگنج یلاّمر و  هیبش  يزیچ 

راضحا ای  حاورا  اب  طابترا  هلئـسم  اًلعف  هک  مینک  هفاضا  ار  هتکن  نیا  میراچان  دـمآ ، نایم  هب  ًادّدـجم  حاورا  اب  طاـبترا  هلئـسم  زا  نخـس  نوچ 
ار اونیب  مدرم  ات  دـناهدرک ؛ تسرد  اهلاّمر  اهریگنج و  طاسب  دـننامه  یطاسب  تسرد  هدـمآرد و  كانرطخ  ناّکد  کـی  تروص  هب  حاورا ،

نئمطم یلو  تسا ؛ لوبق  لباق  یفـسلف   181 ص : حاورا ، اب  طابترا  یملع و  رظن  زا  طابترا  هلئـسم  لـصا  هک  تسا  تسرد  دـننک . نادرگرس 
اهیناوخزجر و  وس ، کی  زا  مدرم  یناور  ياهیتحاران  هعـسوت  تسین . ملع  نیا  لوصا  هب  هاگآ  یکی  یعّدم ، نارازه  نایم  رد  دیاش  دیـشاب 

ياهیرامیب نامرد  يارب  یّتح  ناحولهداس  زا  یعمج  هک  هدش  ببس  رگید ، يوس  زا  نایعّدم  نیا  زا  یـضعب  نیغورد  قارطمطرپ  ياهاعّدا  و 
یناور رصتخم  یتحاران  هک  یناوج  یگزات ، نیمه  دننکب . ار  هدافتـساءوس  رثکاّدح  عضو  نیا  زا  مه  اهنآ  و  دنروآ ، ور  اهنآ  هب  دوخ  یناور 

دیدینشیم مه  امش  رگا  هک  یناتساد  درک ؛ لقن  نم  يارب  ار  دوخ  زیگناّتقر  ناتساد  دوب ، هدش  نادرگرس  هام  راهچ  اهنیا  لابند  هب  تشاد و 
دنتفایم رکف  هب  نادنمـشناد  زا  یعمج  ًاروف  دـتفایم ، هار  هب  اهیزاببشهمیخ  نیا  هک  یماگنه  اهروشک  یـضعب  رد  دـیدشیم . ّرثأتم  ًامّلـسم 

. دنراد مالعا  ار  دوخ  ییاهن  رظن  هاگنآ  دننک و  یسررب  کیدزن  زا  ار  اهنآ  عضو  دنیامن و  رـضاح  ار  نایعّدم  نیا  دنهد و  لیکـشت  ياهسلج 
فیلدنم داهنشیپ  هب  انب  گروبزرتپنس  هاگـشناد  هب  هتـسباو  کیزیف  نمجنا  لاس 1875 ، رد  دـییامرف : هظحـالم  ار  ریز  شرازگ  هنومن  يارب 

زج دـنک . مالعا  ار  دوخ  تاقیقحت  جـیاتن  دزادرپب و  هعلاطم  هب  حاورا  راضحا  هراـبرد  اـت  درک   182 ص : حاورا ، اب  طابترا  رومأـم  ار  یتأـیه 
راک جیاتن  ناوارف ، تارکاذم  هدیدع و  تاسلج  لیکشت  زا  سپ  ماجنارس  دنتشاد و  تکرش  نویسیمک  رد  زین  رگید  دنمشناد  هدزای  فیلدنم 

هب طوبرم  ياههدـیدپ  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  رایـسب ، تادـهاشم  تاـعلاطم و  تاـقیقحت و  زا  سپ  تشگ : مـالعا  لـیذ  حرـش  هب  تئیه 
بیترت نیا  هب  تسین ، يرگید  زیچ  تاـموهوم ، زج  حاورا  راـضحا  دـشابیم و  يریمـض  هابتـشا  اـی  هاـگآدوخان  تاـکرح  تـّلع  هـب  حاورا ،

رد ًانمض  دنکیم . داجیا  زین  ار  یحور  ياههدیدپ  زا  یـضعب  هکلب  دنوشیم ؛ ثعاب  ار  هشیدنا  لاقتنا  اهنت  هن  رکف ، كّرحم  لامعا  مسیناکم 
. درک المرب  ار  حاورا  راضحا  تاسلج  تابّلقت  شفنب ، ءاروام  هّعـشا  کمک  هب  دوو  تربور  مان  هب  ییاکیرمآ  نادـکیزیف  کی  اـم  نرق  زاـغآ 

یلمع عوضوم  نیا  مه  ام  طیحم  رد  شاک  يا  دوب ؛ هدـمآ  لمع  هب  دـندایز ، رایـسب  هک  نیغورد  نایعّدـم  دروم  رد  الاب  تاـقیقحت  هتبلا  « 1»
- دنیوگیم تسار  رگا  لضف - لها  زا  یعمجم  رد  دنیایب و  نایعّدـم  هک  میدرک  ینلع  توعد  اهراب  ام   183 ص : حاورا ، اب  طابترا  دشیم !

« نایاپ . » دندومن تابثا  رّرکم  ياهتوعد  نیا  هب  خساپ  مدع  اب  ار  دوخ  یناوتان  یلو  دنهد ؛ ناشن 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 
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