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باتک تاصخشم 

رجفریما قاثیم  هدنسیون : 
رجفریما قاثیم  رشان : 

... دمآرد شیپ 

هتشگ فیرحت  هدش و  يراکتسد  قیاقح  هب  یـسرتسد  اریز  تساهنآ ، نیرتتخـس  زا  ربیخ  هثداح  شراگن  مرکا  ربمایپ  ياهگنج  نایم  رد 
بجوم ار  بلطم  نیا  یـساسا  لماع  هس  دنکیم . ور  هب  ور  یـساسا  لکـشم  اب  ار  رگـشهوژپ  تسـس ، برطـضم و  لاوقا  زا  ياهدوت  ریز  رد 

همه اـهگنج و  همه  ناـنوچ  زین  گـنج  نیا  رد  يوـما ، ناسیونخـیرات  ناثدـحم و  زادرپغورد  ضرغم و  ياـهملق  هک  نآ  لوا  دناهتـشگ ؛
هاگ گنریب و  شوماخ ، تسا  نیرخآ  نیلوا و  حـتاف و  اهنت  هک  ار  یلع  راوگرزب  ناـیاش و  راکادـف ، ناـبات و  هرهچ  دناهدیـشوک  اـههنحص 

كدف دیشخب و  همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  داد و  خر  كدف  زیگناتفگش  هثداح  ربیخ ، گنج  لابند  هب  نوچ  هک  نآ  مود  دنیامنب . شودخم 
اـناوت و ناوزاـب  تـهج  هـب  ناـیربیخ  رب  هـک  یئـالب  تـیؤر  زا  سپ  كدـف  ناـنکاس  مدرم و  داد و  خر  ربـیخ  ياـسآتریح  طوقــس  زا  سپ 
ار ربمایپ  مایپ  هک  دوب  یلع  هک  اج  نآ  زا  زین  تفاین و  طرش  دیقیب و  میلـست  زج  ياهراچ  دمآ ، یلع  نکفابحرم  اشگهعلق و  نکـشنمشد ،
نآ حتف  يارب  شکرت  زا  يریت  هحفـص 8 ] یتح [  یناملـسم  هک  نآ  یب  و  یلادج -  گنج و  چیهیب  كدف  عرازم  دناسر و  كدف  مدرم  هب 

ربیخ و حتاف  رـسمه  هب  ار  نآ  یمامت  ربمایپ  تشگ و  ربمای  هصلاخ  تمینغ  نآ ، یمامت  دنوادخ  مکح  هب  دـش و  ربمایپ  میلـست  دروآ ، نوریب 
اهههبج و یمامت  رد  یلع  ینامرهق  هک  دـمآیمن  شوخ  نادـنچ  ار  ناـشرازگراک  یلع و  زا  شیپ  ياـفلخ  دیـشخب -  همطاـف  شیوخ  رتخد 
هدومن و هرداصم  ار  كدف  ربمایپ ، تافو  زا  سپ  هلـصافالب  هک  نآ  هژیوب  دنیامن . عیاش  تیبثت و  زین  دیماجنا  كدف  حتف  هب  هک  ار  ربیخ  هژیوب 

... ددرگ دنتسه  یلع  ناعفادم  هک  مشاهینب  یتشیعم  يداصتقا و  هناوتـشپ  تسناوتیم  لاح  ره  رد  هک  یکدف  دندروآرد . همطاف  تیکلم  زا 
یشزرا يرابتعا و  ینوناق و  یلیالد  تیکلام و  دانـسا  دنروآیم ، نوریب  یـسک  رایتخا  تسد  زا  ار  یکلم  ورملق و  هک  ییاج  تسادیپ  يراب 
تیعقوـم تهج  هب  ربـیخ ، حـتف  قـیقد  شرازگ  هـک  نآ  رگید  هـس  . دـنیامن لـیاز  راـبتعا  زا  رودـقملایتح  دـنیامن و  شودـخم  زین  ار  کـلم 

، تسویپیم ژد  نآ  هب  ژد  نیا  زا  هاگ  گنج  هنماد  دوب و  ناوارف  عـالق  يراد  هک  اـج  نآ  زا  شایعیبط و  تیعـضو  یگنوگچ  ییاـیفارغج و 
عالق و نتم  رد  تسا . هدادـن  خر  هاگنادـیم  کـی  هنحـص و  کـی  رد  ربیخ  گـنج  اریز  تسا . هدرک  لکـشم  رایـسب  ار  نآ  شراـگن  اـتعیبط 

ناـیم نیا  رد  هتکن  کـی  اـما  ... تسا هتـسویپ  عوقو  هب  قمعت  لـباق  هدـیچیپ و  ياـهتیعقوم  دـید  میهاوـخ  هک  ناـنچ  نوـگهنوگ و  ياـهژد 
دمآ و دهاوخ  فقاو  نآ ، قیاقح  رب  دزادنا ، رظن  ربیخ  هب  ریبخ  و  هنارگداد ، یهاگن  زادنامشچ  يراکفرژ و  اب  یـسک  رگا  تسا : زیگنادیون 
و دوـمن » میهاوـخ  وا  رب  ار  دوـخ  تیادـه  ياـههار  دـنک  شـشوک  اـم  ییوـجقح  هار  رد  سک  ره  : » هـک یهلا  هدـعو  ییوـجقح و  وـترپ  رد 

ربمایپ هیبیدح  هثداح  زا  سپ  . دومن دهاوخ  باجح  هحفـص 9 ] فشک [  دنکفا و  دهاوخ  وس  کی  هب  ار  نآ  ياهغورد  یخیرات و  ياههتفهن 
هدامآ داد  نامرف  دوخ  ناراـی  هب  دـش . ربیخ  راپـسهر  يرجه  متفه  لاـس  رفـص  رد  دومن و  تماـقا  هنیدـم  رد  ار  مرحم  هجحلايذ و  هاـم ، ود 

نانچ اما  نآ ... نینهآ  ياهژد  نیگمهـس و  عالق  شیاشگ  و  ربیخ ، گنج  . دننک هناراکادف  يداهج  هنادرم و  میظع ، یگنج  جیـسب  دـنوش و 
دادـعت تیمک و  هب  تشاد و  هیکت  دوخ  نازابرـس  يداقتعا  گنهرف  نامیا ، نادـهاجم ، هیاـمناج  حور ، تیفیک  هب  دوب  شتداـع  هراومه  هک 

هب ندمآ  زا  دندوب  هدز  زاب  رـس  ادخ  هار  رد  داهج  گنج و  زا  هیبیدح ، تیرومأم  رد  هک  ار  یناسک  دوب  لیلد  نیا  هب  . تسیرگنیمن نازرابم 
رایـسب ربیخ ، عالق  ناگدـنمزر  تارفن و  ربارب  رد  شنایهاپـس  هک  نآ  اب  دـش و  عناـم  لواـطت -  جاراـت و  لاـمتحا  ییوجتمینغ و  هب  ربیخ - 

میظع تدـهاجم  نیا  رد  دوب ، تقیقح  هن  تمینغ و  يوج  تسج و  هب  گنج  رد  هک  تسرپلام  ءاعرلاجـمه و  هدوت  تشاذـگن  دوب ، زیچاـن 
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هتفای و قیفوت  نیـشیپ  ياهنومزآ  رد  تشاد و  یناشفناج  رـس  شیوخ ، يداقتعا  نامرآ  هار  رد  ادـخ و  يارب  هک  سک  ره  دـننک ... تکرش 
يراکمه و قح  یسک  لام ، هاج و  بلط  رد  یناشفناج و  داهج و  تین  نودب  الا  و  دیایب . تسناوتیم  زین  زورما  دوب ، هدمآ  قح  هاپـس  هارمه 

نوریب هک  هنیدم  زا  دومرف . بوصنم  هنیدم  رد  ار  يرافغ  رذوبا  ای  و  هطفرع ، نب  عابس  دوخ ، ینیشناج  هب  ربمایپ  دناهتشون  ... تشادن یهارمه 
شیپ رد  ار  هحفـص 10 ] هباغز [  هار  هاـگ  نآ  تفرگ . شیپ  رد  تسویپیم  ماـش  هار  یلامـش و  ریـسم  يوس  هب  هک  ار  عادولاۀـینث  هار  دـمآ ،

راتتـسا یعوـن  شـشوپ  رد  ار  دوـخ  یگنج  ریـسم  دوـب ، شایـشکرگشل  هویـش  هراوـمه  هک  ناـنچ  وا  ... دوـمیپ ار  خانتـسم  یمقن و  هـتفرگ ،
تـسد وا  دـصقم  هب  یناسآ  هب  دـنناوتن  نانمـشد  هک  درکیم  باختنا  ار  یهار  هراومه  تشادیم و  یفخم  هناراکناهنپ  هشقن  هنادنمـشوه و 
یلامش ياهارحـص  هار  زاغآ  رد  دوب : نینچ  تشاد  رـس  رد  ربمایپ  هک  ار  ياهشقن  دننک . ینیبشیپ  ار  شایگنج  تاضرعت  فادها و  دنبای و 
لیاـبق مدرم  ناـنآ  ناـنامیپمه  ربیخ و  مدرم  دـندوب : وا  نیمک  رد  نمـشد  ود  اـج  نآ  اریز  دریگب ... شیپ  رد  دوب  ماـش  ربـیخ و  ناـیم  هک  ار 

ود نآ  زا  مادـک  يو  یـشکرگشل  روظنم  دوصقم و  هک  دـنمهفب  ناـفطغ  مدرم  هن  ربیخ و  هن  هک  دوب  نآ  لـیلد  هب  هار  نیا  باـختنا  ناـفطغ ،
نیا باختنا  نینچمه  دـنکیم . باختنا  ار  نانآ  زا  کی  مادـک  ییاهن  ریـسم  رد  ربمایپ  هک  دـنمهفب  اـت  دـننامب  رظتنم  ود  ره  هجیتن  رد  تسا .

رگیدکی هب  یماظن  نادحتم  هک  دوش  نآ  زا  عنام  دزادنیب و  ییادج  نافطغ  ربیخ و  ینعی  نامیپمه ، ود  نآ  نایم  هک  دوب  ببـس  نادـب  ریـسم 
رد هک  یتنایخ  زا  سپ  شیپ ، اهتدم  زا  عقاو  رد  دنتشاد . ار  وا  مادقا  هلمح و  ربخ  نایدوهی  . دندرگ رادروخرب  رگیدمه  يرای  زا  دندنویپب و 

هناقمحا هنارابج  هنارگمتـس و  ياهيریگعضوم  رد  نیا  زا  شیپ  نانیا  دـندوب ... شرظتنم  دنتـشاد  دوخ  ياهدرکلمع  ریاس  بازحا و  گنج 
. دندوب رادروخرب  لماک  یمزر  شابهدامآ  زا  میتشون  زین  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  همه ، نیرب  نوزفا  دـندوب . هدرک  گنج  نالعا  وا  هب  شیوخ 

يزاسهدامآ تایلمع  یمزر و  تانیرمت  زا  سپ  دندیـشکیم و  فص  دـندمآیم ، نوریب  ربیخ  عالق  زا  مزر  هدامآ  یهاپـس  رازههد  هزور  ره 
نیا هراومه  ناشیماظن  هحفص 11 ] دنمزوریپ [  ياهزجر  دنمهوکـش و  ياههسامح  شخبنایاپ  دندناوخیم و  یگنج  ياهدورـس  یماظن ،

یمامت نتـشیوخ و  هب  هلیـسو  نیدب  و  تشاد .» دهاوخن  ار  شتأرج  و  دمآ . دهاوخن  زگره ، دـمآ ؟ دـهاوخ  ام  گنج  هب  دـمحم  : » دوب هلمج 
يوس زا  دـندرکیم ... تیعقوم  تردـق و  نیقلت  دندیـشخبیم و  الیتسا  هیحور  دـندادیم و  شاـبهدامآ  ربیخ  عـالق  ژد و  نینهآ  ياـهورملق 

... دندرکیمن یهاتوک  دوب  ربیخ  نایدوهی  تردق  زا  ناملـسم  ندـناسرت  هک  دوخ  هشقن  يافیا  زا  ياهظحل  زین  هنیدـم  نکاس  نایدوهی  رگید 
نآ يوجمزر  نایدوهی  ربیخ و  تفای . تسد  نآ  رب  ناوتب  يزور  هک  تسا  نآ  زا  رتاوتـسا  ربیخ  دنتفگیم : نینچ  ناناملـسم  هب  هراومه  نانآ 
رب ناتـسهوک و  تاعافترا  رب  ربیخ ، ياهدژا  لابنینهآ  ياهژد  درک .... هسیاقم  نیریاس  هظیرقینب و  ریـضنلاینب ، عالق  اب  ناوتیمن  زگره  ار 
زا ياهرـصاحم  چیه  اب  هجو  چیه  هب  تسا و  رادروخرب  ناوارف  عرز  تشک و  بآ و  غیردیب  بهاوم  زا  اج  نآ  تسا ... هتـشگ  انب  اههلق  لاب 
زا یـضعب  دراد و  دوخ  ياهژد  نرود  رد  ار  لاس  نیدنچ  هقوذآ  تسین .... هعلق  ود  هعلق و  کی  ياراد  ربیخ ، یهگناو  دمآ . دهاوخنرد  ياپ 

شوگرخ ایآ  .» تسا رـسیم  هنوگچ  ییاههعلق  نینچ  حتف  هجیتن  رد  دناهتـسویپ ... مه  هب  ینیمزریز  ياههار  اهلنوت و  قیرط  زا  اههعلق  اهژد و 
ناریو دـشاپب و  مه  زا  دـگل  اب  ار  ربیخ  لابج  هلـسلس  دـناوتیم  روم ، ای  دـنک و  حـتف  يراسهوک  غیتس  يالاب  رب  ار  باـقع  هنایـشآ  دـناوتیم 

، نانخـس هنوگ  نیا  هک  دوب  راکـشآرپ  دوب . عیاش  رایـسب  زیمآسرت ، يهدننکدرـسلد  زیگناسأی و  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  هنیدم  رد  دیامن ...»؟
نانآ تسکش  لامتحا  فعض و  رب  یـشوپرس  دیامنب ، ار  نانآ  قوفت  دشاب و  نایدوهی  تردق  زا  یـشیامرف  یـشیامن  هک  نآ  زا  شیپ  شیب و 
نانآ تسین . فرـص  یگنج  ياهورین  رب  ءاکتا  يروآمزر و  تردق  دمحم ، تردق  هحفص 12 ] هک [  دنتـسنادیم  هنیدم  دوهی  اریز  دوب . زین 
نیرب شیبامک  و  دندوب . رتكانمیب  دوب ، یهلا  هدـعو  ققحت  هک  وا  هار  هنامیکح  هنادـنمزوریپ و  تیاغ  هرهچ و  قدـص  تسادـق ، يهبنج  رب 

ناسکی تلذـم  كاخ  اب  ار  نانآ  عینم  عیفر و  ياههعلق  تسکـش و  دـهاوخ  مهرد  زین  ار  ربیخ  دـمحم  هک  دنتـشاد  قیمع  رواب  ریطخ  ياـنعم 
نایدوهی دنتساوخیمن  دوب  هک  هنوگ  ره  هب  و  دنتشادیمزاب . نایدوهی  اب  گنج  زا  ار  ناناملـسم  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  اقافتا  درک و  دهاوخ 

هتـسب دوخ  تردـق  ژد  نیرخآ  نیا  رب  دـیما  مشچ  نانآ  ... دـنوش راچد  عاـقنیقینب  ریـضنینب و  هظیرقینب و  ناـیدوهی  تشونرـس  هب  زین  ربیخ 
دوهی تورث  تردق و  تینما ، هوکـش و  راصح  نیرخآ  نیا  ندمآرد  وناز  هب  ندش و  میلـست  زا  دنتـساوخیم  دوب  هک  هنوگ  ره  هب  و  دـندوب .
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زگره مییوگب : رتنشور  دننک . يریگشیپ  دوب  ناشدیما  هنوگ  ره  ییاهن  عجرم  تکوش و  نما  يهطقن  تزع ، هاگیاپ  نیرخآ  لاح  ره  هب  هک 
ورملق و لـک  رد  دوـهی  تدایــس  یماـمت  نـتفر  تـسد  زا  ياـنعم  هـب  ربـیخ  نـتفر  تـسد  زا  اریز  ... دورب تـسد  زا  زین  ربـیخ  دنتــساوخیمن 

یمامت رد  دوهی  تمشح  يارغط  تردق و  راموط  رگید  تشگیم ، ناریو  الماک  تسکشیم و  ورف  زین  ربیخ  رگا  دوب و  برع  ياهنیمزرس 
نایدوهی هک  دوب  اهلیلد  نیا  هب  ... دوب هتفر  نایم  زا  زین  ناـنآ  راـگدای  داـی و  یتح  دوب و  هدـش  هراـپ  هراـپ  هتـسسگ و  مهرد  برع ، نیمزرس 

هک هچ  نآ  اما  . دـنزادنیب تشحو  هب  ار  ناناملـسم  دـننک و  میـسرت  كانـسرت  يریوصت  ربیخ  یلاشوپ  لوغ  یلاـیخ و  حبـش  زا  دندیـشوکیم 
 ] رد هنرگو  دندیـسرتیم  هک  دوب  دمحم  ینیمز  قوفام  هطلـس  تردق و  ربارب  رد  طقف  نانیا  دوبن ... يزادرپلایخ  زین  همه  دنتفگیم  نایدوهی 
هب بارعا  یمامت  هلمح  اهنومزآ  نیا  زا  یکی  دندوب ... هداد  سپ  ار  دوخ  ناحتما  ربیخ  ناروآمزر  رود ، نادنچ  هن  ياههتشذگ  هحفص 13 ]

نافطغ دسا و  هلیبق  هک  دوب  ینیتسار  هاوگ  نایدوهی  ترخافمرپ  ياههتـشذگ  خیرات  دوب ... ربیخ  نایدوهی  نانامیپمه  زا  نافطغ  دـسا و  هلیبق 
رگـشل تشپ  دـننک و  تمواقم  ياهقباسیب  موجه  نانچ  ربارب  رد  دنتـسناوت  هک  دوب  نایربیخ  عزانمالب  تلردـق  یناـبیتشپ و  هب  طـقف  طـقف و 

دندیـشوکیم دنتـشادن و  مک  اـهوگ  تفگ و  هنوـگ  نیا  زا  ناناملـسم  اـب  ناـیدوهی  دـنراداو ... تـمیزه  هـب  ار  ناـنآ  دننکـشب و  ار  نمـشد 
هدـعو شربمایپ  هب  دـنوادخ  دنتـشادن . نآ  يارب  خـساپ  کی  زج  ناناملـسم  اما  ... دـنناسرتب نایربیخ  اب  ییور  رد  ور  ناـکما  زا  ار  ناناملـسم 
نوزفا تسا . نامحر  زیزع  نانم و  دنوادخ  ریدـقت  نیا  و  تشگ . میهاوخزاب  حـتاف  ربیخ  زا  تسا : هدومرف  ربمایپ  تسا . هداد  يزوریپ  یمتح 

ریسم راپسهر  دروآرد و  تکرح  هب  ار  دوخ  هاپـس  ربمایپ  ناسنیدب  ... درک میهاوخ  حتف  نآ  میانغ  یمامت  اب  ار  ربیخ  تسا : هتفگ  ربمایپ  نیرب 
هشقن تهج  هب  دناسرب ، ربیخ  هب  ار  نانآ  هک  ییاههار  تشگ . روبعلابعص  ياهناتسهوک  اههنماد و  یلامش  ياهارحـص  هتفت  رذگ و  تخس 

دوب هنوگ  نیدب  دنارذگب . ار  اهنآ  ارحص  فراعتمان  ياههار  هتخانـشان و  ياهریـسم  زا  دیاب  امنهار  دنتـسنادیمن و  دنتـشاد  هک  ياییافتخا 
هحاور نب  هللادبع  هب  دروآ  طاشن  قوذ  رـس  هب  ار  دوخ  هاپـس  هک  نآ  يارب  ربمایپ  دشیم و  ماجنا  يدنک  یتخـس و  هب  یگنج  هاپـس  روبع  هک 

اب زین  هحاور  نب  هللادـبع  ؟ يروآیمن طاشن  دـجو و  هب  ار  ناوراک  یناوخیمن و  ام  يارب  يزیچ  تایگنج  ياـهزجر  اههدورـس و  زا  دومرف :
هحفص شپت [  يداش و  هب  ار  اهلد  ناوخشوخ  مرن و  يایقیسوم  نانوچ  هک  ابرلد  تایبا  نیا  ندورـس  ندناوخ و  هب  عورـش  شیوخ  يادص 
تعرس رب  یتح  هک  تفاطل  زا  رپ  جومرپ و  يزاوآ  شنابرهم .) نمؤم و  عبط  يههادبلایف   ) یلاجترا هدورس  یتایبا  تخادرپ . دروآیم ، [ 14

ام تنا  ـالول  هللا  :و  تفرگ ندـناوخ  نینچ  هللادـبع  . دوزفایم دـنراد  تسود  ار  شوخ  توـص  یقیـسوم و  هک  یناـیاپراهچ  نیا  نارتـش ، ریس 
اربمایپ دنگوس  ادخ  هبانیلع  اولوع  حایصلاب  انیتآ و  انب  حیص  اذا  اناانیقال  نا  مادقالا  تبث  انیلع و  هنیکس  نلزنافانیلص  انقدصت و ال  انیدتها و ال 

ات تسرف ، ورف  ام  رب  فرژ  یشمارآ  اراگدرورپ  . میدرازگیم زامن  هن  میدرکیم و  قیدصت  ار  قح  هن  ،و  میتفاییمن تیاده  ام  يدوبن  وت  رگا 
رگا دـنچ  ره  مییآیم ... دـنناوخ  ارف  وت  هار  داهج  هب  ار  ام  هاگ  ره  ینادیم  اریز  . مینامب مدـق  تباث  رادـیاپ و  نمـشد  اب  ییورایور  ماگنه  هب 

زا درکیم ، رتشیب  یشبنج  هناصلخم  روشرپ و  هناقـشاع ، ياههنارت  نیا  روش  زا  هاپـس  . دننک يراز  هیرگ  هحون و  اب  ام  رب  هار  نیا  رد  میریمب و 
ریمـض ساـسحا و  دوب  نینچ  تفگیم : تسار  هللادـبع  ... درکیم تکرح  رتنوگرگد  ياهبذـج  رتـشیب و  یتعرـس  اـب  دـشیم و  ردـب  دوـخ 

قح هار  رد  شیوخ ، تینهذ  هشیدنا و  یمامت  اب  دندادیم و  شربمایپ  ادخ و  ياضر  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  ناج و  هک  مدرم  نیا  زا  يرایسب 
اور ناشیا  رب  نایدوهی  هک  یمتس  نآ  زا  ناناملسم  هک  نآ  رگناشن  عارـصم  ود  یکی  تایبا  نیا  همادا  رد  دنتـشاد ... يزابرـس  يزابناج و  رس 
رد و  هحفص 15 ] دندادیم [  رارق  دوخ  موجه  دروم  ار  ناشنیمزرـس  هدرک و  جیـسب  نانآ  هیلع  ار  شیرق  نانمـشد  یهاگ  زا  ره  دناهتـشاد و 

نینچ و  میظع . قیمع و  سب  ییاعد  درک . اعد  هللادبع  قح  رد  ربمایپ  ... دـمآیم زین  دندیـشوکیم  هدـمآرب و  دوخ  عافد  هب  بارطـضا  تیاهن 
هب ساپـس  يداش و  زا  هللادبع  بلق  هک  راوگرزب  ناسنآ  ییاعد  دهد . رارق  دوخ  صاخ  تمحر  لومـشم  ار  وت  دـنوادخ  هللادـبع  يا  دومرف :
هک تداهش  هعیفر  هجرد  هب  يدوز  هب  هللادبع  هک  دندیمهف  باطخ  نب  رمع  یتح  نایرگـشل و  زا  يرایـسب  هکلب  وا ، اهنت  هن  و  ... دمآرد زاورپ 

تداهـش هعیفر  هجرد  هب  اورماک  درم  تفگ : باطخ  نب  رمع  هک  دناهتـشون  ... دـمآ دـهاوخ  لیان  تسا ، یهلا  صاخ  تمحر  جوا  نیرتـالاو 
تسا و یهلا  ریدقت  يارچ  نوچیب و  ياضما  يدمحا  هملک  ییوگ  هک  ناسنآ  رمع  نآ  هاگ  نآ  و  دیسر . نیرب  يراگتـسر  هب  دمآ و  لیان 
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زا رتـشیب  ار  اـم  شاـک  اربماـیپ  دوزفا : نینچ  دراد ، ار  تسا » رییغتیب  یندـش و  قح ، ریدـقت  اـنامه  «: » نئاـک ردـقملا   » هقلطم مکح  وا  نخس 
هچ نیا  اتفگـش ! (. تسویپ دهاوخ  نییلع  یلعا  هب  تفر و  دهاوخ  نامنایم  زا  يدوز ، هب  درم  ینعی  ... ) يدرکیم دـنمهرهب  هللادـبع  تبحاصم 

هکلب تردـق ، تینما و  تحار و  تورث و  هن  تمحر ، ياـعد  نیرترب  ناوـنع  هب  شربماـیپ  هـک  دوـب  یبـیرغ  هناقـشاع  نـییآ  بـیجع و  نـید 
دنچ یهارمه  هب  ار  رـشب  نب  دابع  نیا  زا  شیپ  هحفص 16 ] [ ] 1 ... ] دوشخبیم دوخ  هار  نازابرس  رب  ار  تداهش  گرم و  تبهوم  تباجتـسا 

نمـشد و یلامتحا  تاکرحت  زا  دـنریگب و  رظن  ریز  ار  ارحـص  هرتسگ  ات  دوب . هتـشاد  لاسرا  هاپـس  گنهاشیپ  روهدـید و  ناونع  هب  رواـکت و 
رد تسیک و  دیـسرپ  درک . شریگتـسد  تفای و  نظءوس  دوب  عجـشا  مدرم  زا  هک  نایدوهی  زا  یـسوساج  هب  دابع  دنروایب . ربخ  وا  ناسوساج 

یعالطا ربیخ  مدرم  زا  اـیآ  دیـسرپ  داـبع  تسا ... شیوخ  هدـشمگ  نارتش  يوج  تسج و  رد  داد : خـساپ  درم  دـنکیم ؟ هچ  توهرب  ناـبایب 
شاهرهچ و  ماهدـمآ ... ناـنآ  نیمزرـس  زا  هک  تسین  يرید  يرآ  داد : خـساپ  هلـصافالب  دوـب  لاؤـس  نیمه  راـظتنا  رد  ییوـگ  هک  درم  دراد ؟

هاگ نآ  دننآ . كرادت  رد  تخس  و  دننکیم ... گنج  جیسب  تفگ : خساپ  درم  يدید ؟ هنوگچ  ار  نانآ  دیـسرپ  دابع  دش . يداش  زا  راشرس 
زین ناـینافطغ  کـمک  زا  اـت  دناهداتـسرف  ناـفطغ  مدرم  يوـس  هب  ار  سیق  نب  ةذوـه  قـیقحلایبا و  نب  ۀـنانک  : دوزفا درک و  ثـکم  ياهـظحل 

دناهداد لوق  و  دناهدرک ... تقفاوم  همه  تفگ -: خساپ  هلصافالب  دناهداد ؟ نانآ  هب  یخـساپ  هچ  ناینافطغ  و  دیـسرپ : دابع  . دنوش رادروخرب 
ناشرادرـس رالاس و  دـناهداد ... هدـعو  نانآ  هب  ار  ربیخ  لاس  کی  يامرخ  لوصحم  زین  دوهی  و  دـنگنجب . دوهی  هار  رد  سفن  نیرخآ  اـت  هک 

نوزفا دنزهجم ... حلسم و  نادند  نب  ات  دوهی  ياههعلق  کنیا  هلب  دناهتسویپ ... ربیخ  نازرابم  هب  هدرک و  جیسب  ار  هلیبق  مدرم  زین  ردب  نب  ۀبتع 
ار ناشهرـصاحم  لاس  نیدنچ  يوفاکت  هک  دنراد  یفاک  رادقم  هب  هحفـص 17 ] هقوذآ [  كاروخ و  بآ و  یهاوخب  هک  اج  نآ  ات  همه  نیرب 
؟ تسوت رظن  نیا  و  تسا -. هدش  یـشکدوخ  بکترم  هدرک و  ياهناهلبا  راک  دـنک ، هلمح  اههعلق  نآ  هب  هک  ره  نم  رظن  هب  و  هلب ... دـنکیم .
هب رس  ناتـسهوک  نوچمه  ربیخ  هک  ارچ  دشاب ... هتـشاد  ار  ناشیا  اب  هلباقم  تردق  هک  منیبیمن  ار  یـسک  كاخ  يور  رب  اریز  هلب .. ناه -...؟
رب زین  اهنآ  عضو  دوب ... دنهاوخ  دنتسه و  دناهدوب ، هشیمه  نک ... هاگن  ار  اههوک  تسا ... ریذپانتسکـش  یتفاین و  تسد  ياهدیـشک  کلف 
هک تفاین  يدیدرت  نیرتمک  دز . درم  هناش  رس و  رب  هبرـض  نیدنچ  درک و  دنلب  ار  شاهنایزات  نخـس  نیا  ندینـش  هب  دابع  ... تسا هنوگ  نیمه 
يا دیـشک -: دایرف  دزیم  ار  وا  هک  نانچمه  تسا . هدرک  زاس  ار  نانخـس  نیا  نامجاهم  زیهرپ  باـعرا و  يارب  تسا و  نمـشد  سوساـج  وا 

دوهی زا  هک  رودزم  برع  کی  ینک ... جر  ار  جـک  نانخـس  نیا  یتساراـن  هب  هک  ياهتفرگ  دزم  دوهی و  سوساـج  دـنگوس  مناـج  هب  ردـپیب 
دایرف هاگ  نآ  تفر ... هناشن  ار  شندرگ  تسار  دیـشکرب و  ار  شریـشمش  دز ... مهاوخ  ار  تندرگ  الا  وگب و  تسار  دنکیم ...! يرادـبناج 

ار تقیقح  ات  یهدیم  مناما  ایآ  دوشگ -: فارتعا  هب  نابز  مامت ، تنکل  هب  هلصافالب  و  دیسرت ... برع  درم  ؟ هن ای  یتسه  سوساج  دیـشکرب :
زگره ، دـهد ناما  نوچ  هدازآ  برع  تسنادیم  اریز  تفگیم . ار  قیاقح  دوب ، هتفای  ناما  گرم  زا  هک  کنیا  ... وگب مداد . تناـما  میوگب -؟

اما يریگب ، ار  ناشناج  دوب  نکمم  دوب . ارحص  نادرمدار  تنس  مسر و  نیا  دنکشیمن . هحفص 18 ] ار [  شناما  تمرح  دلسگیمن و  نامیپ 
سوساج منکیم . فارتعا  هلب  تفگ : دیشک . یتحار  رس  زا  سفن  برع  درم  . يریگب سپزاب  ناشیا  زا  یتسناوتیمن  دندوب  هداد  هک  ار  یناما 

سیئر قیقحلایبا  نب  ۀنانک  تهج  نیمه  هب  دنناساره ... تخس  دمحم  یلامتحا  هلمح  زا  نانآ  هک  تسا  نیا  ارجام  تقیقح  متسه . نایدوهی 
دـنریگیم و رظن  ریز  ار  وت  زین  اـهنآ  اـعبط  يوش ... هجاوم  دـمحم  رگـشل  اـب  هک  زادـنیب  یهار  رد  ار  تدوخ  باتـشب و  تفگ : نم  هب  ربیخ 
ار ناشلد  وگب و  نانآ  هب  ام  تارفن  ترثک  یگدامآ و  هحلسا ، تردق ، زا  ناسرتب و  ار  اهنآ  یناوتیم  ات  دننکیم . یتالاؤس  وت  زا  ام  هرابرد 
نآ زا  شیب  منادیم و  نم  ار  ناشدروم  کی  دننکیم -؟ لدب  در و  سوساج  هنانک ، اب  زین  اهنآ  هچ ؟ هنیدم  دوهی  دیسرپ -: دابع  . نک یلاخ 

ار وا  نایدوهی  دورب . هنانک  دزن  هک  تفای  تیرومأم  هنیدم  رد  دوخ  ياهامرخ  شورف  زا  سپ  میومعرـسپ  ار -؟ دروم  مادک  مرادـن -. ربخ  ار 
شرافس دنراد و  رارـصا  هنانک  هب  هنیدم  دوهی  دربب . ربیخ  هب  یلماک  شرازگ  امـش  تارفن  یمک  گرب و  زاس و  زا  دنتفگ  وا  هب  و  دنداتـسرف .

دوخ هاگلتق  هب  دمحم  هک  دینادب  دینکـشب و  شمهرد  دیزاتب و  وا  رب  دوخ  تردق  یمامت  اب  هدمآ  امـش  يوس  هب  دمحم  هک  کنیا  دـننکیم 
ياهدیما ربیخ  دوهی  هب  نانآ  دـش ... دـهاوخ  ور  هب  ور  ینارواگنج  هچ  اب  هک  دـنادیمن  اریز  دـباییمن . تاجن  ربیخ  زا  وا  تسا . هدرک  يور 
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دمحم کی  هرامش  نمشد  شیرق  دنافلاخم . دمحم  اب  برع  ياهارحـص  یمامت  کنیا  دناهتفگ : نینچ  دوخ  شرازگ  رد  دناهتـسب . ناوارف 
هچ زا  نایربیخ  هک  دننادیم  برع  لیابق  یمامت  ارحص و  زاجح و  دجن و  مدرم  اریز  تسا . هتخود  نایدوهی  هحفص 19 ] يزوریپ [  هب  مشچ 

سپ دنتفگ  وت  هب  هچ ؟ رگید  تسا -. رادروخرب  رامشیب  تردق  هقوذآ و  حالس و  رایسب ، تارفن  راوتسا ، ياهژد  یعیبط ، دنمتردق  بهاوم 
شرازگ وا  رب  ار  امش  لاوحا  موش و  ربیخ  یهار  باتش  هب  امـش  اب  تاقالم  زا  سپ  هلـصافالب  داد  روتـسد  هنانک  ینک -؟ هچ  ام  اب  تاقالم  زا 

دیسر مالسا  هاپـس  يودرا  هب  نوچ  دوب . هداد  خساپ  تسار  دوب ، هدیـسرپ  وا  زا  هچ  ره  دنادرگزاب . هاپـس  دزن  دوخ  اب  ار  سوساج  دابع ، . منک
رـضحم رد  زین  باطخ  نب  رمع  درک . شرازگ  ترـضح  رب  ار  ناشنانخـس  عقواـم  يو و  لاوحا  هصق  و  درب . ربماـیپ  دزن  ار  سوساـج  هرـسکی 

درم نیا  رس  دیاب  نونکا  مه  تفگ : مشخ  هب  دیهجرب و  ياج  زا  هشیمه  لثم  دیـسر ، نایاپ  هب  شنانخـس  هک  نآ  ضحم  هب  دوب . ربمایپ  میرک 
. داد قدـص  هـب  خـساپ  مدرک و  یتـالاؤس  وا  زا  نـم  اریز  مـنکیمن . نـینچ  زگره  تـفگ : داـبع  يزیرب . ار  شنوـخ  ینک و  ادـج  شنت  زا  ار 

دعب زور  هـس  ود  برع  درم  وـشم ... لـفاغ  زین  شتبقارم  زا  شاـب و  هتـشاد  شیوـخ  هارمه  ار  وا  دوـمرف : ربماـیپ  ماهداد . ناـما  وا  هـب  یهگناو 
... دربیم شیپ  نمشد  يوس  هب  ار  شیوخ  هاپس  انشآان  فراعتمان و  ياههار  زا  نانچمه  ربمایپ  [ . 2 ... ] تسویپ مالسا  هاپس  هب  دش و  ناملسم 

اسآلوغ و ياههیاس  دـش و  فرـشم  ربیخ  مکحتـسم  ياههعلق  رب  نوچ  هحفـص 20 ] دـمآ [ . دورف  ناشیا  ياهژد  رانک  ماگنهابـش  هک  نانچ 
لوا گنج ، ره  هثداح و  ره  زا  شیپ  دوب و  شتداع  هک  نانچ  دنتـسیاب و  دومرف  دوخ  نارای  هب  دـش و  هدایپ  بسا  زا  دـید ، ار  اهژد  مـالظرپ 

رب هک  هچ  نآ  ره  هناگتفه و  ياهنامـسآ  راگدرورپ  يا  اهلا . راب  : دـناوخ نینچ  يراز  هب  دوشگرب و  نامـسآ  رب  ار  اهتسد  دـناوخیم  اـعد 
رب هک  هچ  ره  اهداب و  دـنوادخ  يا  دـناهتفرگ ، رب  رد  هک  ار  هچ  نآ  ره  هناگتفه و  ياـهنیمز  دـنوادخ  يا  تسا ، هدرتسگ  هیاـس  اهنامـسآ 

هتفهن نآ  رد  هچ  ره  رـش  نآ و  رـش  زا  میرادیم و  تلئـسم  ار  نآ  مدرم  ییوکین  ریخ و  ناماس و  نیا  ییوکین  ریخ و  وت  زا  دـنزویم ، اهنآ 
دیدرونیمرد و ار  دوهی  نیمزرس  هرتسگ  یمامت  هک  یهاگن  واکفرژ ، قیمع و  یهاگن  اب  هاگ  نآ  ... مییوجیم هانپ  وت  تاجن  ناتسآ  رب  تسا 
، تمحر هانپ  رد  : دومرف تسیرگن و  اههعلق  رد  رگید  راب  کی  درکیم ، ذوفن  شوپنهآ  ياهژد  هعلق و  یمامت  ياپارس  رد  درکیم و  ریخست 
، بـش نـیرخآ  تاـعاس  رد  دـمآ ... دورف  دوـخ  قارتا  هاـگلزنم  اـت  درک و  تـکرح  هاپـس  . دـییآرد نیمزرـس  نـیا  هـب  ادـخ  تـکرب  فـطل و 

ریخا ياهزور  نیا  رد  هژیوب  دنتفرگیمرب و  هحلـسا  مدهدیپس ، زا  شیپ  هراومه  دوهی  نازرابم  . دندش هدامآ  دـندز و  ودرا  عالق  ياهیکیدزن 
هیحور طاشن و  تیاهن  رد  دندرکیم و  بترم  ار  هاپـس  ياهفص  دندزیم ، نوریب  اههعلق  زا  دندوب  هتفای  ار  ربمایپ  هاپـس  شابهدامآ  ربخ  هک 

رـس یگنج  ویرغ  ریـشمش  هزین و  اب  نیرمت  ماگنه  هب  هک  دـندوب  هاپـس  رازههد  دـنتخادرپیم . یمزر  ياهیگدامآ  نیرمت و  هب  یگنج  هدامآ 
رد ربمایپ  روضح  هثداح  ياهیتفگـش  زا  اما  دیچیپیم . اهناتـسهوک  لد  رد  رود  هار  اهگنـسرف  ات  ناشیاهحالـس  كاچاکچ  دـندادیم و 

رتتفگـش دندنازیخنرب . هنازور  ياهنیرمت  يارب  ار  نانآ  ناشناهدنامرف  دنتفر و  باوخ  هب  هحفـص 21 ] بش [  نآ  هک  دوب  نآ  ربیخ ، هنماد 
اههعلق زا  نازرواشک  نارگراک و  جورخ  ماگنه  هک  باتفآ  عولط  ات  دادن و  رس  ییاوآ  زین  یسورخ  یتح  بش  نآ  دناهتشون : هک  نآ  همه  زا 
رادـیب حبـص  اـت  دـنداتفا و  دنایـشومارف  باوـخ  بارخ  تسم و  یـشوهیب و  بارـش  شوهدـم  ناـیربیخ  یماـمت  ییوـگ  هک  ناـسنآ  دوـب ،

يارب هشیت  هلام و  لیب و  اب  ناشنارگراک  هک  یلاح  رد  دندوشگ و  ار  دوخ  ياهراصح  یگدامآ  نیرتمک  نودب  هاگآان و  مدهدـیپس ، . دـندشن
هدز ودرا  هدمآ و  دورف  هعلق  يور  هب  ور  نادـیم  رد  یکیدزن ، نامه  هک  دـندش  ربمایپ  رگـشل  روضح  هجوتم  دـندمآیم ، نوریب  هنازور  راک 

هب اپ  هدزتشحو  و  دمحم ! رگشل  دمحم ... رگشل  دندروآرب : دایرف  دندش  ور  هب  ور  ياهنحـص  نانچ  اب  هک  نآ  ضحم  هب  نایدوهی  دندوب ...!
تداعس هعیلط  ناونع  هب  ار  همه  نیا  دید ، ار  ناشیا  تلاح  نوچ  ربمایپ  . دنتـسب ار  اهرد  دندمآرد و  دوخ  ياهژد  نورد  هب  دنتـشاذگ و  رارف 

یپ رد  و  دـش . ناریو  ربیخ  تسا ... رتگرزب  ادـخ  ربیخ » تبرخ   » ربکا هللا  دومرف : نینچ  دـید و  یهلا  هدـعو  ققحت  رد  يزوریپ  يوکین  لاف  و 
اذا انا  ربیخ . تبرخ  ربکا . هللا  دومرف : توالت  تشاد  ار  ینآرق  تایآ  يوب  گنر و  هک  ار  زیگنالوه  میظع  تاملک  نیا  نومضم  دوخ  نخس 
هک ینایدوهی  [ 3 ... ] مییآ دورف  نانآ  رس  رب  ام  هک  يریذپانزردنا  نامدرم  رات  هریت و  راگزور  رب  ياو  . نیرذنملا حابص  ءاسف  موق  ۀحاسب  انلزن 

توکـس و هک  تشذگن  یتعاس  دنداد . تمالع  اهژد  ریاس  هب  دندروآرب و  هحفـص 22 ] دایرف [  گناب و  دندوب ، هدرب  هانپ  دوخ  ياههعلق  هب 
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هرـصاحم ار  نانآ  ماگنهیب  یناهگان و  ماگنهابـش  هک  ار  دـمحم  نایهاپـس  روضح  اهژد  یمامت  داتفا و  ورف  هقطنم  یمامت  رب  نیگنـس  یبعر 
بیـسآ ضرعم  رد  ار  دوخ  راومجاهم ، كابیب و  هنوگچ  هک  دنتـسیرگنیم  وا  كدـنا  هاپـس  هب  اهجرب ، رـس  رب  نانآ  دـنتفایرد ... دوب  هدرک 

هب دـنک و  ياهرکاذـم  نانآ  اب  دـهد ، يراطخا  نمـشد  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دوب ، شتداع  هک  ناـنچ  ربماـیپ  . دـندوب هدروآرد  مکحتـسم  عـالق 
زین رازراک  هصرع  رد  یتح  هکلب  درکیمن ، نوخیبش  ياهعلق  هلیبق و  چیه  رب  اهنت  هن  دـنک ، ناشتوعد  دوخ  نییآ  نید و  هب  زیمآحلـص  یتلاح 

هک نیا  اب  نایدوهی  و  درکیمن ... یتسدشیپ  هلمح  ضرعت و  رد  دوخ  زگره  وا  دشاب و  گنج  هدـننکزاغآ  نمـشد  هک  تشاذـگیم  هراومه 
دوخ راگزور  رب  كانـسرت و  ادیدش  درادیمن ، اور  نوخیبش  دـنکیمن و  یناهگان  هلمح  دنتـسنادیم  دنتـشاد و  لماک  یهاگآ  وا  لاوحا  رب 

اج نامه  ار  بش  هلفان  داد و  رارق  شیوخ  هاـگلزنم  ار  اـج  نآ  دـمآ . دورف  هلزنم »  » هیحاـن رد  ربماـیپ  تسا : هتـشون  يدـقاو  . دـندوب كاـنمیب 
نآ رانک  درک و  ار  ياهرخص  گنهآ  دیـشکیم ، دوخ  یپ  رد  ار  شماگل  هک  یلاح  رد  تساخرب و  ترـضح  نآ  هقان  مد  نیمه  رد  درازگ .

ترابع زا  . دندروآ هحفـص 23 ] ورف [  ار  شاهنب  راب و  اج  نامه  دومرف  روتـسد  و  تسا . رومأم  هک  دـیراذگب  شدازآ  دومرف  ربمایپ  دز . وناز 
يودرا قارتا و  هاگیاج  ار  هقان  بختنم  ناکم  هتـشاد ، تسد  رد  ار  هقان  نانع  هک  لیئربج  تیادـه  ساسا  رب  ربمایپ  هک  دـیآیمرب  نینچ  ـالاب 

هک تسا  هتـشون  قوف  ترابع  زا  سپ  هلـصافالب  يدـقاو  اـما  . تسا هدوب  ةاـطن  يهعلق  يور  هب  ور  لـحم  نیا  و  تسا . هدرک  باـختنا  گـنج 
یضارتعا ینخـس و  هک  تسه  یناکم  نانچ  باختنا  هب  رومأم  یحو  ساسا  رب  رگا  تفگ  وا  هب  دمآ و  ربمایپ  دزن  حومج  نب  رذنم  نب  بابح 

باختنا یگنج  هطقن  هقطنم و  لئاسم  حـلاصم و  اب  هطبار  رد  ار  یبساـنم  ناـکم  داد ، ار  دوخ  یـصخش  رظن  يأر و  ناوتیم  رگا  اـما  تسین ،
هک تفگ  وا  هب  بابح  هاگ  نآ  درک . دـهاوخ  لمع  ناتـسود  تروشم  هشیدـنا و  يأر و  ساسا  رب  هک  هن  تفگ : خـساپ  ربمایپ  تسا . هدرکن 

تسا رتهب  تسا و  هدرک  باختنا  تسا ، بوطرم  ياهنیمز  زین  ناتسلخن و  نایم  راصح  کیدزن  نانمـشد و  سرریت  رد  هک  ار  یبسانم  ياج 
دوهی نوخیبش  یلاـمتحا و  دربتـسد  زا  هک  اـج  نآ  بوطرم ، نیمزرـس  زا  نوریب  نمـشد و  ياـهراصح  زا  رترود  ییاـج  هاپـس  دـهد  روتـسد 

وا هک  نانچ  تفریذپ و  ار  وا  يأر  ربمایپ  . دنراد لیاح  يدس  عنام و  ناونع  هب  ار  ناتسگیر  هتشپ  نمـشد ، دوخ و  نایم  دنک و  چوک  دننامارد 
نآ زین  هملـسم  نب  دمحم  : دیازفایم نینچ  دوخ  شرازگ  همادا  رد  يدقاو  سپـس  دـننزب ... ودرا  عضوم  نآ  رد  هاپـس  ات  داد  نامرف  دوب  هتفگ 

هاگودرا ار  اج  نآ  مینک و  چوک  اج  نآ  تسا  رتهب  ماهدرک . ادیپ  ار  ربیخ  ياهیکیدزن  رد  ییارحص  عیجر ، مان  هب  ییاج  تفگ  دمآ و  بش 
هب رذنم  نب  بابح  دسیونیم : يدقاو  دننک ... چوک  اج  نادـب  هحفـص 24 ] هاپـس [  ات  دومرف  تفریذپ و  ار  وا  رظن  زین  ربمایپ  میهد . رارق  دوخ 

. دـنرادیم زیزع  دوخ  نادـنزرف  نوچ  ار  اهنآ  دـنرادیم ، تسود  رایـسب  ار  ناـشیامرخ  ناـتخرد  ناـیدوهی  ادـخ ، لوسر  يا  تفگ : ربماـیپ 
دـمآ و رکبوبا  سپـس  دـینک ... عطق  ار  ناشیاهلخن  بوخ  رایـسب  دومرف : درک و  تقفاوم  ربمایپ  مینک . عطق  ار  ناشیا  ياـهلخن  هدـب  روتـسد 

یناتخرد نیا  هک  دراد  یموزل  هچ  تروص  نیا  رد  تسا . هداد  یعطق  يزوریپ  هدعو  وت  هب  دـنوادخ  هک  نآ  هن  رگم  ادـخ  لوسر  يا  تفگ :
. هلب دومرف : خساپ  ربمایپ  دننکن . عطق  ار  ناتخرد  یهد  روتـسد  تسا  رتهب  نم  رظن  هب  مینک . عطق  دمآ ، دـنهاوخرد  وت  فرـصت  هب  همه  هک  ار 

قمع هناشن  رگـشرازگ ، نیا  رطـس  دـنچ  نیمه  رد  تقد  یمک  یتسار  هب  ... دـننکن عطق  ار  ناتخرد  ات  دـییوگب  ییوگیم . وت  هک  تسا  نینچ 
شنخـس زارف  کی  نیمه  رد  اریز  تسا . ناشیرپ  ياـهلقن  رب  وا  داـمتعا  مییوگب  لقادـح  اـی  يدـقاو و  دوخ  شنیب  یمک  هشیدـنا و  تتـشت 

تسا و هدش  شرازگ  تسا ، هناربمایپ  هشیدنا  بارطضا  تابث و  مدع  تتشت ، هناشن  یگمه  هک  نوگهنوگ  برطـضم و  داضتم ، لوق  نیدنچ 
يراع یلاخ و  نادنچ  ربمایپ ، هک  دیامنب  نینچ  تنـس  لها  ناثدـحم  ناخروم و  زا  یـضعب  رکفت  ساسا  رب  ات  تسانعم  نیا  رگناشن  همه  نیا 

. تسا هدشیم  شهوکن  لباق  ياهیمگردرـس  شودـخم و  تامیمـصت  شوشغم ، ياهشور  راچد  شیبامک  یهاگ  زا  ره  هدوبن و  اطخ  زا 
زا میرامشیمرب . دهدیم  تبسن  ربمایپ  هب  دوخ  باتک  هحفص  کی  رد  هتـسنادن  ای  هتـسناد و  يدقاو  هک  ار  ییایاطخ  فالخ و  دراوم  کنیا 

نامارد نمـشد  رطخ  سرریت و  زا  هک  دیآ  دورف  دیاب  اجک  هک  هدیمهفیمن  دوخ  ربمایپ  هک  دـیآیمرب  نینچ  رگنیحطـس  خروم  خـیرات  نتم 
نینچمه دنزومآیم . ار  يریگعضوم  هحفص 25 ] قارتا و [  تسرد  هاگیاج  وا  هب  دنیآیم و  هملسم  نب  دمحم  ای  بابح و  هک  نآ  ات  دشاب !!

، دنمهفیمن ار  تسرد  ناکم  دوب ) هتـشون  شیپ  رطـس  دنچ  رد  يدقاو  دوخ  هک  نانچ   ) تسا یهلا  رومأم  نآ و  رگتیاده  لیئربج  هک  ياهقان 
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هنایـشان و ياـهغورد  همه  نیا  ... دـنکیم راـک  ربماـیپ  نیما و  لـیئربج  زا  رتـهب  وا  لـقع  دسانـشیم و  ار  هاـگیاج  نآ  رذـنم  نب  باـبح  اـما 
هب اطخ ) زا  زیهرپ  لباق  راکشآ و  همه  نیا  يدراوم  رد   ) ار ربمایپ  تمصع  درخ و  نماد  ات  دناهتخاس  ضرغم  ناثدحم  هک  تسا  ياهتسیاشان 

. نک عطق  ار  امرخ  ياهتخرد  تفگ  ربمایپ  هب  دمآ و  رفن  کی  هک  : تسا هتـشون  يدقاو  نینچمه  دنیالایب ... اطخ  دـیدرت و  کش و  شیالآ 
، دـشاب نینچ  تفگزاب : نکم . عطق  ار  اـهنآ  تفگ  دـمآ و  رکبوبا )  ) رگید رفن  کـی  هاـگ  نآ  دـینک . ناـشعطق  دـشاب . نینچ  تفگ : ربماـیپ 

شنامیمـصت درادـن و  ینادـنچ  تیارد  هدارا و  دوخ  زا  ربمایپ  دـنیامنب  ات  تسا  نآ  رگناشن  نیغورد  تاشرازگ  هنوگ  نیا  ... دـینکن ناشعطق 
نیلوا لقع  هک  ربمایپ  نأش  اهنت  هن  هک  یلاح  رد  ... تسا باحصا  نارای و  یحالصا  تارظن  رترب و  درخ  رب  ینتبم  برطـضم و  داضتم ، بلغا 
يدرخ اـب  ياهخوجرـس  یلوـمعم و  یهدـنامرف  زا  یتـح  هکلب  تساربـم ، یتاـماهتا  صقن و  ارآ ، بذـبذت  ناـنچ  زا  تسا  یتـیگ  نـیرخآ  و 

دنک و تقد  اهناشن  اهمان و  هب  ات  تسا  هدـنناوخ  رب  نینچمه  ... دـتفایمن هدـنبیز  یلمع  مکح و  ضقانت  يأر و  تهافـس  نانچ  زین  فراعتم 
، دنراد حرطم  فلتخم  دراوم  اهناکم و  رد  ار  يدارفا  ات  دنشوکیم  هنوگچ  درومیب  ییاهمان  رکذ  حرط و  اب  ننست  لها  هنوگچ  هک  درگنب 

خیم نوچ  یپاـیپ  و  هراومه ، هدـنناوخ  تینهذ  رد  ار  اـهمان  نآ  دـشاب  ربماـیپ  تیـصخش  ناـیز  هب  رگا  دـنچ  ره  فـلتخم  ياهتبـسانم  هب  و 
ربمایپ نارای  باحصا و  زا  ناونع  بحاص  قارطمطرپ و  روهـشم ، ياههرهچ  ربیخ  گنج  هحفـص 26 ] نیمه [  رد  هنومن ، روط  هب  دنبوکب ...

یگتـسیاشان فعـض و  صقن و  دوخ  زا  هکلب  دـناهدوبن ، يرمث  رمثم  اـهنت  هن  دـناهدوبن ... يرمث  نیرتمک  رمثم  گـنج ، نیا  رد  هک  میراد  ار 
چیه نودب  هاگان  هتسویپ ، عوقو  هب  اهنآ  زا  اج  نآ  اج و  نیا  هک  هچ  نآ  ناربج  هب  هک  دینیبیم  ار  یناخروم  هاگ  نآ  دناهداد ... ناشن  رایسب 

هب یـشرافس  دومنهر و  دنوشیم و  زبس  ییاج  زا  اجبان  رایـسب  هاگان  لثملایف  دننکیم و  حرطم  یپایپ  ار  ناشمان  هجوم ، یترورـض  هنیمز و 
لاب هزادنا  هب  داتفایمن و  یقافتا  چیه  دندادیم  اهدومنهر  نآ  زا  هبترم  نارازه  ای  دـندادیمن و  ار  دومنهر  نآ  مه  رگا  هک  دـنهدیم  ربمایپ 

اهمان و زا  هنومن  روط  هب  درکیمن ... اـفیا  يایـشزرا  شقن  نیرتکچوک  ناناملـسم  لـئاسم  روما و  تشونرـس  رد  تشادیمن و  شزرا  اهشپ 
ناخروم هژیوب  ننـست و  لها  ناخروم  هچ  تسا . هملـسم » نب  دمحم   » مان دنک ، لمأت  نآ  رد  دیاب  دنمـشوه  يهدنناوخ  هژیوب  هک  ییاههرهچ 

دح رد  یکلـسم  رداهب  و  درادن -  مالـسا  خیرات  هصرع  رد  يراختفا  هعـشعش  نادـنچ  هک  وا ، زا  دناهدیـشوک  يوما  زادرپغورد  زاسهرهچ و 
یناسک زا  هژیوب  تسا و  رتمک  ود  نآ  زا  تماهـش  تردـق و  ظاحل  هب  یتح  تسین و  شیب  صاـع  ورمع  دـیلو و  نب  دـلاخ  لـمع  هشیدـنا و 

بلاطیبا نب  یلع  زارطمه  بیقر و  یتیـصخش  دز -  رـس  وا  اب  تعیب  زا  یتح  شتفالخ  راـگزور  هب  دـمآرد و  یلع  اـب  تفلاـخم  هب  هک  تسا 
مادناان و نت  رب  هدرک  بصغ  لامج  فسوی  لامک و  هعومجم  نآ  یلع ، زا  دمآ ، دهاوخ  هک  نانچ  ار ، یلع  تاراختفا  زا  يرایسب  دنزاسب و 
هب ور  هک  نآ  رب  ینبم  نآ ، هحفـص 27 ] ینایحو [  تیرومأم  هقان و  هصق  تسین  يدیدرت  تشذگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  . دنیارایب وا  مارآلدان 
هک تسا  نکمم  هنوگچ  اریز  دشاب : دـناوتیمن  شیب  یلعج  یمهو و  يربخ  یتح  زین  دـنک  باختنا  هاگودرا  ناونع  هب  ار  ةاطن  راصح  يور 

دهد رارق  نمشد  یعطق  بیسآ  سرریت و  ضرعم  رد  ناسنآ  ار  ربمایپ  هک  دشاب  هتشادن  شنیب  ییانشور و  ردق  نآ  ینامسآ  یحو  نامـشچ 
اعیرس هکلب  دباین ، هنادنمدرخ  هاپس و  دوس  هب  هدیدن ، زیمآتحلصم  ار  یهلا  یحو  باختنا  تعاس  کی  زا  رتمک  ینامز  رد  اهنت  هن  ربمایپ  هک 
الماک سپ  ؟ دـهد رییغت  دـناهدرک . باختنا  هملـسم  نب  دـمحم  ای  رذـنم و  نب  بابح  هک  اـج  نآ  عیجر ، هب  ار  شیودرا  دـهد و  ناـکم  رییغت 

تخــس و ياـههار  زا  یفخم  هدیــشوپ و  ناـنچ  يداـمتم ، ياـهبش  اـهزور و  ار  دوـخ  هاپــس  دراد  ار  نآ  تردـق  هـک  يربماـیپ  تسادـیپ 
مدهدیپس ناهگان و  هب  دنراد ، دوخ  ناسوساج  ششوپ  تحت  ادیدش  ار  هقطنم  هک  نآ  اب  هعلق  نایدوهی  هک  دروآرد  تکرح  هب  روبعلابعص 

نیرتدنمـشوه نیرترب و  هک  يربماـیپ  ناـنچ  دـنوش ، ور  هـب  ور  وا  اـب  رظتنماـن  تخـس  هناریگلفاـغ و  دـنرادیمرب  باوـخ  زا  رـس  هـک  يزور 
شنیب زین  ردق  نآ  يدرم  نانچ  اعطق  دنتـسین ، شیب  ناداتـسا  ربارب  رد  یناتـسبد  ناکدوک  نوچ  شتیارد ، درخ و  ربارب  رد  یگنج  ناهدنامرف 

زا يراب  .... دریگن رارق  نمـشد  فدـه  رطخ و  فلت ، ریت و  ضرعم  رد  هدوهیب  ات  دـنک  باختنا  تسرد  نانچ  ار  شرگـشل  هاگودرا  هک  دراد 
هتخادرپ گـنج  راـک  هب  اـج  نآ  زا  هداد و  ناـماس  عـیجر »  » هقطنم رد  هناـهاگآ  ار  دوـخ  یگنج  يودرا  ربماـیپ  هـک  تسادـیپ  زاـغآ  ناـمه 

زاغآ تسا  فلتخم  ياهيریگرد  اههنحـص و  زا  يداـمتم  ياهلـسلس  هکلب  گـنج ، کـی  هن  هک  ربیخ  گـنج  هک  تسا  هنوگ  نیدـب  ... تسا
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یشیجلاقوس عضاوم  تهج  هب  ربیخ  حتف  هحفص 28 ] هک [  تسا  نیا  نآ  و  تسا ... راکشآ  بلطم  کی  گنج  زاغآ  نامه  زا  اما  ... دوشیم
خیرات ياهییورایور  نیرتكاـنلوه  ریگرد  يدوز  هب  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  گـنج  فرط  ود  ره  دـیامنیمن و  ناـسآ  نآ ، ناوارف  عـالق  و 

... دناوخ میلست  مالسا و  هب  ار  نایربیخ  دوب  شتداع  هک  نانچ  ربمایپ  هاپس ، رارقتسا  يادرف  نامه  زا  : دش دنهاوخ  برع  نیمزرـس  ياهگنج 
زا ار  زامن  هماقا  ناذا و  رگم  ات  درکیم  ربص  گـنج  ره  زا  شیپ  مدهدـیپس  هک  دوب  ناـنچ  شتداـع  دناهتـشون  ناـخروم  زا  یـضعب  نینچمه 

قفر و ، تبحم ملس و  غالبا  رد  ار  دوخ  یعاسم  تیاهن  هکلب  درکیمن  هلمح  اهنت  هن  یگناب  نانچ  ندینش  تروص  رد  دونـشب ... مصخ  هقطنم 
گنج زور  ناـمه  يادرف  زا  . دیـشوکیم ناـج  لد و  هب  ناـشجیاوح  یماـمت  عفر  رد  تشادیم و  یعرم  ناـماس  نآ  مدرم  رب  رتشیب  تمحر 
دربـن جیـسب  دـش ، ور  هـب  ور  حلـسم  نـیگآژد و  ياـهژد  نارواـگنج  اـب  ناوـتب  هـک  یـشیارآ  رد  ار  دوـخ  نایهاپــس  وا  دـش و  زاـغآ  ـالمع 

ذاعم نب  بعص  راصح  زین  معان و  راصح  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  دوب .... ةاطن  هقطنم  هاپس  ود  ییورایور  رازراک و  نادیم  نیتسخن  ... دومن
. دشیم زاغآ  ناسنیدب  گنج  زور  نیلوا  تسا ... هدوب  ةاطن  هقطنم  نیمه  رد  ةاطن  بعص  تخس و  ژد  نینچمه  و 

! یبرح

زا هک  ناـنچ  زین  ناـیدوهی  دـننک ... يورـشیپ  هحفـص 29 ] هعلق [  يـالاب  يوـس  هب  زارف ، بناـج  هب  ةاـطن  نییاـپ  زا  رگـشل  داد  ناـمرف  ربماـیپ 
رواگنج هدنامرف  نیدنچ  نانآ  دنتفرگ ... شیپ  یصاخ  دیدج و  شیارآ  دمآیمرب  نانآ  ياهيورشیپ  دیدش و  ینیبشیپ  لباق  ياهتمواقم 

هار رگیدکی  هب  نیمز  ریز  زا  اهژد  نیا  زا  یـضعب  هک  نآ  نمـض  دوب ... ناشیا  زا  کی  ره  اب  ژد  ره  یهدنامرف  هک  دنتـشاد  دنمتردق  زرابم  و 
مهارف نآ  لباقم  نادـیم  ای  هعلق و  کی  رد  هاگهگ  یماظن  حـلاصم  یگنج و  زاین  تبـسانم  هب  دـنمتردق ، نارواگنج  ناهدـنامرف و  دنتـشاد ،
یعطق هجیتن  نیا  هب  راب  نیا  يربیخ  بحرم  ردارب  ثراح  هژیوب  دوهی  ناهدنامرف  دنبوکب ... مهرد  ار  نمـشد  تردق ، یمامت  اب  ات  دـندمآیم 

رد هنالاعف  يرف  رک و  هنامجاهم و  تالمح  دننک و  يراددوخ  فرـص  یلاعفنا  تلاح  زا  مالـسا  هاپـس  اب  ییورایور  رد  دیاب  هک  دوب  هدیـسر 
رگنـس اـهژد  نورد  رد  دـننک و  رقتـسم  ژد  زا  نوریب  ار  رگـشل  تسا  رتـهب  هک  دوـب  هداد  رظن  نـینچ  گـنج  زا  شیپ  ثراـح  دـنریگب . شیپ 
هبرجت دوـب : هـتفگ  ناهدـنامرف  ریاـس  هـب  دـیدیم . رتهتـسیاش  ناـیدوهی  يارب  رترب  هـیحور  طـقف  لـیلد  هـب  ار  يوراـیور  هزراـبم  وا  دـنریگن .

هب اهنت  هن  ندیگنج  هنوگ  نیا  دـننک . تمواقم  دـنزیتسب و  دـمحم  اب  دناهتـسناوتن  ناشیاهژد  رد  نایدوهی  هک  هدرک  تباث  نیـشیپ  ياهگنج 
نایهاپـس اب  اهژد  نوریب  تسا  نآ  رتهب  دوب  هدرک  داهنـشیپ  وا  تسا ... هتـشگ  یهتنم  ناـیدوهی  لـماک  تسکـش  هب  هکلب  فعـض ، تراـسا و 

عاقنیقینب ياهراصح  ریـضنینب و  عالق  اب  لثملایف  دیابن  ار  اهژد  نیا  هک  دندوب  هتفگ  خساپ  وا  هب  ناهدنامرف  زا  یـضعب  دنگنجب ... دـمحم 
نیا هک  نآ  لوا  دـناهدوبن . رادروخرب  اهنآ  زا  زگره  عاقنیقینب  ریـضنینب و  عالق  هک  دـنادنچ  ییایازم  دـجاو  اهژد  نیا  اریز  درک . هسیاـقم 

هقوذآ و حالـس و  هنوگ  ره  هب  تسا و  هنیدـم  يرهـش  نورد  عـالق  زا  رتـشیب  رایـسب  ناشدادـعت  دناهتـشگ و  راوتـسا  اـههوک  هنماد  رب  اـهژد 
هک دندادیم  رظن  نینچ  نانیا  تسا . روکذم  نایدوهی  تارفن  زا  رتشیب  رایسب  ربیخ  تارفن  دادعت  نینچمه  هحفص 30 ] دنازهجم [ . تازیهجت 

كالهتـسا هب  ندرک و  لطعم  هجیتن  رد  دمحم و  هاپـس  ندیبوک  مهرد  يارب  یـشیجلاقوس  بهاوم  زا  تفرگ و  رگنـس  اهژد  نرود  رد  دیاب 
نیا زا  هدافتـسا  رب  هوالع  هک  دندرکیم  لالدتـسا  نینچ  نارواگنج  ریاس  بحرم و  ثراح ، اما  . درک ار  هدافتـسا  تیاهن  وا  تردق  ندـناسر 

رد دوهی ، هاپـس  هک  تسا  نآ  هار  نیرتهب  دنتفگیم  نانیا  تشاد . زین  یـضرعت  تالمح  مجاهت و  هبنج  دـمحم  هاپـس  ربارب  رد  دـیاب  بهاوم ،
زا یـشخب  هک  نآ  نمـض  لاح  نآ  رد  دـنناسرب . اـههعلق  ناـماس  هب  ار  دوخ  دـمحم  هاپـس  اـت  دنـشاب  رظتنم  دـننیبب و  شیارآ  اـهژد  زا  نوریب 

دوـخ هزین  ریت و  راـبگر  ریز  هـب  ار  اـهنآ  هـعلق  يـالاب  زا  نارادهزین  نازادـناریت و  زا  یـشخب  دـنگنجیم ، اـهنآ  اـب  هنحــص  رد  نارواـگنج 
نوریب مجاهم  دنمتردق و  نایوجگنج  داد . شور  رییغت  دوهی  . دش هداد  صیخشت  هویش  نیرتهب  دش و  هدیدنـسپ  يأر  نیا  ماجنارـس  ... دنریگب
روتسد دندوب ، نوریب  هک  ینازابرس  ناهدنامرف  دندش . رقتسم  اههعلق  يالاب  رب  زین  نایهاپس  زا  یـشخب  دنداد . شیارآ  دندز و  فص  اهژد  زا 

ورین و هب  دامتعا  تردـق و  مامت  اب  دـیاب  نانآ  درادـن و  دوجو  ياهعلق  الـصا  هک  دور  نامگ  نانچ  دوش و  هتـسب  ناشرـس  تشپ  اهژد  دـنداد 
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يدـج و رطخ  هظحل  رد  هتبلا  دـننارب ... بقع  دننکـشب و  مهرد  ار  نمـشد  ژد ، زا  نوریب  هکلب  اـههعلق ، یمرگتـشپ  هب  هن  شیوـخ و  ییاراـک 
دیاب گنج  رودقملایتح  یلو  دندربیم . هانپ  نورد  هب  نازابرس  دشیم و  هدوشگ  اههعلق  رد  هلصافالب  یتسکش  فعض و  هنوگ  ره  لامتحا 

هحفص 31 ] دشیم [ ... ماجنا  هدنبوک  يورشیپ  ضحم و  تیلاعف  تلاح  رد  هنامجاهم و 

ناینافطغ

تردـق ماـمت  اـب  هتـسش و  یگدـنز  گرم و  زا  لد  ناـیدوهی  دـندش ... ور  هـب  ور  دوـهی  نازراـبم  اـب  مالـسا  نایهاپـس  هـک  دوـب  نـینچ  نـیا 
ناشناناولهپ اب  دناهدرک . ییاهن  رازراک  نیا  فقو  ار  دوخ  تعاجـش  یتسه و  تیثیح و  یمامت  نانآ  هک  دوب  مولعم  حوضو  هب  دندیگنجیم .

رب هک  ینازابرـس  هاگ  نآ  و  دـنرادن . دوجو  اههعلق  الـصا  ییوگ  هک  نانچ  دـش . هتـسب  ناشرـس  تشپ  هعلق  رد  دـنتخیر و  نوریب  ةاـطن  ژد  زا 
... تخیریم رابگر  نامـسآ  زا  ییوگ  هک  دـیرابیم  نانچ  ریت  ناراـب  .... دـنداد رارق  اـهریت  راـبگر  ریز  ار  ناناملـسم  دـندوب ، اـهوراب  يـالاب 

نمشد ریت  اب  طقف )  ) ناناملسم زا  نت  هاجنپ  دربن ، زور  نیلوا  رد  تسا : هتـشون  يدقاو  دندربن ... شیپ  زا  يراک  هدنامرد  ناریح و  ناناملـسم 
بیسآ زا  ناحورجم  دادعت  هک  تسا  راکـشآرپ  تسا . رازراک  یتخـس  رب  نیگمهـس  خلت و  يایهاوگ  هلمج  نیا  دندش . عورجم  یتخـس  هب 

اج نآ  دـندنادرگیمرب و  عـیجر  هقطنم  هـب  ار  دوـخ  ناـیمخز  ناناملـسم  دوزفا . دادـعت  نآ  رب  دـیاب  ار  رگید  حالـس  ریاـس  ریـشمش و  مـخز 
دـندیگنجیم و یتخـس  هب  ناناملـسم  زور  ره  تسویپ ... عوقو  هب  زین  رگید  ياهزور  هکلب  لوا ، زور  هن  هلأسم  نیا  ... دـندرکیم ناشیاوادـم 
، ثراح بحرم ، ... دندربن شیپ  زا  يراک  ناناملـسم  دیماجنا و  لوط  هب  ةاطن  زا  نوریب  زور  هد  گنج  دناهتـشون  دـندربیمن . شیپ  زا  يراک 

دادعت نیا  هب  دـندادیمن . ار  مالـسا  هاپـس  هب  يورـشیپ  هزاجا  دـندیگنجیم و  تراسج  تردـق و  تیاهن  رد  دوهی  ناهدـنامرف  ریاس  رـسای و 
، قیقحلایبا نب  عیبر  تئابلاوبا ، سوباق ، نب  دوواد  ناـنیا  هحفـص 32 ] دوزفا [ : ار  دوهی  زا  رگید  یناروالد  نارادرـس و  مان  دیاب  ناهدـنامرف 

اجرب راوتـسا  یهوک  نانوچ  هک  رادربمان  هناگتفه  ناروالد  نیا  یمامت  هک  دـید  دـیهاوخ  اهدـعب  دـندوب ... يربیخ  جیجـض  ناورم و  نب  ةرم 
رد طقف  دـنبوکیم ، ناشمهرد  تردـق  تراسج و  تیاهن  رد  هکلب  دـنهدیمن ، ار  ناناملـسم  هب  يورـشیپ  نیرتمک  هزاجا  اهنت  هن  هداتـسیا و 

ناناملـسم ... داتفا دـنهاوخ  كاله  كاخ  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  یپایپ ، تعاس و  کی  رد  درمناوج و  کی  ياـناوت  تسد  هب  زور و  کـی 
. تشاد دوخ  ياهرابنا  نرود  رد  ار  هقوذآ  دنچ ، ینایلاس  يوفاکت  ربیخ ، عالق  هک  نآ  لاح  دنتـشادن و  زین  ینادنچ  هقوذآ  دندوب و  هنـسرگ 

لکـشم اـما  دـندش ... درد  بت و  راـچد  دوب ، روآبت  هک  ارحـص  ربون  ياـههویم  يزبـس و  ندروخ  تهج  هب  ناناملـسم  زا  یـضعب  نینچمه 
، تدـش تردـق و  یمامت  اب  هک  دوب  دوهی  هناریلد  تمواقم  هکلب  ناشیا ، هقوذآ  یمک  یگنـسرگ و  هن  درد و  هن  بت و  هن  ناناملـسم  یـساسا 

يرتشیب رایـسب  تارفن  تازیهجت و  زا  تعاجـش  رب  هوالع  نایدوهی  دندوب ... هدرک  بلـس  هنیدم  ناگدـنمزر  زا  ار  يورـشیپ  هنوگ  ره  ناکما 
رواگنج رازههد  رب  هوالع  (. دناهتـشون زین  رتشیب  هکلب  رازه و  تسیب  رازه ، هددراـهچ  اـت  رازه  هدزاود  زا  ار  اـهنآ  دادـعت   ) دـندوب رادروخرب 
یعاسم رثا  رب  هک  دـندوب  دوهی  نانامیپمه  نانیا  دـندوب . هدـمآ  نانیا  کمک  هب  زین  نافطغ  ناـیوجگنج  زا  نت  رازهراـهچ  رواـکت ، يهداـمآ 

لوصو زا  لبق  زور  راهچ  نانیا  دوب و  هداد  نانیا  هب  ار  ربیخ  يامرخ  لاسکی  هدـعو  هنانک  دـندوب . هتـسویپ  ناـیربیخ  هب  قیقحلایبا  نب  ۀـنانک 
هحفـص تشادن [  شوخ  ردقملایتح  هک  ربمایپ  يریگرد ، دربن و  زاغآ  زا  شیپ  . دـندوب هدیـسر  ربیخ  هب  عالق ، ياهناماس  هب  مالـسا  رگـشل 
سیئر اب  هک  تشاد  تیرومأم  دعـس  تشاد . لیـسگ  ناینافطغ  يوس  هب  ار  هداـبع  نب  دعـس  دـماجنیب ، يزیرنوخ  تاـفلت و  هب  اـهگنج  [ 33

رطاخ هب  هک  دنابرع  یعمج  ناینافطغ  هک  تسنادیم  ربمایپ  دراد . زاب  نایدوهی  يرای  زا  ار  نانآ  دنک و  تبحص  نصح  نب  ۀنییع  ناینافطغ 
. درک دنهاوخ  دوهی  ییادف  ار  ناشناج  كاروخ  هقوذآ و  رطاخ  هب  هجیتن  رد  دناهدمآ . نانآ  يرای  هب  نایدوهی  يامرخ  عمط  هب  هقوذآ و  زاین 
هک ار  ياهلاسکی  لوصحم  نامه  ضوع  رد  دنیوشب و  گنج  زا  تسد  دندرگزاب و  وگب  ناینافطغ  هب  ورب و  هنییع  دزن  دومرف : دعس  هب  ربمایپ 
هک دنک  يروآدای  هنییع  هب  نینچمه  . تسا هداد  ام  هب  ار  يزوریپ  یمتح و  هدعو  دنوادخ  اریز  میهدیم . اهنآ  هب  ام  دنهاوخیم  نایربیخ  زا 

دوهی و يارب  مه  هک  دندش  یگنج  ریگرد  ربیخ  هلاسکی  يامرخ  هدعو  هب  دندروخ و  ار  نایدوهی  بیرف  بازحا ، گنج  رد  زین  نیا  زا  شیپ 
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دنکیم هدعو  ادخ  ربمایپ  تسا  كاروخ  هب  زاین  هقوذآ و  نانآ  هلأسم  رگا  کنیا  . تشادن تسکـش  تفخ و  تلذم ، زج  ناینافطغ  يارب  مه 
ناینافطغ اب  تملاسم  حلص و  گنج و  زا  بانتجا  ینعی  انعم ، نیرب  ربمایپ  دیامن ... نیمأت  هجو  نیرتهب  هب  ار  نانآ  تسه  هک  هنوگ  ره  هب  هک 

ره هب  دنتـشاد و  ینید  دـقح  بصعت و  نیک و  دوهی  باتک  لها  زا  رتمک  دـندوب ، تسرپتب  هک  نآ  اب  هقطنم  نیکرـشم  اریز  تشاد . رارـصا 
تابثا مامت  حوضو  هب  ار  انعم  نیا  اقافتا  زین  خـیرات  و  درک . يراشفاپ  دـنازوس و  لد  نانآ  يدام  يونعم و  تاجن  تیادـه و  رب  دـشیم  لاح 

هب هتـشادرب  دوخ  تلالـض  رفک و  تلاهج ، ملظ و  زا  تسد  دندیورگ و  مالـسا  هب  رازه  رازه  برع ، كرـش  لیابق  زا  يرایـسب  تسا . هدرک 
زاغآ شتـسرپ  ار  هناگی  يادخ  دندییاس . كاخ  رب  یگدـنب  یناشیپ  هحفـص 34 ] دندنکفا و [  رود  هب  ار  ناشیاهتب  دـندیورگ . دـیحوت  نییآ 

نیا یکی  هاگهگ  كوت و  کت و  زج  بصعتم  نایدوهی  زا  هک  یلاح  رد  دـندومن . رارقا  فارتعا و  يو  يدـیحوت  ربمایپ  تلاـسر  هب  هدرک و 
. دندیورگن دندوب ، نییآ  نیمه  ناعفادـم  زین  ناشـسدقم  بتک  ناشدوخ و  اقافتا  هک  یتسرپاتکی  نییآ  دـیحوت و  نید  هب  اج ، نآ  یکی  اج و 

دراد مامت  یگدولآ  یتسرپداژن  شیالآ  ماقم و  تورث و  هاج و  مالظ ، دسح و  دقح و  یهابت  هب  نایدوهی  نطاب  هک  دنهدیم  ناشن  همه  نیا 
... دنوش قح  میلست  دنهاوخیمن  دنتساوخیمن و  هجو  چیه  هب  هنادماع  هتسناد و  نانآ  و 

زجر

رد معان و  راصح  رد  زین  نانیا  دومرف . لیسگ  هنییع  يوس  هب  يریگرد  هنوگ  ره  زا  شیپ  گنج و  زور  نیلوا  ار  هدابع  نب  دعـس  ربمایپ  يراب 
نیرتـگرزب زا  يدوـهی ، بحرم  اـب  ژد  یهدـنامرف  . دـنیبب ار  هنییع  دـهاوخیم  تـفگ  دز و  گـناب  راـصح  نوریب  دعـس  دـندوب . ةاـطن  هـقطنم 

ار هنییع  بحرم  میوگب . وا  دوخ  هب  دیاب  طقف  هک  یصوصخ  ینخـس  تفگ  دراد . راک  هچ  وا  اب  داد  خساپ  ژد  يالاب  زا  دوب . ربیخ  ناروآمزر 
داحتا تسه  هک  وحن  ره  هب  دهاوخیم  و  تسا . هدمآ  يراک  هچ  يارب  دـنتفایرد  ود  ره  دراد . راک  وا  اب  هدابع  نب  دعـس  تفگ  دـناوخ و  ارف 

ژد لخاد  هب  راذـگب  تفگ  بحرم  هب  هنییع  درادـب ... زاب  دوهی  اب  يرایمه  زا  ار  نانآ  دـیعو  هدـعو و  اب  دـنزب و  مه  هب  ربیخ  اـب  ار  ناـینافطغ 
نآ رتهب  هن . هک  داد  رظن  نینچ  وا  سکع  رب  بحرم  دـنیبب ... ار  ام  يورین  داحتا و  يرادـیاپ ، تردـق  ژد ، تاماکحتـسا  کـیدزن  زا  دـیایب و 

یلامتحا جورخ  دورو و  ياههار  هحفص 35 ] دریگب و [  رظن  تحت  ار  هعلق  ریذپبیـسآ  قطانم  مراد  میب  اریز  يورب ... شدزن  نییاپ  وت  تسا 
هبرجت هک  تفگ  وا  هب  دعـس  تخادرپ . وگ  تفگ و  هب  دعـس  اـب  دـمآ و  نوریب  هنییع  بیترت  نیدـب  ... دـمهفب ار  هعلق  یلک  ینورد  تیعقوم  و 

هب ار  ناینافطغ  نوخ  هدوهیب  درادرب و  نایربیخ  يراـی  زا  تسد  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا . هدوب  وا  يارب  قداـص  يراـگزومآ  قدـنخ  گـنج 
دوخ تارظن  هطقن  رب  هنییع  اما  داد . دهاوخ  هقوذآ  يرای و  هدـعو  وا  هب  ربمایپ ، لاح  ره  هب  اریز  دریگن ... يزاب  هب  ار  ناشناج  هتخیرن ، كاخ 

ياهراصح نیا  اب  هک  تسین  ییورین  چیه  دراد . قرف  نامسآ  ات  نیمز  گنج ، نیا  اب  بازحا  دربن  درکیم : لالدتـسا  نینچ  درـشفیم و  ياپ 
دوخ لماک  يدوبان  هب  راب  نیا  دمحم  دنک . هلباقم  دناوتب  ناوارف  گرب  زاس و  هدومزآ و  گنج  نایهاپس  نیئور و  راوتـسا و  دنلب ، نیگمهس ،
نیا و  دنگنجب ... اههعلق  زا  نوریب  دناهتفرگ  میمـصت  نایدوهی  یهگناو  دشاب . هتـشاد  تیقفوم  دیما  نیرتمک  دیابن  زگره  تسا و  هدرک  مادقا 
هیلع ار  یهاپـس  هک  دنتـسین  شیرق  لثم  نانیا  دـنراد . شیوخ  يزوریپ  هب  داقتعا  دوخ ، تردـق  نامیا و  مامت  اب  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  لمع 

دنگوس دـنرادن . يزوریپ  زج  ياهراـچ  هار و  چـیه  ناـنیا  دـندرگزاب ... قـیفوت  مدـع  تروـص  رد  دـنراد و  لیـسگ  هنیدـم  يوـس  هب  دـمحم 
تردق مامت  اب  هنییع  دیسرن و  ییاج  هب  تفگ  نخس  هچ  ره  دعـس  . دنناسرب نایاپ  هب  ار  يو  يهلئاه  هلئاغ  هشیمه  يارب  راب  نیا  هک  دناهدروخ 

تفر نآ  حرـش  هک  نانچ  گنج ، و  تشگزاب ... قفومان  دعـس  تشادن . يزیرنوخ  گنج و  رـس  زج  دوب و  هدمآرب  نایدوهی  زا  يرادبناج  هب 
مین گنج ، زا  سپ  زور  نیدنچ  دناهتفگ  ناثدحم  دربن . ییاج  هب  هار  زین  هنییع  رارصا  يراشفاپ و  نیا  دید  میهاوخ  هک  نانچ  اما  ... دش زاغآ 

حضاو نادنچ  رما  نیا  هحفـص 36 ] لیلد [  دنتخیرگ ... دنتفرگ و  شیپ  ار  دوخ  لیابق  هار  دندز و  نوریب  دوخ  ژد  زا  ناینافطغ  ناهگان  یبش 
نیا ایآ  دنادیمن  یسک  دنتفرگ »... دندز و  ار  ناینافطغ  نوخیبش .... ناینافطغ  يا  : » دروآرب دایرف  یسک  بش  لد  رد  هاگان  دناهتفگ  تسین .
نانچ ناینافطغ ، هک  دنادیمن  یسک  نینچمه  دوب ؟ ناشیا  ندناسرت  يارب  مالسا  نایهاپس  يوس  زا  يدیهمت  ای  ینامـسآ و  يدایرف  هحیص و 
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نانآ هعلق  اب  هک  نآ  سرت  زا  دوشگ ، ار  هعلق  دنکرب و  ار  ربیخ  هعلق  رد  یهللادی  يوسوم و  ییاهتسد  هک  نآ  ندید  زا  سپ  دمآ ، دهاوخ  هک 
هب یعمجهتـسد  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دنـشاب  هدـنز  هنـسرگ  مین  دـندید  دـنتخیرگ و  دوب  هچ  ره  ...؟ دـنتخیرگ دوش  راتفر  هنوگ  نیمه  رب  زین 

هداد تاجن  ار  دوخ  ناج  دـندش و  رادـیب  نیگآرهز  نیریـش  باوخ  نانچ  نیگآدهـش و  ياهامرخ  يایؤر  زا  ور  نیا  زا  دنـسرب ... تکـاله 
گنج نایاپ  زا  سپ  تسا ، لهس  همه  نیا  دهد . رازآ  ار  نانآ  زا  نت  کی  یتح  دوش و  ناشضرعتم  یسک  دادن  هزاجا  زین  ربمایپ  دنتخیرگ ...

رد شزیچ  همه  یگنج و  حالـس  كاروـخ و  هقوذآ و  یماـمت  اـب  ربـیخ  دـش و  هدوـشگ  عـالق  یماـمت  هک  هاـگ  نآ  ناناملـسم و  يزوریپ  و 
ار ربمایپ  درک . زاین  تجاح و  ضرع  دناسر و  ربمایپ  هب  ار  دوخ  هلصافالب  ناینافطغ  ياوشیپ  هنییع  دمآرد ، ناناملسم  قلطم  فرصت  سرتسد 
ورد و ماـگنه  هب  هک  ینیچهشوـخ  شیورد  نوـچمه  وا  هب  تـسنادیم ... ار  وا  مـیظع  رگـشیاشخب  مـیرک و  قـلخ  تاـیحور  تخانـشیم و 
: تفگ خـساپ  یهاوـخیم ؟ هچ  دوـمرف : ربماـیپ  یهدیم ؟ يزیچ  میاـنغ  نیا  زا  زین  نم  هب  تفگ : دوـشیم ، رـضاح  عرازم  يـالاب  رب  نمرخ ،
اج نآ  تمینغ  امرخ و  هقوذآ و  زا  هدـش  رابنالت  یهوک  درک  هاگن  هنییع  و  وت ... نآ  زا  زین  هوک  نیا  دومرف : وا  هب  ربماـیپ  كاروخ . هقوذآ و 
اب شايرایمه  يراـکمه و  هحفـص 37 ] راب [  ود  رطاخ  هب  اهنت  هن  و  دیـشخب ... وا  هلیبق  درم و  هب  ار  همه  نآ  یمامت  ربماـیپ  دوب ... هدـش  راـب 

دندوب و گنج  رب  رـصم  نایدوهی  يراب  . دومرف شرادروخرب  دوخ  تمحر  تبحم و  زا  هنامیرک  هنوگ  نیدـب  هکلب  درکن  شخیبوت  نایدوهی 
لمع و راکتبا  زا  گنج  هیلوا  تاعاس  نامه  رد  داد  خر  زین  نیـشیپ  ياهگنج  رد  هک  نانچ  الامتحا و  هک  تفریم  ناـمگ  نینچ  زاـغآ  رد 

طقف دحا  اما  دوب ... هداد  خر  زین  رگید  ياهگنج  هاگهگ  دحا و  گنج  رد  هلأسم  نیا  دوب .... دنهاوخ  رادروخرب  لمأت  هتسیاش  يايورشیپ 
زور رد  ربیخ  گنج  رتفد  هک  یلاح  رد  تشگ . مولعم  صخشم و  گنج  تشونرس  زور  کی  نامه  رد  سپـس  دیماجنا و  لوط  هب  زور  کی 

. دـندروآرد یتفگـش  هب  ار  مالـسا  هاپـس  هک  دـندیگنج  هنادـنمتردق  نانچ  نایدوهی  نایاپ  ات  زاغآ  زا  زور  نآ  تشاد . نوگرگد  یقرو  لوا 
زابرـس ره  هک  نانچ  نانیا  ... دنداد زورب  دوخ  زا  ار  يراکادف  راثیا و  تیاهن  دـندرک و  اغوغ  یتسار  هب  زین  مالـسا  هاپـس  نازابناج  نازابرس و 

زا يراک  تمواقم  ياردـیاپ و  هلمح ، همه  نآ  اـب  دـنک ، تمواـقم  رفن  نیدـنچ  ربارب  رد  دوب  فلکم  تشاد و  هفیظو  اـسراپ  یقتم و  نمؤم ،
لوا زور  . دومن دنتـسناوتیمن  ياهنخر  دوب ، هوتـسن  راوتـسا و  هوک  نانوچ  هک  دوهی  تمواقم  هچراپکی  نینهآ و  دـس  رد  دـندربیمن و  شیپ 
تفه تفای و  همادا  هنوگ  نیمه  رب  ارجام  نیا  دندربن . شیپ  زا  يراک  ناناملسم  دمآ و  ارف  نینچمه  موس  زور  زین . مود  زور  تشذگ . نینچ 
ودرا دندیسر و  ربیخ  هب  ناناملـسم  هک  يزور  نیلوا  نامه  زا  هک  دوب  نآ  گنج  نیا  ياهیتفگـش  زا  . دیماجنا لوط  هب  زور  هد  ات  هکلب  زور 
هحفـص دنک [ . كرت  ار  دوخ  هیمخ  تسناوتن  یتح  هک  دش  نیگنـس  نیگمهـس و  دیدم ، دـیدش و  نانچ  نآ  يدرد  مشچ  راچد  یلع  دـندز 

نتـشادرب دـبای . روضح  ههبج  رد  تسناوتن  زین  هقیقد  دـنچ  يارب  زین ، راب  کی  یتح  هک  دوب  هدـیرب  ار  شناما  ناـنچ  درد  هک  دناهتـشون  [ 38
کمک هب  دنتفرگیم و  ار  شیاهتـسد  دـیاب  تسراییمن و  ار  یماگ  دـنچ  نتـشادرب  تسناوتیمن و  زین  نتفر  هار  یتح  تسا ، لهـس  هحلـسا 

دیاب دـنهد  شلاقتنا  ییاج  هب  ییاج  زا  دنتـساوخیم  رگا  دـنیبب و  تسناوتیمن  زین  ار  شیاپ  يولج  هک  دوب  نانچ  تشادیمرب . ماگ  اـمنهار 
تـسا هتـشون  يدقاو  دش ... بیجع  يدرد  هقیقـش  راچد  ربمایپ  دوخ  هک  دوب  نآ  انعم  نیا  زا  رتبیجع  دندرکیم . شرتسا  ای  هقان و  رب  راوس 
تقیقح دروآیم .» بش  هب  رایسب  هودنا  اب  ار  اهزور  ربمایپ  ، » درب دنتسناوتیمن  شیپ  زا  يراک  دندرکیم و  هلمح  ناناملـسم  هک  اهزور  نیا 

نینچ رگید  ناخروم  يدقاو و  نتم  زا  . دشاب هدروآ  رس  هب  یناحور  یناسمج و  یهودنا  درد و  اب  دیاب  ار  دوخ  بش  زور و  وا  هک  تسا  نیا 
راکشآ دیدرت  نیرتمکیب  نشور و  هنوگ  هب  ام  يارب  . دنک تکرش  گنج  رد  هتسناوتیمن  يرامیب  ببـس  هب  الامتحا  زین  ربمایپ  هک  دیآیمرب 

دـحا و ردـب ، ياهگنج  رد  رگا  تسا : هدرک  يراددوخ  راـکیپ  هصرع  هب  میقتـسم  دورو  زا  گـنج ، لوا  زور  ود  نآ  رد  ربماـیپ ، هک  تسا 
ربـیخ گـنج  رد  ارچ  هک  نیا  دوبن . نینچ  ربـیخ  گـنج  رد  تشاد ، روضح  لاـتق  هکرعم  نوناـک  رد  دوـخ و  نایهاپـس  شیپاـشیپ  وا  بازحا 

هک دوب  نآ  تهج  هب  ایآ  تسین . مولعم  اقیقد  دوب ، هداتفا  هدـناماو  رامیب  دـنمدرد و  ههبج ، تشپ  رد  زین  یلع  هک  یلاح  رد  و  تفاین ، روضح 
كانتـشحو درد  ار  شندرگ  اـت  هقیقـش  یناـشیپ ، زا  یمین  دناهتـشون  تفوـکیم ؟ درد  تدـش  زا  شیاههقیقـش  تشاد و  درد  رـس  شدوـخ 

اهدرد نیا  دز  سدـح  ناوتیم  الامتحا  هحفـص 39 ] یتیاکـش [ ... نیرتمک  هن  درکیم و  ياهیالگ  هن  اما  دـیربیم ... ار  شناما  تفرگیم و 
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يهزور هد  نیا  مامت  رد  دـنتفریم و  شنایهاپـس  هک  نیا  تلع  سپ  تسا . هتفرگیمن  ارف  ار  تسکـش  هزور  هد  نیا  یمامت  هدوب و  ریگهاـگ 
رالاسهپـس و هک  یلاح  رد  تسا ؟ هدوب  هچ  درکیمن  تکرـش  گنج  رد  وا  دوخ  اذهعم  دنتـشگیمرب و  مدهنم  هدروخ و  تسکـش  رازراک ،

درد یناوتان  رتسب  رد  زین  وا  هتفرگ ، ماجنا  وا  ياناوت  تسد  هب  نیشیپ  ياهگنج  يزوریپ  حوتف و  یمامت  نونک  ات  هک  یلع  شرگـشل  رادرس 
شیپ يراـک  زین  ناروآمزر  ریاـس  تسا و  گـنج  زا  ناوتاـن  یلع  هـک  لاـح  تـسا  یندیـسرپ  ... دربـب شیپ  زا  يراـک  هتـسناوتیمن  هداـتفا و 

یلک و یلاؤس  نیا  . تسا هتخادرپـن  ناـیدوهی  اـب  زیتـس  ههبج  هب  هتفرگن و  تسد  هب  ار  مچرپ  لوا  زور  هد  نآ  رد  ربماـیپ  دوخ  ارچ  دـنربیمن ،
رذنم تنا  امنا  : » تسا هتفگ  نینچ  نآرق  هک  دسریم  نینچ  رظن  هب  ... تشذگن نآ  زا  يرـسرس  داد و  خساپ  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  حرط  لباق 

ریـسفت نینچ  ینـس  هعیـش و  نارـسفم  قافتا  هب  بیرق  و  دراد ». يرگتیادـه  یموق  ره  ياهدـنهدمیب و  وت  ربمایپ  يا  اـنامه  داـه : موق  لـکل  و 
، ینک مایپ  غیلبت  دـیاب  وت  هک  تسانعم  نیا  رگناـشن  [ 4 ، ] تسا هدوب  یلع »  » رگتیاده زا  و  ربمایپ ، هدـنهدمیب » زا   » دـنوادخ دارم  هک  دـناهدرک 

تیاده رما  یلمع  يرجم  یلع  ینعی  رگید  يرگتیاده  ریشمش ، يوزاب  هب  ریذنت و  یئارجا و  ظاحل  هب  اما  یـشاب ، هدنهدمیب  و  یهد ، رادشه 
و هحفص 40 ] یـسوم [  نانوچ  رگید  زرابم  دهاجم و  ناربمایپ  دروم  رد  ار  انعم  نیا  دشاب ... راذنا  مایپ و  نآ  يوس  هب  وت  تما  ندرب  شیپ  و 
رد دیاب  دوخ  هک  نآ  رب  هوالع  زرابم ، ربمایپ  ره  دـیامنیم  نینچ  ... مینیبیم زین  نارگید  ایروا و  دواد و  دواد ، تولاط و  عشوی ، شرالاسهپس 
زا يریلد  هدهع  رب  دیاب  ار  شیوخ  يرالاسهپـس  یهدـنامرف و  المع  اما  دـیوج ، میقتـسم  تکرـش  شیوخ  تما  تالتاقم  تادـهاجم و  نتم 

نیا لیالد  ... دشاب يو  يارب  زین  تیاده  راکیپ و  يوزاب  تیاده ، راذنا و  يوزاب  رب  هوالع  غیلبت ، دادتما  رد  وا  ات  دراپـسب ، دوخ  موق  نارالاس 
دناوتیم يزیچ  دنچ  دشاب ، نایدوهی  هیلع  گنج  رادمچرپ  لثملایف  دوخ  هک  دـیدیمن  اور  وا  رب  دادـن و  نامرف  ربمایپ  هب  دـنوادخ  ارچ  هک 

و دربب ... نایاپ  هب  دـیاب  تسوا  دوخ  نانوچ  هک  یهولا ، ياههرهچ  نیرتکیدزن  اـب  تکراـشم  هب  ار  تیادـه  راذـنا و  رما  وا  هک  نیا  . 1 دشاب :
ناهاشداپ هدنامرف و  نأش  هراومه  . 2 دشاب ؛ هتـشاد  هدهع  رب  وا  نانوچ  يرثا  شقن و  ردقنارگ  تیرومأم  گرتس و  يانعم  نیا  رد  دیاب  یلع 

نآ رتهدنبیز  هک  تسا  راکـشآرپ  و  دـنریگ ... هدـهع  رب  دوخ  زین  ار  گنج  يرالاسهپـس  یهدـنامرف و  هک  تسا  نآ  زا  لجا  رترب و  گرزب ،
نیرتدنمتردق و نیرتنیما ، هب  ار  رگشل  يرالاسهپس  و  حتف ، يزوریپ ، رما  دنکیم ، تکرش  گنج  ره  رد  هک  نآ  رب  هوالع  هاشداپ  ره  تسا 

شیاشخب تبحم و  ره  رهظم  همـشچرس و  نیملاعلل و  ۀـمحر  هک  ربماـیپ  تسادـق  تهزن و  ماـقم  . 3 دراپسب ؛ دوخ  برقم  درف  نیرتهتـسیاش 
لاتق لادج و  همه  هک  گنج  يرادمچرپ  يرالاسهپـس و  هژیوب  میقتـسم و  ییورایور  يریگرد و  زا  دوخ  المع  هک  تسا  نآ  هدنبیز  تسا ،
دوخ نایدوهی  اب  گنج  رد  المع  ربمایپ  هک  دوب  انعم  نآ  لیلد  همه  نیا  ... دیامن راذگاو  يرگید  هب  ار  مهم  رما  نیا  دـنک و  يراددوخ  تسا 

اههیور و میدرمشرب  هک  هچ  نآ  اما  درکن ... یمادقا  اصخش  زین  تسکـش  هودنا  ینارحب  لاح  نامه  رد  یتح  دشن و  مدقـشیپ  هحفص 41 ] ] 
یلع نادقف  رد  ربمایپ  دید  میهاوخ  هک  نانچ  تسا . یسررب  لباق  نایم  نیا  رد  زین  همه  نیا  زا  رتيوق  یلیلد  ام  معز  هب  تسا . لئاسم  رهاوظ 

نارالاسهپـس ریاس  ات  درک  ربص  دـیزرو و  ییابیکـش  ردـق  نآ  هکلب  درکن ، تردابم  گنج  هب  دوخ  اهنت  هن  تسا  هداـتفا  ناوتاـن  راـمیب و  هک 
هتـشذگ ناج  زا  یتسار  هب  هک  ناشیـضعب  یتح  دـندرکیم و  هلمح  ناناملـسم  اهزور  دـنیآرد ... نوگهنوگ  ياهنومزآ  هتوب  زا  شرگـشل 

ژد راصح و  اهنت  هن  دوب . يوق  سب  نمـشد  اریز  درب . دنتـسناوتیمن  يراک  زاب  يرـشب ، تقاط  قوفام  ياهیتخـس  دیادش و  لمحت  اب  دـندوب 
راوتسا و سب  ریذپانتسکش و  زین  نارگید  ثراح و  رـسای ، بحرم ، نانوچ  نانآ  ناناولهپ  هکلب  دوب ، يوق  یندوشگان و  راوتـسا ، نایدوهی 

دوخ هنابیکـش  هودنا  مغ و  رد  درکیم و  ربص  ربمایپ  دندوب و  هدش  هراکچیه  نارادرـس  دندربیمن . شیپ  زا  يراک  ناناملـسم  ... دـندوب يوق 
اریز دننک . رگشل  بیصن  ار  يزوریپ  دننک و  يراک  یلع  بایغ  رد  رگم  ات  دادیم  ار  نآ  ناکما  دوخ  نارای  هب  نیگنس  قیمع و  یتوکـس  رد 
نینچ نانآ  دندیمهفیمن . یمالسا  تاحوتف  رد  ار  وا  میظع  شقن  دنتـسنادیمن و  ار  یلع  ردق  دیاش  دیاب و  هک  ناسنآ  باحـصا  زا  یـضعب 

يايراکادـف میظع و  راک  چـیه  ییوگ  وت  دربیم  ناماس  هب  ار  گنج  راک  اسآزاجعا  ییورین  اـب  تلوهـس و  هب  یلع  نوچ  هک  دنتـشادنپیم 
يرآ دیآیم . يزوریپ  هب  گنج  دنـسریم و  ناماس  هب  يدوخ  هب  دوخ  هنوگ  هب  روما  هکلب  دنکیمن و  يرـشب  تقاط  تردـق و  قوف  میرک ،

یلومعم و يداع ، يزیچ  همه  نیا  ییوگ  وت  درک ، تداع  یـسک  لامک  ییآراـک و  رنه ، ملع ، تردـق ، هب  نوچ  هک  تسا  رـشب  تداـع  نیا 
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هب یتدهاجم  چیه  هتـشگن و  فورـصم  یـششوک  چیه  یلامک  نانچ  لالجرپ  لامج  ندـمآ  دوجو  هب  يارب  هحفـص 42 ] تسا و [  فراعتم 
هرذ و هرذ  دوخ ، شیالاپ  ریهطت و  رد  ینت  بلق و  هن  هدـید و  یترارم  اهیتخـس و  یناج  هن  هدیـشک و  یتضایر  یحور  هن  تسا . هتفرن  راـک 
، يدوخ هب  دوخ  ناگرزب ، لامک  يایاجـس  تمظع و  راثیا ، دـنکیم  نامگ  یمدآ  تسا . هدرک  قح  ینابرق  ار  دوخ  راب  نارازه  هظحل  هظحل 
هن هتشگ و  راثن  يروبص  ناج  هن  هتفر و  راک  هب  يروما  مزع  هن  تسا . هدمآ  تسد  هب  یتبوعص  كولـس و  تقیرط ، یط  چیهیب  اسآوداج و 

ياوتـسا نانچ  هب  تیدوبع  يراکادف و  تضایر ، شیالاپ و  تیاهن  رد  نینچ  نیا  ات  دیـسر  یموقلح  هب  راب  نارازه  هزور  ره  یحور  سفن و 
...؟ دمهفیم هچ  وا  دنیبیم . هداس  لهـس و  ار  زیچ  همه  یمدآ  هدـش . لیان  کیدزن و  تسا  قلخ  تمحز  جـنر  نامه  هک  قح  تمحر  جـنگ 
درد دراد  دوخ  ياپ  رد  زامن  ماگنه  هب  ربماـیپ  هک  اـپ  میاد  مرو  نآ  زا  رتشیب  دروخیم  گـنج  لوط  رد  دـهاجم  هک  یمخز  دـنکیم  ناـمگ 

رد هنابـش  ینالوط  ياهیباوخیب  زاـمن و  ماـگنه  هب  ربماـیپ  هک  ياینامـسج  تقـشم  قشاـع و  حور  غاد  درد و  دـنادیم  هچ  وا  دروآیم ...
درد اـهدرد  نیا  ... تسا رتمیظع  رتشیب و  يرـشب  ياـهگنج  خـیرات  یماـمت  لوط  رد  نادـهاجم  ياـهمخز  یماـمت  زا  دراد ، دوخ  ياـپارس 

زا یمدآ  تسا . یگدنب  قشع و  ریذپانفیرعت  رابهجنکـش و  نیریـش ، درد  تسا . ربمایپ  ادخ و  نایم  موتکم  يرـس  تسا و  قشع  یگدـنب و 
ور نیا  زا  دمهفیم ...؟ هچ  دـنوش  تیرـشب  یبرم  هک  نآ  ات  دـناهدرب  شیوخ  سفن  تیبرت  تیدوبع و  رد  یلع  ربمایپ و  هک  یتضایر  جـنر و 

تعاجـش تداشر و  یمامت  یلع  بایغ  رد  ات  دوب  هدرپس  دوخ  نایهاپـس  تسد  هب  ار  راک  درکیم و  ربص  هنامیلح  ربمایپ  هک  یلیالد  زا  یکی 
... دوب نیمه  دنهد  تاجن  تسکـش  تمیزه و  تسـسگ ، ینوبز و  هطرو  نیا  زا  ار  رگـشل  دـنناسر و  روهظ  هحفـص 43 ] هصنم [  هب  ار  دوخ 

هضرع ار  دوخ  نیرفآرنه  عبط  ياههماچ  زین  نانآ  ات  دوب ، هدرک  راذگاو  نانآ  هب  ار  هصرع  يرعاش  يرونخس و  رنه  يهضرع  نمجنا  نانوچ 
ییآراک دوجو و  راهظا  تصرف  نم  هک  دـیوگب  یـسک  دـیآ و  يراگزور  هک  نآ  ادابم  دـنناسرب ... ناگمه  تواـضق  نومزآ و  هب  دـنراد و 
هداـهناو موـمع  يرواد  دـقن و  هصنم  هب  هدرک و  هضرع  تـشاد  هـتنچ  رد  هـچ  ره  سک  ره  نیـشیپ  ياـهگنج  رد  دـنچ  ره  متفاـین ... دوـمن 
نارادرس زا  نت  دنچ  دماین . تسد  هب  یقیفوت  نیرتمک  تشذگ و  يرمث  نیرتکچوک  نودب  ربیخ ، هرـصاحم  نیلوا  ياهزور  هنوگ  نیدب  . دوب

رد رتزارد و  اپ  زا  تسد  دندش و  باختنا  هلمح  تیرومأم  هاپـس و  یگدرکرـس  هب  دمآ  دهاوخ  لیـصفت  هب  ناشناتـساد  هک  نانچ  نارجاهم ،
ینوبز و هب  ار  ناهدنامرف  نازابرس ، ار و  نازابرس  ناهدنامرف ، دندرک و  رارف  هکلب  دنتشگزاب  اهنت  هن  دنتـشگزاب . يراوخ  تسکـش و  تیاهن 

عیاقو هب  ياهدربتـسد  قیاقح و  فیرحت  ياهادرف  رد  ادرف ، مه  زورما و  مه  یلع  ردـق  ات  دوب  نآ  يارب  همه  نیا  يرآ  ... دنتـشاد مهتم  سرت 
ایآ دیماجنایم و  اجک  هب  مالسا  رگـشل  روما  وا  نادقف  رد  هک  دشیدنیب  دوخ  اب  هنافـصنم  ادرف  مه  زورما و  مه  تما  دوش و  مولعم  هتـسناد و 

مدحبص ره  دوخ  اما  دوب . هدز  عیجر  رد  ار  دوخ  يودرا  ربمایپ  میتفگ  هک  نانچ  ؟ دنام ياج  رب  یناشن  مان و  مالسا  زا  وا  نادقف  رد  یتسار  هب 
. دوب راوس  برظ »  » ماـن هب  یبـسا  رب  هداـهن و  رـس  رب  يدوخهـالک  شوـپور و  تشاد و  نت  رب  هرز  ود  يو  دوـب ... رـضاح  گـنج  هصرع  رد 

روتـسد وا  زا  دندمآیم و  ارف  هحفـص 44 ] وا [  درگ  نارای  تشاد . تسد  رد  يرپس  هزین و  دوب و  لـیامح  رمک  رب  فـالغ و  رد  شریـشمش 
هک ناـنچ  نیتسخن  ياـهزور  ... دوب هدربن  يوسوم » يدـمحا -   » ياهلمح دوهی  باـتک  لـها  تلم  رب  دوخ  هظحل ، نیا  اـت  وا  و  دـنتفرگیم ...

ماجنا نانآ  ياهژد  نمشد و  يوس  هب  ار  اههلمح  نیرتنیگنـس  دندرکیم و  یناشفناج  هک  نآ  اب  ناناملـسم  تفرن . شیپ  زا  يراک  تشذگ 
هاـنپ عیجر  دوخ ، هاـگودرا  هب  ناناملـسم  دنتـشگیمزاب و  دوخ  ياـههعلق  هب  ناـیدوهی  ماگنهابـش  دـندربیمن . قیفوت  زا  یبیـصن  دـندادیم ،

دوشگ و دهاوخ  ار  ناشیاههعلق  هک  دوب  هتفگ  ربمایپ  اری  دندوب . شوشم  هدزمیب و  راک  زاغآ  نامه  زا  نایدوهی  دوب  هچ  ره  اما  دنتـسجیم ...
نانیا دوب . هدنکفا  اهژد  نامدرم  ناج  لد و  رد  قیمع  یـسرت  انعم  نیا  دوب . دـهاوخن  تلذـم  تسکـش و  زج  یبیـصن  گنج  نیا  زا  ار  دوهی 

رواب و تاساسحا ، زاربا  نیرتمک  هزاجا  ناشناهدـنامرف  دوب  هچ  ره  اما  دـندوب ... هدومزآ  هدرک و  هبرجت  ار  وا  راتفگ  قدـص  اـهراب  اـهراب و 
. دادیم رارق  يرادساپ  تیرومأم  تبون  هب  دوخ  باحـصا  نایم  دوب ، عیجر  رد  هک  یتدم  مامت  رد  ربمایپ  دـندادیمن . نانآ  هب  ار  يایلدـمه 

نینچمه دنزیرب ، نوریب  نآ  زا  نوخیبش  هب  مصخ  ادابم  ات  تشادیم  رظن  ریز  ار  نمشد  ياههعلق  دیاب  هک  نآ  رب  هوالع  نارادساپ  یهدنامرف 
ینس خروم  يدعقاو  . دومنیم تبقارم  وس  نیا  وس و  نآ  زا  هچ  ار  یکرحت  هنوگ  ره  تفرگیم و  تراظن  تحت  زین  ار  يدوخ  هاگودرا  دیاب 
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رارق تبون  دوخ  باحصا  نایم  هنابش  ینابهگن  يرادساپ و  يارب  دندوب  عیجر  رد  هک  يزورهنابش  تفه  رد  ص )  ) ادخ لوسر  : » تسا هتشون 
اب رمع  دندوب . هتـشامگ  راک  نیا  يارب  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  هحفـص 45 ] دوب [  باطخ  نب  رمع  يرادساپ  تبون  مشـش  بش  رد  [ 5 . ] دنداد

يدرم بش  همین  رد  تفرگیم . هلصاف  ناشیا  زا  شدوخ  هاگ  درکیم و  هدنکارپ  ار  دوخ  نارای  هاگ  دیدرگیم . هاگرگـشل  درگ  دوخ  نارای 
ار وا  رمع  منک . تبحص  وا  اب  ات  دیربب  ناتربمایپ  شیپ  ارم  تفگ : يدوهی  . دننزب ار  شندرگ  ات  داد  روتـسد  رمع  دندروآ . وا  شیپ  ار  يدوهی 

مالس دندینش  ار  رمع  يادص  نوچ  ص )  ) ربمایپ دندرازگیم ... بش  زامن  ربمایپ  تقو  نآ  رد  و  درب . ص )  ) ادخ لوسر  همیخ  رد  رب  دوخ  اب 
يا تفگ : يدوهی  يراد ؟ ربخ  هچ  یتسیک و  وت  دنتفگ : يدوهی  هب  ص )  ) ربمایپ دش . دراو  يدوهی  درم  هارمه  رمع  دنتفریذپ . ار  وا  دنداد و 

ناشراک هک  یمدرم  شیپ  زا  ماهدـمآ . ةاـطن  راـصح  زا  نم  تفگ : يدوهی  يرآ . دومرف : یهدیم ؟ ناـما  ارم  میوگب  تسار  رگا  مساـقلاوبا 
اجک هب  دندیـسرپ : ص )  ) ربمایپ دـننک . كرت  ار  ژد  نآ  دنتـساوخیم  هک  مدرک  كرت  ار  اهنآ  یلاح  رد  بشما  درادـن . یماظن  هنوگ  چـیه 

. تسا هدش  یلاخ  ناشیا  ياهلد  هک  نانچ  دناهدیـسرت . وت  زا  تخـس  اهنآ  دنوریم و  قش »  » هب تسپ ، رتدـب و  ییاج  هب  تفگ : دـنوریم ؟
یلخاد ياهگنج  رد  هک  اهراصح  ندوشگ  يارب  یگنج  ياهرازبا  مه  تسا و  ناوارف  تشوگ  رایسب و  رابوراوخ  حالـس و  راصح  نیا  رد 

ص)  ) ربمایپ دناهدرک . هحفـص 46 ] ناهنپ [  نیمز  ریز  ياهناخ و  رد  ار  اـهنآ  هک  تسا  راـصح  نیمه  رد  دوریم  راـک  هب  ناـشدوخ  ناـیم 
راصح نیا  دراو  هک  ادرف  مراودیما  ریـشمش ؛ دوخهالک و  هرز و  مه  يرادـقم  شوپهرز و  ود  اب  قینجنم  تفگ  تسیچ ؟ لیاسو  نآ  دومرف :

وت هارمه  ادـخ  تساوخ  هب  مه  نم  تفگ : يدوهی  لاـعتم . دـنوادخ  تساوخ  هب  دوـمرف : ص )  ) ربماـیپ . یباـیتسد مه  هناـخ  نآ  هب  يوـشیم 
هچ دندیسرپ : ص )  ) ربمایپ تسه . راک  نیا  رد  مه  يرگید  هدیاف  یهگناو  دسانشیمن . ار  نآ  نم  ریغ  دوهی  زا  سک  چیه  اریز  دوب . مهاوخ 

بـصن قش  دـننام  رگید  ياـهراصح  ندوشگ  يارب  ار  قینجنم  دـیدروآ ، نوریب  ار  اـهشوپهرز  قـنجنم و  هک  نیا  زا  سپ  تفگ : ياهدـیاف ؟
نآ هزور  کی  مینکیم و  ار  راک  نیمه  مه  هبیتک  ژد  هب  تبسن  دنیاشگیم و  ار  اهژد  هدز و  بقن  هتفر و  اهشوپهرز  هانپ  رد  نادرم  دینک و 

ظوفحم ارم  نوخ  مساـقلاوبا  يا  تفگ : يدوهی  دـیوگیم . تسار  منکیم  لاـیخ  ادـخ ، لوـسر  يا  تفگ : رمع  . درک دـیهاوخ  فرـصت  ار 
دهاوخ تدوخ  نآ  زا  مه  وا  دومرف : شخبب . نم  هب  مه  ار  وا  تسا . رازن  راصح  رد  مه  نم  رـسمه  تفگ : یتسه . ناما  رد  وت  دومرف : رادب .

دننکیم و یلاخ  گنج  يارب  ار  نآ  تفگ  دنربیم ؟ نوریب  ةاطن  زا  ار  دوخ  دـنزرف  نز و  نایدوهی ، ارچ  دندیـسرپ : وا  زا  ربمایپ  سپـس  دوب .
زور دنچ  تفگ : دومرف . توعد  مالـسا  هب  ار  يدوهی  نآ  ص )  ) ربمایپ دنیوگ  دناهدرک . لقتنم  هبیتک  قش و  ياهراصح  هب  ار  اههچب  اهنز و 

نآ دوشگ و  ناشیا  يارب  ار  ژد  نآ  دـنوادخ  دومرف و  ةاطن  گنهآ  ناناملـسم  هارمه  ص )  ) ادـخ لوسر  زور  نآ  يادرف  دـیهدب . تلهم  ارم 
قش و ياهراصح  ندوشگ  يارب  هدرک و  حالـصا  ار  قینجنم  ات  دومرف  روتـسد  ص )  ) ربمایپ دـندرک . جارختـسا  دوب  هتفگ  يدوهی  هک  ار  هچ 
ار رازن  راصح  هحفـص 47 ] لاعتم [  دنوادخ  هک  دندوب  هدرکن  باترپ  قینجنم  اب  یگنـس  زونه  دندرک ، هدامآ  ار  نآ  نوچ  دنرب . راک  هب  رازن 
دور و ورف  نیمز  هب  دوب  کیدزن  تخیر و  ورف  نآ  زا  يدایز  رادـقم  دندیـسر ، راصح  نآ  کیدزن  ص )  ) ربماـیپ نوچ  دوشگ . ناـشیا  يارب 
ص)  ) ربمایپ نوچ  دـندرک . شرهوش  میلـست  ار  وا  دـمآ و  نوریب  ژد  زا  دوب  هلیفن  شماـن  هک  يدوهی  نآ  نز  دریگ . ورف  تخـس  ار  نآ  لـها 

هدینـش وا  زا  يزیچ  رگید  تفر و  ربیخ  هقطنم  زا  دـش و  ناملـسم  دوب  كامـس  شماـن  هک  يدوهی  نآ  دوشگ ، ار  ملالـس  حـیطو و  ياـهژد 
تیمها و لباق  هلأسم  دنچ  نایم  نیا  رد  میدرک . شرازگ  تساک  مکیب و  ار  نآ  هک  دوب  يدقاو  مجرتم  نتم  نیع  تشذگ  هک  یبلطم  «. دشن
هاگنابـش و دنیبیم ، ار  نایدوهی  هناحوبذم  ییاج  هب  اج  رارف و  هک  نایدوهی  زا  یکی  میتفایرد  تشذـگ  هک  نانچ  دـنیرواد . دـقن و  هتـسیاش 
، ربمایپ هار  هب  لاح  ره  هب  هک  ياینطاب  نامیا  تهج  هب  دوشیم و  قحلم  ربمایپ  هاپـس  هب  يزابناج  تقـشم و  يراکادـف ، تیاهن  رد  کـشیب 
ار يدیلک  یقیاقح  دهاوخیم  دوشیم و  قحلم  ربمایپ  هاپس  هب  دنکیم و  تشپ  شیوخ  تلم  هب  هتفای  دوهی  تما  يراکفالخ  مالسا و  هدنیآ 

يرادـساپ رمع  اقافتا  بش  نآ  دـنک ... شرازگ  ربمایپ  هب  دوهی  نایز  مالـسا و  هاپـس  دوس  هب  یگنج  تازیهجت  لئاسم و  روما و  اـب  هطبار  رد 
نیرتکچوک لـمأت ، نیرتـمکیب  رمع  دـنروآیم و  رمع  دزن  هدـمآ  مالـسا  هاپـس  يوس  هب  هک  ار  يدرم  شنازابرـس  دراد . هدـهع  رب  ار  هاـپس 

یبلطم نیا  و  تسا . هتفهن  رمع  نخـس  هملک و  کی  نیمه  رد  هتکن  یمامت  «. دـینزب ار  شندرگ  : » دـیوگیم ییوجزاب  یتح  دـقن و  یـسررب ،
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هک تسا  نیا  نخـس  لاؤس و  همه  ... دـناهدرک لقن  وا  زا  ار  انعم  نیمه  هباشم  دراوم  رد  تارم  تارک و  هب  ننـست  لـها  زا  يرایـسب  هک  تسا 
ییاهتساوخرد اههیرما و  دروم  رد  دراوم ، هنوگ  نیا  رد  ربماـیپ  هک  يدـیدش  زیهرپ  هحفـص 48 ] دـیکا و [  یهن  همه  نآ  هب  هجوت  اب  رمع 

ار ینخس  نینچ  هدش و  یلمع  نینچ  بکترم  زاب  ارچ  هنوگچ و  دوب ، هتـشاد  شزاب  رابتنوشخ  لامعا  هنوگ  نیا  زا  هداد و  وا  هب  ینینچ  نیا 
بلغا روما و  هلـسلس  یلاوت  نودـب  ار  ربیخ  يایاضق  رگید  ناخروم  زا  يرایـسب  يدـقاو و  هک  تسا  رکذـت  لباق  اج  نیمه  ؟ تسا هدرک  زاس 

نیرتمک هدرک ، ور  ریز و  ار  يرایـسب  بتک  هتفاـی و  تسد  ربیخ  لیـصا  یخیراـت و  عیاـقو  هب  هک  یـسک  يارب  ینعی  دناهتـشون . شیپ  سپ و 
. دـشاب هداد  يور  نآ  نیزاغآ  زور  تشه  تفه  هژیوب  گنج و  هیلوا  ياهزور  رد  دـناوتیمن  زگره  هثداـح  نیا  هک  درادـن  دوجو  يدـیدرت 

هژیوب عالق و  لزلزت  زا  سپ  دـیاب  دـیآیمرب  ناشیاههعلق  كرت  رارف و  دـیهمت  نایدوهی و  یقطنم  تشحو  ياپارـس  زا  هک  نانچ  هثداـح  نیا 
ینعی دشاب ... هدـمآ  لصاح  ناشهیحور  یلک  فیعـضت  هجیتن  رد  نآ و  ندـش  هتـسکش  مهرد  ربیخ و  ناشهعلق  نیرتیـساسا  ندـش  هدوشگ 

ار ةاطن  هعلق  دشاب و  هدیـشکرب  ماین  زا  ار  شراقفلاوذ  یتا  له  درمناوج  یتف و  راوسهـش ال  هک  هداد  خر  یتقو  رمع  يرادـساپ  قوف و  هثداح 
زا هدیسرت و  نایدوهی  هجیتن  رد  دشاب . هتخادنا  لماک  بارطضا  هب  ار  نایدوهی  هدروآرد و  ياپ  زا  ار  نآ  نارادساپ  یمامت  هتـسکش و  مهرد 

یتح يراب  ... دنـشاب هدمآرب  ناشیاهورین  لاقتنا  ناکم و  رییغت  هشیدنا  رد  هبناج  همه  یلک و  طوقـس  زا  شیپ  هتـشگ و  كانمیب  دوخ  طوقس 
دهاکیمن رمع  ریطخ  تیلوؤسم  زا  زاب  دشاب  هداد  خر  گنج  لیاوا  رد  هثداح  نیا  هدشن و  رازراک  دراو  زونه  درمناوج  نآ  میریگ  مه  رگا 

نتـشک رد  ار  وا  تسد  همه  نیا  دـنک ، بسک  نمـشد  هحفـص 49 ] زا [  ار  زاستشونرـس  قیمع و  یتاـعالطا  دـیاب  هک  یلاوحا  نینچ  رد  و 
هک تسا  نیا  نخس  همه  . دراذگیمن زاب  دنک ، شرازگ  وا  رب  مالسا  نایهاپس  عفن  هب  ار  يرابخا  ات  هتتـساوخ  ناما  وا  زا  هک  نمـشد  زا  يدرم 
وا هک  دننیبیم  یخیرات  حرـصم  نوتم  یـسررب  رد  دـنراد  فوقو  یبرع  نابز  هب  هک  یناسک  دریگیم ... شیپ  رد  ار  يراتفر  نینچ  رمع  ارچ 

. دـنکیم راـتفر  هنوگ  نیا  هشیمه  تیبـصع  تیاـهن  رد  لـیلدیب و  دـنکیم ... راـتفر  هنوـگ  نیا  هراوـمه  اـباحمیب  نوـگهنوگ و  دراوـم  رد 
ياپ هب  وا  اریز  دیآیمرد . ناغف  هب  دننزب ، ار  شندرگ  هک  دوشیم  هجاوم  رمع  نامرف  نخـس و  نیا  اب  یتقو  يدوهی  درم  هک  تسا  راکـشآرپ 
ناـنچ زا  ار  وا  رمع  هقباـس  هب  هجوت  اـب  ناناملـسم  هک  تسین  کـش  و  هدـمآ ... ناـنیا  يوس  هب  ملـسرپ  ینطاـب  یهاوخریخ و  تین  هب  دوخ و 

ناـج هب  ار  رطخ  نارازه  هدـمآ و  نوریب  هعلق  زا  بش  هک  يدرم  هتفاـینرد  رمع  هنوـگچ  تسا  نیا  لاؤـس  همه  اـما  دـنرادیم ... زاـب  يراـتفر 
ررکم و شرافـس  ظفح  ییابیکـش و  یـسررب ، نیرتمک  نودب  وا  هنوگچ  تسا . تیمها  دجاو  یتاعالطا  مهم و  يربخ  لماح  دـبال  هدـیرخ 
رد تسا . هدـش  اهندرگ  ندز  يزیرنوخ و  رب  ینتبم  دوخ  هدوهیب  مشخ  باتـش و  راـچد  زاـب  وا  دـینزب . ار  شندرگ  دـیوگیم  ربماـیپ  یپاـیپ 

ار رگید  ینییآ  نید و  کـشیب  هدرک  تشپ  دوـخ  نید  نییآ و  هب  هـک  يدرم  دـمهفیم  دـنک ، يرادنتـشیوخ  ياهـظحل  رگا  هـک  یتروـص 
لماح هدـماین و  نوریب  هعلق  زا  هنابلطواد  دوخ  الـصا  درم  نیا  میریگ  یتح  تسا ... هتفایرد  ار  يرگید  شریذـپ  ياههنیمز  شبلق  هتفاـیرد و 

هتـسیاش زین  لاح  نآ  رد  زاب  تسا ، هتـساوخن  زین  ار  وا  زا  ناـما  ربماـیپ و  تاـقالم  ياـضاقت  زگره  هدرکن و  او  بل  زا  بل  تسین و  يراـبخا 
عبنم ریسا  درم  زین  یلاوحا  نانچ  رد  اریز  دهد ... روتسد  شنتـشک  هب  هحفـص 50 ] دنزب و [  ندرگ  اباحمیب  ار  يریـسا  نانچ  رمع  هک  تسین 

رد . دـهدیم تسد  زا  ار  يایلامتحا  دـنمدوس  عبنم  نانچ  وا  نتـشک  اب  تسا و  نمـشد  ههبج  دنمـشزرا  هدـنزرا و  رابخا  زا  يدـنمجرا  سب 
سپ رد  ناشیمامت  دناهتـسب و  نایدوهی  ياههعلق  يهمه  رد  هک  یبش  همین  مه  نآ  اهنت  درم  هک  تساـنعم  نیا  رگناـشن  زیچ  همه  هک  یلاـح 

ناناملسم هاپس  رب  تمدخ  ضرع  وگ و  تفگ و  یکیدزن و  دصق  هدمآ و  نوریب  یحالـس  چیهیب  دناهتفرگ ، هانپ  هعلق  دلنب  ياهراوید  تشپ 
هب یهورگ  اب  هن  هدـمآ و  نوخیبش  هب  روآمزر  رواـکت و  حلـسم ، یهورگ  اـب  هن  وا  دـیامنیمن . زین  یـسوساج  هب  یتح  درم  رهاـظ  دراد ... ار 
... دز ار  شندرگ  دـیابن  درادـن و  يرطخ  نیرتـمک  درم  نیا  دـمهفیم  زین  ياهچب  یتـح  . تسا هدـمآرب  یـسوساج  دـصق و  ءوس  سـسجت و 
اریز دوب ، هدـیزای  تسد  یگرزب  تیانج  هچ  هب  الوا  دوب  هتـشذگ  راـک  زا  راـک  تشکیم و  ار  وا  رگا  دـسرپیمن  دوخ  زا  رمع  اـیآ  اـتفگش !
هدمآ ینس  يدقاو  نتم  رد  میدید و  هک  نانچ  دوب ؟ هداد  تسد  زا  ار  تیمها  لباق  سب  يايربخ  عبنم  ایناث  دوب و  هتـشک  ار  هدنهانپ  يریـسا 

نیداهن تازیهجت  لئاسم و  اب  هطبار  رد  ار  مهم  یتاعالطا  يدـیلک و  رابخا  یمامت  دـسریم  ربماـیپ  هب  هک  نآ  ضحم  هب  يدوهی  درم  تسا ،
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یگنوگچ اـههعلق و  هب  دورو  هوـحن  ریـشمش و  دوخهـالک و  هرز و  رادـقم  شوـپهرز و  قـینجنم و  زا  دراذـگیم . ناـیم  رد  وا  اـب  ناـیدوهی 
هب نینچمه  و  دسانشیمن .» ار  نآ  نم  ریغ  دوهی  زا  سک  چیه  اریز  : » دیازفایم هلصافالب  سپس  دنکیم و  شرازگ  ربمایپ  رب  اهنآ  شیاشگ 
زا دوشگ و  ار  ریذپانذوفن  نیرتیـساسا  زا  ات  ود  هبیتک ؛»  » ژد و  قش »  » ياهراصح اهشوپهرز  قینجنم و  اب  ناوتیم  هنوگچ  هک  دـیوگیم  وا 

نینچ هلصافالب  رمع  دوخ  يدقاو ، نتم  ساسا  رب  هک  دیوگیم  نخس  هنامیمـص  هناقداص و  ناسنآ  يدوهی  درم  .... لئاسم هحفص 51 ] نیا [ 
دهاوخ راک  هب  ادرف  ار  نیزورما  هبرجت  نیا  رمع  ایآ  تسا . یندیـسرپ  لاح  دـیوگیم » تسار  هک  منیبیم  نانچ  ادـخ  لوسر  يا  :» دـیوگیم
تداع نیا  تسین و  نینچ  هک  دـید  میهاوخ  فسأت  نارازه  اب  اما  داد ... دـهاوخن  رگید  یـسک  ندرگ  ندرک  عطق  هب  مکح  هرابود  تفرگ و 
زابرـس کی  یتح  اتفگـش ! . دز دـهاوخ  رـس  وا  زا  هشیمه  يارب  هعیـش  هن  تنـس و  لها  نوتم  ساسا  رب  اهادرف  سپ  ادرف و  زاب  اهراب و  اهراب و 
یبلاطم وا  زا  تشاد و  هگن  ملاس  دـیاب  ار  يریـسا  ناـنچ  دـیمهف  دنتـسناوتیم  مه  هدـید  گـنج  نادـنچ  هن  هخوجرـس  کـی  هداـس ، برجم 

هب یمهم  رابخا  شرازگ  يارب  هک  دـشاب  نآ  رگناشن  شتانجو  مئـالع و  تـالاح ، روهظ ، روضح ، همه  یـسک  هک  نآ  ياـج  هچ  دروآرد ...
خیرات نارگـشرازگ  رگید  يدقاو و  نتم  رد  هک  نانچ  یهگناو  ... دننزب ار  شندرگ  ات  دهد  روتـسد  هلـصافالب  وا  تسا و  هتـسویپ  نایمالـسا 

هک نایدوهی  يراک  منادن  یگتفشآ ، یناشیرپ ، زا  اقیمع  دوب و  كامس  شمان  دوب . هدش  ناملسم  نمؤم و  ابلق  يدوهی  درم  هدمآ  تنـس  لها 
تاجن و ددـص  رد  دـنک  تفلاخم  تسناوتیمن  دوخ  هعماج  اب  نوچ  اـما  دوب . رازیب  دـندوب ، هدـنکفا  یهاـبت  هطرو  هب  ار  ناـشهعماج  دوخ و 

شرازگ زا  شیپ  يدـقاو  نتم  رد  یتح  ... دوب هدـیورگ  مالـسا  هب  زین  هلیفن  شرـسمه  هدـمآرب و  دوخ  رـسمه  شیوخ و  صخـش  يراگتـسر 
 ] امش هب  ات  دیهد  ناما  نم  هب  دیـشکرب  دایرف  هنابلطواد  دوخ  لوا  يدوهی  :» هدمآ نینچ  کلام  نب  بعک  لوق  زا  میدرک  لقن  وا  زا  هک  يربخ 

عفن هب  ار  یبلاطم  تساوخیم  دوب و  هتـساوخ  ناـما  هک  نآ  اـب  درم  دـیآیمرب ، نینچ  قوف  نتم  زا  [ . 6 .« ] مهد عـالطا  ار  يربخ  هحفص 52 ]
دیعب افلخ  قشاع  ینـس و  يدـقاو  زا  هتبلا  دوب ... هدـش  ور  هب  ور  بیجع  لمعلاسکع  نآ  اـب  زاـب  دراذـگ ، ناـیم  رد  ناـشیا  اـب  مالـسا  هاـپس 

نآ زا  ارذگ  لمجم و  هدیـشوپ ، هنوگ  هب  ای  دنکن و  شرازگ  لماک  هنوگ  هب  تسا  هناگهس  يافلخ  نایز  هب  هک  ار  هچ  نآ  ره  هک  دـیامنیمن 
لخب و تیاهن  رد  تشاد  زاین  طسب  لیلحت و  هحفـص  اهدـص  هب  هک  تفای  یلع  زا  ار  یتبقنم  اج  ره  دـید  میهاوخ  هک  ناـنچ  درذـگب و  همه 

هدنناوخ هک  دراد  نایب  نانچ  ار  نآ  هاگ  دراد و  نایب  هدیشوپ  هتسبرس و  قیقر ، فیعـض ، هلمج  هس  ود  یط  كاردا ، تیانع و  تلق  كاسما ،
زا اهبلق  هک  دراد  مهتم  یلئاسم  رب  ار  یتف  هاـشداپ ال  نوچ  يدرمناوج  هک  نآ  همه  زا  رتدـب  دـتفا و  دـیدرت  کـش و  هب  بلطم  تحـص  رد 
رب رگا  هک : تفایرد  ناوتیم  دـش  نایب  رمع  لامعا  اب  هطبار  رد  هک  هچ  نآ  یماـمت  زا  يراـب  . دـنوش هراـپ  هراـپ  هودـنا  مشخ و  مغ و  تدـش 

ییاـهللخ اـت  دیــشیدنایم  یتادـیهمت  هناـنئاخ  هناـقفانم و  تـشاد و  رــس  رد  هنادـماع  ییاـههشقن  وا  مییوـگن  هعیــش ، ياـملع  رظن  ساـسا 
شودخم و هناهاگآ  دوب ، ربمایپ  تحلصم  مالـسا و  هاپـس  دوس  هب  هک  ار  هچ  نآ  ره  دروآ و  دیدپ  مالـسا  تشونرـس  هرکیپ  رب  ریذپانناربج 
ار وا  میریذپن و  ار  همه  نیا  رگا  دماجنیب ، ناسحا  نامیا و  لها  یلک  نایز  هب  هک  دهد  ماجنا  یلمع  لحم ، عضوم و  ره  رد  دـنک و  شوشغم 
هحفـص 53] نیا [  هک  تسا  نیا  میهدـب  میناوتیم  شقح  رد  هک  ییاوتف  لقادـح  میراد ، اربم  لدتـسم و  لوؤسم ، یعیبط و  تاماهتا  نیا  زا 

مکح هک  هتـشادن  ار  نیا  یگتـسیاش  هدوبن و  رادروخرب  لماکتم  لوقعم و  لماعتم ، ریذـپبدا و  لداـعتم ، روکف و  یتیـصخش  زا  زگره  درم 
، یقالخا روما  تماعز  تاردقم و  هک  نآ  ياج  هچ  دنراپـسب ، وا  هب  ینابنادنز  یتح  ناونع  هب  ار  یگنج  ریـسا  هس  ود  تشونرـس  یگدـنز و 
هب ار  یهلا  تفـالخ  رما  دنراپـسب و  يو  هدـهع  رب  ار  گرزب و  یتـما  هیکزت  میلعت و  و  تمکح ، شزومآ  ییاوشیپ  ینییآ و  ینید ، یگنهرف ،

... دنراذگاو يو  یهابت  شزغل و  یهاگآان ، تنوشخ و  ياهادوس  زا  هدنکآ  رگشیاشخبان و  ياهتسد 

هسامح زاغآ 

نیا لقن  رد  ام  یـساسا  عجرم  تشذـگ  هک  نانچ  تسا . ربیخ  زیتس  زیگناروش  ناتـساد  ارجاـم و  یلـصا  تیاور  دـیآیم  سپ  نیا  زا  هچ  نآ 
لمجم هاگ  لصفم و  هاگ  ار  ربیخ  ناتـساد  دوخ  هدـنکارپ  بتک  رد  اج  نآ  اج و  نیا  نانآ  تسا ... تنـس  لها  ناگدنـسیون  بتک  زا  هثداح 
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یلک يارجام  . میزادرپیم هصق  لیلحت  هب  تیاهن  رد  هتخادرپ و  ارجام  لقن  هب  دناهتـشون  ناشیا  هک  هچ  نآ  دانتـسا  هب  ام  دناهدرک و  شرازگ 
یهودنا هقیقـش و  درد  نمـض  اهزور ، نامه  رد  ربمایپ  دندربن ... شیپ  زا  يراک  ناناملـسم  گنج ، ياهزور  نیتسخن  رد  تسا : رارق  نیا  زا 
هتشادرب ار  مالسا  نایهاپس  دعس  داد . نارجاهم  ياوشیپ  هدابع  نب  دعس  هب  ار  مچرپ  يزور  تشاد ، ناناملسم  يزوریپ  ییآراک و  مدع  زا  هک 
ناملـسم نادـهاجم  ییوگخـساپ  هلمح و  رظتنم  ژد  نوریب  نایدوهی  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  درک . ةاطن  ژد  بناـج  هب  تخـس  ياهلمح 

تخس هاپس  جوم  هحفص 54 ] و [  دیسرن ، ياهجیتن  هب  دیشوک  یناشفناج  تیمیمص و  تیاهن  رد  هک  دنچ  ره  هدابع  نب  دعس  زور  نآ  دندوب .
هب دنکـشب و  مهرد  ار  اههرخـص  دـناوتیمن  درادـن و  تشگزاب  زج  ياهراچ  دروخیم و  یلحاس  ياههرخـص  رب  هک  بآ  نانوچ  يو ، باـت 

رازن ناوتان و  و  رابنوخ ، هتسخ ، حورجم ، زین  دعـس  دوب . هدیافیب  هلمح  تشگزاب ... ددرگیمزاب ، تخل  هلی و  هتـسخ و  هدرک و  فک  راچان 
هک نانچ  رارکت و  رتاوت و  هب  ناشیا  خیرات  نارادمان  و  ینس ، هتـسجرب  ناخروم  . دندربن شیپ  زا  يراک  چیه  ناناملـسم  زور  نآ  تشگزاب و 

اهنت هن  دربب ... شیپ  زا  يراک  تسناوتن  تفر و  رکبوبا  داد . رکبوبا  هب  زور  نآ  يادرف  ار  مچرپ  ربمایپ  دناهتـشون : دمآ  دـهاوخ  نآ  كرادـم 
هکلب دندوب ، هداتسیا  هوتسن  راوتسا و  نهآ ، زا  ییاهنوتـس  نانوچ  [ 7  ] ةاطن ژد  زا  نوریب  هک  درب  دوهی  نایهاپـس  رب  هناـناج  ياهلمح  تسناوتن 

هب تشپ  تشاد ، تسد  رد  ار  مچرپ  دوـب و  رکبوـبا  هک  هاپـس  هدـنامرف  لوا  دنتـسشن . بقع  بحرم  ياـههلمح  نیلوا  ربارب  رد  یگمه  ناـنآ 
هب فیعـض  راسنوگن و  فیفخ ، راوخ و  دـنتخیرگ و  ناناملـسم  رادـمچرپ ، هدـنامرف و  رارف  اب  راچان ، هب  وا  یپ  رد  درک و  مجاهم  ناـیدوهی 

شایلک تئیه  هک  تشاد  رس  رب  گنس  زا  يدوخهالک  دوب و  رکیپلوغ  الاب و  دنلب  يدوهی  بحرم  هک  دناهتشون  ... دنتشگزاب دوخ  هاگودرا 
زا روطق  گرزب و  يدوخهـالک  هجیتن  رد  دروخیمن . نآ  هب  يدوخهـالک  چـیه  دوب و  گرزب  يو  رـس  اریز  دوب . هدرک  ازفاتشحو  سب  ار 
دح هچ  ات  دراد  ار  ینیگنس  دوخهالک  نانچ  لمحت  بات  هک  یندرگ  رس و  دوب  راکشآرپ  داهنیم . رس  رب  هک  دندوب  هتخاس  يو  يارب  گنس 

شیپ دزیم و  ریشمش  نانچ  دوخهالک ، نآ  ریز  حالس و  زا  هدیـشوپ  اپ  ارـس  اسآلوغ ، تئیه  نآ  اب  درم  نیا  تسا . دنمتردق  هحفص 55 ] ] 
، ینـس رگید  خروـم  تیاور  هـب  رکبوـبا -  زا  سپ  ربماـیپ  زور  نآ  يادرف  دوـمنیم . یعیبـط  وا  زا  دارفا  سرت  هـک  تـشاد  هـنمیه  دـمآیم و 

نیزورید نانمشد  يهزیتس  هب  دوخ  اب  ار  ناملسم  نایهاپـس  رمع  داد . باطخ  نب  رمع  هب  ار  مالـسا  نایهاپـس  مچرپ  شاهریـس -  رد  ماشهنبا 
ياردیاپ ماشآنوخ  وید  ماکژد و  لوغ  نآ  ربارب  رد  اهنت  هن  زین  وا  و  ... دش ور  هب  ور  بحرم  هوک  نوچ  رکیپ  هوتسن و  هلمح  اب  زین  وا  اما  درب .

نوچ دناهتـشون  تفاـین . تشگزاـب  تمیزه و  زج  ياهراـچ  دوخ  يرارف  رادـمچرپ  یپ  رد  زین  هاپـس  داـهن . رارف  هب  اـپ  هلـصافالب  هکلب  درکن ،
ار دوخ  لباقتم  سرت  هصق  دندرکیم و  مهتم  سرت  نبج و  هب  ار  وا  زین  نانآ  اما  تشاد و  مهتم  سرت  نبج و  هب  ار  دوخ  نازابرس  تشگزاب ،

نم هعم  ضهن  نم  ضهن  باطخ و  نب  رمع  ءاوللا  یطعا  ص )  ) یبنلا کلذ  :و  تسا نینچ  ینـس  ناخروم  نتم  نیع  دنداهن . ربمایپ  يرواد  هب 
نب رمع  هب  ار  مچرپ  ربماـیپ  : مهنبجی هباحـصا و  هنبجی  ص )  ) هللا لوسر  یلا  اوـعجرف  هباحـصا و  رمع و  فشکناـف  ربـیخ ، لـها  اوـقلف  ساـنلا 
يو نارای  رمع و  یتسـس  ماگنه  نیا  رد  دش . فداصم  ربیخ  نایهاپـس  اب  درب و  گنج  هب  تخیگنارب و  دوخ  اب  ار  ناناملـسم  وا  داد ، باطخ 

دنمدرخ ره  رب  .و  دنتـشاد مهتم  نبج  سرت و  هب  ار  يرگید  نازرابم ) هدنامرف و   ) کی ره  دنتـشگزاب و  هداد  نمـشد  هب  تشپ  دش و  راکـشآ 
نابناکس نانوچ  وا  شقن  اریز  تسا . هاپس  رادمچرپ  هکلب  نازرابم ، هن  یلصا  مهتم  صوصخ  نیا  رد  هک  تسا  راکـشآ  ربیخ  ياناد  ریـصب و 

تیاده ناکس  ياهظحل  دزیرگب و  درادن  قح  دیابن و  وا  هحفص 56 ] دنزیرگب [  زین  ناناولم  ناحالم و  رگا  یتح  هک  تسا  یتشک  يادخان  و 
همه نوچ  یناگمه  زیرگ  تروص  رد  یتح  هکلب  دنزیرگب ، دنرادن  قح  مالسا  نادهاجم  اهنت  هن  دتـسیاب  وا  رگا  هچ  دیوگ . كرت  ار  یتشک 

هب اـمتح  هک  دـنکیم  تدـهاجم  ناـسنآ  هنادرمیاـپ  هداتـسیا و  دوـخ  مچرپ  هیاـس  رد  هنادرم  هناعاجـش و  رادرـس ، رادـمچرپ  هـک  دـننیبیم 
يرادافو و رب  مکح  دـنکیم ، هبنتم  ار  يرارف  نازابارـس  هک  نآ  رب  هوالع  تمواـقم  يدرمیاـپ و  لـمع  ناـمه  دـیماجنا ، دـهاوخ  شتداـهش 

نیا راب  هس  ره  ناناملـسم  هک  نآ  زا  سپ  دناهتـشون  تنـس  لها  ناخروم  هژیوب  ناگمه و  يراـب  . تسا یفاـک  شتئارب  يروـالد و  تماـهش ،
ایآ دومرف : یپایپ  راب  هس  رارف  نیا  هراـبرد  ربماـیپ  دـنداد ، تمیزه  تسکـش و  هب  نت  فیفخ  راوخ و  هتـشگزاب و  لوذـخم ، ناوتاـن و  نینچ 
زا سپ  دناهتشون : هعیش  ینس و  ...!؟ دننکیم نینچ  راصنا  رجاهم و  ایآ  دننکیم ؟ نینچ  راصنا  رجاهم و  ایآ  دننکیم ؟ نینچ  راصنا  رجاهم و 

ردیح زاجعا  يهولج  ربیخ ؛ www.Ghaemiyeh.comربمایپ 17 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 23 

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


هللا و بحی  الجر  ادغ  ۀیارلا  نیطعال  :» دومرف ادا  ار  دوخ  یخیرات  نخس  نآ  ربمایپ  هک  دوب  یپایپ  زور  هس  نیا  هناحـضتفم  تسکـش  يارجام 
ادـخ و هک  داد  مهاوـخ  يدرم  هب  ار  مچرپ  ادرف  اـنامه  هیدـی : یلع  هللا  حـتفی  یتـح  عـجری  ـال  رارف ، ریغ  ارارک  هلوـسر  هللا و  هبحی  هلوـسر و 

رارف زگره  دزاتیم و  شیپ  هک  زابناج  هدننک و  هلمح  تسا  يدرم  وا  دـنراد . تسود  ار  وا  زین  شربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ 
، ینـس گرزب  هدنـسیون  ود  .« دومرف دـهاوخ  قـقحم  ار  يزوریپ  وا  ياـهتسد  هب  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  ددرگیمنزاـب  گـنج  زا  دـنکیمن .
هک نآ  زا  سپ  [ 8 : ] دناهدروآ نینچ  لهس  نب  دعس  زین  لهس و  نب  دیعـس  لوق  هحفص 57 ] زا [  دوخ  حیحص  باتک  ود  رد  ملـسم  يراخب و 

مچرپ نآ  ناشنیمادـک  هب  هک  دـنتفر  ورف  ینالوط  ییوگ  تفگ و  قمیع و  ياهشیدـنا  هب  يو  باحـصا  بش  نآ  تفگ ، ار  هلمج  نآ  ربمایپ 
تـسا یتخبـشوخ  يهدیزگرب  هرهچ  نیمادک  نآ  و  دش ؟ دهاوخ  اطعا  ریذپانتمیزه  هوکـش  رف و  راختفا ، تردق و  یهلا ، تبحم  يزوریپ ،

ار وا  زین  شربماـیپ  ادـخ و  هک  رترب  تبهوم  نیا  زین  ربماـیپ و  ادـخ و  نیتـسار  نتـشاد  تسود   » تلیـضف اـهیگرزب و  نیرترب  نومزآ  رد  هک 
مهیا نوـجومی ) نوـصوخی و  يا   ) مهتلمجب نوکودـی  ساـنلا  تاـبف  تسا : نینچ  هلمج  نـیع  دـش .» دـهاوخ  لـیان  دـنراد ، تـسود  اـقیمع 

وا کیدزن  نانآ  دندمآ . ربمایپ  دزن  یمالـسا  نایوجگنج  ریاس  کچوک و  گرزب و  رابک ، هباحـص  یمامت  دش ، حبـص  نوچ  [ . 9 ... ] اهاطعی
دنک و باختنا  ار  وا  ربمایپ  هک  دشاب  دنهد ، رارق  وا  دـید  ضرعم  رد  يرگید  زا  شیپ  شیب و  ار  دوخ  هک  دندیـشوکیم  کی  ره  دنتـسشن و 

زور نآ  ببس  نیدب  مشاب . نم  سک  نآ  مدرک  وزرآ  دیوگیم : گرزب  یباحص  صاقویبا  نب  دعـس  . درامگب یهلا  میظع  تیرومأم  نیا  رب 
هحفـص 58] نب [  رمع  نینچمه  مدیـشک . ندرگ  مدـش و  دـنلب  مداد . رارق  ربمایپ  ذـفان  هاگن  میقتـسم و  سردـید  رد  ار  دوخ  عمج ، نایم  رد 
ار ناناملسم  رب  تراما  يوزرآ  زور  نآ  ات  دیوگیم : دمآ ) دهاوخ  شاعبنم  هک  نانچ  ننـست و  لها  تایاور  حیرـصت  ساسا  رب   ) زین باطخ 

زورید هچ  تسا . بیجع  تخـس  رمع  زا  هلمج  نیا  دـنک ... باـختنا  یهدـنامرف  هـب  ارم  ربماـیپ  مدرک  وزرآ  هـک  دوـب  زور  نآ  اـما  متـشادن .
نیا تمظع  هب  ناسنآ  رمع  میریذپب  هک  نآ  رگم  دوش . باختنا  رگید  راب  تساوخیم  هنوگچ  سپ  دوب ... هدروخ  تسکـش  هدش و  باختنا 
توق هب  هکلب  ربمایپ ، ادخ و  تبحم  هب  اهنت  هن  ربمایپ  بختنم  تسنادیم  هک  دوب  هتـسب  دیما  هناربمایپ  دـییأت  ءاطع و  نآ  يدـنمجراو  باختنا 

دیق اـب  باـختنا  نآ  و  ددرگیم ... یتـسه  ياـهتیقحا  اهتلیـضف و  نیرترب  دـجاو  سپ  نآ  زا  هک  ددرگیم  دـیؤم  یناـبر  دـییأت  یتوـکلم و 
هب باصتنا  تلیضف  باختنا و  هنوگ  ره  رـس  جات  تسا  قح  تسد  هک  ییاهتسد  هب  گنج  رد  هقلطم  يزوریپ  زین  ادخ و  یتسود  تبحم و  »

ماما نادنمزوریپ ، ماما  نابوبحم ، ماما  نابحم ، ماما  ناگدیزگرب ، ماما  نانمؤم ، ماما  هکلب  نانمؤمریما ، اهنت  هن  بختنم  نآ  و  دیآیم ، باسح 
مجع و زا  ناناملـسم  یمامت  ماما  بختنم و  هفیلخ  هجیتن  رد  ناراگتـسر و  ماما  ناحتاف ، ماما  ناگدنزیرگان ، ماما  ناعاجـش ، ماما  نادهاجم ،
نوگهنوگ و ياهندرک  هضرع  تخانشیم . ار  دوخ  نارای  دنمزآ  ياهبلق  دنموزرآ و  ياههرهچ  ربمایپ  يرآ  ددرگیم ... بوسحم  برع 
ور نیا  زا  دـیمهفیم . دـیدیم و  ار  اهندیـشک  ندرگ  اهنتـسشن و  اهندـش و  دـنلب  تسنادیم ... ار  اهبلق  یفخم  زار  نورد و  ياـههتفهن 

ار ییانـشآ  يارالد  هرهچ  نآ  دهاوخیم و  هک  ار  یـسک  نآ  ییوگ  هک  ناسنآ  یثکم ، زا  سپ  دـنکفا و  نارای  هب  رگوج  تسج و  یهاگن 
مد رد  هک  تفگ  نخـس  وا  زا  ياهنوگ  هب  ابجع ...! »؟ تساجک بلاطیبا  نب  یلع  : » دومرف نینچ  دباییمن ، عمج  نایم  رد  هتـسب  دـیما  ودـب  هک 

: دشیم مامشتسا  تهکن  هتکن و  نیا  يوب  رطع و  شاهلمج  رد  ییوگ  دشیم و  رون  زا  یلتمم  رسارس  هحفص 59 ] وا [  مان  رکذ  اب  شاهرهچ 
نآ هک  دوب  زور  هد  اریز  تساجک ... یلع  تسنادیم  دوخ  وا  تسا  راکـشآ  الماک  اتفگـش ... يا  تساـجک ...»؟ بلاـطیبا  نب  یلع  مبوبحم  »
هـس هعجاف  هک  دوب  وا  راکف  ناج  راثآ و  نایز  نادقف  اقافتا  و  دوب . هدرکن  یتکراشم  نیرتمک  میظع  رابلوه  گنج  نیا  رد  راکادـف  راوگرزب 

رد ارچ  تسا و  هدـمآ  شرـس  هب  هچ  تساجک و  یلع  تسنادیم  ربمایپ  يرآ  دوب ... هدروآ  راب  هب  ار  مالـسا  نایهاپـس  رارف  تسکـش و  زور 
هدرک تکرح  هنیدـم  زا  هک  زور  نیتسخن  ناـمه  زا  گـنج  نیا  رادـمچرپ  اریز  تسا ؛ هدومنن  تکرـش  زورما  اـت  نآ  زور  نیلوا  زا  گـنج ،
مـشچ تدش  زا  دوب  هدیـسر  ربیخ  نیمزرـس  هب  هک  نآ  ضحم  هب  اما  دوب و  هدمآ  هتـشاد و  تسد  رب  ار  ربمایپ  دیپس  مچرپ  دوب . یلع  دـندوب ،

بلاـطیبا نـب  یلع  تـفگ ... درک و  وـج  تـسج و  ار  وا  شیوـخ  ناراـی  ناـیم  رد  ربماـیپ  هـمه  نـیا  اـب  دوـب . هدــمآرد  اـپ  زا  هداــتفا و  درد 
نخـس نیا  زا  سپ  ربمایپ  دوش ... جراخ  دوخ  همیخ  زا  دـناوتیمن  دراد و  دـیدش  يدرد  مشچ  وا  اربمایپ  دـنتفگ : خـساپ  نارای  ...؟ تساـجک
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زا ار  شریـشمش  دناوتیمن  اهنت  هن  هک  ار  ياهداتف  اپ  زا  نآ  دهاوخیم ... هچ  يارب  ار  وا  اتفگـش ! . دروایب نم  دزن  ار  وا  دورب و  یـسک  دومرف :
ریگنیمز و تیعقوم  هب  هجوت  اب  باحصا  زا  یـضعب  دناهتـشون : ناخروم  ... دنیبب دناوتیمن  ار  شیاپ  يولج  زین  یماگ  مین  هکلب  درادرب ، نیمز 

دناوتیمن یلع  بختنم  نآ  رگید  راب ، نیا  هناتخبـشوخ  : » تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  یلک  نومـضم  هک  دـندوب  هتفگ  یبلاـطم  یلع  هنادـنمدرد 
یفخم ياـههمزمز  اـهاوجن و  نیا  ربماـیپ  دـیآرب ». وا  زا  یتیرومأـم  ناـنچ  هـک  تـسا  نآ  زا  رتمـیخو  هحفـص 60 ] شلاوـحا [  اریز  دـشاب ...
هدروآ یبلطم  داشرا  بحاص  ... دوب فقاو  زین  دوخ  نارای  يافخا  رـس  هب  نآ ، زا  رتفرژ  هکلب  نانخـس ، نیا  اـهنت  هن  تسنادیم و  ار  هنارهمیب 

مهتم سرت  نبج و  هب  ار  ود  نآ  ناشیا  نارای  دنتـشگرب و  هدروخ  تسکـش  هفیلخ  ود  نآ  هک  نآ  زا  سپ  دـیوگیم  يو  هجوت . نایاش  تسا 
هک مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : هاـگ  نآ  و  دنتـسین »... مچرپ  نیا  درم  ناـنیا  اـهلمح :... نمل  هیارلا  اذـه  تسیل  دومرف : دنتـشاد ،
«. دیروایب میارب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  بلاطیبا : نب  یلعب  ینوئیج  : » دومرف عمج  هدزتریح  نامـشچ  ربارب  رد  هاگ  نآ  و  ... دـشاب نانچ  نینچ و 

. تسا تمحر  قیحر  تبحم و  لالز  نآ  هب  وا  یگتـسبلد  تبحم و  قشع و  تیاهن  رگناـشن  دـیروایب » نم  يارب  ار  یلع   » قوف هلمج  هب  هجوت 
« نم  » يارب ار  بآ   » دیوگب مهاوخیم ، بآ  دیوگب  ای  ماهنشت و  دیوگب  ای  بآ و  دیوگب  هک  نآ  ياج  هب  هتخوسرگج  هنـشت و  يدرم  ییوگ 

یلاح رد  ار ، یلع  دنتفر و  دنکیم . يزابقشع  شروهظ  رهم  روضح  وا و  اب  وا ، هب  تبسن  دوخ  یبلق  میهافم  يادا  رد  یتح  وا  يرآ  دیروایب »
هتفرگ ار  شیوزاب  ریز  هک  یلاح  رد  نت  ود  یکی  دناهتـشون : ناخروم  زا  یـضعب  دـندرک . ادـص  دوب  هداتفا  دوخ  یناوتان  درد و  رتسب  رد  هک 

، يربط نانوچ  زین  یـضعب  دـندروآ . ربمایپ  دزن  ار  وا  درگنب -  ار  دوخ  ياپ  شیپ  دـیاشگب و  ار  شنامـشچ  تسناوتیمن  یتح  اریز  دـندوب - 
رامیب و ناسنآ  يو  تسانعم ، نیا  رگناشن  نیمود  شرازگ  دندروآ ... ربمایپ  دزن  دندرک و  راوس  ياهقان  رب  ار  وا  دناهتـشون : ینـس  هدنـسیون 
 ] لباق هک  هدـش  شرازگ  زین  فیطل  زیگناباجعا و  ینخـس  ناـیم  نیا  رد  ... تسا هتـشادن  زین  نتـشادرب  ماـگ  تردـق  یتح  هک  هدوب  ناوتاـن 

ادـخ و هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف   » تفگ ار  شیوـخ  یناـیحو  نخـس  نآ  ربماـیپ  هک  يزور  دـناهتفگ  تسا ... قـمعت  هحفص 61 ]
هک يدـنمزوریپ  دزیرگیمن و  زگره  هک  عاجـش  ياهدـننک  هـلمح  دـنراد . تـسود  ار  وا  زین  شربماـیپ  ادـخ و  دراد و  تـسود  ار  شربماـیپ 
ورف قیمع  ییوزرآ  فرژ و  ياهشیدنا  هب  دینش و  ار  نخس  نیا  دوخ  همیخ  رد  زین  یلع  دش ،» دهاوخ  ققحم  وا  یهلا  ياهتسد  هب  شیاشگ 

هب ناج ، نآ  هبناج  ود  هناقداص و  تبحم  هک  دوب  يزوریپ  راگتـسر و  ناـج  هچ  و  زورهب ، حور  هچ  نآ  ادـنوادخ  دیـشیدنا : دوخ  اـب  تفر و 
ناـج ناـنچ  هک  تشادـن  ار  نآ  ناـمگ  دوب و  هداـتفا  دوخ  یناوتاـن  درد و  رتـسب  رد  هک  یلاـح  رد  وا  ...؟ دوـب هدیـسر  یهلا  تیاـنع  ياـضما 

ياـهتسد هـک  یلاـح  رد  دوـبن ، دــیمون  یهاـشداپ  نارکیب  شیاـشخب  یهاـنتمان و  تـمحر  زا  هـمه  نـیا  اـب  زین  و  دــشاب ، وا  يدــنمزوریپ 
مهللا ال :» دیلانیم نینچ  شیوخ  ناج  قمع  رد  درکیم ، دنلب  نامـسآ  هب  ور  اعد و  هب  زادگ  زوس و  زاین ، رقف و  تیاهن  رد  ار  شیوجتبحم 

وت هک  ار  نآ  تسوت . ياطع  ياهتسد  رد  دوج  شیاشخب و  نیازخ  یمامت  اراـگدرورپ  راـب  [ 10 : ] تیطعا امل  عنام  تعنم و ال  اـمل  یطعم 
رگا ینعی  ...« درک دناوت  عنم  یسک  هچ  ییامن ، اطع  ییاشخبب و  وت  هک  ار  نآ  درک و  دناوت  ییاطع  یـسک  هچ  ییاشخبن ، يزیچ  يرادب و  زاب 

نآ رب  ارم  همه ، نیرب  نوزفا  یهد و  سپزاب  منامشچ  هب  ار  ییانشور  یشخب و  میافش  يریگزاب ، مناج  زا  ار  مدرد  یناوتیم  مه  یهاوخب  وت 
نارکیب هوکــش  راــختفا و  دوــخ  هار  هحفــص 62 ] رد [  يزارفا  رــس  يزاــبناج و  هـب  ییاــمرف و  لــیان  شیوــخ  تـبحم  گرزب  بــصنم 
یهاگن دید  ار  وا  نوچ  ربمایپ  دندروآ . ربمایپ  سلجم  هب  ار  یلع  دندوب ، هتفرگ  ار  وا  ناوزاب  ریز  رد  هک  یلاح  رد  هنوگ و  نیدـب  ... ییاشخبب

وا تفرگیم و  ار  شتـسد  هک  یلاح  رد  مامت  رهم  تبحم و  هب  همه  نیا  اب  ار . شنامرد  مه  تسنادیم و  ار  شدرد  مه  دنکفا . وا  رب  رهم  هب 
تبحم بدا و  هب  دز و  وناز  يو  ربارب  رد  ناوج  درم  تسیچ »؟ تدرد  یلع  يا  یلع : ای  یکتـشت  ام   » تفگ وا  هب  دـناشنیم  ورف  دوخ  دزن  ار 

ار وا  ربمایپ  دیدش ». يدرد  رس  زین  منیبب و  ار  يزیچ  مناوتیمن  هک  يدرد  مشچ  یسأرب : عادص  هعم و  رصبا  ام  دمر  :» تفگ خساپ  تسـشن و 
یلع کسأر  عضو  سلجا  : » دومرف وا  هب  دناهتـشون  زین  یـضعب  ... راذـگب مناوناز  رب  ار  ترـس  اـیب و  اـیب ... دومرف : دیـشک و  ولج  هب  دوخ  دزن 

راب کی  دنکیم ... هچ  وا  اب  ربمایپ  هک  دنرگنیم  دنرظتنم و  باحـصا  همه  کنیا  راذـگب ». نم  نار )  ) نماد رب  ار  ترـس  نیـشنب و  يذـخف :
نامگ سک  چیه  زگره  هک  یتیعقوم  رد  اهههبج و  اهناج و  لزلزت  بارطـضا و  لاوحا  نیرتینارحب  رد  دوب و  هدرک  باختنا  ار  یلع  رگید 
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هدـیزگرب نامه  ار  وا  الامتحا  هدـناوخ و  ارف  درامگب ، یتیرومأـم  ناـنچ  هب  شایندـب  یعیبط و  تیعـضو  تهج  هب  ار  یلع  دـناوتب  درکیمن 
هنوگ همه  تلیضف ، هنوگ  همه  نونک  ات  اتفگـش ! يا  ... دوب هدرک  شباختنا  اهنامـسآ  يادخ  هک  تساوخیم ، یبوبحم  بحم و  ینامـسآ و 

راــبت و داژن و  تـهج  هـب  سک  نیرتـکیدزن  یلع ، نـیا  دوـب ... هدرک  ناوـج  درمناوـج  نـیا  بیــصن  يرترب  تـعفر و  هنوـگ  هـمه  تـبحم ،
ظاحل هب  کیدزن  هحفص 63 ] ناسنیا [  یتبارق  دنویپ و  مشاهینب  شیرق و  نایم  رد  سک  چیه  دوب و  شیومعرـسپ  دوب . وا  هب  يدنواشیوخ 

سب ياهقلح  دنویپ و  اب  ار  دنویپ  نآ  دوب و  هداد  وا  هب  زین  ار  شرتخد  همه  نیا  اب  تشادن ... وا  اب  لمع  لقع و  نامیا ، بلق و  بسن ، نوخ و 
وا یکدوک  زا  دوب ... وا  شرگشل  رادمچرپ  اهگنج  یمامت  رد  ... دوب هدرک  رتهتسیاش  رتکیدزن و  رتهتسبمه ، هتـسیاب و  رتیفطاع ، رتقیمع و 
وا هب  هدیورگ  درم  نیلوا  دوب . هدـش  دـنمورب  هدـیلاب و  شمیقتـسم  تیبرت  تناضح و  ظفح و  شرورپ و  نوناک  رد  رهم و  ناماد  رد  هک  دوب 

، دوخ نادـنواشیوخ  نیرتکیدزن  زا  نت  لهچ  نایم  رد  هک  دوب  یکدوک  وگب  وت  ناوجون و  نیلوا  دوب . وا  سپ  رد  رازگزامن  درم  نیلوا  دوب و 
ترازو و ینیـشناج ، گرزب  بصنم  هب  یکدوک  تیعقوـم  ناـمه  رد  شیوـخ و  يهریـشع  رادـشه  راذـنا و  تفایـض  نیلوا  ناـمه  رد  ار  وا 
رب ملـسم  تعفر  يرترب و  تمظع و  گرزب  بصانم  هب  ار  وا  نوگهنوگ  ياهنامز  اهناکم و  رد  سپـس  ... دوب هدرک  باختنا  دوخ  تفـالخ 

درکیمن نامگ  سک  چـیه  هک  یلاح  رد  زاب  رگید  راب  کی  زورما  کنیا  و  دوب ... هدرک  رختفم  هدـیزگرب و  شیوخ  رابک  باحـصا  یمامت 
راب کی  تشاد  رظن  رد  هدناوخ و  ارف  دوخ  دزن  هدیـشکرب  شاییانیبان  راصح  يرامیب و  رتسب  زا  ار  يو  دشاب  یمیظع  باختنا  نانچ  بختنم 

كرات رب  ار  تلیـضف  سدـق  هلاه  تمامت  تمارک و  جات  رگید  راب  کی  دـناشنب و  تاباختنا  نیرتلماک  تاراختفا و  نیرتیلاع  هلق  رب  رگید 
رب ار  نآ  درک و  رت  دوخ  ناـهد  بآ  اـب  ار  شیوخ  تسد  هدـش و  مخ  وا  دوب و  وا  ياـپ  رب  شرـس  دوـب و  هتـسشن  یلع  ... دـناشنب شایناروـن 

اراوگرزب و يا  اتفگش ... دنکفا ... وا  نامشچ  رد  امیقتسم  ار  شناهد  بآ  دناهتشون : هعیش  زین  ننست و  لها  زا  یضعب  ... دیشک یلع  نامـشچ 
یناهد نآ  ارهطم  اشوخ و  اکاپ و  يا  یهللا ... لوسر  شخبافـش  ناج  نآ  اشوخ  يا  يدـمحا ... هحفص 64 ] سادقالاسدق [  ماقم  الالجرپ 

رگنب و رگنب ، ار  هـمه  نـیا  يرآ  [ 11 . ] دوـب هدرک  شوارت  وا  اـب  وا و  رب  وا و  هقطاـن  بلق و  ناـبز و  راـسمشچ  رب  نآرق  يافـش  یماـمت  هـک 
لالج لامج و  رون  رگهراظن  نامشچ  نآ  رب  تسا ، هللا » رونب  رظنی   » رمع رـسارس  هک  ینیبقح  نامـشچ  رب  هک  نیبب  ار  يدمحم  ماقم  تمظع 

رگا «: » انیقی تددزم  اطغلا  فشک  ول   » دیوگیم هک  ینامـشچ  نآ  تسا ، فوشکم  وا  رب  یهلا  توکلم  رـسارس  هک  ینامـشچ  نآ  تیدـحا ،
«، ددرگیمن هدوزفا  مایبلق  نیقی  نامیا و  رب  ياهرذ  هازدنا  هب  دـنرادرب  منامـشچ  ربارب  زا  ار  قیاقح  توکلم و  ملاع  بجح  یمامت  اههدرپ و 

تیادخ ایآ  دناهدیـسرپ  وا  زا  هک  ینامـشچ  نآ  منیبیم ... منامـشچ  نیمه  اب  نیقیلانیع و  نیقیلاملع ، هب  ار  قیاقح  نآ  همه  نونکا  مه  اریز 
بلق ياههمـشچ  هنزور  هرجنپ و  هک  نیبقح  نامـشچ  نآ  مشاب ... هدرک  تدابع  هدیدن  ار  وا  هنوگچ  تسا  هتفگ  خساپ  و  ياهدید ؟ چـیه  ار 

رهطا و ناهد  نآ  هب  ار  يولع  یفاش  رهطم و  يایرد  دنکفایم و  ناهد  بآ  نییبنلامتاخ  سدق  ماقم  اهمشچ  نآ  رب  هک  رگنب  دنیوا ... فراع 
رورس دوخ ، یفاش  رهظم  زا  ار  نافرع  تمکح و  لالز  ياههمشچ  مشچ  دنکیم و  ریهطت  دوخ  هرطق  اب  ار  سونایقا  دیوشیم و  دوخ  یفـشا 
لامک لالج و  لامج و  عمجا  عماج و  عمج و  ماقم  هب  ماقم  کـی  هتکن و  کـی  نیمه  رد  هللا ...! ناحبـس  ... دـشخبیم افـش  رون و  افـص و  و 

دوب هداهن  وا  یناشیپ  رب  ار  شتسد  هک  یلاح  رد  و  هحفـص 65 ] نک [ ... هاگن  ار  وا  یهانتمان  تیقلطم  تمظع و  تیاهن  وش و  هریخ  يدمحا 
مد شخبتایح و  ياهتسد  حسم  هک  نآ  ضحم  هب  یلع  و  ... رادـب ظوفحم  امرـس  امرگ و  زا  ار  وا  اراگدرورپ ، . درک اعد  نینچ  شقح  رد 

تیؤر تردق  ییانیب ، مدع  یناوتان و  زور  نیدـنچ  زا  سپ  دوشگ و  مشچ  درک ، سح  دوخ  نامـشچ  رب  ار  شراوحیـسم  ياسآزجعم  ناهد 
، تشادن ار  نکـشرمک  اسرفناوت و  هدننک ، روک  درد  نآ  زا  ياهرذ  تشادـن ، يدرد  نیرتمک  شنامـشچ  اهنت  هن  کنیا  تفای ... ار  زیچ  همه 

ياهنوگ هب  زین  شدردرـس  یتح  هکلب  تشادن ، درادن  ار  ییانـشور  هب  ندرک  هاگن  مشچ و  ندرک  زاب  تردق  شتدـش  زا  یمدآ  هک  درد  نآ 
کی هب  نایعیش  ناینس و  تایاور  بلغا  رد  تسا و  بیجع  زیگناتفگش و  رایسب  هک  يزیچ  ... دوب هتفای  لماک  دوبهب  هتفای و  افـش  اسآزاجعا 

، دـنکفا وا  نامـشچ  رد  ار  كراـبم  ناـهد  بآ  هک  نآ  زا  سپ  ربماـیپ  هک  هدـمآ  تاـشرازگ  یماـمت  رد  تساـنعم : نیا  هدـش  تیاور  هنوـگ 
يافش نایم  یتبـسن  هچ  تسا  یندیـسرپ  نک ...» ظفح  امرگ  امرـس و  زا  ار  وا  اراگدرورپ ، دربلا : رحلا و  هنع  بهذا  مهللا  : » تفگ هلـصافالب 
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صـصختم نابیبط  هک  تسا  یلاؤس  نیا  تسا ... هتـشاد  دوجو  امرگ  امرـس و  زا  وا  ظـفح  یگـشیمه و  ینمیا  سپـس  هدرک و  ساـمآ  مشچ 
لاح ره  هب  ... دنیوگ خساپ  دنبایرد و  دیاب  امرس  امرگ و  زا  یگـشیمه  ینمیا  اب  نآ  هطبار  سپـس  نآ و  سامآ  درد  وضع ، نیا  هرابرد  مشچ 

زوسناوختسا درس و  ياهبش  ارحص و  نازوس  باتفآ  ریز  رد  ناتـسمز  ناتـسبات و  رد  هنوگچ  هک  ار  نآ  تلع  یلع  زا  هک  یماگنه  اهدعب ،
هن مایگدـنز  رد  زگره  رگید  ربمایپ  ياعد  نآ  هحفص 66 ] زا [  سپ  دومرف : خساپ  دندیـسرپ ، دربیم  رـس  هب  نهاریپ  کی  اب  طقف  ناتـسمز ،

... مدنام ناما  رد  امرگ  امرس و  دنزگ  زا  لاوحا  همه  رد  مدرکن و  امرس  امرگ و  ساسحا  ناتسمز  رد  هن  ناتسبات و  رد 

ایلیا

ییوگ هک  ناسنآ  شیوخ  ناوت  تردق و  یمامت  اب  یلع  داد ، افش  دوخ  رورپیسیع  ناهد  بآ  زا  ار  یلع  هنوگ  نیدب  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ 
هک دوب  دیفـس  یمچرپ  نیا  داد . وا  تسد  هب  ار  مچرپ  دـمآ و  نوریب  ربمایپ  تساخرب . تسا ، هتـشادن  ییانیبان  یناوتاـن و  درد و  چـیه  زگره 

، مچرپ بحاص  تبحمرپ  راکادـف و  نابرهم ، ياهتسد  هب  ار  نآ  دوب . هتـسب  ار  نآ  دوخ  ياهتسد  اـب  قلطم  مظعا  یبن  قح و  مرکا  لوسر 
بعرلا کماما و  رـصنلا  کـعم و  لـیربجف  اـهب ، ضما  ۀـیارلا و  ذـخ  :» تفگ وا  هب  درپس و  دوب  یهلا  تیاـنع  تبحم و  هب  دـیؤم  هک  يایلع 

مهناف یلع »  » انا لقف  مهتیقل  اذاـف  اـیلیا ،»  » همـسا مهیلع  رمدـی  يذـلا  نا  مهباـتک  یف  نودـجی  مهنا  یلع  اـی  ملعاو  موقلا ، رودـص  یف  توثبم 
وت يور  شیپ  رد  ادخ  يرای  تسا و  وت  اب  لیئربج  هک  ناه ... ورب . نآ  اب  روآرد و  شزازتها  هب  ریگب و  ار  مچرپ  «:» یلاعت هللا  ءاشنا  نولذـخی 
رب هک  سک  نآ  دناهتفای ، نینچ  شیوخ  هسدقم )  ) بتک رد  نانیا  هک  نادب  یلع  يا  و  تسا . هتشگ  رپ  نانیا  ياهلد  رد  وت  زا  یسرت  تسا و 

، یلع منم  وگب  يدـش  لباقم  نانآ  اب  نوچ  سپ  دراد ... مان  ایلیا » ، » تسوا تردـقرپ  ياهتسد  هب  ناـشیناریو  دـش و  دـهاوخ  زوریپ  ناـنآ 
تایاور رد  «. تفاـی دـهاوخ  ققحت  وت  ياـهتسد  هحفـص 67 ] هب [  ناـشيراوخ  تسکـش و  ادـخ  تساوـخ  هب  هـک  نادـب  و  اـیلیا ... ناـمه 

لیفارـسا يور و  شیپ  لیئاربج  نادب  درگنزاب و  بقع  هب  ورب  روآ و  زازتها  هب  ار  مچرپ  : دومرف وا  هب  ربمایپ  هک  هدمآ  نینچ  رگید  نوگهنوگ 
دوخ نهاریپ  تسب و  وا  رس  ربار  شیوخ  راتسد  رگید  راب  نینچ  نیا  ... تسا وت  یپ  زا  نم  ياعد  رـس و  كرات  رب  یهلا  يزوریپ  رـس و  تشپ 

باتـش هب  دوـب  شاهویـش  هک  ناـنچ  تـسد و  رد  راـقفلاوذ  ناوـج  درم  درک ... شاهـناور  دـناشوپ و  وا  رب  تـشاد  ار  شنت  قرع  رطع  هـک  ار 
... درک روطخ  شمیلع  دـنمگنهرف  میکح و  نهذ  رد  یلاؤس  هک  دوب  هتفرن  یماگ  دـنچ  زونه  تفاتـش ... شیپ  ناـنکهلوره  درک و  تکرح 
نیا اب  زین  راـب  نیا  اـیآ  دـناوخب . دـیحوت  شریذـپ  ملـس و  حلـص و  هب  ار  ناـمدرم  هک  دوب  نینچ  ربماـیپ  موسرم  گـنج ، ره  زا  شیپ  هراومه 
دیاب ای  دوب و  زاین  زین  يددـجم  تجح  مامتا  هب  ایآ  درکیم ؟ نینچ  دـیاب  دـندوب  هدـیبوک  مهرد  ار  مالـسا  هاپـس  مامت  زور  هد  هک  ناـیدوهی 
مدــق زا  یمدــق  وا  روتــسدیب  درکیم و  ربماـیپ  زا  ار  لاؤـس  نـیا  دــیاب  تـخادرپیم . زیتـس  هـب  ییوـگ  تـفگ و  نیرتـمکیب  اـباحمیب و 
ربمایپ اما  داتسیا ... درک و  گنرد  ياهظحل  ور  نیا  زا  ... تسنادیمن ار  ههبج  یلک  تیعـضو  دوبن و  ههبج  رد  وا  زورما  ات  اریز  تشادیمنرب .
ناـیم رد  رادـمچرپ  هک  دـندید  همه  هاـگان  دیـسرپیم ... وا  زا  ار  لاؤس  نآ  هنوـگچ  سپ  درگنزاـب ... بقع  هب  زگره  ورب و  : دوـب هتفگ  وا  هب 

زا ور  ددرگزاب و  بقع  هب  هک  نآ  یب  دوب  هداتـسیا  هک  نانچمه  تفرگ ... دوخ  هب  یـشسرپ  تلاح  شاهرهچ  هداتـسیا و  شاهلوره  باـتش و 
زیچ هـچ  رب  ار  ناــیدوهی  ادــخ ، ربماــیپ  يا  هحفــص 68 - ] داد [ : رارق  بطاـخم  ار  ربماـیپ  دــنلب  يادــص  هـب  دریگرب  ربـیخ  عـالق  بناـج 

، تمکح هعاشا  يارب  هک  گنج  يارب  هن  ار  گـنج  دـنمدرخ  اـج  نآ  تسنادیم  اریز  دوب . وا  يهظحل  نیا  شـسرپ  رظتنم  ربماـیپ  ...؟ مناوخب
مالـسا تقیقح  قح و  دـیحوت  تیادـه و  هب  ار  اـهنآ  تفگ : خـسا  . دـهاوخیم تلادـع  تداـبع و  تبحم ، گـنهرف  قـح ، غـیلبت  تیادـه ،

ایند و نیا  ياـهجنگ  یماـمت  زا  دـنک ، تیادـه  تفرعم  تقیقح و  هب  وت  هلیـسو  هب  ار  نت  کـی  دـنوادخ  رگا  هک  نادـب  یلع  يا  و  ناوخب ...
هک دیودیم  شیپ  باتش  هب  نانچ  راب  نیا  داتفا ... هار  هب  نخس  نیا  ندینـش  زا  سپ  ... تسا رتاهبنارگ  رتدنمجرا و  وت  يارب  وم  خرـس  نارتش 

یمک ناج  یلع  يا  هک  دـندرک  دـنلب  زاـین  هبـال و  هب  ادـص  یناـسک  اـج  نآ  اـج و  نیا  زا  دندیـسریمن ... وا  هب  ناراـی  زا  یـضعب  دناهتـشون 
وا ياهشود  رب  هکرعم  نیا  یمامت  راب  درادن و  دوجو  وا  یپ  رد  یهاپس  ییوگ  تفریم ... شیپ  وا  اما  میسرب ... مه  ام  ات  راذگب  رتهتسهآ ...
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وا یپ  رد  هک  یهاپـس  نیا  یماـمت  رگا  دوـبن ... نیا  زج  زین  یتـسار  هب  و  دراد ... رارق  وا  ياـهتسد  رد  ریطخ  رما  نـیا  یماـمت  ياـهمچرپ  و 
وا دوبن . مهم  وا  يارب  دنتفریم ، تمیزه  هب  دوخ  ای  دندزیم و  بقع  ار  نمـشد  دنداتـسیایم ، دندشیم ، هتـشک  دـنتخیرگیم ، دـندمآیم ،

شـشوک و مد  نیرخآ  ات  يرادـمچر  تیلوؤسم  هار  رد  درب و  ناـیاپ  هب  ار  شربماـیپ  ادـخ و  رما  تشادـن . فیلکت  هفیظو و  کـی  زج  دوخ 
نانآ يوس  هب  يدرم  زورما  دوب . یبیجع  زیچ  داتـسیا . دوهی  هدزفص  نایهاپـس  ربارب  رد  دمآ و  نینچ  نیا  . دنک ادف  ار  دوخ  ناج  تدـهاجم 

رب و اب  هحفص 69 ] بیرغ [ . ياهرهچ  اب  یناوج  دوب . هداتفا  رتادج  رتولج و  رترود ، دوخ  نایهاپس  زا  ار  یتفاسم  هنت  کی  هک  دمآیم ، شیپ 
دوخ هسدقم  نوتم  رد  ار  وا  یهلا  يادوس  هسامح و  روش  زا  رپ  كاپ ، زاتـشیپ ، هرهچ  نیا  ییوگ  دوبن ... انـشآان  ناشیا  رب  ییوگ  هک  ییوزاب 

اهنت و ییوگ  دوب و  هدیـشوپ  وا  نوچمه  کبـس و  مین  یهرز  ... تسناـمیم دوواد  هب  دنتـشاد  دوخ  ياـهبلق  رد  ار  وا  زا  يریوصت  هدـید و 
دوب نابات  ياهرهچ  تلاح و  نیا  دمآ . یتفگش  هب  وا  ندید  زا  دوهی  ریذپانتسکـش  رادرـس  بحرم  تشاد . ار  تولاج  راکیپ  دصق  هنت  کی 

ياوق و  نارادهزین ، نازادـناریت ، نازابرـس ، زا  یهورگ  زین  هعلق  يالاب  زا  ... دوب ناـمیا  یناوج و  تدـهاجم  روش و  اپارـس  میمـصت و  همه  هک 
ایلیا . دـندوب وا  نارگن  دـندزیم  نوریب  راصح  زا  راکیپ  هب  موزل  هظحل  رد  دـندوبیم و  هداـمآ  سفن و  هزاـت  لاـح  ره  رد  دـیاب  هک  ياهریخذ 

تسکش نآ  زا  سپ  هک  دوب  هنوگچ  ... دوب هداتسیا  مارآ  نمشد  فص  ربارب  رد  هتفوک و  نیمز  رب  مچرپ  هاپـس ، ربارب  رد  هنت  کی  دوب و  هدمآ 
اهرـس دنکیم . هچ  ات  دـندوب  بقارم  همه  دوب . هدـمآ  نانآ  اب  زیتس  هب  هتخات و  شیپ  اباحمیب  روشرپ و  هنوگ  نیا  ناوج  نیا  هزور ، هد  یپایپ 

رادـمچرپ نیا  ات  دـننیبب  دـنرظتنم  دـهاوخیم . هچ  تسیچ و  گنج  رد  شاهویـش  دراد ، یمیمـصت  هچ  وا  ات  دـننارگن  هدـش و  مخ  اهوراب  زا 
هاپس رد  ایآ  ... دنايرایـشوه يواکجنک و  هجوت و  شوگ ، مشچ و  هچراپکی  دوهی  نایهاپـس  یمامت  کنیا  دشیدنایم ؟ هچ  تسیک و  ناوج 

تسا لاحم  تسا : نیا  خساپ  دوب . هدینشن  ای  هدیدن و  ار  شیاهيروالد  ناتساد  هدینـشن و  وا  زا  یمان  تخانـشیمن و  ار  وا  یـسک  نایدوهی 
، دناهدمآرب عازن  هزیتس و  هب  ربمایپ  اب  هک  دندوب  هداتفا  بقع  هیرق  ود  یکی  دجاو  ییاهیتاهد  دـح  رد  دوهی  نامدرم  رگا  یتح  دـشاب . نینچ 

قدـنخ دـحا و  ردـب ، ياهگنج  یمامت  رالاسهپـس  حـتاف و  نآ  راـکدوواد ، راواـیلیا و  هرهچ  نآ  یلع  دنتـسنادیم  هحفـص 70 ] دـیاب [  زاب 
شایناولهپ رادتقا  يالاب  رب و  یناوج و  یلک  تئیه  دراد و  یلیامـش  هچ  دروآیمرد ، زازتها  هب  ار  مچرپ  هنوگچ  دـیآیم ، هنوگچ  تسیک ،

... دراد يرهوج  هچ  شریشمش  يرهوگ و  هچ  شناج  تسیک و  دنتسنادیم  بلغا  دنتخانشیم و  ار  وا  زین  نایدوهی  يرآ  ؟ تسا ناس  هچ  رب 
هدـیدن و ار  راقفلاوذ  هک  تشاد  دوجو  دوب  انـشآ  گنج  هب  هک  ینامـشچ  زاجم ، خرـس  نیمزرـس  همه  هنهپ  برع و  هرتسگ  یماـمت  رد  اـیآ 

نانآ قیقحلایبا ، نب  عیبر  ناورم ، نب  ةرم  جیجض ، تئابلاوبا ، سوباق ، نب  دواد  قیقحلایبا ، نب  ۀنانک  ثراح ، رسای ، بحرم ، ؟ دشاب هتخانشن 
رد یناوتان  بت و  يرامیب و  تدش  زا  مکـشم  نب  مالـس  نوچ  هک  نانآ  دندوب و  اهژد  رد  هک  نانآ  دندوب و  گنج  يهنحـص  رد  نونکا  هک 

ار نوراه  نون و  نب  عشوی  هک  نانچمه  دنتخانشیم . ار  ربمایپ  یسوم و  هک  نانچمه  دنتخانـشیم . ار  وا  نایدوهی  یمامت  دندوب ، هداتفا  رتسب 
هک یلاح  رد  دیآرب ، هاپس  اب  زیتس  هب  دریگرب و  ریشمش  هک  نآ  یب  کنیا  ... دنتخانشیم ار  نامیلس  ایلیا و  دوواد و  هک  نانچمه  دنتخانشیم .

نیدـب ار  دوهی  نازابرـس  هعلق و  نامدرم  تشاد ، راصح  يهتـشارفارب  ياـهژد  يوس  هب  ياهرهچ  مین  دوب و  هدرک  شود  رب  لـیامح  ار  شغیت 
هکلب ماهدـماین ، گنج  هب  منک ... غالبا  ار  شیوخ  ربمایپ  مایپ  امـش  رب  هک  ماهدـمآ  و  بلاطیبا . نب  یلع  ایلیا ... منم  داد -: رارق  بطاخم  هنوگ 
شوگ خیب  رـس  اوجن  هب  یناسک  ژد  يالاب  زا  هاگان  هحفص 71 ] مراد [ ... تلئسم  ار  یکی  شریذپ  داهنشیپ ، هس  نیا  زا  امش  زا  و  حلـص ... هب 

-...؟ تسین انشآ  مان  نیا  ایآ  ایلیا . یلع و  دناوخیم -؟ مان  نیدب  ار  دوخ  وا  هک  تسا  هنوگچ  ایلیا ...؟ دنتفگ -: نینچ  دنتـشاذگ و  رگیدکی 
رابحا زا  يدرمریپ  مد  نیا  رد  ... درادـن شیب  انعم  کی  قادـصم و  کی  مان  ود  ره  یتسپ  الاب و  تاسدـقم  یتسه و  تاردـقم  يهفیحـص  رد 
قتـشم ءایلیا  زا  شمان  و  یلع ... تسوا  درک . یفرعم  ایلیا  ار  دوخ  تفگ ؟ هچ  دیدینـش  تفگ -: نینچ  درک و  کیدزن  عمج  هب  ار  دوخ  دوهی 

ناشیاههعلق دنکشیم ، مهرد  ار  نایدوهی  هک  سک  نآ  میاهدناوخ : نینچ  شیوخ  ناگتشذگ  بتک  رد  هک  دنگوس  یسوم  هب  تسا . هتـشگ 
تاردـقم يهفیحـص  رب  یهلا  نئاک  ملق  تسا . مان  نیمه  دـنکیم ، ناریو  ار  ناشیاهژد  داینب  تزع و  ناینب  تردـق ، ناکرا  دـیاشگیم و  ار 

راز نینچ  دنلب  يادص  هب  دیلان و  نینچ  سپـس  دوب . دـهاوخ  ناوج  يایلیا  نیا  ياهتسد  هب  ام  يدوبان  تسکـش و  هک  تسا  هدز  مقر  نینچ 
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مالـسا هب  دوهی  تما  يا  داد -: همادا  ناـسنیا  یلع  و  .« دـش لـیلذ  راوخ و  ربیخ  دـش . لـیلع  ناریو و  ربیخ  ربیخ : تیزخ  ربـیخ . تبرخ  : » دز
ره رب  هک  دشاب  يدابآ  يدازآ و  نامه  ناتلاوما  اهناج و  رب  امـش ، رب  میدرگزاب و  حلـص  هب  همه  ات  دیـشاب . ام  زا  ام و  يهرمز  رد  دییارگب و 

دیبلط و حلص  یتشآ و  دیرادرب و  گنج  زا  تسد  هک ، نآ  ای  و  داد : همادا  سپـس  درک و  گنرد  یتخل  تسا . ضرف  بجاو و  ناملـسم  درف 
لاوما و یمامت  دییآ و  مالسا  هانپ  همذ و  رد  ... دینامب دوخ  تیدوهی  شیک  رب  دییایب و  مالسا  تلم  حلص  و  [ 12  ] هیزج هانپ  هحفص 72 ] رد [ 

نارگزاغآ دیتسه و  گنج  يهدامآ  کش  یب  دیریذپ ، یمن  ار  ود  ره  نیا  رگا  و  دشاب .. امش  دوخ  نآ  زا  ناتیاه  نیمزرـس  ناج و  ییاراد و 
درک و گنرد  یتخل  هاپس  . داد دنهاوخ  وا  هب  یخساپ  هچ  دوهی  تلم  ات  دنام  رظتنم  نخس  نیا  زا  سپ  داتسیا و  . ام هن  دوب و  دیهاوخ  امـش  نآ 

هگن اه  نار  اهزیمهم و  ریز  دنتـشاد  راتفر  یتسم  راکیپ و  نونچ  هک  ار  هدومزآ  گنج  نسوت و  ياـه  باـس  دوهی ، ناراوس  تسیرگن . وا  هب 
یم ناوج  رواـگنج  نیا  هب  مشخ  هب  درـشف و  یم  تسد  رد  ار  شریـشمش  يهضبق  بحرم  دـندوب ... دوخ  ناهدـنامرف  مادـقا  رظتنم  هتـشاد و 
چیه زونه  دـندوب و  رگ  هراظن  همه  زین  اهژد  يالاب  زا  دـندوب ... رظتنم  هداتـسیا و  يو  تشپ  رد  هدـمآ و  ارف  همه  زین  ناناملـسم  تسیرگن ...

. دز نوریب  دندوب  دالوپ  نهآ و  هقرغ  هک  دوخ  نایهاپـس  نتم  زا  دـمآ . شیپ  بحرم  هظحل  نیا  رد  ... دوب هدرکن  باترپ  ياهزین  يریت و  سک 
رانک رد  دومنیمن ، بحرم  زا  رتنک  دوب و  ریظن  یب  دوهی  ناناولهپ  ناـیم  هحفـص 73 ] رد [  هک  ثراح  شردارب  دوبن ... زین  بسا  راوس  یتح 

یم ناـنچ  هداـیپ  و  دومن . یم  رت  تبیهم  رت و  میظع  زین  ثراـح  زا  مزر  ساـبل  تلوص و  تئیه و  نآ  اـب  بحرم  همه  نیا  اـب  تشاد . رارق  وا 
هک شا  یگنـس  دوخهالک  نآ  اب  هژیوب  دوب . هدننام  شوپ  نهآ  يا  هعلق  هب  تسا ... رت  دنمورب  رت و  دنلب  همه  زا  ندرگ  رـس و  کی  هک  دومن 

نیا ایلیا ، نیا  هک  کنیا  تخیگنا ... یم  رب  دـش  یم  يورایور  وا  اب  هک  ار  يزرابم  ره  باـجعا  تسناـم  یم  ار  هنوگژاـب  یکگنـس و  یگید 
رب دنک ، وگزاب  نانآ  رب  ار  شیوخ  حلص  گنج و  دوخ و  هشیدنا  لقتسم  مایپ  هنت  کی  ات  دوب  هتفای  یتأرج  نانچ  رادمچرپ  ناوج  نیا  یلع ،
هب زین  ار  رواب  دوخ  يایلیا »  » نیا ناناملـسم  هاپـس  ربارب  رد  دیاب  . دیامنب وا  هب  ار  دوخ  تعاجـش  تردـق و  زا  یتسـش  برـض  زین  وا  هک  دوب  وا 
یم او  تمیزه  هب  نیـشیپ  يراوخ  تفخ و  نامه  اب  رگید  راب  کی  زنی  ار  نانیا  درک و  یم  راـچد  نیزورید  يرارف  نارادرـس  ناـمه  تعرس 

ياهژد اهوراب و  يالاب  رس و  تشپ  رد  هک  يرفن  رازه  هد  نایهاپس  نایم  زا  درشف و  دوخ  نینهآ  تشم  نایم  رد  ار  ریـشمش  يهضبق  ... تشاد
رد و  دوب ... هدرتسگ  هیاس  رگـشل  ود  رـسارس  رب  اپ  رید  نیگنـس و  یتوکـس  دز . نوریب  دـندوب  ریطخ  يهظحل  نیا  بقارم  همه  همه و  رگید ،
نآ هب  هریخ  برطـضم  هتفـشآ و  بهتلم ، نارگن و  همه  دیبنج و  یمن  ریطخ  هظحل  نیا  ناجیه  فوخ و  تدش  زا  سک  چـیه  هاپـس  ود  نایم 

هراوس نانآ  زا  نت  تسیود  هک  مالسا  يرفن  دص  راهچ  رازه و  هاپس  مالسا ، نازابناج  نامجاهم و  فص  زین  یلع  تشپ  سپ  رد  دندوب ... ود 
و دنتشاد . رارق  رگیدکی  يور  هب  ور  یلع  بحرم و  رگشل ، رادرـس  هدایپ و  ود  کنیا  . دندوب دوخ  رادرـس  هعقاو  هظحل  هثداح و  رظتنم  دندوب 

یناربـیخ تملع  دـق  : تخادرپ زجر  ندـناوخ  هـب  هحفـص 74 ] نینچ [  نـیا  تـسا  برع  يوـجگنج  ناـگرزب  يهویـش  هـک  ناـنچ  بـحرم ،
منم هک  دـناد  یم  ربـیخبهلت  تلبقا  فورحلا  اذابـضخم  ءامدـلاب  يدـنع  نرقلاوـبلغا  یناـف  رهدـلا  بلغ  ناـبرجم  لـطب  حالـسلا  یکاـشبحرم 
دوش ور  هب  ور  نم  اب  هک  یناولهپ  ره  اریز  مرتزوریپ ، نآ  زا  نم  تسا  زوریپ  راگزور  رگادومزآ  گـنج  یناولهپ  حالـس و  هقرغ  اپارـسبحرم 

رد بحرم  هک  نآ  تلع  دـیدرت  یب  دزوسب . ار  مه  مرارـش  دزورفارب  گنج  رونت  نوچ  هک  سک  نآ  منممنک  یم  نیگنر  شنوخ  اب  ار  شنت 
يایلیا اب  شا  ییوراـیور  تیمها  دوب ، هدورـسن  ار  یتاـملک  نینچ  نیزورید  ياـه  گـنج  رد  زگره  تخادرپ و  زجر  ندـناوخ  هب  یلع  ربارب 
تیمها رگناشن  يریگرد ، نت و  هب  نت  گنج  ياـه  هنحـص  رد  ندـناوخ  زجر  ـالوصا  تسیک و  یلع  هک  دوب  هتفاـیرد  اـقیمع  وا  دوب . ناوج 

رد ار  شیوخ  یمزر  یگداـمآ  تهبا و  مشخ ، رگناریو ، تردـق  زا  ياهرهچ  تساوخ  یم  بحرم  دوـب . نیزراـبم  سفن  هب  نیقلت  فـیرح و 
نیرترب ردـیح و  ماـن  هب  بلم  و  وا ، هب  سک  نیرتکیدزن  ربماـیپ ، داـماد  تسناد  یم  کـش  یب  هک  نکـش  فص  نکف  نمـشد  یلع  نیا  ربارب 

يارب یلومعم  يزرابم  اب  هلباقم  رد  هک  تشادن  ناکما  دهد ... ناشن  دوخ  زا  تسا ، يدمحا  هاپـس  هانپ  تشپ و  همه  مالـسا و  یگنج  رادرس 
یب سفن  نانچ  نتـشک  دـیگنج و  یمن  وا  اب  یتح  دـیوگ ... ودـب  يزیچ  دوخ  تردـق  مشخ و  ینیگمهـس  تدـش و  زا  دـناوخب و  يزجر  وا 

عاقنیق و ینب  عالق  هک  نامه  دوب . یلع  نیا  اـما  هحفـص 75 ] تشاذگ [ ... یم  او  دوخ  هاپـس  زا  يا  هداس  زابرـس  هب  ار  یتیمها  نود  رادقم و 
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گرزب نآ  دوب ... هدرک  ادـج  وا  ناـهارمه  رگید  نت  راـهچ  روـالد و  كوزع  نت  زا  رـس  هنت  کـی  یبش  هدـیبوک و  مه  رد  زین  ار  ریـضن  ینب 
نآ دومن .... یم  هزین  زا  رتهاتوک  یمک  شیاهریت  وزاب ، مادنا و  يربطـس  تباهم و  تردق و  تدش  زا  دنتـسناد  یم  همه  هک  دوهی  رادـنامک 

هدمآ نوریب  يدمحم  هاپس  راکـش  نوخیبش و  هب  نت  هد  طقف  نت  هد  اب  یبش  هک  تشاد  یکاب  یب  تماهـش و  ردق  نآ  هک  رادغ  راهق  كوزع 
هب وا  نانخس  روخ  رد  یخساپ  دمآ و  یم  رب  شا  ییوگخساپ  هب  دیاب  زین  یلع  وا  زجر  ندینش  هب  ... دوب هتشگ  یلع  لاگنچ  راتفرگ  هاگ  نآ  و 

مکلیکاهروسق دـیدش  تاباغ  تیلکهرـصقلا  ظیلغ  نیعارذـلا  لبعهروسق  ثیل  ماجآ و  ماغرـضهردیح  یما  ینتمـس  يذـلا  اـنا  : دادیم درم 
یم مه  رد  ار  دوخ  ياهراکش  یتخس  هب  هک  متعاجـش ، هشیب  ریـشتسا  هدرک  ممان  ریـش )  ) هردیح ردام  هک  منم  [ . 13  ] هردنسلا لیک  فیسلاب 
یم گرم  لابرغ  زا  ار  امـش  مریـشمش  اب  ومراد  نیگمهـس  بیهم و  یتبیه  ریـش  نانوچ  ومدـنمورین  یـسب  زارف و  ندرگ  وزاب ، ربطـس  دـنکش 

اب دوخ  تهابش  رب  همه  نیا  دوب ، هدیمان  ریش )  ) هردیح ار  دوخ  مان  هک  نآ  زا  سپ  شیوخ  زجر  تیب  ود  نیمه  رد  یلع  ارچ  اتفگشمنارذگ !
رد ! دوب هدرک  دیکأت  هحفـص 76 ] ریـش [  يایاجـس  تافـص و  رب  هژیوب  دوب و  هدرک  هیکت  دوخ  ياسآ  ریـش  نیگمهـس  بیهم و  تئیه  ریش و 

نیگآرهز شین  دینـش ، یلع  زا  ار  نخـس  نآ  بحرم  هک  نآ  ضحم  هب  : » تسا نینچ  نیا  نآ  همجرت  هک  هدـمآ  ینخـس  دـیفم  خیـش  یلاـما 
حور نانچ  یسرت  بوکنم و  نانچ  یبارطضا  شوختسد  شتایح  نارود  یمامت  رد  هک  دوب  راب  نیلوا  نیا  و  دیلخ .. شناج  رد  قیمع  یـسرت 

يهیاد زا  دنکفا ، یم  كاخ  رب  ار  یناولهپ  ره  درب و  یم  رد  هب  ناج  يا  هبرـض  ره  زا  ینت  نییور  نانوچ  ییوگ  هک  وا  اریز  دش . یم  بوشآ 
رگم زیرگم ... زیهرپن و  يروالد  چـیه  زا  زگره  دوش و  ور  رد  ور  هلتاقم  هب  زیتسب و  یهاوخ  یم  هک  ره  اب  هک  دوب  هدینـش  شیوخ  يهنهاـک 
نانچ تسد  هب  ناولهپ  گرم  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  نینچ  دوهی  يهنهاک  نز  نآ  اریز  تسا . ریش ) يانعم  هب   ) هردیح شمان  هک  سک  نآ 
هداهن هعیدو  هب  شناج  قمع  رد  هنهاک  هک  ییادن  هب  دزیرگب و  تساوخ  دینـش  ار  مان  نآ  هک  نآ  ضحم  هب  دـنا  هتـشون  «. دوب دـهاوخ  یـسک 

یم یـسک  نینچ  زا  هایـس ، تیور  دـمآ : رب  اوجن  هب  وا  اـب  هنوـگ  نیا  شحور  نوـخ و  بلق و  ناـیم  زا  ناطیـش  اـما  دـهد . تبثم  خـساپ  دوـب 
رگ هراظن  هاپـس  یمامت  هک  یلاح  رد  تسا ...؟ هتخیر  تناـج  رب  ار  سرت  تسا  هردـیح  شماـن  هک  نآ  تهج  هب  طـقف  هک  یناوج  يریگ ...؟
هک سک  نآ  اـجک  زا  تسا . رادربماـن  مسا  نیا  هب  نـت  کـی  طـقف  ملاـع  رد  رگم  و  تـسا . مرگتـشپ  وـت  هوکـش  رف و  هـب  تسوـت و  تردـق 
هب دـبا  ات  شیوخ  تلم  موق و  نایم  رد  شکب و  زنی  ار  نیا  کـنیا  تسا ...؟ درم  نیا  تسوا  ياـه  تسد  رد  وت  گرم  یگدـنز و  تشونرس 

هحفص ياج [  زا  دوخ  ترفن  تردق و  مشخ و  یمامت  اب  بحرم  ناس  نیدب  . شاب زارفا  رس  هوتسن  يراوتـسا  یگرزب و  هوکـش ، رف ، تمظع ،
ات دوب  رظتنم  هراومه  هک  یلع  دروآ . دورف  ورین  نمامت  اب  تشارفا و  رب  اوه  رد  ار  شریـشمش  تشگ ... کیدزن  یلع  هب  دـش و  هدـنکرب  [ 77
هب ار  نآ  زا  یمین  درک . عفد  ار  نکـش  هوک  هبرـض  نآ  درک  یمن  ندز  گنج و  هب  زاغآ  زگره  دوخ  درواـیب و  دورف  ار  هبرـض  نیلوا  نمـشد 

نیلوا و وگب  ای  و  درف ، يهبرض  ای  قاط و  يهبرـض  تبون  کنیا  تفرگ و  دوخ  رپس  و  وزاب ، يورین  هب  ار  نآ  روز  زا  یمین  تیعـضو و  رییغت 
و يدزیا ، يوزاب  وا ، يوزاب  اریز  دش .. یمن  یهتنم  هبرض  ود  هب  نت ، کی  رب  شتابرض  دنا  هتشون  ناخروم  یمامت  هک  دوب  يا  هبرض  نیرخآ 
هب اب  هک  دوب  هتـشارفا  رب  ود  نآ  نایم  كاخ  درگ و  زا  يدابدرگ  همد و  درب ... یم  نایاپ  هب  ار  مصخ  رک  يدـحا  درف  يهبرـض  کی  اـب  طـقف 

دورف اسآ  قرب  عیرـس و  نانچ  وا  راقفلاوذ  دندید  همه  هظحل  نیا  رد  دوب . یلع  تبون  کنیا  و  تسـشن ... ورف  بحرم  يهبرـض  ندـمآ  نایاپ 
هنوگچ دیمهفن  گند ، هتفشآ و  گنم ، جیگ و  دوب ، هتـسباو  ودب  دوهی  هاپـس  تکوش  يراوتـسا و  يهمه  هک  رکیپ  لوغ  درم  درم  مهک  دمآ 

دیرد و یم  زین  ار  ساملا  هک  مد  ود  ریشمش  هبرض  هاگان  تفرگ و  ندیمد  شرس  يالاب  رب  شخرذآ  يهعمال  ششخرد  نانوچ  ریشمش ، نآ 
بیهم و اسآ ، قرب  ناـنچ  تلوص ، رپ  ناـنچ  راو  هقعاـص  يهبرـض  تدـش  دـمآ ... دورف  وا  میظع  یگنـس و  دوخهـالک  يـالاب  رب  دـیرب  یم 
دوب و دوهی  هاپس  نارداهب  ناناولهپ و  زا  دوخ  هک  ثراح  بحرم ، ردارب  . دنا هدیبوک  رکیپ  هوک  درم  رـس  رب  ار  یهوک  ییوگ  هک  دوب  هدنبوک 

گنـس اب  ریـشمش  دروخرب  نینط  تدش  زا  هک  دوب  يرفن  نیلوا  وا  و  دوب . بحرم  رـس  تشپ  تسرد  تشادن ، مک  بحرم  تردـق  زا  يزیچ 
نآ رد  هبرـض  نآ  كاوژپ  گنز و  هحفـص 78 ] اریز [  داتفا . بارطـضا  هب  اقیمع  تخیر و  ورف  هنیـس  نرود  رد  شبلق  ناهگان  دروخ و  هکی 
دنا هتـشون  دـندیبوک ... نهآ  رب  ار  نیدالوپ  قامخت  اهدـص  ناـهگان  ییوگ  هک  دوب  لـیاه  كانمهـس و  ناـس  نآ  قیمع  نیگنـس و  توکس 
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ات تسار  ار  یناشیپ  تشذگ و  سزا ر  غیت  هاگ  نآ  رک د و  مین  ود  درم  رس  رب  ار  یگنـس  دوخهالک  هک  دوب  عطاق  نارب و  قیمعنانچ ، هبرض 
رد .... داتفا كاخ  رب  هتـشگ  مین  ود  يدوخهالک  رـس و  اب  بحرم  ناس  نیا  و  درک . مین  ود  هب  دـیرد و  مه  رد  اه  نادـند  نب  ات  هناچ و  نییاپ 
اریز دـنتخیرگن . نایدوهی  اما  دیـسر .... شوگ  هب  هاپـس  نتم  زین  ژد و  يالاب  زا  دـش .» هتـشک  بحرم  داتفا . بحرم  » نایدوهی دایرف  هظحل  نیا 

زا تفر  شحرش  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  زین  وا  دوب . بحرم  ردارب  ثراح  تفرگ ، یلع  رب  ار  هار  بحرم ، یپ  رد  هلـصافالب  هک  یـسک  نیلوا 
یهاوخنوخ تردق و  راوتسا  ياه  هرهچ  زا  دمآ و  راک  نازرابم  زا  رسای »  » و رماع » ، » وا دوب . دوهی  شترا  كافـس  ناروالد  كاتف و  ناکابیب 

نافوط و تیاهن  رد  یجوم  جوا  نانوچ  دوهی  نایرگـشل  رماع و  وا  یپ  رد  تخات و  شیپ  یلع  يوس  هب  مشخ  یمامت  اب  ثراح  دندوب . دوهی 
تفرگ ورف  رپس  اب  زنی  ار  ثراح  تبرض  ایلیا  دندیبوک ... ومالسا  هاپس  ياه  هنماد  رب  دنتفرگ و  ورف  ار  وا  هاپس  ناکیدزن  یلع و  كالوک  روز 

سپ داتفا . كاخ  رب  یتف  راقفلاوذ ال  هب  بحرم و  یپ  زا  هک  دوب  دوهی  صخاش  يهرهچ  نیمود  نیا  تخاون . وا  رب  هناناج  یتبرض  هاگ  نآ  و 
دمآ یم  ورف  ینامسآ  يهقعاص  گرم و  ساد  نانوچ  هک  يو  ریـشمش  مد  هب  دربن و  شیپ  زا  يراک  زین  وا  دیـسر . يدوهی  رماع  تبون  وا  زا 

حاحـص رد  رگید  يرایـسب  زین  لبنح و  دـمحا  ملـسم ، نوچ  ناشیا ، ناگرزب  ینـس ، ناخروم  نایم  رد  تشگ . اـت  ود  وناز  رب  دـش و  راـتفرگ 
مه یپایپ  يرگید و  زا  سپ  هحفص 79 ] یکی [  ار  رماع  رسای و  ثراح ، بحرم ، بلاطیبا ، نب  یلع  هک  دنراد  حیرـصت  انعم  نیا  هب  شیوخ 
عیبر جیجـض ، هرم  تئابلاوبا ، سوباق ، نب  دواد  هدـمآ  زین  يرابخا  رد  تشذـگ  هک  نانچ  نینچمه  [ . 14 . ] دـنکفا كاله  كاخ  هب  تشک و 

تکـاله هب  یگمه  هدـمآ و  رب  یلع  اـب  یپاـیپ  اـی  یعمج و  هتـسد  زیتس  هب  گـنج  نیمه  رد  يربـیخ  نازارف  ندرگ  ریاـس  قیقحلا و  یبا  نب 
تبون وا  ندـش  هتـشک  زا  سپ  دـمآ و  زیتس  هب  ثراح  لوا  هک  تسا  تسد  رد  ربیخ  گنج  زا  ینوگ  هنوگ  تاـشرازگ  تاـیاور و  . دندیـسر

... دنروآ یمن  دـیدپ  يا  هدـمع  قرف  گنج  يارجام  لک  رد  دـشاب  هک  هچ  ره  قوف  تایور  ... داتفا تلذـم  كاخ  هب  وا  دیـسر و  ارف  بحرم 
دوهی هاپـس  تیعقوم  دـنداتفا ، كاله  كاخ  هب  هدـمآ و  رد  وناز  هب  رادرـس  راـهچ  نیا  هک  نآ  ضحم  هب  دـنا  هتـشون  ناـخروم  یماـمت  اریز 
تلوص ثدـح و  نیتـسخن ، شورخ  شوج و  نآ  زا  رگید  دنتـسشن و  بقع  میب ، بارطـضا و  تیاـهن  رد  ناـیدوهی  درک ... یـساسا  يرییغت 

يهظحل کی  رد  نانیا  هک  دوب  راکشآ  رپ  دندناسر . نآ  هناتسآ  هب  ار  دوخ  هدرک و  تمیزه  هعلق  يوس  هب  ناش  یـضعب  دنداتفا .... نیگمهس 
هب ار  نانیا  نانچ  وا  تلوص  رپ  تلاح  یلع و  گنج  دنـشیوخ ... ناج  تاـجن  كرادـت  رد  دـنا و  هتفوک  بقع  گرم  میب  تشحو و  نونج ،

هحفـص 80] زاب [  مین  مامت  طایتحا  هب  يدوخ  هب  دوخ  شنکاو  کی  رد  ار  هعلق  رد  زین  هعلق  ناظفاحم  نانکاس و  هک  دوب  هدنکفا  رد  تشحو 
هاـنپ نادـب  تخیر و  دـنهاوخ  ژد  نورد  هب  نازابرـس  بیرقنع  هک  دنتـشادن  کـش  اریز  دـندوشگ . يرارف  نازابرـس  هداد  هاـنپ  يارب  هدرک و 

مان رکذ  یمالـسا  ناسیون  خـیرات  دـنتخیرگ . یمن  هک  دـندوب  هکرعم  نتم  رد  دوهی  نارواگنج  زا  یـسب  زونه  همه  نیا  اب  تسج ... دـنهاوخ 
، گنج يارجام  لک  رگید  هک  دوب  نداد  خر  فرش  رد  فرژ  ناس  نآ  يا  هثداح  دوب و  هتفشآ  نانچ  گنج  اریز  دنا . هدرکن  ار  نانیا  قیقد 

... درب یم  اهرطاخ  زا  ار  هثداح  ناگدش  هتـشک  ناینابرق و  گنج ، يارجام  لک  رگید  هک  اه  هرطاخ  زا  ار  هثداح  ناگدـش  هتـشک  ناینابرق و 
تیمح رپ  ياـه  هرهچ  نآ  ناـنیا  دـندرب ... یم  يا  هدـیاف  هچ  زیرگ  زا  زا  اریز  دـنتخیرگ ... یمن  دوهی  زراـبم  ناـناولهپ  نشاـکندرگ و  زونه 

یـس دودح  يزیچ  گنج  يهظحل  نآ  ات  هک  دنا  هتـشون  . دننک هزرابم  ناج  ياپ  ات  دنزیرگن و  هجو  چـیه  هب  هک  دـندوب  يا  هدروخ  دـنگوس 
زا رفن  دـنچ  دون و  ربیخ  گنج  رد  هک  دـنراد  حیرـصت  ناخروم  نینچمه  . دـنداتفا نوخ  كاخ و  رب  دوهی  نارواکت  ناروالد و  زا  رفن  لـهچ 

ياه هرهچ  زرابم و  ياه  تیـصخش  زا  دـیاب  بلغا  ناینابرق  ناگدـش و  هتـشک  نیا  زا  يرایـسب  هدـعاقلا  یلع  هک  دـندش  هتـشک  نایوجگنج 
زین و  تفرگن ... ماجنا  دوهی  ناناملسم و  هاپس  نایم  ینادنچ  نینوخ  ياه  مزر  ربیخ ، گنج  زمج  اریز  دنشاب . نانآ  ینامرهق  زابناج  زاتشیپ و 

گنج دـندوب ... هدیـسرن  تداهـش  هب  مالـسا  نایهاپـس  زا  دودـعم  يرفن  دـنچ  زج  گرزب  گـنج  نیا  رد  هظحل و  نآ  اـت  تسا  رکذ  ناـیاش 
میب و هب  ار  ناـیدوهی  اـنعم  نیمه  اـقافتا  دوب و  نونج  قوـش و  نوـخ و  كاـخ و  زور  زورما  دـنارذگ .. یم  ار  دوـخ  تاـظحل  نیرت  ینارحب 
هد زونه  یلو  دندوب  هدش  هتشک  دوهی  شترا  نارالاسهپـس  زا  یناگرزب  ناروشحلـس و  هک  تسا  تسرد  دوب ... هدرب  ورف  قیمع  یـشوکتخس 
ور نیا  زا  دندیگنج . یم  تردـق  مامت  اب  هحفص 81 ] دنتـشاد و [  روضح  رگید  راوتـسا  ياه  هعلق  نرود  اهژد و  نوریب  رد  زرابم  درم  رازه 
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نارواگنج و دادعت  نیمه  یگدـنز  گرم و  زرابم و  تسیب  هد  دوجو  رد  دـیابن  ار  دوهی  موق  ياقب  یتسه و  تیوه  همه  گنج و  تشونرس 
دوخ عالق  یگنس  دنلب  ياهراوید  ریذپانذوفن و  ياهرد  ، اهژد يراوتسا  اه ، قینجنم  هب  نایدوهی  . دومن هظحالم  دید و  رـصتخم  نآ  نارادرس 
یم رب  ار  وا  يزابناج  مچرپ  يرگید  داتفا  یم  يراد  رـس  هاگ  ره  هک  ینادنمتردق  هاپـس و  ترثک  هب  نینچمه  دنتـشاد . ناوارف  دامتعا  دیما و 

. دز یم  ریشمش  دوب و  هداتسیا  نانآ  نایم  رد  يراکادف  تمه و  يراوتسا  تردق و  اپارس  یهو  نوچ ك  یلع  اما  ... داد یم  همادا  تشارفا و 
وا راب  هقعاص  ریـشمش  ربارب  رد  هک  دوبن  يزارف  ندرگ  زرابم  چیه  دندوزفا ... یم  دوخ  تالمح  تدـش  رب  هتفای  لد  زین  ناناملـسم  وا  یپ  رد 

.و تخیگنا یم  دالوپ  نهآ و  لد  زا  هقرج  شتآ و  تخیر و  یم  ررـش  اسآ  رابگر  وا  فاکـش  نهآ  مد  ود  غیت  دوشن . وا  همعط  دریگ و  رارق 
هک رادـمچرپ  يوزاب  تسد و  مجاهم  جوم  تفای . همادا  دوخ  كانتـشهد  تالاح  نیرت  ساسح  رد  هنوگ  نیدـب  یتعاس  گنج  ناـس  نیدـب 

تردق تلوص و  تیاهن  رد  زین  ناناملسم  . تفر یم  رتارف  رتشیب و  هظحل  هب  هظحل  دیبوک و  یم  دوب  مالسا  نادهاجم  تاجن  یتشک  نابناکس 
یم يزابناج  هب  دندرک و  یم  راکیپ  دندیشورخ و  یم  دندیـشوج و  یم  دندیـشک ... یم  ولج  هب  هدش و  هدنک  رب  اج  زا  دوخ  رادرـس  یپ  رد 

هحفص 82] بقع [  دنار ، یم  سپ  ار  نانآ  اتعیبط  هک  رت  قئال  رت و  قئاف  یتردق  رهق  روز و  هب  هتـساوخان و  نایدوهی  هجیتن  رد  و  دندیـشوک .
دراد و همادا  هعلق  [ 15  ] برد کیدزن  الماک  نادیم و  يهناتسآ  رد  گنج  نایرج  ابیرقت  هک  دندید  یم  نایدوهی  دعب ، یتعاس  دنتـسشن . یم 

نیـصح نصح  نما و  يهنایـشآ  نیا  شیوخ ؛ نینهآ  هاگهانپ  نورد  هب  ندرب  هاـنپ  رارف و  زیرگ ، يهناتـسآ  رد  وس و  نادـب  هتـساوخان  ناـنآ 
تایح و تاجن  یعیبط  هزیرغ  مکح  هب  هتساوخ و  دوخان  ناشیا  زا  یمین  زا  شیب  دیاش  هک  تشذگن  يزیچ  دنا ... هدرک  ماحدزا  دوخ  تاجن 

هزاجا يریگرد  تدـش  جوا  نوچ  اما  دـندش . لوغـشم  هزین  ریت و  گنـس و  باترپ  هب  ـالاب  نآ  زا  دـندرب و  هاـنپ  هعلق  نورد  هب  تاذ  تناـیص 
اهنت داتفا . یمن  راک  ياشگ  هراچ  درب و  یمن  شیپ  زا  يراک  زین  نتفرگ  هناشن  هناطاتحم  لمع  نیا  داد ،  یمن  ار  نمـشد  زا  تسود  کیکفت 

هب ناشنایوجگنج  یمامت  هک  دـنربب  لماک  هدافتـسا  یباترپ  ياهحالـس  ریاـس  ریت و  نکفا ، گنـس  ياـه  قینجنم  زا  دنتـسناوت  یم  یلاـح  رد 
تفرگ یم  رب  رد  ار  یلومعم  نازابرس  هک  ینیشن  بقع  نامرف  نیلوا  کنیا  دنـشاب ... هدنام  ژد  نوریب  مالـسا  نایهاپـس  هدرب و  هانپ  ژد  نورد 

سپس تفای ... ار  ژد  نورد  هب  نتسج  هانپ  تمیزه و  هب  رس  راچان  هب  تفوک و  بقع  نانیا  هدز  میب  جوم  تشگ ...  نالعا  نایدوهی  يوس  زا 
نانیا دـمآرد . ارجا  هب  زین  تفرگ  یم  رب  رد  ار  دوهی  نایوجگنج  یماـمت  هک  زیمآ  قیفوت  ینیـشن  بقع  نیمود  هلحرم  هک  تشذـگن  يدـنچ 

دوخ نکش  نمشد  نکفا و  مصخ  ییاذیا  هویش  ینالوط و  هزرابم  هب  اهوراب  يالاب  زا  دنتفرگ و  یم  رگنـس  عالق  نورد  رد  دیاب  ناش  یمامت 
زا هک  ناوج  رادرـس  نیا  یهلا ، يایلیا  نیا  ربارب  رد  هک  دـندوب  هدیـسر  هجیتن  نیا  هب  هظحل  نیرخآ  رد  کنیا  . دـندادیم همادا  هحفص 83 ] ] 

ناشیا دوشیم و  گرزب  یلگنج  زیرگرب  بجوم  تعاس  کی  رد  هک  يزییاپ  نافوت  نانوچ  دیرابیم و  یهابت  گرم و  شخرذآ  شریشمش 
هب زادناگنس  نیگمهس  ياهقینجنم  هک  دوب  تلاح  نآ  رد  اریز  دنرادن ... اهژد  نورد  هب  ندرب  هانپ  زیرگ و  زج  ياهراچ  دنکیم ، نرود  ار 
هک نآ  یب  ار  ناناملسم  الاب  نآ  زا  دندربیم و  نایاش  ياههدافتسا  بوکنمشد  تالآ  رازبا و  زا  هدومزآراک  نازادنانخالف  داتفایم و  راک 

یمجاهت و ریـسم  دنتـساوخیم  نایدوهی  يرآ  دـندروآیمرب ... ناشیا  زا  رامد  دـندزیم و  دـنوش  تکاله  تراـسخ و  نیرتمک  شوختـسد 
مین زا  رتمک  یط  رد  دنداد و  زین  رییغت  دنهد و  رییغت  دوخ  يرادهعلق  رطخیب  یگشیمه و  یعیبط ، حیحص  يهویش  يوس  هب  ار  گنج  قفومان 

. دندومن زین  میمرت  دنیامن و  میمرت  مکحتسم  ياهراصح  نرود  رد  ار  دوخ  ناشیرپ  هتخیر و  مه  هب  یعفادت  طوطخ  تعاس 

اشگ هعلق 

ار دوخ  هک  دوهی ، نازابناج  دنمتردق و  نارداهب  يزکرم  هقلح  ینعی  نمشد ، تفاییم و  همادا  نآ  تالاح  نیرتدیدش  رد  گنج  ور  نیا  زا 
يالاب زا  کنیا  دندوب ... هتفرگ  نایم  رد  ار  وا  دندرکیم ، راکیپ  هداتـسیا و  یلع  ربارب  رد  مد  نیرخآ  ات  و  دندوب ، هدرک  شیوخ  تلم  ییادف 

ار ناناملسم  نانیا  دروخیم ... ناملسم  نازابرـس  دوخهالک  رـس و  رب  هک  دوب  گنـس  یپایپ  باترپ  دمآیم و  ورف  هک  دوب  ریت  رابگر  اهوراب 
شیارآ يهرهچ  هظحل  نیا  اـت  دـنریگ ... رگنـس  هتفاـی ، تصرف  هعلق  نرود  نایهاپـس  هحفـص 84 ] یقب [  ام  اـت  دـندناریم  بقع  دـندزیم و 
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هدرب هاـنپ  ریذـپانذوفن  هعلق  نورد  هب  ناـنآ  یماـمت  هتـسش ، ناـج  زا  تسد  يدادـعت  زج  اـبیرقت  دوب و  هدرک  رییغت  یلک  هب  ناـیدوهی  گـنج 
هاگان ... دوب هتفای  ماجنا  رایـسب  تعرـس  هب  طابـضنا  يدنمـشوه و  تیاهن  رد  هعلق  نرود  رد  نتفرگ  هانپ  ینیـشنبقع و  لمع  نیا  و  دندوب ...

يدوهی نازرابم  زا  یکی  ریشمش  جامآ  مد  کی  رد  دروخیم ، هبرض  دزیم و  هبرـض  دوب ، رف  رک و  ریگرد  لوغـشم و  هک  یلع  داتفا . یقافتا 
تاـظحل نیا  لومعم  هک  ناـنچ  زین  نت  ود  یکی  درکژیم ... وا  يهرهچ  هلاوح  ار  دوـخ  غـیت  هتفرگ و  هناـشن  ار  وا  وـلهپ  زا  اـتلفغ و  هک  دـش 

مجاهم هبرـض  ریـشمش  اب  و  دوب ، دوخ  پچ  حانج  بظاوم  هک  یلع  دـندوب . هتفرگ  دوخ  ریت  هزین و  جامآ  ار  وا  رود  زا  تسا ، گنج  حـناوس 
دریگب و هتـسیاش  روخرد و  یعـضوم  هبناج ، دـنچ  زین  هنادـنمتردق و  هناناج و  يهبرـض  نیا  ربارب  رد  تسناوتن  تشادیم ، ساـپ  ار  شیوخ 
تشارفا و رـس  يالاب  رب  عقوم  زا  رترید  ضحم و  رطخ  زا  زیرگ  ساسح  يهظحل  يراچان ، هظحل  کـی  رد  ار  شرپس  دـنک ... ظـفح  ار  دوخ 

ربارب رد  هک  دوب  یناهگان  ردق  نآ  شزغل  نیا  دیزغل و  مصخ  هبرض  تدش  هجیتن  رد  اما  دنک . ظفح  ار  شاهرهچ  طقف  دیشوک  رودقملایتح 
زا دهدن ، شتـسد  زا  تساوخیم  هک  یـششوک  یمامت  اب  وا و  هتـساوخان  رپس  رطخ ، ریطخ  يهظحل  کی  رد  وا و  یگدامآان  لداعت و  مدـع 
وا رب  زابناج  روسج و  روالد  نیدنچ  تالمح  نیرتدیدش  و  دوب . وا  يریگرد  تاظحل  نیرتتخـس  نیا  داتفا . نیمز  رب  دش و  نوریب  وا  فک 

نوگهنوگ تامجاهم  جوم  زا  ار  نتشیوخ  درک و  عفد  دوخ  زا  ار  یپایپ  تابرـض  دوب  هک  تیفیک  ره  هب  ایلیا  همه  نیا  اب  دوب ... هدش  زکرمتم 
روسج و سب  هناروهتم و  یتـالمح  رد  هک  دوـهی  نازابرـس  زا  یهورگ  زج  دوـب . هداد  خر  بیجع  يزیچ  اـما  هحفص 85 ] دیـشک [ ... نوریب 

جامآ هب  اهوراب  يالاب  زا  ار  ناناملسم  دندوب و  هتسج  هانپ  دوخ  يهعلق  نرود  رد  نمشد ، نازابرس  یمامت  دندوب ، هتفرگ  رب  رد  ار  وا  هناکابیب 
ضرعم رد  نایم  نآ  يرپس  هیاقو و  چیهیب  ... دیدن هکرعم  نادـیم  رد  زین  ار  شرپس  درک و  هاگن  دـندوب ... هتفرگ  دوخ  نامک  ریت و  گنس و 

. دوب درف  هب  رـصحنم  ناکما  ملاع  تاقافتا  یمامت  نایم  رد  هک  داتفا  یقافتا  هظحل  نیا  رد  ... درکیم يراک  دـیاب  دوب و  تابرـض  نیرتکلهم 
، تخیگنارب زین  ار  ناثدـحم  ناخروم و  باجعا  هکلب  تخیگنارب ، ار  يدوهی  ناناملـسم  نازرابم و  نایوجگنج و  باجعا  اهنت  هن  هک  یقافتا 
ار دوهی  تیحیسم و  مالسا ، ناهج  نادنمدرخ  نامیکح و  هفـسالف ، باجعا  هکلب  تخیگنارب ، ار  ناسیونهریـس  ناثدحم و  باجعا  اهنت  هن  و 
زا دودعم  يدادعت  زج  دناهدرب و  هانپ  دوخ  ياهژد  نرود  رد  یمامت  هب  نایدوهی  هک  دـید  درک و  هاگن  یلع  ... تخیگنارب هتـشگ  بجوم  زین 

زیتس هب  دوخ  ياـج  رب  اـپ  هشیمه  عضاوم  نرود  رد  دوهی  دنامکحتـسم و  اـههعلق  دـناهدنامن ... ژد  نوریب  يدوهی  روسج  زاـبناج و  نازراـبم 
هعلق يوس  هب  یلع  هک  دندید  همه  هظحل  نیا  رد  . داد دـنهاوخ  همادا  دـیماجنا ، دـهاوخ  لوط  هب  اههام  ات  هاگ  هک  شیوخ  ییاذـیا  ینالوط و 

هن دزیم و  ار  يزابرـس  هن  تشاد ، هجوـت  یـسک  هب  هن  رگید  تفوـک . شیپ  تفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  بناـج  تـسار  ناـنکهلوره و  دـیود ...
رد هحفـص 86 ] يزیچ [  نیماخر  شوپگنـس  يهعلق  ریذپانذوفن و  راوتـسا  ژد  نیا  زج  یفده  چـیه  کنیا  ییوگ  درکیم ... عفد  ار  ياهبرض 

سپ رد  شوپنهآ و  زیتـس  وداـج  وید  شکمدآ و  ياـبرشوه  ژد  نآ  هب  دـناسر . هعلق  هب  ار  دوخ  هک  شدـندید  ... تشادـن دوـجو  شربارب 
رگا هک  نانچ  يراوتسا ... ماکحتسا و  تیاهن  رد  دوب . هتسب  هعلق  رد  درک ... رظن  وس  نآ  وس و  نیا  هب  ياهظحل  بیهم  ییالویه  ژد  نآ  تشپ 

هب زورهنابش  نیدنچ  زا  شیب  نآ  نورد  هب  لمتحمان  ذوفن  شنتـسکش و  ندوشگ و  دیاش  یبوکب  مهرد  ار  نآ  یتساوخیم  زین  بوکهعلق  اب 
نادـیم اـهبوکهعلق ، ندز  هبرـض  نتفرگ و  رود  يارب  هک  تشاد  رارق  یبیـشارس  رب  ياهنوـگ  هب  هعلق  نـیا  ياـهراوید  اریز  . دـیماجنایم لوـط 

. دننارب شیپ  ییالابرـس  نآ  رب  ار  اهبوکهعلق  دنتـسناوتیمن  زین  دنمورین  ياهاپ  يوق و  يوزاب  تسد و  نت  اهدص  دنامیمن و  یقاب  ینالوج 
هعلق رد  هب  ار  دوخ  هک  دـندید  ار  وا  يرآ ، دوب . ایـسآ  گنـس  زا  هک  بوچ  زا  هن  دـیدرگیم  اهبوکهعلق  جامآ  بلغا  هک  هعلق  نیا  برد  و 

ناهاگآ و و  دوب ... ایـسآ  گنـس  زا  بلـص  هچراـپکی و  يرد  رد ، نیا  هک  دناهتـشون  ناـخروم  درک . رد  يهقلح  نرود  رد  تسد  دـناسر و 
نآ ياربطس  رطق و  هک  دناهدوب  ییاهگنس  اهگنس ، نیا  نایم  رد  هک  دننادیم  دنراد ، ار  ایسآ  ياهگنس  يهبرجت  هک  نانآ  ناسانـشراک ؛

رایـسب یتخـس  هب  روز و  راشف و  اب  ار  نآ  دوهی ، نادنمروز  زا  رفن  نیدـنچ  هک  دوب  يرد  رد ، نآ  يراب  تسا . هدیـسریم  رتم  کی  هب  ات  هاگ 
هیبعت نانچ  دوب و  روانهپ  دنلب و  يرد  دندنبب . ای  دنیاشگب و  ار  نآ  هک  دنتـشادن  ار  نآ  تردـق  نت  ود  یکی  زگره  دـندرکیم و  هتـسب  زاب و 

رد دوبن . غاب  ای  هناخ و  رد  ای  قاتا و  رد  دنیآ . نوریب  دـنور و  نورد  هب  نآ  هاگرد  زا  یتحار  هب  اههبارع  ناراوس و  نایهاپـس و  هک  دوب  هدـش 
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نیدب تشاد و  یگتسب  هحفص 87 ] رد [  نیا  هب  هعلق  ماکحتسا  ظفح و  یمامت  دوب . حلسم  اپارس  عیفر و  ياهوراب  دنلب و  ياهجرب  اب  ياهعلق 
رسارس تمظع و  نآ  هب  يرد  تسا  راکشآرپ  . دوب رتمکحتسم  زین  نآ  ياسآگنـس  بلـص و  هچراپکی ، ياهراوید  زا  رد ، نآ  هک  دوب  لیلد 

. تسا نیماخر  میظع  بلص و  نیگنس ، دح  هچ  ات  تسین  رتمکحتسمان  ژد  ياهراوید  زا  هک  میظع  رطق  نآ  اب  ایسآ و  گنس  زا 

ایلیا زاجعا 

هب هک  درک  ياهقلح  نورد  رد  ار  شیوخ  يهجنپ  درک و  زارف  تسد  یلع  دناهتشون : ناینس  بلغا  انثتسا و  چیه  نودب  هعیـش  ناخروم  یمامت 
ای تشاد و  ار  ینایم  هقلح  نآ  دوب ، هدش  هتخاس  ایسآ  گنس  يهنوگ  هب  رد  نیا  هک  اج  نآ  زا  ایآ  دوب . هدش  هیبعت  رد  نآ  رد  یعیبط  يهنوگ 

راتـساوخ هعلق  نوریب  زا  هک  یناسک  اب  الامتحا  و  دوب ، هدـش  هیبعت  دـنتفگیم  نخـس  رد  تشپ  زا  هک  یناسک  ینابدـید  هنزور  ياج  هب  هقلح 
نب دمحا  ماشهنبا ، يربط ، نانوچ  ینـس  ناخروم  ؟ تفریم راک  هب  دشیم ، هتـسب  زاب و  هعلق  برد  هلیـسو  نیدـب  دـندوب و  نورد  اب  طابترا 

رد نیا  لوط  : » تسا هتشون  [ 16  ] دوخ خیرات  رد  ینس ، خروم  یبوقعی  دناهدرک ... شرازگ  ار  رد  نیا  هعقاو  رگید  نت  اههد  ملـسم و  لبنح ،
هب ار  یعارذ  ره  رگا  یبوقعی  يهتفگ  ساسا  رب  نیاربانب و  تسا .» هدوب  عرذ  ود  نآ  يانهپ  عارذ و  راهچ  یگنس  يهچراپکی  زیگناتفگش و 
زا اما  تسا ... هتـشاد  رتمهس  دودح  یـضرع  و  مین ، رتمراهچ و  زا  شیب  یعافترا  رد  نیا  هجیتن  رد  میریگب ، رتمیتناس  هدزناپ  دص و  يهزادنا 

ياهوراب جرب و  يالاب  رب  هک  نانآ  زین  مالسا و  نازابرس  یمامت  ناگمه ، يرآ  هحفص 88 ] تسا [ . هدادن  تسد  هب  یشرازگ  یسک  نآ  رطق 
تسار تسد  هب  هن  پچ و  تسد  هب  ار  هعلق  رد  هظحل  کی  رد  هاگان و  درک و  رد  يهقلح  نورد  تسد  یلع  هک  دندید  دندوب ، هدرب  هانپ  ژد 
سایرک اب  بسانتم  هک  يرد  نآ  دوب . هدش  لفق  نآ  بوچراهچ  اهالول و  رد  هک  ار  رد  نآ  دنکرب . ياج  زا  دوب -  شدـنمتردق  تسد  هک  - 

داتفا و ورف  هعلق  ناکرا  رد  ياهلزلز  هاگان  ییوگ  وت  تفرگ . تسد  رـس  رب  سپـس  دـنکرب و  ياج  زا  ربکاهللا  گناب  کـی  هب  ار  نآ  دوب ، نآ 
و دنکیم ، ربز  ریز و  ار  نیمز  قامعا  لاگنچ  تخس  یمخش  شیخ  هک  ناسنآ  درک و  ور  ریز و  ار  نآ  ياههیال  ار ، نیمز  نورد  زا  يزیچ 

نآ بوچراهچ  زا  رد  هاگان  دنازرل . تسبیپ  زا  ار  رد  یبناج  ياهراوید  دیشارخ و  ار  نیمز  لد  دزادنایم ، گنچ  گنـس  فرژ  يهیال  رد 
هن یلمع  يرـشب و  لـمع  تقاـط و  تعیبط و  قوف  زیگناتفگـش  يزیچ  رگید  نیا  دوب . هتفرگ  رارق  یهلا  ياـیلیا  تسد  رد  هدـش و  هدـنکرب 

ياج زا  ار  رد  هک  نآ  زا  سپ  هک  نآ  رتزیگناباجعا  همه  زا  ... دوب يوسوم  تازجعم  دـح  رد  یتوهـال و  يزاـجعا  هدـیدپ و  هک  یتوساـن ،
تـسد زا  هک  يرپس  ياج  هب  ار  نآ  تفرگ و  رـس  يالاب  رب  پچ ، تسد  ناـمه  هب  دوب ، هدـنکرب  پچ  تسد  هب  ار  نآ  هک  ناـنچمه  دـنکرب ،

هعلق زا  سرت  زا  هرظنم  نیا  ندـید  هب  نایدوهی  دوب . رتاسآتفگـش  هعلق  رد  ندـنکرب  زا  ارجاـم ، زا  تمـسق  نیا  يرآ  . درب راـک  هب  دوب ، هداد 
قیرح ياهناخ  نرود  رد  ای  دریگیم و  ورف  دود  ار  روبنز  يهنـال  هک  ناـسنآ  ناـشیمین ، زا  شیب  رگدوز ، سب  یقیاـقد  رد  دـندز ... نوریب 

يهنوگ هب  ار  لمع  نیا  دندز . نوریب  هعلق  زا  درادن ، گرم  يزکرم  نوناک  رطخ و  یلـصا  ناکم  یعیبط  كرت  زج  ياهراچ  یمدآ  دتفایم و 
هک ینـصح  اریز  دـنداد . ماجنا  رطخ  فوخ و  ياباحمیب  هحفـص 89 ] يهظحل [  کـی  رد  دـنداد . ماـجنا  يداراریغ  يدوخ و  هب  دوخ  سب 

نیا هک  شیپ  يهظحل  ات  تشاد . ناشیارب  ینانیمطا  دامتعا و  هچ  رگید  دوب ، هدش  هتسسگ  مهرد  هتـسکش و  نآ  يهیاقو  عنام و  نیرتراوتـسا 
هتـسکش یتشک  نآ  کنیا  ... دوب ناشدامتعا  هاگهیکت  راوتـسا ، ظفاح و  رادـیاپ ، مکحم و  يایتشک  نانوچ  ربیخ  يهعلق  دوب ، هداتفین  قاـفتا 

زا ظاـحل  نیدـب  دوب . هدـش  خاروس  هتفاکـش و  نآ  هنیـس  نطاـب  قـمع و  ياـفرژ  و  هندـب ، زا  ینعی  نآ ، ناـکم  نیرتریذـپان  بیـسآ  زا  دوـب .
همیسارس و كرت  دننکیم ، ناحالم  هظحل  نیا  رد  هک  يايدوخ  هب  دوخ  لمع  اهنت  هجیتن  رد  دوب ... هددش  هتـسکش  نآ  ناکم  نیرتبیـسآ 
. تسا درخ  باوص و  هب  رتنورقم  تاجن و  هب  رتکیدزن  نتخادنا  رطخ  نوناک  هب  و  ایرد ، هب  ار  دوخ  هظحل  نآ  رد  تسا . یتشک  ياسآباتش 

گرم مانک  قرغ و  يافرژ  رطخ ، نوناک  هب  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یشزرا  تیوه  تیمها و  تبالص و  یمامت  هعلق  یلع ، لمع  نیا  اب 
غیت مد  زا  ار  ناـنآ  یماـمت  هـتخیر و  نورد  هـب  ناناملــسم  یماـمت  هـک  تشذـگیمن  يزیچ  لـمع  نـیا  زا  سپ  هـچ ، دوـب ... هدــش  لیدــبت 

رد رپس  ناونع  هب  رد و  ندنکرب  ینعی  یلع ، نیـشیپ  تکرح  ود  زا  دوب و  رتزیگناتفگـش  همه  زا  نایم  نیا  رد  هک  يزیچ  اما  . دـندنارذگیم
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هب درم  نت  داتفه  هکلب  و  نت ، لهچ  هک  يرد  نانچ  اـب  یتسار  هب  یلع  دـندید  همه  هک  دوب  نیا  دومنیم ، رتزیگناباـجعا  نآ  نتفرگ  تسد 
تـسار تسد  رب  هک  يراقفلاوذ  اب  هتفرگ و  تسد  رد  يرپس  ناونع  هب  ار  رد  ینعی  دگنجیم . دـننک ، اج  هب  اج  ار  نآ  دنتـسناوتیمن  یناسآ 

. دوبن یندرک  رواـب  رگید  نیا  دـنکیم ... هزراـبم  یـشوکتخس  هب  دراد و  هنمیه  هلوره و  دـیآیم . شیپ  دـنزیم و  ریـشمش  نمـشد  رب  دراد 
هک دناهتشون  دوخ  ربتعم  حاحص و  بتک  رد  تنس  لها  باحصا  هحفص 90 ] ناگرزب [  زا  يرایسب  هژیوب  قودص و  ناخروم  هعیش و  يهمه 

حرـش تخاس .. یلپ  رد  نآ  زا  و  داد ؛ ماـجنا  دوب  هدرک  نونک  اـت  هک  هچ  نآ  زا  رتزیگناباـجعا  یلمع  هکلب  درکن ... هدنـسب  زین  نیا  هب  یلع 
هک دندوب  [ 17  ] هدنک یقدنخ  هدرک و  دیهمت  نانچ  ار  رد  يور  هب  ور  دوخ و  هعلق  هناتـسآ  نوریب  نایدوهی ، هک  تسا  هنوگ  نیدـب  زین  ارجام 

نیا رد  يرآ  ... دوش هعلق  دراو  یناسآ  هب  دـناوتن  رد  يور  هب  ور  يهلاـچ  زا  ندرک  رذـگ  اـب  زج  یناـسآ ، هب  یـسک  رد ، ندـش  هتـسب  زا  سپ 
دراد تسد  رد  ار  یلومعم  يرپس  ییوگ  هک  ناسنآ  یتحار و  هب  دوریم  شیپ  دگنجیم و  ریشمش  اب  هک  نانچمه  یلع  دندید ، همه  هظحل 

هب دورو  رد  هک  مالـسا  هاپـس  ناگدایپ  ناراوس و  زا  هتـسد  نآ  ات  تفرگ  تسد  رب  یلپ  ناونع  هب  ار  رد  دـیهج و  قدـنخ  نورد  رد ، نامه  اب 
زور و نآ  ياسآزاجعا  لامعا  يهرابرد  یلع  زا  هک  ییاهوج  سرپ و  رد  اهدـعب  دـنیآ . نآ  نورد  هب  یتحار  هب  دنلکـشم  راـچد  هعلق  نورد 
هک تاـظحل  نآ  رد  هک  دروخ  دـنگوس  ادـخ  هب  داد و  خـساپ  دـندرک  تشاد  رارق  شتـسد  رب  هک  هعلق  رد  يور  رب  ناـیوجگنج  روبع  هژیوب 

ییوگ هک  مدرکیم  لمح  نانچ  ار  رد  نآ  و  ار ، رد  ینیگنـس  هن  مدرکیم و  سح  ار  نانآ  ینیگنـس  هن  دنتـشذگیم ، رد  تشپ  رب  نایهاپس 
نیرخآ رد  دـیرپ و  نوریب  قدـنخ  زا  هاگ  نآ  دـناسر و  ماـجنا  هب  زین  ار  دوخ  لوقعلاریحم  لـمع  نیا  نینچ ، نیا  . مراد تسد  رب  ار  دوخ  رپس 

نآ و  دوب ، رتراـکیهلا  رتییاـیلیا و  رتراويولع ، دوب ، هدرک  نونک  اـت  هک  هچ  نآ  یماـمت  زا  هک  درک  یلمع  شايدـحا  تازاـجعا  يهظحل 
یتوهال تردـق  یتوکلم و  لامعا  ربارب  رد  ار  نایدوهی  میلـست  تریح و  سرت و  هک  هاگ  نآ  گنج ، تاظحل  نیرخآ  رد  هک  دوب  نیا  لمع 

ناناملـسم هاپـس  هک  نانچ  نآ  رد ، درک و  باترپ  مامت  تدش  هب  شیوخ  رـس  زارف  زا  تسد و  يالاب  رب  ار  هعلق  رد  دید ، هحفص 91 ] دوخ [ 
ریفص اوه  رد  ناناملسم  هاپس  يالاب  رب  عارذ  لهچ  دوشیم ، باترپ  رود  یتفاسم  ییوگ  هک  يرپس  نانوچ  نانآ  رس  زارف  رب  دندوب ، وا  یپ  رد 

، زادـنانخالف یتسد  ییوگ  هک  دوب  هدرک  باترپ  یتلوص  تردـق و  نانچ  اب  ار  رد  يرآ  . داـتفا نیمز  رب  گنـس  زا  یهوک  ناـنوچ  دیـشک و 
، گنج نایاپ  زاغآ و  مکح  رد  وا  يهزور  نآ  لامعا  یمامت  ... دـنکیم باترپ  ار  نینهآ  ییوگ  زادـنايوگ ، ینامرهق  اـی  گنـس و  ياهراـپ 
دـش و دـمجنم  نایدوهی  هنیـس  نورد  رد  لد  درک ، باترپ  ار  نآ  هک  ياهظحل  ات  و  دـنک ، ار  رد  هک  ياهظحل  زا  اریز  دوب . ارجام  رخآ  لوا و 

هنوگچ اریز  دندیـشک ... گنج  زا  تسد  لوا  يهلحو  ناـمه  رد  ناشيرایـسب  داـتفا ... راـک  زا  درد  تشحو و  تدـش  زا  ییوگ  و  دز . خـی 
يدوجوم نینچ  اب  تسناوتیم  ناولهپ  نیمادک  رگید  ؟ دـنگنجب ییاتمهیب  عیدـب و  يهرظنم  میظع و  تلوص  نانچ  تیؤر  اب  هک  دوب  نکمم 

هک تشذـگن  یقیاـقد  هجیتن ، رد  دزیتسب ...! دـباترب و  دوب  هدـمآرب  وا  يولع  ياـضیب  دـی  يوسوم و  يهجنپ  تسد و  زا  يزاـجعا  ناـنچ  هک 
دندوب هداهن  رـس  رب  تسد  هک  یلاح  رد  دـندوشگ و  رمک  زا  ار  اهفالغ  دـندرک . اهر  ار  اـهرپس  دـندنکفا و  ورف  ار  اهریـشمش  ناـشیمامت 

ینس ناخروم  یمامت  نایم  رد  هک  یلاح  رد  دشاب ؟ نیا  زج  تسناوتیم  هنوگچ  اریز  دندش . میلست  ات  ود  و  هتشگ ، مخ  وناز  ود  رب  ياهشوگ 
لوط هب  رتشیب  هام  کی  دودح  هک  نآ  ماجنا  ات  زاغآ  زا  ار  ربیخ  گنج  ناگدشهتـشک  لک  دادعت  هک  دوشیمن  ادـیپ  رفن  کی  یتح  هعیـش  و 
نیا زا  یکاح  همه  همه و  دسریمن  زین  رفن  دص  دادعت  هب  یتح  هک  رامآ  نیا  هحفص 92 ] دنشاب [ ... هتشون  رفن  دنچ  دون و  زا  شیب  دیماجنین 

گنج زا  تسد  همه  یهلا  بیاجعلارهظم  نآ  لامعا  زا  ياهداعلاقراخ  هدـنهد و  ناکت  يهنحـص  نانچ  ندـید  ضحم  هب  هک  تسا  تقیقح 
رد ربیخ  گنج  دناهتـشون  همه  دـنرادن  یلیخت  لیلحت و  نیرتمک  هنافـسأتم  هک  یمالـسا  ناـخروم  دـنچ  ره  و  دـندش ... میلـست  دندیـشک و 
هب طقف  طقف و  ياهلأـسم  نینچ  هک  دـندنام  ناوتاـن  تیعقاو  نیا  كرد  زا  بلغا  تشادـن ، تاـفلت  رفن  دـص  زا  شیب  ناـیدوهی  يارب  عومجم 
هب ام  اما  دـنتفاینرد ... زین  هتـشونن و  ار  انعم  نیا  نانآ  يرآ  دـندید . یلع  يوزاب  تسد و  زا  هک  دوب  ییاسآزاجعا  هعقاو  نانچ  دادـخر  رطاخ 

یعطق نایاپ  گنج  هب  اقیقحت  هکلب  اـبیرقت ، هن  هک  دوب  ناـیدوهی  يهیلک  ندـمآرد  وناز  هب  اـنعم و  نیمه  تیؤر  هک  مییوگیم  ماـمت  تأرج 
نورد هک  ياهقیقد  دـمآرد و  هعلق  نرود  هب  یناسآ  هب  درک . باترپ  وس  کـی  هب  دوب  شرپس  هک  ار  هعلق  رد  یلع  هک  دوب  اـنعم  نیمه  و  داد .
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یغاــمد زا  ینوـخ  هرطق  یتــح  سپ  نآ  زا  رگید  دیــشک و  گــنج  زا  تـسد  ینعی  تشادــن ؛ اــنعم  ربــیخ  گــنج  رگید  دــمآرد ، هـعلق 
هدرک طوقس  هعلق  دوب و  هدیسر  نایاپ  هب  گنج  درواین . ورف  رگید  ار  شریـشمش  زین  یلع  دندمآرد و  میلـست  هب  ياهشوگ  نایدوهی  . تخیرن

زا سپ  هک  دـمآ  ناـیدوهی  کـمک  هب  ناـنچ  یهلا  يهجنپ  تسد و  نیا  تلوص  يرآ  دوـبن ... نتـشک  نتفرگ و  ندز و  يارب  ییاـج  رگید  و 
لد دوخ  يدوباـن  گرم و  هب  ماـجرفان  يهدوهیب  يادوس  ماـخ و  ماـحتقا  هب  دـندرکن و  هناـهلبا  روهت  رگید  دوب ، هدرک  وا  هک  هچ  نآ  تیؤر 
دنچ دون و  زا  شیب  گنج  هام  کی  زا  سپ  هعیش ، ینس و  تایاور  ساسا  رب  ربیخ ، عالق  یمامت  هک  دوب  هنوگچ  دوب  نیا  زج  رگا  دندرپسن ...

، تجاـجل يرادـیاپ و  هـک  دـندیدیم  ناـنآ  اریز  هحفـص 93 ] دنتـشاد [ ! رواـگنج  رازههد  دودـح  ناـنیا  هـک  یلاـح  رد  دادـن ؟ هتــشک  رفن 
زج تسا ، یهللادـی  تردـق  تـسد  زاـجعا  هـکلب  هـن ، يرـشب  يوزاـب  روز و  هـک  ییوزاـب ، روز و  ناـنچ  ربارب  رد  تجامـس  یـشوکتخس و 
... دندمآرد تراسا  هب  دندروآ و  زارف  ار  اهتسد  دندش و  میلست  هعلق  نیا  نایدوهی  . درادن ییانعم  فرص  یهلبا  فرخ و  یتینهذ  يدرخیب 

یتسد ایآ  اریز  دوب ... لاحم  يزیچ  نینچ  دنشاب . ربخیب  هعلق  نیا  يارجام  زا  دندوب ، هدماینرد  اپ  زا  هک  يرگید  عالق  هک  دوب  نکمم  ایآ  اما 
زورما نیمه  اـمتح  اـت  تفریم  يدـمحا  ییوگـشیپ  توـبن و  ساـسا  رب  هـک  یهلا  يهدیدنـسپ  دوـجوم  نآ  دوـب ، هدـنکرب  ار  هـلعق  نـیا  رد 

حتف و تشاد و  تسود  ار  وا  ادخ  مه  تشادیم و  تسود  ار  ادـخ  مه  هک  شدـنلب  علاط  بوبحم و  یناشیپ  رب  اریز  ددرگزاب ، هنادـنمزوریپ 
رس رب  دوب  هدروآرد  ژد  نیا  رـس  رب  هک  ار  ییالب  دنکرب و  هنـشاپ  زا  ار  نانآ  رگید  هعلق  رد  ادرف  دوبن  نکمم  دوب ، هدش  هتـشون  یهلا  يزوریپ 

یغامد لد و  رگید  هدیـسر و  زین  رگید  نایدوهی  هب  لاـح  ره  هب  0ه  علق نآ  حـتف  رابلوه  ربخ  هک  تسین  يدـیدرت  ؟ دروآرد زین  رگید  ياهژد 
هب ناـیدوهی  ژد  نیرتمکحم  دیـسر و  ناـیاپ  هـب  [ 18  ] معان اـی  ةاـطن و  يهعلق  گـنج  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  ... دوب هدـنامن  ناـنآ  گـنج  يارب 
 ] ناشیمامت زا  هک  مالـسا  خیرات  ياهگنج  نیرتزیگناتفگـش  هک  دوب  نینچ  نیا  . دیـسر نایاپ  هب  یهلا  يایلیا  يدمحا  اناوت و  ياهتسد 

یتوکلم و يهزجعم  ظاحل  هب  ربیخ  دیـسر ... نایاپ  هب  دوب  هدرک  یلجت  نآ  رد  لامک  دح  هب  یهلا  زاجعا  بیارغ  دوب و  رتمیظع  هحفص 94 ]
راوسهـش دودبع ، نب  ورمع  هنت ، کی  یلع  قدنخ  رد  قدـنخ ... اب  هن  دوب و  هسیاقم  لباق  دـحا  اب  هن  دادیم ، خر  ضرا  يهنهپ  رب  هک  هچ  نآ 

داشرا بحاص  ... دزیم ولهپ  مزعلاولوا  ءایبنا  تازاجعا  تفگـش و  ياههدـیدپ  اـب  هک  درک  يراـک  يو  ربیخ ، رد  اـما  دـنکفا ... كاـخ  هب  ار 
قودص و كانبات ، ياههرهچ  زا  دیفم  خیـش  هک  دننادیم  ثیدـح  باحـصا  دـندوشگیم و  دنتـسبیم و  نت  تسیب  ار  رد  نآ  تسا  هتـشون 
ینس و . دنکیمن وگزاب  دوخ  راثآ  رد  ار  نآ  دشاب ، هتشادن  یعطق  نیقی  يربخ  ضحم  قیثوت  تحص و  رد  ات  هک  تسا  هعیـش  طاتحم  رایـسب 
ات تفرگ  هزاـجا  ربماـیپ  زا  يراـصنا  تباـث  نب  ناـسح  دوـشگ  ار  هعلق  رد  یلع  هک  نآ  زا  سپ  هـک  دـناهدرک  تـیاور  دوـخ  راـثآ  رد  هـعیش 

ینامـشچ اب  یلع  [ . 19  ] دـناهدنام هدـنز  خـیرات  لد  رد  وا  تایبا  دیارـسب . نیـسحت  حدـم و  يهماکچ  تینهت و  يهماچ  ربیخ  حـتف  يهرابرد 
اشوخ دیـشک . شنامـشچ  هب  ار  دوخ  ناهد  بآ  ربمایپ  هک  نآ  ات  . تفاییمن دیبلطیم و  نامرد  هک  دوب  يدنمدرد  دوب ، هداتفا  درد  زا  سامآ 

رادتسود هک  مهد  هحفـص 95 ] يرادریـشمش [  يوزاب  تسد و  هب  ار  شیوخ  مچرپ  هک  دـشاب  دوز  دومرف : .و  ناهد نآ  اـشوخ  مشچ و  نآ 
ار اههعلق  اهژد و  ادخ  هک  تسوا  ياهتسد  هب  دراد و  تسود  ار  وا  زین  ادـخ  دراد و  تسود  ارم  يادـخ  هک  سک  نآ  . تسا ربمایپ  نابرهم 

باحـصا زا  یـضعب  . دوب هدـیمان  دوخ  ریزو  ردارب و  نابرهم ، هک  ار  یلع  دـیزگرب ، رـشب  ءانبا  یمامت  ناـیم  زا  ار  یـسک  سپ  . دوشگ دـهاوخ 
باترپ رترود  عارذ  نیدنچ  ار  نآ  داد و  تسار  تسد  هب  ار  هعلق  رد  دناسر ، نایاپ  هب  ار  گنج  راک  هک  نآ  زا  سپ  دناهتشون  ریـس  خیرات و 
نیدنچ ار  نآ  تفرگ و  تسار  تسد  هب  ار  رد  .« ضرالا نم  اعرذا  هب  احدف  هانمیب  ع )  ) نینمؤملاریما هذـخا  نصحلا  نم  اوفرـصنا  املف  .» درک

هلقی ملف  بابلا  لمح  اومار  ربیخ  نم  اوفرـصنا  امل  نیملـسملا  نا  هریـسلا  باحـصا  رکذ  :و  هدـمآ زین  داـشرا  رد  . درک باـترپ  رتوس  نآ  عارذ 
ناناملـسم هلئاغ ، يهمتاخ  گـنج و  زا  سپ  دـناهتفگ : دـناهدرک ، شرازگ  ار  ربماـیپ  یناگدـنز  خـیرات  هک  یناـسک  : ـالجر نوعبـسالا  مهنم 

عاتما رد  ینس  يزیرقم  ار  قوف  بلطم  ... دنتفاین قیفوت  يراک  نانچ  رب  ناشیا  زا  نت  داتفه  زج  دننک . اج  هب  اج  طقف  ار  ربیخ  رد  ات  دندیـشوک 
[ . ] 20 : ] دناهتـشاد نایب  هنوگ  نیدب  ناشراثآ  رد  نارعاش  ار  بلطم  نیا  . تسا هدرک  تیاور  زین  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  لوق  زا  عامـسالا 

شتـسد رد  صومق  يهعلق  رد  هک  هاـگ  نآ  ، تشادرب یتوکلم  توق  هب  دوهی  گـنج  زور  رد  ار ، ربـخ  يهعلق  رد  درم  نآ  نوچ  هحفص 96 ]
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تقشم یتخس و  هب  زجممصم  دنمورین و  رفن  داتفه  هک  یلاح  رد  درک ، باترپ  ار  رد  ، دندوب هدش  جیسب  زیتس  هب  نایدوهی  ناناملـسم و  دوب و 
رد يروش ، ربخ  رد  ع )  ) یلع دوخ  اهدـعب  . دـنرادرب ياج  زا  ار  رد  نآ  دنتـسناوتن  دـندرکیم  قیوشت  شـشوک  هب  ار  رگیدـکی  هک  یلاح  رد 

یـسک امـش  نایم  رد  ایآ  : دومرف نینچ  دنتـساوخیم  دوخ  نآ  زا  ار  تفالخ  هک  نانآ  شیوخ و  نابیقر  رب  شلیاضف  يرترب  تجح و  يهماقا 
هب  ) ار نآ  یتعاـس  هتفرگ و  تسد  هب  ار  ربیخ  رد  مدوشگ ، ار  هعلق  هک  زور  نآ  دـشاب ؟ هدرک  مدرک  نم  هک  ار  هچ  نآ  ربیخ ، زور  هک  تسه 

همه ...؟ دـنرادرب نیمز  زا  ار  نآ  دنتـسناوتن  درم  لهچ  نآ  زا  سپ  هک  ياهنوگ  هب  مدـنکفا ، نیمز  رب  ار  نآ  سپـس  مدرک . لمح  رپس ) ناونع 
هحفص يهمجرت [  تسا . هجوت  نایاش  هک  تسا  هدمآ  یبلطم  يرولا  مالعا  رد  [ . 21 . ] يدرک ار  يراک  نینچ  وت  اهنت  یتفگ . تسار  دنتفگ :

ادرف : » دومرف ربمایپ  دنتخیرگ . مزهنم  هدروخ و  تسکـش  دنتفر و  هفیلخ  ود  دوب . صومق  اهژد  نیرتتخـس  تسا : نینچ  نآ  يهدیکچ  [ 97
. مشاب نم  هدیزگرب  دنمجرا  يهرهچ  نآ  مدرک  وزرآ  دیوگیم : صاقویبا  نب  دعس  دشاب ». نانچ  نینچ و  هک  مهدیم ... یسک  هب  ار  مچرپ 

هاگ نآ  متـسشن . شیوخ  يوناز  ود  رب  هدیـشک  ندرگ  سپـس  مدرک . شهاـگن  يهضرع  ار  دوخ  متـسشن و  ربماـیپ  ربارب  رد  زور  نآ  يادرف 
هک نینوخ  مشچ  ود  اب  ار  وا  دناوخ و  ار  یلع  اما  [ 22 ... ] درامگب تیرومأم  نآ  هب  دناوخب و  ارم  رگم  ات  مداتسیا  تماق  مامت  هب  متـساخرب و 

يهناور داد و  شتـسد  هب  ار  مچرپ  دـناوخ و  ریخ  ياـعد  شقح  رد  داد و  شیافـش  دـندروآ ، شربارب  دیـشخردیم  قیقع  يهلعـش  ناـنوچ 
شایپ رد  زین  نم  هک  هنوگ  نادـب  دـیود . ناـیدوهی  يوس  هب  ناـنکهلوره  تشارفارب و  ار  مچرپ  باتـش  هب  یلع  ناسنیدـب  درک و  شنادـیم 

وا رب  بحرم  ماـگنه  نیا  رد  [ 23 ... ] دنـسرب وت  هب  نایهاپـس  اـت  ورب  رتهتـسهآ  یلع  يا  متفگ : وا  هب  دیـسریمن  وا  هب  هاپـس  نوچ  میودیم و 
ع)  ) یلع دـیوگیم : نینچ  رقاب  نب  دـمحم  ماما  زا  وا  و  هرارز »  » زا ناـبا »  » نینچمه ... دـنکفارد ار  وا  دز و  وا  رب  ياهبرـض  یلع  درک و  هلمح 
دـنکرب و هدیـشوک  دوخ  يوس  هب  و  داد ، ناکت  تفرگ و  مکحم  ار  رد  دنتـسب . وا  رب  ار  رد  گنج  مرگامرگ  رد  دـناسر . هعلق  رد  هب  ار  دوخ 
ژد نیمه  رد  دناهتـشون : دنربب ... ربمایپ  رب  ار  گرزب  يزوریپ  هدژم  داد  روتـسد  ژد  طوقـس  زا  سپ  دومن . حتف  ار  هعلق  دوشگ و  ار  ژد  سپس 

دوهی ناگدازگرزب  زا  ییونابهش  نانوچ  هیفص  نوچ  تفرگ و  تراسا  هب  رگید  ینانز  اب  ار  وا  يومع  هحفص 98 ] رتخد [  هیفص و  هک  دوب 
ربب و ربماـیپ  دزن  ار  ود  نیا  تفگ  درپس و  لـالب  تسد  هب  ار  شیومعرتخد  وا و  دوب ، قیقحلایبا  نب  ۀـنانک  رمـسه  بطخا و  نب  ییح  رتخد 

دوهی ناگدشهتـشک  داسجا  رب  دروآ و  ار  هیفـص  لالب  دناهتفگ  ... دریگب دـهاوخیم  هک  یمیمـصت  ره  ناشدروم  رد  ات  هد  شرتضح  لیوحت 
تیاهن رد  هیفص  دندش ... تحاران  دنتسیرگ و  ياهرظنم  نانچ  ندید  زا  شیومعرتخد  ناوج و  نز  اعبط  داد . روبع  دندوب  شدنواشیوخ  هک 

ات دیـشاپ و  رـس  رب  كاخ  هدیـشارخ  هرهچ  درک ، داد  غیج و  دیهج ، نییاپ  الاب و  ناینج  نوچمه  شیومعرتخد  اما  تسیرگ . هنانگمغ  راقو ،
رهم هب  دوـخ  اـما  دـینک و  رود  نم  زا  ار  راوناطیـش  نز  نیا  دوـمرف  دـید ، ار  تسیاـشان  هرظنم  نآ  نوـچ  ربماـیپ  تـفرگ . هـکرعم  تسناوـت 

، هدومرف شهوکن  زین  لالب  لمع  رب  درک . تبحم  وا  رب  دـنکفا و  سفن  تزع  اب  راـقورپ و  يهیفـص  شود  رب  ار  شـصاخ  يادر  تساـخرب و 
یلاـما رد  نینچمه  ...»؟ يداد روبع  ناشناگدشهتـشک  داـسجا  رب  ار  ناـنآ  هک  دوب  هتـسبرب  تخر  تلد  زا  محر  اـیآ  لـالب  يا  : » تفگ نینچ 

ناشهاپـس ، ) دش کیدزن  صومق  ژد  هب  یلع  نوچ  دیوگ : تسا . صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  نآ  يوار  هک  هدـمآ  يربخ  ص 307  قودص ،
دـش و کیدزن  ژد  هب  هاگان  یلع  دـندرک . گنـس  زیت و  جامآ  ار  وا  فارطا  اهژد و  يالاب  زا  اج ) همه  زا  هتخیرگ و  تشاداو ، تمیزه  هب  ار 
تدـش و اب  ار  نآ  هدرب  هعلق  رد  ذـفنم  هقلح و  نورد  هب  هدرک ، زارف  تسد  هتفوک ، نیمز  رب  مکحم  ار  شیاپ  ود  داتـسیا و  نآ  يهناتـسآ  رد 
يزوریپ و زا  ام  دیو  گ0 هحفـص 99 ] يوار [  درک . باترپ  دوخ  رـس  تشپ  غارذ  لهچ  ار  نآ  گنج ) زا  سپ   ) سپـس دنکرب ، مامت  مشخ 
هب رود  تفاسم  نادـب  شندرک  باترپ  زین  هعلق و  رد  ندـنکرب  هب  هک  میدـماین  تریح  یتفگـش و  هب  نانچ  نآ  یلع  ياهتسد  هب  ربیخ  حـتف 

تفگـش ربخ  ... میتسناوتن میدیـشوک  هچ  ره  میرادرب و  ار  رد  ات  میدمآرب  مه  اب  رفن  لهچ  یلع  لمع  نیا  زا  سپ  هک  نانچ  میدمآ . یتفگش 
ندرک باترپ  رد  ار  وا  هتـشرف  لهچ  تسوا ، تردق  ياهتسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دومرف : دینـش ، نوچ  دـندرب ، ربمایپ  رب  ار  رد  ندـنک 

. دادن ماجنا  ار  یلمع  نانچ  يرشب  توق  هب  زگره  یلع  ینعی  تسا ؛ هجوت  يهتـسیاش  لمأت و  نایاش  یـسب  نخـس  نیا  ... دندرک يرای  رد  نآ 
اهدـعب . درک ار  يراک  نانچ  دـنايدزیا  دـنمتردق  یتوهال و  يورین  تاولج  رهاظم و  هک  نامیا ، تیقلطم  ناج و  قدـص  نطاب ، رون  هب  هکلب 
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رد دـشیم ، دـیدهت  وس  ره  زا  تشاد و  یمالـسا  تما  نارگمتـس  ناملاظ و  نایغاط ، اب  هک  یتاعزانم  نوناک  رد  شتفالخ و  ماگنه  هب  یلع 
غارز لهچ  ار  نآ  مدنکرب و  اج  زا  ار  ربیخ  رد  تشون ...«: نینچ  دوخ  یتموکح  نالوؤسم  فیرش  ياههرهچ  زا  فینح  نب  لهـس  هب  ياهمان 

نآ رد  هکلب  مدادن ، ماجنا  ینالظع  تکرح  ینامـسج و  يورین  هب  ار  یلمع  نانچ  نم  هک  دنگوس  ادخ  هب  لهـس  يا  الا  مدـنکفا . رـس  تشپ 
رونم و مراـگدرورپ  رون  هب  محور  ناـج و  مدوـب و  دـیؤم  یناـبر  یتوـکلم و  يورین  ضیف و  يـالجت  هب  ینیمز و  يارواـم  تردـق  هب  هظحل 

هحفـص رگا [  دنگوس  ادخ  هب  تسوا ... رون  زا  مرون  ینعی  يوترپ ... زا  متـسه  يوترپ  نانوچ  دـمحا  هب  تبـسن  رد  نم  هک  ناه  دوب . كانبات 
«... منکیمن تشپ  ملاع  رد  يرگـشل  چـیه  هب  مزیرگیمن و  نانآ  زا  زگره  دـنهد ، مه  تشپ  هب  تشپ  نم  هیلع  زیتس  رد  برع  یماـمت  [ 100

[ . 24]

رگید یشرازگ 

عالق ربارب  رد  ناناملـسم  رگـشل  هک  یمدهدـیپس  : خـیراوت یلک  يهراصع  هدـیکچ و  هب  هجوت  اب  ربیخ  يارجام  یگنوگچ  زا  رگید  یـشرازگ 
، اج همه  زا  ربخیب  ناهگان  نایدوهی  هک  دندوب  هدیسر  نمـشد  نیمزرـس  هب  راتتـسا  تیاهن  رد  هنایفخم و  اسآقرب ، نانچ  دنتفرگ ، رارق  ربیخ 

یتالـصاوم ياههار  هتفرگ و  دوخ  لاغـشا  فرـصت و  رد  ار  ربیخ  عالق  ياههار  یمامت  هنابـش  ربمایپ  هاپـس  ... دـنتفایزاب نانآ  ربارب  رد  ار  دوخ 
يافرژ نورد و  زا  نایدوهی  هک  يایطابترا  ياههار  يانثتـسا  هب  انعم  نیا  دوب ... هدرک  عطق  رگیدـکی  اب  ار  نانآ  یلامتحا  طابترا  نایدوهی و 
اههعلق زا  نارازگراک  نازرواشک و  مدهدیپس  ... دـیآ باسح  هب  نانآ  يارب  ياهدـمع  رطخ  تسناوتیم  دنتـشاد  رگیدـکی  ياهژد  هب  اهبقن 

هناریگلفاغ و هلمح  نیا  دنتسج . هانپ  اهژد  نرود  رد  همیسارس  ناسرت و  هتخیرگ ، همه  دندش ... ور  هب  ور  ربمایپ  رگشل  اب  هاگان  هدز و  نوریب 
رامد دشاب و  زاستشونرس  نکشرمک و  سب  تسناوتیم  یتالصاوم  ساسح  ياههار  تافرـصتم و  یعارز ، ياهنیمزرـس  یناهگان  لاغـشا 

هحفــص 101] ارچ [  هـب  ار  تاـناویح  رگا  دنتــشاد و  نوـگهنوگ  ماــشحا  ناوارف و  ياــههمر  ناــنآ  اری  دروآرب ... ناــیدوهی  راــگزور  زا 
... دنتشگیم ور  هب  ور  يرایسب  تالکشم  اب  دنداتسرفیمن 

هایس نابش  یعار ؛ دوسا 

عتارم زا  نایدوهی  نادنفسوگ  هلگ  زا  ياهمر  زور  نامه  بورغ  داد . رییغت  ربمایپ  هرصاحم  هب  تبـسن  ار  نایدوهی  شرگن  هک  داتفا  یقافتا  اما 
تحت يهقطنم  هب  اـج  همه  زا  ربـخیب  درکیم ، يراددنفـسوگ  ناـیدوهی  يارب  دوب و  مـالغ  هک  ییاونیب  يهرهچهایـس  نابـش  تشگیمزاـب .
يالاب زا  زین  نایدوهی  دید و  ار  نانآ  يدوهی  نابش  دندوب ... هتفای  رارقتسا  اهژد  تسدرود  رد  یمک  ناناملـسم  دیـسر ... ناناملـسم  فرـصت 

یتح و  دندرواین . مهارف  شاهمر  نابـش و  يارب  یتمحازم  نیرتمک  ناناملـسم  هک  دندید  باجعا  تیاهن  رد  اما  دـندوب . عاضوا  بقارم  اهژد 
زین رد  يوس  هب  یتح  ناناملسم  دناسر . هعلق  ریز  هب  ار  نادنفـسوگ  نابـش  دندرکن ... هرداصم  هتفرگن و  زین  ار  نادنفـسوگ  نآ  زا  سأر  کی 

شور اب  دـمحم  هک  دـنتفایرد  سپ  نآ  زا  دـنداد . هار  نورد  هب  ار  شاهلگ  نابـش و  دـندوشگ و  ار  هزاورد  نایدوهی  دـندوب . هدـشن  کیدزن 
ره شمارآ  نانیمطا و  تیاهن  رد  زور  نامه  يادرف  زا  هجیتن  رد  درادـن . يراک  نانآ  لاوما  ماشحا و  اب  شیوخ ، یهلا  يهژیو  هنادرمناوج و 

عـالق اـهژد و  اـب  ساـمت  رد  يداـع  دارفا  و  دنداتـسرف ... اـهتشد  عتارم و  هب  ار  دوـخ  ياـههلگ  هدوـشگ ، ار  دوـخ  ياـههعلق  رد  مدهدـیپس 
يو مان  درک . نوگرگد  ار  نابـش  هشیدـنا  ارجام ، نیا  دوهی  نانیـشنهعلق  نایم  رد  دـندوبن ... یتمحازم  تشحو و  نیرتمک  راـچد  نوگهنوگ 

گنر هک  دوب  ناشن  مانیب و  سکیب و  ناسنآ  هکلب  تشادـن ، ياهینک  بقل و  مان و  اـهنت  هن  هایـس .» ناـپوچ   » ياـنعم هب  دوب . یعار » دوسا  »
يریثأت نابـش  هشیدـنا  رب  ارجام  نیا  هحفـص 102 ] دـندناوخیم [ . دوسا »  » هایـس ار  وا  هتـشاذگ و  وا  ماـن  فـیفخت ، ریقحت و  هب  ار  شاهرهچ 

لاوما و هب  اما  هدرک ، هرـصاحم  ار  نایدوهی  عالق  هک  تسا  يرادرـس  هچ  نیا  گنج و  هنوگچ  نیا  دیـشیدنا : دوخ  اب  داـهن . ياـج  رب  فرژ 
دوب یتقیقح  اب  ریاغم  یـسب  دـندوب ، هدرک  میـسرت  شتینهد  مشچ و  رد  ربمایپ  زا  نایدوهی  هک  يریوصت  !! درادـن يرظن  نیرتمک  نانآ  ماشحا 
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، وگغورد رابج و  يدرم  ار  ربماـیپ  ناـیدوهی  دـیدیم . دوخ  نامـشچ  هب  فیرحت  مـالظ  یـشوپهدرپ و  نیرتمکیب  نشور و  زور  کـنیا  هک 
نیا رگا  دیشیدنایم : دوخ  اب  هایس  مالغ  هک  نیا  لاح  و  دندوب ، هدرک  یفرعم  تسا  يربمایپ  یعدم  فازگ  هب  هک  وگروز  وخنیک و  یلاجد 

وا يافـصرپ  يهنینأمط  افو و  ارادم و  يهیاس  رد  نمیا  دازآ و  ناسنیدـب  ات  هعلق ، نافیعـض  ماشحا  همر و  ارچ  تسا  وگروز  يرگمتـس  درم 
ود یکی  تفاییمن . رارق  مارآ و  تفاـییمنرد ، ار  هعقاو  تقیقح  اـت  دوب و  هتفر  ورف  فرژ  ياهشیدـنا  رد  ناسنیدـب  ... دـنیآیم دـنوریم و 
اب دیدیم و  ار  وا  دیاب  دناسر . ربمایپ  هاگرخ  هناتـسآ و  هب  ار  دوخ  دـنادرگیمزاب ، ارچ  زا  ار  شاهمر  هک  یلاح  رد  بورغ ، يزور  دـعب  زور 
هچ وا  اب  دنتفگ : وا  هب  منک . وگ  تفگ و  ناترگـشل  هدنامرف  اب  مهاوخیم  تفگ : دـش و  کیدزن  ناملـسم  نازابرـس  هب  تفگیم : نخـس  وا 

ربمایپ هب  نوچ  تفر . وس  نادـب  دـنداد . شناشن  ار  ربمایپ  يهمیخ  دونـشب ... دـیاب  وا  دوخ  اـهنت  هک  مراد  ینخـس  تفگ : خـساپ  يراد ؟ راـک 
همه تورم ، تبحم و  ههم  ياهرهچ  دوب . هدـیدن  ار  هرهچ  نآ  ریظن  دوخ  رمع  يهمه  رد  نونک  اـت  هک  دـید  ياهرهچ  درک . شمالـس  دیـسر 

هک داد : شخساپ  یتسیک ؟ وت  تفگ : ربمایپ  هب  داد . ار  شخساپ  ربمایپ  عوشخ ... لالج و  همه  عوضخ ، لامج و  رون  همه  افـص ، افو و  وترپ 
دیحوت نم  رب  منک -. هضرع  ار  مالسا  دیحوت و  وت ، مدرم و  رب  ات  ماهدمآ  ینک -...؟ هچ  هک  یتسه  ربمایپ  هحفص 103 - ] ماهللا [ . لوسر  نم 

نتفگ نخس  هب  هاگ  نآ  و  ... میوگب تیارب  ات  نیشنب  ایب  دومرف -: تفرگ و  ار  شتسد  تساخرب ، ربمایپ  . مونشب ات  نک  هضرع  ار  دوخ  مالسا  و 
... تیاده تبحم ، تمظع ، یکاپ ، همه  یتاملک  دوب . هدینشن  ار  نآ  ریظن  هایـس  مالغ  دوخ  رمع  يهمه  هک  یتاملک  تاملک ... جوم  دمآرد .
دوب هدمآ  درم  نیا  اتفگش ! ... دوشگ ار  قح  ییاتکی  ینسحلاءامسا و  يهنیجنگ  تیضایف  تیـسودق و  ياهزار  وا  رب  دناوخ و  نآرق  شیارب  و 

ار وا  رگهدجس  یناشیپ  ادخ  دناهدرب . شتسرپ  ار ، وا  هایس  يهرهچ  ار ، یمدآ  ءالعا ، ءالم  نایبورک  یمامت  تفگیم  يو  ینامـسآ  باتک  و 
ار دوخ  ات  تسا  هدیرفآ  دوب ، ناپوچ  شبقل  دوسا و  شمان  هک  ار  هایس  مالغ  نآ  ار ، وا  ادخ  و  تسا ... هتشاد  رترب  ناگتشرف  یـسودق  جات  رب 
تفگیم و نخـس  هلمج  ود  یکی  ربمایپ  . دـنک هضرع  وا »  » رب ار  دوخ  تبحم  تفرعم و  جـنگ  ار ، دوخ  مارکالا  لالجلاوذ و  یهاشداپ  هولج 

هتسشن وا  ربارب  همیخ و  رد  نایدوهی  ياونیب  يهدرب  راصعا ، نورق و  همه  يهتشگمگ  رابت ، چیهیب  سکیب و  ، هایس مالغ  سکیب ، درم  درم ،
ژد نرود  زا  رمع  همه  هک  داـتفا  راویـسوم  درم  نآ  ياـپ  تسد و  رب  تساـخرب و  درواـین ، تقاـط  رگید  تـسیرگیم ... دینـشیم و  دوـب و 

راصح يهناتـسآ  رد  دوخ و  يهعلق  يور  هب  ور  تسرد  دـندوب و  هدرک  شمگ  نایدوهی  اما  دوب و  هدینـش  ار  شتمظع  ياههماچ  ناـیدوهی ،
: تفگ ربمایپ  هب  هایس  يهدرب  ... دندومنیم هحفـص 104 ] شجامآ [  دوخ  ياهریت  گنـس و  هب  شدندیدیمن و  شیوخ  یمدقکی  رد  دوخ ،

نانآ هب  ار  ناشتاناما  ورب و  لوا  داد : خـساپ  ربمایپ  اما  مگنجیم . نانطابغورد  نیا  اب  منامیم و  وت  راـنک  رد  وت و  اـب  موریمن . هعلق  هب  رگید 
هب ار  اهنآ  دومرف : دننزب . ار  وا  دوش  یباتفآ  هعلق  نوماریپ  رگا  هک  دوب  كانمیب  نوچ  دناهتـشون : زین  یـضعب  . دنویپب نم  هب  سپـس  هدب و  سپ 
هب ار  همر  هزیرگنس  اب  دنار . هعلق  يوس  هب  ار  نادنفـسوگ  دمآ و  نابـش  . درگزاب نارب و  هعلق  يوس  هب  دنچ  ياهزیرگنـس  اب  نارب و  هعلق  يوس 
زور ناـمه  دناهتـشون  . تسویپ مالـسا  رگـشل  هب  تشگزاـب و  دوخ  دـندمآرد ، هعلق  هب  نادنفـسوگ  نیرخآ  نوچ  درک و  تیادـه  ژد  يوـس 
ربیخ ناملـسم  نادیهـش  نیلوا  يهرمز  رد  ار  یعار  دوسا  راختفارپ  مان  ار ، شمان  . دیـسر تداهـش  هب  درک و  تکرـش  گنج  رد  تشگزاـب و 

هن تسنادیم ، یگنج  هن  دـمآیم . هاپـس  بقع  زا  دوب و  یلع  بارتوبا ؛ باـنجیلاع  باـکر  رد  هک  دوـب  یناـسک  زا  دناهتـشون  دناهتـشون ...
زا و  تشاد ، نت  رب  ینابـش  يهدنژ  رقف و  يالوش  طقف  تشاد . يدوخهالک  هن  دوب و  هدرک  رب  رد  گنج  حیلـس  هن  تشاد ، رازراک  يهبرجت 

یگنـس گنج  ياغوغ  رد  نینچ  نیا  دـیودیم ... گنج  يههبج  رد  زین  هنهرباپ  دوب ، هتـسیز  هنهرب  اپ  يرمع  هک  نانچ  نآ  رتهنامولظم  همه 
دیهش زاتشیپ  هب  تساخرب و  دندروآ ، ربمایپ  هاگودرا  يوس  هب  ار  شاهزانج  نوچ  دناهتشون  . دندناسر شتداهش  هب  دندز و  شرـس  رب  تخس 

. دنداهن نیمز  رب  هحفـص 105 ] ربمایپ [  ربارب  دندوب و  هدیچیپ  شاینابـش  يهنهک  سردنم و  يهقرخ  رد  ار  يو  ... تفر دوخ  یمارگ  زیزع و 
زامن تعکر  ود  يادا  تصرف  یتح  رمع  همه  زگره  تشاد . يدیعـس  نایاپ  هتـسجخ و  تخب  هچ  دـیپس و  یناشیپ  دـنلب و  علاـط  هچ  اـحرف ..

هاـگان و  تسیرگن . شیوس  هب  ربماـیپ  دوـب . هدـمآرب  تذـل  تجهب و  تعفر ، تاـجرد  تمحر و  تشهب  هب  نوـنکا  مه  همه  نیا  اـب  هتفاـین و 
يروـح ود  دوـمرف : خـساپ  یتـفرگرب ؟ وا  زا  ور  هاـگان  اربماـیپ  هـک  تـسا  هنوـگچ  دندیـسرپ : باحـصا  تـفرگرب ... يو  زا  ور  هـک  دـندید 
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يو زا  هدـید  ور  نیا  زا  دـندوب ... هتفرگ  شـشوغآ  رد  رهم  قشع و  هب  هک  مدـید  ار  شایتـشهب  مشچهایـس  رکیپدـیپس  ناـنز  شایـسودرف ،
بـش حبـص و  ناـیدوهی  گـنج ، تدـم  لوط  رد  و  ارجاـم ، نیا  زا  سپ  هک  تسا  نآ  گـنج  نیا  هجوـت  ناـیاش  تاـکن  زا  [ . 25 . ] متفرگرب
لوط هب  هرـصاحم  نوچ  هک  تسا  نآ  خـیرات  ياهیتفگـش  زا  و  دـندنادرگیمزاب . بش  دنداتـسرفیم و  ارچ  هب  زور  همه  ار  دوخ  ياـههلگ 
چیه اهنآ  دندش ... يدیدش  یگنسرگ  راچد  وا  نایهاپس  هرصاحم ، رخاوا  ياهزور  رد  تشادن ، ینادنچ  يهقوذآ  دوخ  اب  ربمایپ  دیماجنا و 

رد دوب ... هدـنامن  ناـشنت  رد  یقمر  یگنـسرگ  فعـض و  تدـش  زا  دـندیگنجیم و  هنـسرگ  رازن و  هتـسخ و  دـنروخب ، هک  دـنتفاییمن  زیچ 
نانچ یگنسرگ  هک  يزور  تدم  نیا  مامت  رد  طقف  دندرکیمن . همه  نآ  هب  یـضرعت  نانآ  دنتفریم و  دندمآیم و  ینادنفـسوگ  ناشربارب 

زا سأر  هحفـص 106 ] ود [  اـهنت  سأر ، ود  داد  هزاـجا  ربماـیپ  دـندوب ، گرم  تکـاله  رطخ و  هب  فرـشم  هـک  دوـب  هدـش  دـیدش  ناـنآ  رب 
ارجام و نیا  زا  سپ  دـننک . هدافتـسا  شنازابرـس  زا  رفن  رازه  دودـح  عوج  دـس  یگنـسرگ و  عفر  يارب  دـنریگب و  ار  هلگ  کی  نادنفـسوگ 

يهقوذآ رابنا  هک  ار  يژد  اهلاراب  : » دـیلان نینچ  دوخ  راـگدرورپ  رب  تشادرب و  اـعد  رب  تسد  ربماـیپ  هک  دوب  شنازابرـس  دـیدش  یگنـسرگ 
یلع و تدـهاجم  یـشوکتخس و  برـض  هب  ژد  نآ  ربمایپ  ياعد  زا  سپ  «... نادرگ حـتاف  بلاغ و  نآ  رب  ار  ام  اشگب و  ام  رب  تسا  ناـیدوهی 

نیمز نیما  اهنامسآ و  نیما  هک  قح  ربمایپ  هنوگ  نیدب  زج  تفرگ . رارق  ناناملسم  سرتسد  رد  هقوذآ  كاروخ و  دش و  هدوشگ  ناناملـسم 
هدرتسگ و هیاس  نیمزرـس  لک  رب  حلـص  هدـشن و  زاغآ  گنج  ... دادیمن ار  دنفـسوگ  یتشم  رب  ضرعت  يهزاجا  دوخ  نایهاپـس  هب  یتح  دوب ،

هقطنم دندوب و  هدامآ  زهجم و  يو  هاپـس  هک  نیا  اب  دوب ... هدادن  زین  ار  یگنـس  ریت و  باترپ  يهزاجا  یتح  دوخ  نارای  زا  کی  چیه  هب  ربمایپ 
نودـب يو  نارای  زا  یکی  هک  دینـش  یتقو  یتح  و  دـشاب . گنج  رگزاغآ  دوب  هتـساوخن  هشیمه  نوچ  وا  تشاد  ار  یگنج  شابهدامآ  تلاح 

تجح مامتا  نایدوهی  هب  رگید  راب  «. تسا خزود  لها  : » دومرف تسا ، هدومن  باترپ  نمـشد  يوس  هب  يریت  هدرک و  گنج  زاغآ  وا  يهزاـجا 
دروم هک  يژد  نیلوا  دش و  زاغآ  هنوگچ  هلمح  هک  نیا  اما  داد . هلمح  روتـسد  دید ، هنیرید  نیک  ینمـشد و  رب  رـصم  ار  ناشیا  نوچ  درک و 
عطاق يهنوگ  هب  سک  چیه  دنراد . رگیدکی  اب  داضتم  تخـس  هدنکارپ و  فلاخم ، تارظن  یمالـسا  ناخروم  دوب ، مادک  تفرگ  رارق  فده 
کی مادک  ملالـس ، و  حیطو ، قش ، ةاطن ، هبیتک ، هحفـص 107 ] صومق [ ، معان ، لیذ ؛ يهناگتفه  عالق  نایم  زا  هک  هدرکن  حیرـصت  یمتح  و 
سپـس معان و  ةاطن و  ای  و  ةاطن ، ای  معان و  ار  ژد  نیتسخن  ناـخروم  زا  یهورگ  دـنچ  ره  دناهتـشگ . عقاو  ناناملـسم  يهلمح  دروم  راـب  لوا 

رد نایدوهی ، هک  هدمآ  نینچ  رتاوت  هب  هعیش  ینس و  ناخروم  راثآ  رد  . تسین رظن  قافتا  اهنآ  مان  بیترت  رد  زاب  هک  دننادیم  رگید  ییاهژد 
هک دشاب  دناوتیم  انعم  نیدب  نخـس  نیا  هجیتن  رد  دندادیم . فاصم  ناناملـسم  اب  اهژد  نوریب  دـندشیم  تیوقت  اهژد  نرود  زا  هک  یلاح 

رگزیتس آراک ، لاعف ، هنوگ  هب  دحاو و  نامز  کی  رد  ار  دوخ  ياهژد  یمامت  یگنج  شور  تسایس و  ذاختا  اوق و  زکرمت  یعون  اب  نایدوهی 
رد دناهدوبن و  ربخیب  رگیدکی  لاوحا  زا  نانآ  نارادرـس  فلتخم و  ياهژد  نارواگنج  هک  دـیمهف  ناوتیم  ینعی  دنتـشادیم ... هگن  لاتق  و 
... دـناهدرکیم تکرـش  دـشیم  عقاو  ناناملـسم  مجاـهت  هلمح و  دروم  هک  يژد  زا  عاـفد  رد  ناـشیمامت  نوگهنوگ ، یلک و  ياـهفاصم 
نآ رالاسهپـس  يرادمچرپ  تیاده و  تحت  هدوب و  صوصخم  ژد  نآ  راگدـنوادخ  هدـنامرف و  مان  هب  هتـشاد و  صاخ  یمان  يژد  ره  یهتنم 

ماجنارس درک و  يرادیاپ  یتخس  هب  ناناملسم  ربارب  رد  دنتـشگن و  نآ  حتف  هب  رداق  ناناملـسم  هفیلخ  ود  هک  يژد  هنومن  روط  هب  تسا . هدوب 
يراب . تسا هدشیم  هدیمان  زین  بحرم » ژد  ،» نآ رادرـس  بحاص و  مان  هب  تشاد ، هک  یمان  رب  هوالع  دش ، هدوشگ  یلع  يالاو  ياهتسد  هب 

فرـصت دروم  ترارم  یتخـس و  هب  تفرگ و  رارق  هلمح  دروم  هک  يژد  نیلوا  هدمآ : نینچ  یمالـسا  ناسیونخـیرات  نوگهنوگ  تایاور  رد 
تداهـش هب  يراصنا » هملـسم  نب  دـمحم   » ردارب يراصنا » هملـسم  نب  دومحم   » هک دوب  ژد  نیمه  راوید  ریز  رد  و  دوب . معاـن » ، » تشگ عقاو 

تفاکش و مهرد  ینیب  ات  ار  شرس  دوخهالک و  گنس ، دنکفا و  وا  رـس  رب  یگنـس  ژد  يالاب  زا  بحرم  هحفص 108 ] هک [  دناهتشون  دیسر .
هب نینچ  نیا  دیشک و  زارد  راوید  هیاس  رد  تخادرپ و  تحارتسا  هب  ژد  هیاس  رد  دومحم  زورمین  دناهتـشون : زین  یـضعب  دیماجنا . شگرم  هب 

تیاعر هک  یمالـسا  طاتحم  شیدنارود و  يوجگنج  کی  تفایرد  لقع و  اب  تیاور  نیا  ام  معز  هب  دـمآرد ... اپ  زا  بحرم  گنـس  برض 
رد هک  ینمـشد  نمـشد ، راوید  هیاس  رد  وجگنج  کی  هنوگچ  دیامنیم . دـیعب  تسوا  مزر  گنهرف  يراتفر و  ياههصخاش  زا  مزح  درخ و 
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هک دـنامیم  نیا  هب  یلمع  نینچ  دـباوخیم ؟ هناحولهداس  دـشکیم و  زارد  هدرک  حورجم  ریت  هب  گنج  نادـیم  رد  ار  رفن  هاـجنپ  زور  کـی 
شیوخ لمع  هیجوت  رد  دیرد ، ار  شموقلح  ربب  نوچ  دور و  ورف  ایؤر  اج  نآ  هنالاحـشوخ  دـنک و  ورف  ربب  مانک  هنال و  رد  ار  شرـس  يدرم 

نیا زج  تقیقح  هک  دسریم  رظن  هب  !!!... دوب هدرک  ار  يراک  نینچ  دراذـگب  شناهد  هب  ياهمقل  ربب  هک  نآ  دـیما  هب  و  دوب ، هنـسرگ  دـیوگب 
سپ دناهتشون : ینس  ناخروم  لاح  ره  هب  دناهدرک . باترپ  شرس  رب  هعلق  زارف  زا  یگنـس  ای  تسا و  هدش  هتـشک  نادیم  رد  ای  دومحم  دشاب .

هک دوب  نآ  هشیدنا  رد  درورپ و  هنیس  رد  ار  وا  ماقتنا  تشگ و  وا  هاوخنیک  هملسم  نب  دمحم  شردارب  دیسر ، تداهش  هب  دومحم  هک  نآ  زا 
هناضرغم كوپ و  هناحولهداس ، چوپ و  ینخـس  ساسا  هزیگنا و  ار  هلأسم  نیمه  ینـس  نایوار  دروآرد ... اپ  زا  دوخ  ردارب  رفیک  هب  ار  بحرم 

ناـیوار زا  «. تشک هملـسم  نب  دـمحم  ، » ار بحرم  هک  دـناهدروآ : نینچ  تسا  هناـسوهلاوب  نآ  رخآ  اـت  لوا  زا  هـک  یتـیاور  رد  دـناهدرک و 
تمظع هدرک و  رارکت  دوـخ  بـتک  رد  شنیب  لــیلحت و  شرگن ، قـمعت و  نیرتـمک  نودــب  ار  نخــس  نـیا  هـک  ینــس  شــشخب  لــباقریغ 

وا هرهچ  كانبات  ياههعشعش  هدننک و  هریخ  ياهیگتسجرب  ضوع  رد  هتـساک و  ياهنایذوم  هنوگ  هب  ار  یلع  هحفص 109 ] ياهيراکادف [ 
يربط ماشهنبا ، دناهتشذگ ؛ هناشوپمشچ  يرسرس و  دناهدید  وا  نابیقر  ای  افلخ و  زا  یتمذم  صقن و  اج  ره  نآ  ياج  هب  هتفرگ و  هدیدان  ار 

. دننک فیرحت  دص  رد  دص  ار  لئاسم  تقیقح  قاح  تیعقاو و  نتم  دناهتـسناوتن  زگره  نانیا  هک  تسا  رکذت  هب  مزال  نینچمه  دنايدقاو . و 
واکجنک و يرگلیلحت  نوچ  هک  دناهدشیم  رارکت  عیاقو  قیاقح و  زا  ياهراپ  رگید ، ناثدحم  ناخروم و  شرازگ  نارازه  رد  هراومه  اریز 

يارب یتح  نانیا  دـشاب  هک  لاح  ره  هب  تسا . هدروآیم  تسد  هب  ار  ضحم  تقیقح  اهنآ  لک  زا  هداهنیم  مه  رانک  ار  عیاقو  نآ  دنمـشوه 
کی ناـیم  رد  هاـگهگ و  هک  مینیبیم  ناـنچ  هنافـسأتم  اـما  دـناهدوب . ییوگقح  هب  فظوم  دـشاب  هک  زین  دوخ  یـسیونخیرات  يوربآ  ظـفح 

هچ ره  هک  دننک  كوکـشم  انعم  نیدب  مه  ار  وا  تینهذ  ات  دناهدز  اج  هدـنناوخ  لایخ  یناشیرپ  يارب  ار  لغد  غورد و  رطـس  هس  ود  هحفص ،
روط هب  . درب هار  نادب  ناوتیم  هنوگچ  تسیچ و  یلصا  تقیقح  سپ  هک  دوشیم  مگ  رد  رس  هدنناوخ  هجیتن  رد  تسا و  غورد  هن  دنیوگیم 

شوخ رایـسب  ار  ننـست  هعماج  هک  یلئاسم  ندوزفا  هتـشادن و  شوخ  هک  ییاهزیچ  فذـح  اب  ار  بحرم  ژد  زور  نآ  يارجاـم  يدـقاو  هنومن 
[26 . ] تشگرب يراک  نداد  ماجنا  نودب  وا  هک  درپس  نارجاهم  زا  يدرم  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  زور  نآ  :» تسا هدرک  نایب  هنوگ  نیدب  هدمآیم 

دوخ یخیرات  نوتم  زا  يرایـسب  رد  وا  رگید  ینـس  ناراـکمه  هک  یلاـح  هحفـص 110 ] رد [  دنکیمن ، حیرـصت  ار  رکبوبا  مان  دـینک  تقد  )
هک نآ  نودـب  زین  وا  داد و  نارجاهم  زا  يرگید  سک  هب  ار  مچرپ  سپـس  دـناهدرک ). رکذ  احیرـص  ار  رکبوبا  ماـن  هریغ  ماـشهنبا و  ناـنوچ 

باتک اهدص  رد  ناینس  بلغا  هک  ار  رمع  مان  دنکیم و  حیرص  حیصف و  تنایخ  دوخ  یـسیونخیرات  رد  زاب  . ) تشگزاب دربب  شیپ  زا  يراک 
زین وا  دسیونب  هک  دنکیم  هدنـسب  نیمه  هب  دیامنیم و  شغ  لغ و  بلطم  ییوگزاب  رد  نیا ، رب  هوالع  دنکیمن ... رکذ  دناهدرک ، رکذ  دوخ 

دـیآیمرب و نارگید  دـیدحلایبا و  نبا  ناـنوچ  رگید ، ینـس  ناـخروم  نتم  زا  هک  ناـنچ  هک  یلاـح  رد  تشگزاـب . دربـن و  شیپ  زا  يراـک 
نمـشد هب  تشپ  هدرک و  رارف  هنانوبج  هکلب  دنتـشگنزاب ، يداع  هنوگ  هب  هفیلخ  ود  ره  نآ  تسا  راکـشآ  ـالماک  دـمآ  دـهاوخ  نآ  حیـضوت 
ناخروم بلغا  هک  نانچ  و   ) دومن میلـست  راصنا  زا  يدرم  هب  ار  مچرپ  ربماـیپ  هاـگ  نآ  دـهدیم : همادا  هنوگ  نیا  يدـقاو  سپـس  ...( دـندومن

رد . ) تشگزاب دربب  شیپ  زا  يراک  هک  نآ  یب  تفر و  نوریب  زین  وا  دـنکیمن ). مان  رکذ  وا  زاـب  هدوب و  هداـبع  نب  دعـس  درم  نیا  دناهتـشون :
نایم نیا  رد  دندوب . هدمآرد  شبنج  هب  مجاهم  یلیس  نانوچ  دوهی  نایهاپس  دومنیم و  يورـشیپ  هب  قیوشت  ار  ناناملـسم  ربمایپ  لاوحا ) نیا 
مدرم ات  بنیز  ردپ  دیوگیم  دوهی ، نارادرس  زا  یکی  يربیخ و  بحرم  دنمتردق  ردارب  ثراح  دسیونب  هک  نآ  ياج  هب   ) بنیز ردپ  ثراح 

رد و   ) درکیم هلمح  ناـیدوهی )  ) شیپاـشیپ دراد ). یـشقن  هچ  گـنج  نیا  رد  تسا و  يدوـجوم  هچ  نیا  هک  دنراپـسن  رطاـخ  هب  دـنمهفن و 
دوخ راصح  دراو  هک  نیا  ات  دنار  بقع  هب  ار  اهنآ  هدمآ و  ارف  راصنا  رادمچرپ  هاگ ) نآ  .( ) درشفیم ياپ  تخس  مالـسا  نایهاپـس  ندیبوک 

ناهگان کنیا  تشگزاب و  قفومان  دربن و  شیپ  زا  يراک  راصنا  رادمچرپ  دوب  هتشون  دیدرک  هظحالم  هحفص 111 ] البق [  هک  نانچ   ) دندش
نیا هدش  نامیـشپ  ییوگ  زاب  اما  . » دنار بقع  هب  ناشیاهژد  نرود  ات  ار  نایدوهی  تسا  هتـشون  دهدیم و  عضوم  رییغت  هجرد  داتـشه  دـص و 
هدز نوریب  هلق  زا  دوهی  نارواگنج  هارمه  هب  دوب  ریسا » ( » شمان  ) هک دوهی  ناروالد ) نارس و   ) زا يدرم  هظحل  نیا  رد  دهدیم ). همادا  هنوگ 
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هک نانچ  دینک  تقد  . ) دنار بقع  هب  ربمایپ  هاگیاج  ات  ار  راصنا  مچرپ  و  هدومن ). روبجم  تمیزه  هب  هدنار و  بقع  یتخـس  هب  ار  ناناملـسم  )
مدق و هب  مدق  ار  شنایهاپس  وا و  یگدنبوک  تبالص و  تدش ، تیاهن  رد  نمـشد  هکلب  دنکیمن ، رارف  هدابع  نب  دعـس  تسادیپ  يو  نتم  زا 
هب هک  نآ  اـب  دـنک  رارف  تنوشخ  تدـش و  ياـهجوم  نیلوا  تیؤر  هب  یـسک  هک  نآ  ناـیم  تسا  قرف  دـنناشنیم و  بقع  عضوم  هب  عـضوم 

ساسحا دوخ  نرود  رد  رابمغ ) تسکـش  نیا  زا   ) ربماـیپ دوش .) هدـنار  بقع  ربج  تضاـیر و  ربص ، رارطـضا و  هب  دـنک و  تمواـقم  یتخس 
هدش یمخز  زین  هدابع  نب  دعـس  نایم  نیا  رد  دناسر . بش  هب  هودنا  مغ و  اب  ار  زور  ارجام  نیا  ندید  هب  ربمایپ  ... دومن رایـسب  بضغ  مشخ و 

ار يراصنا  رادمچرپ  نآ  مان  اج  نیا  دینک ، تقد  . ) تشادیم مهتم  یـشوکتخس  تدهاجم و  مدع  هب  ار  دوخ  نارای  هتـشگزاب و  ههبج  زا  و 
تردق هک  اج  نآ  ات  و  درک ، تدهاجم  هلمح  رد  هدابع  نب  دعس  هک  دناهتشون  ناخروم  همه  هچ  دنکن ... رکذ  دناوتیمن  اریز  دنکیم ، رکذ 
روبجم وا  يارجام  حیرصت  هدابع و  نب  دعس  مان  رکذ  اب  دنکیم  ساسحا  يدقاو  دنچ  ره  اج  نیا  داد ... جرخ  هب  ششوک  تمواقم و  تشاد 

هب یـسیونخیرات  رد  و  ... دنکیم يراددوخ  ناشمان  رکذ  زا  زاب  تسا ، زین  ود  نآ  مان  حیرـصت  نیـشیپ و  هدـنزیرگ  هفیلخ  ود  نآ  مان  رکذ  هب 
ادرف دیوگیم  دومن  هظحالم  ار  ناناملسم  تسکـش  ربمایپ  هک  نآ  زا  سپ  ناسنیدب  و  درادیم ). اور  هحفص 112 ] شغ [  لغ و  دوخ  لیم 

هب ار  دوخ  هلمج  هتـساوخ  دمع  هب  ای  هتفر و  شدای  دینک : هجوت   ) دنرادیم تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یـسک  هب  ار  مچرپ 
ادخ دیازفیب و  دعب  و  دراد ، تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف : ربمایپ  هک  دسیونن  ریز  یقطنم  بیترت 
نآ نامیا  تلیـضف و  تیاهن  صیخـشت  رد  ساسح  ییاـطخلالصف  ساـسا و  اـب  ياهلمج  نیا  اریز  دـنرادیم ... تسود  ار  وا  زین  شلوسر  و 

یعطق مکح  رد  دـشابیم و  هدـمآ  زین  ننـست  عیـشت و  لها  زا  يرایـسب  نوتم  رد  هک  نانچ  يو ، رترب  لـمع  قیقد  حیرـصت  یتآ و  رادـمچرپ 
هب دـنوادخ  و  دـیازفایم ): نینچ  دوخ  هلمج  یپ  رد  هاگ  نآ  تسا . نیـشیپ  يرارف  ود  نآ  يارب  رگتمـالم  یتصقنم  وا و  يارب  اـقلطم  یتبقنم 
نآ زا  ربمایپ  دارم  هک  دننادیم  همه  اج  نیا  ات  . ) تسین رارف  زیرگ و  لها  وا  دومرف و  دهاوخ  ناناملسم  بیصن  رفظ  يزوریپ و  وا  ياهتسد 
رد دـنوادخ و  دزن  رد  دـح  نادـب  ات  هک  ینامـسآ  ینارون و  هرهچ  نآ  تسیک و  دـنکیم  شبیـصن  ار  ینیرب  تاقیفوت  نینچ  ادـخ  هک  سک 

حیرـصت هب  هک  ياهدـننک  هلمح  رارفریغ ، رارک  نآ  ینعی  تـسیک . دراد ، ریذـپان  فـصو  یـشزرا  جرا و  وا  سانـشرهوگ  نامـشچ  هاگـشیپ 
هنارـصم و تخـس  زاب  اما  تسین ... بلاطیبا  نب  یلع  زج  دـنکیمن  نمـشد  هب  تشپ  یتیعقوم  چـیه  رد  زگره و  ننـست  لها  ناخروم  یمامت 

رـسارس نتم  همادا  رد  هلـصافالب  دـنکیم و  يراددوخ  بلاطیبا  نب  یلع  مان  رکذ  زا  یـشوپقح  تیاـهن  رد  مرزآیب  يدـقاو  نآ  هناراـکبان ،
اریز دوب ، دـهاوخ  تراـشب  گرزب و  هدژم  ار  وت  ادرف  تفگ  هملـسم  نب  دـمحم  هب  ربماـیپ  و  دـیازفایم ): نینچ  دوـخ  شوـشغم  شودـخم و 

اج نیا  . ) داهن دنهاوخ  يور  تسکش  تمیزه و  هب  دوهی  نایوجگنج  و  هحفص 113 ] دش [  دهاوخ  هتشک  ادخ  تساوخ  هب  تردارب  هدنشک 
دمحم  » مان رکذ  اب  نیـشیپ ، تالمج  نآ  سپ  رد  ناهگان  اریز  دیامنیم ؛ رتهب  ار  دوخ  ریوزت  هرهچ  يدقاو  ملق  يزابگنرین  يزادرپغورد و 

حـتف و هدژم  ینعی  نیـشیپ ؛ تالمج  یمامت  دـنکیم  نامگ  دوخ  اب  هدـنناوخ  هک  دـنکیم  فرـصنم  تقیقح  زا  ار  ناهذا  نانچ  هملـسم » نب 
نانچ اقافتا  و  تسا . هملسم  نب  دمحم  هکلب  بلاطیبا ، نب  یلع  هن  تسین ، رارف  زیرگ و  لها  هک  ياهدننک  هلمح  تیصخش  يزوریپ و  بیـصن 

تالمج نیا  اقافتا  تسا و  هدرک  ذاختا  ار  نتشون  هنوگ  نیا  هناملاع  هنادماع و  يدقاو  تسادیپ  الماک  دمآ  دهاوخ  يو  نتم  زا  زین  ادعب  هک 
هک نآ  زا  سپ  يدقاو  هاگ  نآ  ... دنزب اج  تسا  بحرم  هدنشک  هملـسم  نب  دمحم  هک  ار  دوخ  یخیرات  غورد  ات  هدرک  دیهمت  ياهنوگ  هب  ار 
دص هتفگان و  زین  ار  خیرات  دناوتیمن  هک  اج  نآ  زا  تسا ». هملـسم  نب  دمحم  ادرف  ههبج  دنمزوریپ   » هک دومن  شقن  نینچ  هدنناوخ  نهذ  رد 
زور هب  ار  بش  ربمایپ  دهدیم ): همادا  نینچ  دنک ، شومارف  فیرحت و  ار  نآ  تقیقح  يهرهوج  همه  دراذگب و  شوماخ  تماص و  دـص  رد 
تفگ دـمآ و  یلع  تساوخ . دوخ  روضح  هب  دـیلانیم  مشچ  درد  زا  هک  یلاح  رد  ار  وا  داتـسرف و  یلع  یپ  رد  ار  یـسک  هاگ  نآ  دـناسر و 

نآ دنکفا . وا  مشچ  رب  ار  دوخ  ناهد  بآ  اشگب و  ار  تمشچ  تفگ  یلع  هب  ربمایپ  ار . هوک  هن  دنیبیم و  ار  ارحص  هن  هک  دراد  يدرد  مشچ 
تیمهایب ناجیب ، نانچ  ار  مهم  ساسح و  لئاسم  دینک  تقد  . ) دنوش زوریپ  هک  درک  اعد  ناناملسم  وا و  يارب  داد و  یلع  هب  ار  مچرپ  هاگ 

کی يروش  قوشیب و  بلق و  کـی  ینوخیب  همه  نیا  زا  یمدآ  یتـسار  هب  هک  هتـشون  هتـسب  هتـسکش  هدـننک و  هارمگ  ناور ، حوریب و  و 
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هلـصافالب دـهدیم و  هـمادا  ار  دوـخ  یـسیونخیرات  هحفـص 114 ] هاـگ [  نآ  دـنکیم ... مرزآ  نـبغ و  مرــش ، مـغ و  ساـسحا  راگنخـیرات 
هتسشن بقع  ناناملسم  وا  هلمح  ربارب  رد  دوب . بحرم  ردارب  ثراح  دروآ ، شروی  ناناملسم  رب  دوهی  هاپـس  زا  هک  یـسک  نیلوا  دسیونیم ):

ژد نورد  هب  ثراح  نازابرس  تشک . ار  وا  یلع  دندز و  رگیدکی  هب  یتابرض  ود  نیا  دومن . يرادیاپ  هداتسیا  ییاهنت  هب  یلع  اما  دنتخیرگ و 
دـیبلطیم و زرابم  ناوخزجر  هدـمآ و  نوریب  ژد  زا  بحرم  ماگنه  نیا  رد  دنتـشگزاب . دوخ  ياج  هب  ناناملـسم  دنتـسب و  ار  نآ  رد  هتخیرگ 

هعلق رد  رب  ار  وا  درب و  شروـی  وا  رب  یلع  ماهدومزآراـک ». ناوـلهپ  بحرم  نم  هک  دـنادیم  ربـیخ  بحرم : ینا  ربـیخ  تملع  دـق  : » تفگیم
رکیپ و رد و  یب  همه  نیا  ار  میظع  گرزب و  هثداـح  راـهچ  هنوگچ  هک  دـینک  هجوت  . ) تشاد رد  ود  هعلق  نآ  دوـشگ و  ار  نآ  رد  دـیبوک و 

يایخیرات هثداح  زا  هک  نآ  یب  قوف  هلمج  زا  سپ  هلصافالب  هزات  و  هدرک ... شرازگ  يریگهجیتن  هرخومیب و  همدقم و  نودب  تیمهایب و 
دوشگ ار  هعلق  رد  و  دیبوک ، رد  ار  بحرم  هک  نآ  زا  سپ  یلع  هک  دـهد  عالطا  هدـنناوخ  هب  دـنکب و  يايریگهجیتن  هدرک  نایب  شدوخ  هک 

هدنناوخ 1. هک  دنکیم ، نایب  ار  قوف  هثداح  هب  طوبرمان  ترپ و  رایسب  یبلطم  ياهنیمز  نیرتمک  نودب  هلـصافالب و  داتفا ، يرگید  قافتا  هچ 
هتـسسگ ناشیرپ و  گنج ، هعقاو  نیرتمهم  زا  ار  شنهذ  روضح  زکرمت و  . 3 دربب ؛ رطاخ  زا  ار  نآ  دریگب 2 . تیمهایب  الوا  ار  قوف  هثداح 
شنیشیپ هلمج  یپ  رد  هنایذوم  فیعـض و  سب  یتیاور  ساسا  رب  هک  يدقاو  زا  ار  يرگید  غورفیب  غورد  یناور ، ریثأت  نیا  هیاس  رد  ات  دنک ،

یماـمت زکرم  رد  یلع  هک  ياهعقاو  نیرتمیظع  نتم  رد  تسرد  ار  دوـخ  نتم  هنوـگ  نـیا  يدـقاو  ینعی  دـیامن . رواـب  دـنک و  يریگیپ  هدـمآ 
هدعاسینب خویش  زا  یهورگ  هحفـص 115 ] هک [  تسا  لقن  هربسیبا  نبا  زا  دـهدیم ): همادا  ـالپ  ترپ و  هنوگ  نیا  تسا  نآ  ياهدادـیور 

زا بحرم  شردارب  وا ، یهاوخنیک  هب  تشکار و  وا  یلع  تفگ  البق  هک  تسه  ناتدای   ) تشک ار  بنیز  ردـپ  ثراح  هناجدوبا ، دـنتفگیم 
:( دـهدیم همادا  تشک و  ار  وا  هناـجدوبا  دـیوگیم : هدـش  نامیـشپ  هتفگ  هچ  نآ  زا  هاـگ  نآ  تفوـک و  رد  هب  ار  وا  یلع  دـمآ و  نوریب  ژد 

دوب هدرک  رادناشن  یتمالع  اب  دوب  يدوخهالک  نآ  رب  هک  ار  شاهلک  مه  ثراح  دوب ... هتسب  رس  رب  گنر  خرـس  يراتـسد  زور  نآ  هناجدوبا 
يارجام کی  طسو  ناهگان  هنوگچ  دـیرگنب  . ) دنتـشاد صوصخم  ياهناشن  زین  دوهی ) ناهدـنامرف  ریاـس  « ) ریـسا  » و رماـع » «، » رـسای  » زین و 

هنوگ نیا  لیبق ، نیا  زا  دوب و  هنوگچ  هعلق  نآ  رد  و  دوشگ ، ار  هعلق  رد  هنوگچ  یلع  دبایرد  ات  تسا  واکجنک  هناقاتشم  هدنناوخ  هک  یساسا 
هتسیاش و هک  نانچ  نآ  ار  زیمآزاجعا  هکلب  زیگناتفگـش  تقیقح  دربب و  اهدای  زا  ار  یلـصا  هصق  ات  دفابیم  تالئاطال  نامـسیر و  نامـسآ 
زا مه  وا  و  هربسیبا ، نبا  زا  دیازفایم ): طوبرمان  زاب  اجبان ، هنوگ  نیا  دوخ  ياهیفاب  ناشیرپ  همادا  رد  هاگ  نآ  دنکن . شرازگ  تسا  هتسیاب 

نامدرم زا  ياهلیبق  اب  اج  نآ  متفر . احیرا  هب  کلملادبع  نب  نامیلس  یهدنامرف  ماگنه  هب  تفگ  هک  درک  لقن  میارب  ورمعیبا  نب  ورمع  لوق 
زا وت  دیـسرپ  دـیزرلیم . ياهجوج  نوچ  يریپ  فعـض و  تدـش  زا  هک  مدـید  ار  رازن  توترف و  يدرمریپ  ناشنایم  رد  مدرک . تاقالم  دوهی 

؟ متـسیک نم  ینادیم  هدـش . گنت  زاجح  يارب  ملد  ردـقچ  و  يزاجح » بجع  هک  خآ   » تفگ يدوهی  درمریپ  زاجح . زا  متفگ  ییآیم  اجک 
ینایدوهی هرمز  زا  ام  و  تشک ... هناجدوبا  مان  هب  دمحم  نارای  زا  يدرم  گنج ، هنحص  رد  ار  وا  هک  مربیخ  راوسهش  يدوهی  ثراح  رسپ  نم 

تفگ يدوهی  هحفـص 116 ] يوش [ . ناملـسم  ییآیمن  ارچ  متفگ : يدوهی  نآ  هب  نم  درک . دیعبت  ماش  هب  ار  ام  باطخ  نب  رمع  هک  میتسه 
تردـپ هک  نآ  اب  دـنیوگب  نم  هب  نانآ  مریگ و  رارق  دوخ  ناشیکمه  تمالم  شنزرـس و  دروم  مسرتیم  یلو  موش  ناملـسم  تسا  رتهب  یلب 
هظحالم (؟ ینکیم نید  كرت  یتسه  يردپ  نانچ  رسپ  هک  وت  دش ، هتـشک  دوخ  نید  كرت  مدع  رد  وا  دوب و  نایدوهی  هدنامرف  رالاسهپس و 

زج دـینک  شايریگیپ  زین  دانـسا  هلـسلس  تهج  هب  رگا  هک  ار  یتسـس  فیعـض و  تیاور  هنوگچ  تیمها  نآ  هب  یبلطم  نایم  هاگان  دـینکیم 
چیه تسا و  تسـس  شتایاور  بلغا  نوچ  هک  ییاجبان  تیاور  دنکیم !؟ تیاور  تفای  دـیهاوخن  شنیثدـحم  هلـسلس  ندوب  یلعج  غورد و 
مالظ رد  دریگب و  ار  هصق  یـساسا  رهوج  رودـقملایتح  هک  نآ  زج  تسین  همه  نیا  درادـن . ارجاـم  یلک  ریـس  یـساسا و  طـخ  هب  یطاـبترا 

هاگ نآ  دربب . نایم  زا  دریگب و  هدیدن  ادماع  املاع و  ار  یلع  یناشفناج  تداشر و  دـشکب و  ار  قح  رون  شیوخ  هنالهاج  بصعت  هناملاظ و 
ربمایپ نوچ  دـیوگ : عفاروبا  :( دروآیم نینچ  نیا  دوب  هدرک  شیاهر  مهبم  سب  هتـسسگ و  هراک و  همین  هک  دوخ  یخیرات  شرازگ  همادا  رد 

تفرگ و شرپس  اب  ار  هبرـض  یلع  دز . یلع  هب  ياهبرـض  دـمآ و  وا  شیپ  ژد  رانک  رد  يدرم  میتفر . یلع  هارمه  ام  داتـسرف ، مچرپ  اب  ار  یلع 
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ار ژد  ادخ  ات  دیگنج  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  رد  نآ  هک  نانچمه  درک و  دوخ  رپس  ار  نآ  تشادرب و  دوب  هداتفا  ژد  رانک  اج  نآ  هک  ار  يرد 
و دـناسر . ربماـیپ  عـالطا  هب  نآ  رد  ار  ناناملـسم  دورو  بحرم و  ژد  حـتف  تراـشب  داتـسرف و  ربماـیپ  دزن  هب  ار  يدرم  یلع  دوـشگ . وا  يارب 

نم ربمایپ  يا  تفگ : هملـسم  نب  دـمحم  دـناوخ ؛ زجر  تساوخ و  زراـبم  دـش و  نادـیم  دراو  كانبـضغ  رن  واـگ  لـثم  بحرم  هک  دـناهتفگ 
ار مردارب  هحفـص 117 ] ماقتنا [  منک و  گنج  وا  اب  زورما  نم  راذگب  سپ  تشک ؟ ار  مردارب  بحرم  زورید  هن  ایآ  مهاوخنوخ ، هدـیدغاد و 

يا دز : گـناب  دـمآ و  نوریب  مه  هملـسم  نب  دـمحم  داد . وا  هب  مـه  ار  شریـشمش  درک و  اـعد  شیارب  داد و  شاهزاـجا  ربماـیپ  مریگب . وا  زا 
سپ زا  تلاذر  غورد و  سپ  زا  غورد  هلـسلس  دـیرگنب و  ار  حاضتفا  تیاـهن  ...) مگنجیم هلب  تفگ : بحرم  یگنجیم ؟ نم  اـب  اـیآ  بحرم 

... هچ درکیم . ار  فاصنا  تیاعر  درم  نیا  زا  شیب  دـسیونب  خـیرات  تساوخیم  تسم  يدرم  رگا  یتاسر  هب  دـییامرف ! هظحالم  ار  تلاـهج 
، یلع هب  طوبرم  یمک  لقن  اب  ات  دشوکیم  درک ، هربسیبا  نبا  زا  ار  غورد  اجبان و  طوبرمان و  لقن  نآ  هک  نآ  زا  سپ  دـیدید  هک  نانچ  الوا 
زا مه  اـج  نیمه  اـما  دـناسرب . ماجنارـس  هب  ار  وا  ماـمت  همین  هتـسبرس و  ، هتـسسگ ناتـساد  دـیوگب و  گـنج  هراـبرد  ار  تقیقح  زا  ياهشوگ 

نیا همه  ییوگ  دـمآ ...» وا  دزن  ژد  رانک  رد  يدرم  میتفر و  وا  یپ  رد  مه  اـم  تفر و  یلع  هک  : » دـنکیم هدافتـسا  عفاروبا  دـنب  مین  شرازگ 
حناوس نونج ، مخز ، نوخ ، فوخ ، ياههنیمز  زا  یبوشآ  چـیه  دـهدیم و  خر  حرفم  یغاـب  تشگلگ  رد  شوخ و  زور  کـی  رد  اـهارجام 

یلع هب  ياهبرـض   » درم نآ  تسا و  هدـمآ  یلع  دزن  يدـنمتردق  روالد  هن  ینابغاب و  الثم  يدرم  تسین و  دوهـشم  اج  نآ  رد  گرم  گنج و 
يرد يدـنک  ینعی  باب ، علق  هک  ار  ربیخ  هثداـح  نیرتمیظع  هک  دـیرگنب  تشادرب ...»! دوب  اـج  نآ  هک  ار  يرد  یلع  داـتفا و  یلع  رپس  دز و 
ینـس ناخروم  دوخ  دـمآ  دـهاوخ  هک  ناـنچ  هدوب و  نآ  يهبوچراـهچ  زا  یتوکلم  یناـبر و  توق  هب  یتوهـال و  دـییأت  هب  میظع ، نیگنس و 
ینعی برد ، هک  ار  نآ  یلع  دننک و  اج  هب  اج  ار  نآ  دنتسناوتیمن  یتحار  هب  ناناولهپ  زا  رفن  داتفه  هک  دوب  نیگنس  ناسنآ  يرد  دناهتـشون 
هحفـص رب [  الامتحا و  هک  يرد  نتـشادرب  هب  ار  نآ  هدرک و  نایب  تیمهایب  هنوگچ  دـنکیمرب ، ژد  بوچراهچ  زا  دوب  ژد  یلـصا  يهزاورد 

ياهچبالود و رد  ای  ياهچب و  دمک  رد  نوچمه  يرد  دنکیم ، نامگ  هدـنناوخ  هک  هدرک  ریوصت  تسا  هداتفا  نادـیم  رد  قافتا  ساسا  [ 118
یتیمها رد  نآ  دـنک  رکف  هدـنناوخ  ادابم  ات  تسا  هدرک  دومناو  نینچ  دـمع  هب  تسا و  هدوب  یقاتا  هناـخ و  رد  اـی  یتشوگبآ و  يزید  رد  اـی 

اضف و رد  هصق  ییوگ  دوشگ ... وا  يارب  ار  ژد  ادخ  ات  دیگنج  دوب  هتفرگ  تسد  هب  ار  رد  نآ  هک  نانچمه  تسا  هتشون  سپس  تسا و  هتشاد 
زا درادن و  یتردق  یناشفناج و  تلوص ، روهت و  چیه  دگنجیم و  هناگچب  رد  نآ  اب  دراد  فرط  کی  یلع  دتفایم ... قافتا  لایخ  سوناف  ای 

دنک و عمج  ار  ارجام  هت  رـس و  هک  نآ  يارب  سپـس  دیاشگیم !! ار  نآ  ادخ  دوشیم و  هدوشگ  ژد  رد  يدوخ  هب  دوخ  هاگان  مه  فرط  نیا 
تسرد اما  دناسر ... وا  هب  ار  ژد  شیاشگ  حتف و  يارجام  داتسرف و  ربمایپ  دزن  ار  یسک  یلع  دیوگیم  هلصافالب  دهدن  یحیضوت  چیه  رگید 

اپ زا  هعلق  دوب  هتـشون  شیپ  ياهظحل  ات  هک  وا  و  دنزن ، یلع  هب  یمخز  هک  دـیآیمن  شلد  زاب  ژد  لماک  حـتف  تراشب و  ربخ  شرازگ  زا  سپ 
هدرک ور  هب  ور  یلع  اب  نیشیپ  رطس  دنچ  نامه  رد  هک  ار  یبحرم  هلصافالب  دندرب ، ربمایپ  يارب  ار  شايزوریپ  هدژم  درک و  طوقس  دمآرد و 
هدرک اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ژد  ناولهپ  بحرم ، ارچ  دوبن  مولعم  دوب و  هدوشگ  ار  ژد  رد  سپس  دوب و  هدیبوک  رد  هب  مکحم  ار  وا  یلع  دوب و 

راونامرهق رگید  راب  ار  هدش  هتفوک  رد  هب  بحرم  نامه  هرابود  دـیآرد ، ژد  هب  دوب  هتـشاذگ  هدرک و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  یلع  بحرم  ای  و 
غورد و هب  طوبرماـن و  مه  زاـب  و  دـهدیم . رارق  ننـست  لـها  یکروز  یلاـیخ و  ناـمرهق  هملـسم  نب  دـمحم  يور  هـب  ور  دروآیم و  نوریب 

ادخ لوسر  يا  تفگ  ربمایپ  هب  هملـسم  نب  دـمحم  دـیازفایم : نینچ  دـشاب  اج  نآ  ربمایپ  هک  نآ  یب  هت و  رـس و  نودـب  قطنم و  نیرتمکیب 
هچ و يارب  ار  زیمآهکحـضم  ضقاـنت  همه  نیا  يدـقاو  تسین  موـلعم  ... ) مگنجب بـحرم  هحفـص 119 ] اب [  مردارب  نوخ  ماـقتنا  هب  راذـگب 

دعب دـندرب و  ربمایپ  يارب  ار  ربیخ  لماک  حـتف  هدژم  ربخ  تفگ  نیـشیپ  روطـس  رد  هچ  تسا . هداد  اج  هدرک و  نایب  هحفـص  کی  رد  هنوگچ 
ربخ دسیونیم  یتقو  هک  تسا  هدرک  شومارف  يدقاو  ییوگ  مگنجب ! بحرم  اب  راذگب  تفگ  ربمایپ  هب  هملسم  نب  دمحم  دسیونیم  ناهگان 

اپ زا  نآ  هدـنامرف  هک  تسا  نآ  یگنج  نینچ  کی  نایاپ  لقادـح  هدیـسر و  نایاپ  هب  گـنج  ینعی  دـندرب ؛ ربماـیپ  يارب  ار  ربیخ  لـماک  حـتف 
ربمایپ دوب  هتشون  نیشیپ  رطس  ود  رد  يراب  دشاب . هتشاد  دناوتیم  ییانعم  هچ  تراشب  يزوریپ و  ربخ  دشاب  نیا  زج  رگا  الا  و  دشاب . هدمآرد 
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ناـهگان اـما  دـندرب . شیارب  ار  حـتف  ربـخ  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  تشادـن و  روضح  ههبج  رد  دوب و  یهدنامرفرـس  رقم  رد  تسدرود و  رد 
وت هب  دـیوگیم  شایلایخ  هملـسم  نب  دـمحم  هب  وا  یلایخ  ربمایپ  دـنکیم و  رـضاح  لیلدیب  تسا  هدوبن  گنج  هنحـص  رد  هک  ار  يربماـیپ 

دـنکیم و اعد  هملـسم  نب  دـمحم  يارب  یگنجب ! هدـش  هعطق  ود  نآ  همین  ات  شرـس  قرف  نایم  زا  هک  یلاـیخ  بحرم  اـب  هک  مهدیم  هزاـجا 
گنج دـنکیم  شرازگ  ار  هملـسم  نب  دـمحم  بحرم و  ياـهزجر  هـک  نآ  زا  سپ  يدـقاو  هاـگ  نآ  دـهدیم ...! وا  هـب  مـه  ار  شریـشمش 

( هملسم نب  دمحم  بحرم و  ینعی   ) ناشیا زا  کی  ره  :( دهدیم همادا  ناسنیا  هدیـشک و  ریوصت  هب  هنوگ  نیا  ار  ود  نآ  یلایخ  کحـضم و 
دنلب سب  ياـهتخرد  يهشیر  یهوـبنا  یگرزب و  هب  نآ  ياـههشیر  هک  دوـب  هدـش  عـقاو  یناـتخرد  اـهنآ  ناـیم  دـندرب و  هلمح  يرگید  هب 

ننـست لها  ناخروم  نوتم  زا  مادک  چـیه  رد  دـینک  تقد  .) تشاد هوبنا  هدـیچیپ و  روانت ، رایـسب  ییاههخاش  اهتخرد  نآ  دوب و  رن  يامرخ 
نتم زا  هصق  هاگان  ییوگ  دنکیم . لقن  يدقاو  هک  یگتخاس  نتم  نیمه  زج  دشاب . هدییور  یتخرد  ژد  يولج  هحفص 120 ] رد [  هک  هدماین 

ياههخاش نایم  رد  ود  نآ  هاگ  نآ  دـنکیم )! ناکم  لـقن  نوزاـمآ  ياـهرازهشیب  اـقیرفا و  ياـهگنج  قاـمعا  هب  هعلق  يهناتـسآ  نادـیم و 
هوبنا دـنلب و  ياههخاش  نآ  هانپ  رد  هلـصافالب  دزیم ، تبرـض  دوخ  مصخ  رب  هک  ناولهپ  ود  نآ  زا  کی  ره  دـندیگنجیم و  مه  اب  ناتخرد 

تابرـض زا  سپ  ناتخرد  روطق  تفلک و  ياههخاش  نآ  مامت  هک  نآ  اـت  دـندیگنج  دـندیگنج و  ود  نآ  تسبیم . رگنـس  تفرگیم و  رارق 
نآ ربارب  رد  دهاوخیم  . ) دنام ياج  رب  تسا  هداتسیا  اپرس  ییوگ  هک  يدرم  هب  هیبش  ناتخرد  نآ  یلصا  هنت  طقف  دش و  عطق  ود  نآ  ریشمش 
رد يزیچ  زین  ار  هملـسم  دمحم  تسد  برـض  تردق و  دـنیرفایب و  یناولهپ  يوق و  ییارجام  ینابر ، باب  علق  زیمآزاجعا  ینامـسآ و  هثداح 

هنوگ نیدب  اجک )!!؟ یهابت  شیامن  يراکلغد و  روز  اجک و  یهلا  شنیزگ  يراگتسر و  رون  هک  نآ  زا  لفاغ  دراذگب . شیامن  هب  یلع  دح 
دمحم اما  دنزب  وا  رب  ات  هتـشارفارب  ار  شریـشمش  هتفرگ ، تقبـس  دـمحم  رب  بحرم  هک  دزیم  ار  وا  درکیم و  هلمح  يرگید  نآ  رب  کی  ره 
فالغ لخاد  بحرم  ریشمش  تسین  مولعم   ) درک ریگ  شفالغ  لخاد  رد  بحرم  ریشمش  اما  دومن . عفد  ار  هبرض  نآ  دوخ  رپس  اب  هملسم  نب 

یگدـنگ یتشرد و  هب  ياهتخرد  تشاد  دوب و  نوریب  هک  نالا  اـت  هک  درک  ریگ  شدوخ  فـالغ  لـخاد  رد  رگا  هچ  درک ! ریگ  یـسک  هچ 
هدرک ریگ  هملـسم  نب  دمحم  فالغ  لخاد  رد  دیاب  الامتحا  دیگنجیمن !! فیرح  اب  هدـنام  فالغ  رد  ریـشمش  اب  وا  درکیم و  عطق  ار  لخن 
دنزب هبرـض  مصخ  رب  دهاوخیم  هک  ياهظحل  رد  تسرد  یفیرح  ریـشمش  هاگان  هک  تسا ...! درم  نیا  لیخت  بیاجع  زا  رگید  نیا  و  دشاب !!

زا اما  دـنک !!! ریگ  اج  ناـمه  دور و  دورف  مصخ  فـالغ  لـخاد  هحفـص 121 ] دورب و [  تسدرت  يزابهدبعـش  لوقعلاریحم  لمع  کی  لـثم 
ریگ شدوخ  فالغ  لخاد  رد  بحرم  ریـشمش  دـیوگیم : هک  مینیبیم  يدـقاو  بیرغ  بیجع و  نیثدـحم  نارگـشرازگ و  لـیخت  بیاـجع 

رد ار  شریـشمش  اج  همه  زا  ربخیب  هاگان  هدیـسر و  نایاپ  هب  هملـسم  نب  دـمحم  اب  شگنج  هدرک  رکف  دـیاش  بحرم ! کلفط  تسا . هدرک 
رد ریشمش  هتشذگ و  راک  زا  راک  دشکب ، نوریب  ار  ریشمش  هک  هدمآ  ات  هدیسرن و  نایاپ  هب  گنج  هن  هک  هدید  هلصافالب  دعب  هدرک و  فالغ 

و دوب . شرمک  ات  بحرم  هرز  دـهدیم ): همادا  نینچ  دوخ  تانایذـه  همادا  رد  يدـقاو  هاگ  نآ  تسا ! هتخاس  ار  شراک  هدرک ، ریگ  فالغ 
نب دـمحم  هک  نانچمه  دـناهتفگ  زین  و  درک . عطق  ار  بحرم  ياپ  ود  ره  هظحل  نیمه  رد  دـش . مخ  تسناد و  منتغم  ار  بلطم  نیمه  دـمحم 

تفر و رانک  شیاهاپ  يور  زا  شهرز  دوب  هدرب  الاب  ار  شیاهتسد  بحرم  هک  اج  نآ  زا  درکیم  عفد  دوخ  رپس  اب  ار  بحرم  تبرض  هملسم 
. نک متحار  شکب و  ارم  اـیب و  تفگ  دـمحم  هب  داـتفا و  بحرم  درک . عطق  ار  وا  ياـپ  ود  تبرـض  کـی  هب  دـش و  مخ  مه  دـمحم  هجیتن  رد 

بحرم ندرگ  تشذگ و  وا  رب  یلع  تفر . دوخ  راک  یپ  تشاذگ و  ار  وا  یـشچب . ار  گرم  هرذ  هرذ  دیاب  هک  هن  تفگ : هملـسم  نب  دمحم 
یموش همه  نیا  زا  نامـسآ  رگا  یتـسار  هب  !!) تشادرب شدوـخ  يارب  دروآ و  نوریب  شنت  زا  ار  بحرم  حالـس  هماـج و  دـش و  مخ  دز و  ار 

تأرج و دـح  نیا  اـت  ناوتیم  لـغد  غورد و  ناـهج  ياـجک  اریز  تسا ... قح  دزیر  دورف  مه  رد  دوـش و  هراـپ  هراـپ  ناـبز  یکاـته  ناـیب و 
هنوـگ نیا  یتا  لـه  ناـسنا  تمظع  ساـیقم  رد  ییاـیلوالامدآ  يهرهچ  یتـف و  ـال  هاـشداپ  دـح  رد  يراوـگرزب  هب  درب و  راـک  هـب  تراـسج 

لقن خـساپ  دوخ  ربماـیپ  ربارب  رد  زین  شیوخ و  حور  رواد  هحفـص 122 ] راداد و [  ربارب  رد  روضح  يادرف  يدـقاو  هنوگچ  درک . یتمرحیب 
نیا دـهدیم  تأرج  دوخ  هب  هک  تسا  يزاسغورد  زادرپتراسج و  ملق  هچ  نیا  داد . دـهاوخ  ار  فازگ  اپارـس  فالخ و  ياهشرازگ  نیا 
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يرگید هک  ار  يدرم  يهدنز  همین  دـسج  دـمآ و  یلع  تشکن و  تخادـنا و  ار  بحرم  هملـسم  نب  دـمحم  هک : دـنک  لقن  ار  اههرازگ  هنوگ 
هک یلع  نآ  اـیآ  دوب ؟ یـسک  ناـنچ  یلع  اـیآ  درب !!؟ دروآ و  نوریب  شنت  زا  ار  بحرم  حالـس  هماـج و  دـش و  مخ  دز و  ندرگ  دوب  هتـشک 

، دوب دوهی  شیرق و  هاپـس  تلوص  تمـشح و  هوکـش و  همه  بازحا و  هاپـس  هانپ  تشپ و  همه  رفک و  تردق  یمامت  هک  ار  دودبع  نب  ورمع 
نت زا  ار  شمزر  حالـس  اهبنارگ و  سب  ياههماج  هک  دوب  هدـماین  شلد  زگره  دوب ، هتـشک  هنادرمناوج  ناسنآ  هدـنکفا و  كاـخ  هب  ننوچ 
دوب هتفگ  انث  حدم و  ياهنادرمناوج  لمع  نانچ  ساپ  هب  ار  شردارب  لتاق  نمشد و  یلع  ياهماچ  رد  ورمع  رهاوخ  یتح  هک  نانچ  دریگرب - 

هنهرب و ار  ناوـلهپ  نآ  هدرکن و  نینچ  دوـب  شدوـخ  نآ  زا  یناوـلهپ  ياـهگنج  تنـس  ساـسا  رب  وا  حالـس  هک  ورمع  اـب  هـک  یلع  نـیا  - 
دریگ و شیپ  بحرم  اب  ار  يراتفر  نینچ  هک  دمآیمرب  يدنمجرا  رگـشیاشخب  دنمتواخـس ، درمناوج  نانچ  زا  ایآ  دوب ، هتـساوخن  ظافحیب 

دریگرب قحان  هب  دوب  هتشکن  گنج  رد  شدوخ  هک  ار  يدرم  حالس  دوش و  مخ  سپـس  دشکب و  ار  يرگید  عافدیب  هدیرب و  اپ  هتـشک و  مین 
هلمح شیوـس  هب  زگره  تخیرگیم  شربارب  زا  هک  یناـمرهق  ره  خـیرات ، یهاوـگ  هب  هک  یلع  نیا  دـنک ... بحاـصت  دورب و  تعرـس  هـب  و 

هک هچ  نآ  يدقاو و  روضح و  كرد و  روعش و  دقن و  رب  ياو  دیربیم !؟ رـس  ار  يرگید  هبرـض  هداتفا  اپ  زا  دمآیم و  یلع  نیا  دروآیمن ،
همادا رد  يو  دباییمن . هحفص 123 ] متخ [  اج  نیمه  هب  يدقاو  یفاج  ملق  تیاهن  یفاصنایب و  جوا  اما  ... تسا هتـشاگن  وا  متـس  اپارـس  ملق 

. دندرب ربمایپ  دزن  دـندوب  هدرک  هک  هچنآ  صوصخ  رد  ار  دوخ  يرواد  هملـسم  نب  دـمحم  یلع و  :( دـسیونیم نینچ  دوخ  روز  لوق  غورد و 
شندب زا  رـس  لیدل  نیا  هب  طقف  مدرک  عطق  ار  بحرم  ياهاپ  هک  نآ  زا  سپ  مروخیم  دنگوس  ادخ  هب  ربمایپ  يا  تفگ : هملـسم  نب  دمحم 

ارچ دشچب ... دوب  هدیـشک  مردارب  هک  يرجز  زور  هس  نآ  ماقتنا  ات  دشکب ... رجز  دنک و  هزم  هزم  ار  یجیردـت  ندـنک  ناج  هک  مدرکن  ادـج 
هک یلاح  رد  دنک ؟ عطق  ار  شرـس  دیایب و  یلع  ات  مشکب ، مدرک  عطق  ار  شیاهاپ  متخادنا و  مدز و  الماک  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  مناوتب  دـیابن 

مدرک عطق  ار  شرس  مدمآ و  یتقو  نم  دیوگیم . تسار  هلب  تفگ : دینش  ار  نیا  هک  یلع  منک . عطق  یتحار  هب  ار  شرس  متـسناوتیم  مدوخ 
نب دـمحم  هب  هتفرگ  یلع  زا  ار  بحرم  دوخهالک  هرز و  رپس ، ریـشمش ، ادـخ  لوسر  هجیتن  رد  دوب . هداتفا  هدـش  عطق  ياـپ  ود  اـب  ـالماک  هک 

تیمولظم دنیرگب و  نوخ  ای  دندنخب و  دنناوخب و  ار  بیاجع  نیا  ات  تسا  نییآقح  نانمؤم  نیتسار و  ناناملسم  رب  یتسار  هب  ...) داد هملـسم 
راوحون تسوا ، تمکح  يادیـش  نامقل  وا و  تمـشح  يادـگ  نامیلـس  هک  میظع  میرک  هاـشداپ  نآ  بهاوملارخفم ، بیاـجعلارهظم و  نآ 

میـسق نآ  راوگرزب ، یلع  هک  راگزور  نآ  رب  وفت  دـناهدز ... اهملق  هنایاورپیب  شتمرح  کته  ینمـشد و  رد  دـح  هچ  ات  هک  دـننک  اـههحون 
نانچ ار  ریـش  دریگرب و  نت  زا  لغد  هب  ار  يدوهی  بحرم  نت  سابل  ات  دـیایب  هک  دـهاوخب  رادـقمیب  کـچوک و  دـح  نآ  اـت  ار  راـن  تنج و 
هرهچ میرگنب ... !!... دـیابرب ار  هملـسم  نب  دـمحم  نانوچ  یلاگـسدب  لاغـش  هدروخ  مین  هک  هتـشگ  زجاـع  نوبز و  ردـق  نآ  هک  دـنک  ریوصت 

دوخ ضارغا  دوس  هب  ار  اـهگنج  هناراکادـف  ياههنحـص  هنامرـشیب  هحفـص 124 ] هنوگچ [  هک  میرگنب  ار  اوـسر  ناسیونخـیرات  راـکلغد 
مالـسا و تشونرـس  هک  زاسخیرات  ثداوح  زا  دـنریگیم ، هدـیدان  ار  یهلا  نادرمناوج  ینامرهق  ياهشزرا  دـننکیم ... فیرحت  فیرعت و 
ای غورد و  دـنرذگیم ... يدـنمتریغ  تیمح و  تـمرح ، نیرتـمکیب  تـسا  هتـسباو  اـهنآ  هـب  ناناملـسم  تـمظع  تزع و  یماـمت  نآرق و 
... دـنراد فرـصنم  فرحنم و  تقیقح  زا  ار  ناهذا  ات  دـننکیم  حرطم  مخفم  مظعم و  سب  يربخ  نتم  رد  ناهگان  هب  ار  فیعـض  یـشرازگ 

نوـمزآ هناـبوجحم و  يزوریپ  هدرک ، دـیکأت  شاهراـبرد  ربماـیپ  هـمه  نآ  هـک  ار  یتـف  ـال  رهظم  ینامـسآ و  درمدار  نآ  یلع ، نآ  یناـمرهق 
هنوگ نیدب  هتـشگ ، ققحم  قح  ياهتسد  هب  هک  هدناوخ  یحتف  ار  وا  حتف  هک  هتـسناد  راوگرزب  میرک و  میظع و  ناسنآ  ار  وا  هنادـنمزوریپ 

، یناوتان هصق  زا  نآ ، ياج  هب  دنریگیمن و  رظن  رد  يو  يارب  یتیمها  نیرتمک  دنشکیم و  ریوصت  هب  فیعـض  شودخم و  فیفخ ، راوخ و 
سپ رد  ار  نانآ  یناوتان  اهییاسران و  دـننکیمن و  رکذ  ار  نانآ  مان  دـنرذگیم ... یتسدرت  تیاـهن  رد  دوخ  ياـهتب  یناـجنارگ  فعض و 

شفیعـضت دسریم  یلع  هب  تبون  هک  اج  نآ  ضوع  رد  دـننکیم و  ناهنپ  اهرظن  زا  باقن  نارازه  لیحلافئاطل  هب  باجح و  اهدـص  هیارآ 
تبث يرگید  نآ  زا  هداد  خر  وا  تسد  هب  هـک  ار  یحتف  نآ ، یپ  دـننکیم و  شرازگ  هدرممـین  هراـکهمین و  دـنبمین و  ار  شربـخ  دـننکیم .

قح هدـنیابر  ار  وا  دنتـشاد ، شمهتم  ینوبز  تلذ و  هب  هدرک و  فیعـضت  ار  وا  هک  نآ  زا  سپ  هدرکن ، هدنـسب  همه  نیا  هب  هزات  دـنیامنیم و 
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دنناوخیم ربمایپ  تواضق  موکحم  ار  یلع  ماجنا  رـس  دنیامنیم و  شرازگ  هملـسم  نب  دـمحم  یـسک  هچ  زا  مه  نآ  بحرم و  مه  نآ  ریغ !
راهق شکبحرم  خیرات  نامرهق  ربیخ ، حتاف  هملسم ، نب  دمحم  رادقح ، هب  ار  قح  دریگیم و  وا  زا  ار  شتسد  هدش  هدوبر  ترضح ، نآ  هک 

هنوگچ تسا . هنارگدادان  ازـسان و و  هناملاظ ، اوسر و  نآ  نایاپ  ات  زاـغآ  زا  يراگنخـیرات  نیا  زیچ  همه  یتسار  هب  . دـهدیم هحفص 125 ] ] 
یلاوتم زور  هس  دـشخبیم و  ادـگ  هب  ار  شیوخ  يرتشگنا  عوکر  رد  تنـس  لـها  تیاور  هب  هک  راوگرزب  شخبجاـت »  » نآ یلع ، زا  يدـقاو 

یلع زا  دزاسیم . يریوصت  نینچ  دنکیم ، راثیا  يریسا  نیکـسم و  ریقف و  هب  هزور  یپایپ  زورهنابـش  هس  زا  سپ  ار  شاهداوناخ  دوخ و  ماعط 
هب تسا  هتـشکن  هک  ار  سک  نآ  حالـس  هک  دزاـسیم  ریوـصت  نینچ  درادیمنرب  تسا و  هتـشک  دوـخ  هک  ار  دودـبع  نـب  ورمع  حالـس  هـک 
هب رودزم  نارگـشرازگ  نابز  زا  ار  یتسپ  لمع  نانچ  يرهمیب  تیاهن  رد  هک  تسا  يدـقاو  نامه  نیا  ! درادیمرب يدـنمزآ  يدرمناوجاـن و 

دهدیمن و جرخ  هب  یگنادرم  تریغ و  نیدحوم  ياوشیپ  نینمؤملاریما و  مامه ، ماما  نآ  راتفر  هئربت  رد  هملک  کی  دـهدیم و  تبـسن  یلع 
راوهاش ینامرهق  جرارپ  تمظع  زا  دهاوخیم  هک  اج  نآ  اما  . درذـگیم بلطم  زا  روتـسم  یهابت  یگریت و  باجح  رد  یبلق  اب  روک و  رک و 

رب ار  وا  دروآ و  هلمح  بحرم  رب  یلع  : » دسیونیم فیعـض  دنبمین و  ییاور  نتم  کی  رد  دنک  فیعـضت  ار  یتف  راوسهـش ال  دـهاکب و  یلع 
هعلق و رد  ندـنکرب  بحرم ، نتـشک  هک  ار  یخیراـت  میظع  هعقاو  هس  ینعی  تشاد ». رد  ود  راـصح  نآ  دوشگ و  ار  رد  دـیبوک و  راـصح  رد 

نیا تاضقانت  یتسار  درذگیم . نآ  زا  مامت  باتش  هب  درادیم و  نایب  ناشیرپ  يرـسرس و  نامیـشپ ، رـصتخم و  ناسنیدب  دوب ، ژد  ندوشگ 
هحفـص هنوگچ [  هک  رگنب  ار  دزد  هسامح  دزمب  ملق  سیل و  هساک  سیونهریـس  نیا  روشن ، روشیب و  هدنـسیون  نیا  زادـناطلغ ، زادرپگـنج 

دوخ اب  زادرپگنج )!  ) سیونيزاغم نیا  يدـقاو  تسا  هنوگچ  تسا ... هدرک  هابت  کـیرات و  هایـس ، هریت و  ار  نشور  بلطم  همه  نآ  [ 126
نامه ای  و  هتـساخرب ، ای  هداـتفا و  هشیمه  يارب  اـیآ  تسا . هدرک  راـک  هچ  بحرم  دـیبوک ، رد  هب  ار  بحرم  یلع  هک  نآ  زا  سپ  هدرکن  رکف 

نآ زا  رگید  دش ، هدیبوک  رد  هب  نوچ  هک  هدوب  هتخپ  مغلـش  بحرم  ییوگ  تسا . هدنام  هدیبسچ  هدیبوک و  دوب  هدش  هدیبوک  رد  هب  هک  روط 
دوخ زا  يدـقاو  یهگناو  دـشاب . هدـیبسچ  رد  ناـمه  هب  هشیمه  دـنبوکب ، يرد  رب  ار  نآ  نوـچ  هک  تسا  يریوـصت  سکع و  اـی  دـیاین و  رو 

کـشیب دوب و  ژد  رد  دوب و  هتـسب  هک  يرد  نیا  دنکیم  رکف  دوخ  اب  هدـنناوخ  دوشگ ، ار  راصح  رد  یلع  دـسیونیم  هک  یتقو  دـسرپیمن 
نایم رد  ایآ  دوشگ . ار  نآ  یلع  هنوگچ  تسا ، هدـش  هتخاس  راوتـسا  مکحم و  حـلاصم  نیرتمکحم  بوچ و  اـی  گنـس و  زا  يژد  ره  برد 

هک ناسنآ  رد ، نآ  هاگان  ناس  هچ  رب  هنوگچ و  و  دوشگ ؟ درک و  زاب  ار  نآ  لفق  دروآرد و  دوخ  بیج  زا  يدـیلک  گـنج  راـبنوخ  هکرعم 
زاب ناسآ  ناسنآ  همدـقمیب و  ردـق  نآ  هتـسنامیم ، قرورز  ذـغاک و  زا  يرد  اـی  ناـنزریپ و  هچقودنـص  رد  هب  شندـش  هدوشگ  ییوگ  وت 
لثم بحرم  دوریم و  ژد  لخاد  هب  یلع  دوشیم و  هدوشگ  رد  هاگان  دبوکیم و  رد  هب  ار  بحرم  یلع  هک  نآ  رتبیجع  همه  زا  و  هدش ...؟

زا يراک  چیه  گنج  رخآ  ات  دنامیم و  هداتـسیا  ای  هداتفا و  رد  رانک  اج  نامه  ياهدیپتهاک  لکیه  ای  اهناولهپ و  زا  یکـسرتم  ای  همـسجم و 
میلست هعلق  دنکیم . اپب  يداش  رفظ و  نشج  مالسا  هاپس  هعلق ، رد  دنزیم و  ار  بحرم  یسک  هن  دنزیم و  ار  یسک  بحرم  هن  دیآیمنرب . وا 

، دنناسریم ربمایپ  هب  ار  رفظ  تراشب  حتف و  هدژم  نوچ  دنربیم و  ربمایپ  هب  يزوریپ  تراشب  يدنمزوریپ ، نیریش  هظحل  نیا  رد  و  دوشیم ...
یلع تسد  هب  راب  کی  هک  یبحرم  بحرم ، ناپتهاک  هزانج  اـب  ربماـیپ  هزاـجا  اـب  دـسریم و  هار  زا  هملـسم  نب  دـمحم  هحفـص 127 ] هاگان [ 

تاکرح و زا  سک  چـیه  هملـسم  نب  دـمحم  روضح  هظحل  ات  رگید  هک  دوب  هدـش  هدـیبوک  رد  هب  نانچ  رگید  راـب  کـی  دوب و  هدـش  هتـشک 
دراذگیم و ار  بحرم  شکمین  دسج  دـمحم  هلـصافالب  دـعب  دوشیم و  زوریپ  وا  رب  ودـهدیم  فاصم  تشادـن  يربخ  نیرتمک  شتانکس 
هناقحمان و فـالخ ، بصغ و  هب  ار  شایگنج  حالـس  هماـج و  دـنکیم و  عطق  یعوطقم  همین  دـسج  ناـنچ  زا  رـس  دـیآیم  یلع  دوریم و 

ربمایپ میظع  هلمج  نیا  رکذ  زا  ایآ  اما  دنـسیونن ، ار  قیاقح  دننک و  فیرحت  ار  بلاطم  وا  ياهرکفمه  يدقاو و  مریگ  اما  !! دـیابریم فازگ 
هلوسر هللا و  هبحی  هلوسر و  هللا و  بحی  هیدی ، یلع  هللا  حتفی  الجر  ادغ  هیارلا  هذـه  نیطعال  : » دـناهدرک رکذ  ینـس  خروم  دـص  زا  شیب  هک 

هک يدرم  دومرف . دهاوخ  ققحم  وا  ياهتسد  هب  ار  يزوریپ  دنوادخ  هک  مهدیم  یسک  هب  ار  مچرپ  نیا  ادرف  انامه  [ .» 27 «: ] رارفریغ ارارک 
زاب دنکیمن ». رارف  زگره  هک  تسا  ياهدننک  هملمح  هراومه  دـنراد ، تسود  ار  وا  زین  شربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و 
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نانیا دـناهدز . هناراکلغد  يدـیهمت  مه  دروم  نیا  رد  اهيدـقاو  اما  دـنناوتیمن . زگره  هک  تسا  نیا  خـساپ  دـننک ، یلاـخ  هناـش  دـنناوتیم 
ثحبم طلخ  دـننک و  لیدـبت  تاهباشتم  هب  ار  تامکحم  تاملظ و  هب  ار  هصرع  دـنریگب و  ار  ربماـیپ  نخـس  نآ  رون  هک  نآ  يارب  هلـصافالب 

نآ اب  هتـشگ  حرطم  یلع  يارب  هک  ار  ياهناحتاف  ییوگـشیپ  حـتف و  هلأسم  هلـصافالب  هک  نیا  یکی  دـناهدرک  راک  ود  هحفـص 128 ] دنیامن [ 
رارک دنک  رکف  دوخ  اب  هاگآان  هدنناوخ  هک  ناسنادب  دنزیمایب ، مهرد  دناهتخاس  هملـسم  نب  دمحم  يارب  دوخ  شیپ  زا  هک  نیغورد  تراشب 

هملـسم نب  دمحم  هک  دنناسرب  رمث  هب  ار  رتغورد  هجیتن  نآ  نیغرود  همدقم  نیا  اب  هک  نآ  مود  و  تسا ... هملـسم  نب  دـمحم  نامه  رارفریغ 
بحرم هک  دوب  یلع  دناهتشون  دیکأت  حیرصت و  هب  ینس  هدنسیون  اهدص  هک  یلاح  رد  ... تسا هدوب  ربیخ  ژد  رد  هدنیاشگ  بحرم و  هدنـشک 
نیغورد موهوم ، ياههیارآ  رد  هنوگ  نیدب  ات  ار  هملـسم  نب  دمحم  هرهچ  يوما  نازاسثیدـح  ارچ  اما  . دـنکرب ار  ربیخ  هعلق  رد  تشک و  ار 

تیثیح و تمظع  نتـسکش  مهرد  يارب  طقف  يراک  نینچ  تسا  نیا  خـساپ  ؟ دـناهتخادرپ دوخ  مومـسم  رـسارس  یلایخ  ياهینامرهق  موش و 
نینچ هراومه  موصعم  كاپ و  مولظم ، كانبات و  يهرهچ  نآ  فیعـضت  يارب  نانیا  تداـع  ـالوصا  تسا . هدوب  ع )  ) یلع تیـصخش  تردـق 

هب ار  تلیضف  نآ  رـصتخم ، يذوم و  یقاحلا  يهلمج  کی  یط  تسا  هدوب  دوجوم  وا  زا  یـششخرد  تلیـضف و  اج  ره  بلغا  هک  تسا  هدوب 
هدینـش هک  ینتم  لصا  تحـص  رد  قیمع  يدیدرت  هب  دـنک و  کش  دوخ  اب  امتح  هدنونـش  هدـنناوخ و  ات  دـنراد  بستنم  زین  يرگید  صخش 
زگره هملسم  نب  دمحم  هک  ییاراکشآ  نشور و  لیالد  اما  . تسا هدوبن  ضحم  تلیضف  نآ  بحاص  یلع  دیاش  درب ، نظءوس  سپس  دتفیب و 

دراد و يرواگنج  يراوتسا و  تردق ، ناشخرد  نادنچ  هقباس  هن  درم  نیا  . 1: دنرارق نیا  زا  دشاب ، بحرم  هدنشک  هحفص 129 ] دناوتیمن [ 
باـصعا هن  زگره  وا  تسا ... هدـمآ  قئاـف  نمـشد  ناـناولهپ  زا  یـسک  رب  نت  هب  نت  ثحب و  لـباق  ياهزراـبم  رد  ربـیخ  هعقاو  نیا  زا  شیپ  هن 

نآ دـحا  ردـب و  يارجام  زا  سپ  يرجه و  موس  لاس  رد  تسا : نیا  زین  شلیلد  تسا . هتـشاد  نیداینب  سفن  هب  دامتعا  هن  نیدـالوپ و  مکحم 
ناناملسم ربمایپ و  ییوگدب  هب  نابز  دوخ  راعشا  رد  درکیم و  جیـسب  ناناملـسم  هیلع  ار  شیرق  ناکرـشم  يدوهی  فرـشا  نب  بعک  هک  هاگ 

درکیم کیرحت  ار  ناکرشم  دوخ  راعشا  رد  هدرکن و  يراددوخ  زین  ناناملسم  نانز  يهرابرد  حیبق  تشز و  ظافلا  هعاشا  زا  یتح  دوشگ و 
مان و فصو  هب  سپـس  دـننک و  بحاصت  ار  ناشیابیز  نانز  هاگ  نآ  دـننارذگب و  غیت  مد  زا  ار  ناشیا  دـنرب و  هلمح  هنیدـم  ناناملـسم  رب  اـت 

نیا رش  تسیک  دومرف : ربمایپ  دربیم ، راک  هب  یناوهش  ياهریوصت  هدننک و  کیرحت  تاملک  هتخادرپ ، ناناملسم  نانز  مادنا  تایصوصخ و 
تشحو تدش  زا  تشاد  مالعا  ار  دوخ  یگدامآ  هک  نآ  زا  سپ  اما  دش . بلطم  نیا  بلطواد  هملـسم  نب  دمحم  دنک . رود  مدرم  زا  ار  درم 

هدوبر شفک  زا  رارق  مارآ و  داـتفا و  زیچ  همه  زا  دـشونب . بآ  دروخب و  ادـغ  تسناوـتن  ماـمت  زور  هس  دریگب و  مارآ  تسناوـتن  یناـشیرپ  و 
هحفـص نایدوهی [  عالق  هب  وا  هتبلا  [ 28 ... ] تفرگ وا  زا  ار  یگدنز  شمارآ  هن  ای  دش  دـهاوخ  قفوم  راک  نیدـب  ایآ  هک  نآ  هغدـغد  تشگ .

هب تسناوتیم  یتـحار  هب  دوب و  فرـشا  نب  بعک  يریـش  ردارب  يو  تسنادیم . ار  اـههعلق  یجورخ  يدورو و  ياـههار  تشاد و  هار  [ 130
ربمایپ هن . ای  دـش  مهاوخ  قفوم  منادیمن  تفگ  خـساپ  تسا ؟ برطـضم  همه  نیا  ارچ  دیـسرپ  وا  زا  ربمایپ  دوش . جراخ  دراو و  هعلق  طـیحم 

نوچ دـنورب و  بعک  يهناـخ  هب  هنابـش  هک  دـش  نیا  رب  ناـشرارق  دومن . وا  هارمه  تسدـمه و  ار  سوا  ياـناوت  ناـناوج  زا  رگید  نت  راـهچ 
نینچ دـنناسرب . لتق  هب  بش  لد  رد  دـنناشکب و  نوریب  شاهناـخ  زا  ار  يو  هلغ ، دـیرخ  ناونع  هب  دـندوب  وا  يانـشآ  تسود و  دـنواشیوخ و 

. دننک وگ  تفگ و  مه  اب  دنورب و  ارحـص  هب  ات  دیایب  نوریب  هک  دنتـساوخ  دنتفر و  وا  يهناخ  رد  مد  تشذگ  شناتـساد  هک  نانچ  دـندرک و 
دوب هتفگ  هملـسم  نب  دمحم  هب  دوب ، فرـشا  نب  بعک  یمیمـص  ناتـسود  زا  هک  هلئانوبا  مان  هب  رفن  جنپ  نیا  زا  یکی  دمآ . نانآ  اب  زین  بعک 
نوچ اما  نزب . ار  وا  يراد ، ییوبـشوخ  ياهوم  هچ  هک  متفگ  متفرگ و  ار  شناوسیگ  مدرک و  ورف  بعک  هوبنا  ياهوم  رد  ار  میاهتـسد  یتقو 
سوا نب  ثراح  دوخ  تسدمه  تسود و  رب  ار  شریشمش  هبرـض  بارطـضا ، یگچاپتـسد و  يور  زا  هملـسم  نب  دمحم  درک ، نینچ  هلئانوبا 

هک دراد  نآ  زا  تیاکح  بش ، نآ  يارجام  اما  دـندناسر . لتق  هب  ار  بعک  ماجنارـس  !... دز وا  هب  يراک  یمخز  بعک  ياج  هب  دروآ و  دورف 
نتم رد  بش و  لد  رد  حلـسم  رفن  جنپ  دوب ، نینچ  رگا  اریز  تسا . هدوبن  طلـسم  دوخ  باصعا  رب  ناولهپ و  نادنچ  يدرم  هملـسم  نب  دمحم 
قیفر یلایخ  ناشیرپ  لوه و  تدش  زا  براض  هحفص 131 ] دنریگب و [  دوخ  نایم  رد  ار  ربخیب  حلسمریغ  رفن  کی  مدرم ، زا  رود  ارحص و 
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تسا و راکشآ  الماک  . 2. دهدیم ناشن  ار  وا  ییآراک  یحور و  طلست  مدع  یگضرعیب و  یگچاپتـسد ، لامک  يزیچ  نینچ  دنزب ! ار  دوخ 
ریاـس هکلب  بحرم ، اـهنت  هن  وا  تسا و  هدوب  بحرم  يهدنـشک  ناـمه  هعلق ، رد  هدـننک  هک  تسا  نشور  يریـصب  دـنمدرخ و  هشیدـنا  ره  رب 

هب هتخیرگ و  مامت  رارطـضا  هب  ژد  ناروالد  گرم  ندید  هب  نایدوهی  هک  نآ  زا  سپ  هتخادنا و  تکاله  كاخ  هب  ار  ژد  ناعفادم  ناناولهپ و 
يهدنـشک هداد ، ماـجنا  ار  اـهیناولهپ  نآ  هدـنک و  ار  هعلق  رد  هملـسم  نب  دـمحم  رگا  ینعی  تسا . هدـنک  ار  هعلق  رد  دـناهتخیر ، هعلق  نورد 

هعلق دنکرب و  ياج  زا  ار  رد  ع )  ) یلع دناهتشون  انثتسا  کی  یتح  نودب  رتاوت و  هب  ینـس  ناخروم  یمامت  هک  نآ  لاح  و  تسوا . مه  بحرم 
شلماـک رد  ریثانبا  زین  شاهریـس و  رد  یبـلح  ناـنوچ  ینـس  ناـخروم  زا  يرایـسب  نینچمه  دومن ... فرـصت  ار  نآ  هک  دوب  وا  دوـشگ و  ار 

دومرف هک  ربمایپ  هلمج  نیا  دناهتشون  ینـس  ناخروم  یمامت  . 3 [ . 29 . ] تسا بلاطیبا  نب  یلع  بحرم ، يهدنشک  هک  دناهداد  عطاق  حیرـصت 
الماـک سپ  تسا . هدوـب  بلاـطیبا  نب  یلع  يهراـبرد  دـنکیم ». قـقحم  شاهراـبرد  ار  يزوریپ  ادـخ  هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مـچرپ  ادرف  »
ربمایپ يهلمج  هحفـص 132 ] نآ [  وا و  زج  هن  هدوب و  یلع  زور  نآ  رد  نانمـشد  يهدـنرب  ناـیم  زا  یـساسا و  یلـصا و  حـتاف  هک  تسادـیپ 

یناحبس رفعج  داتسا  خروم  دنمشناد  ياویش  نخس  زین  یمالـسا و  ناثدحم  لوق  هب  ینعی  هملـسم ، نب  دمحم  هن  تسا و  هدوب  یلع  يهرابرد 
هن دیامرفب  هملسم  نب  دمحم  يهرابرد  ار  هلمج  نیا  ربمایپ  دیاب  دشاب  هملـسم  نب  دمحم  بحرم ، هدنـشک  رگا  : » ص 654 تیدبا ، غورف  رد 

، دوهی ناربهر  زا  یکی  قیقحلایبا  نب  ۀنانک  هب  ربمایپ  داد ، میهاوخ  حیـضوت  دوخ  ياج  رد  دمآ و  دهاوخ  ادعب  هک  نانچ  . 4 «. یلع يهرابرد 
ار ریـضنلاینب  ياهجـنگ  دومرف  دـنام ، مرتحم  مالـسا  تیامح  ظفح و  هانپ  رد  شلاـم  ناـج و  تفرگ و  رارق  شـشخب  دروم  هک  نآ  زا  سپ 

دنگوس دنک ، جیسب  ناناملسم  هیلع  ار  یهاپس  رگید  راب  تشاد  رظن  رد  دوب و  هدرک  ناهنپ  ار  اهجنگ  نآ  هک  هنانک  دنک ... ناناملسم  میلـست 
زومآمتـس زورفاگـنج  زوتنیک و  يدوهی  تسنادیم  ربماـیپ  تسا . هدرک  ربیخ  گـنج  نیمه  فورـصم  ار  اهجـنگ  نآ  یماـمت  هک  دروخ 

دزیهرپـب و ییورود  غورد و  زا  دوش ، قح  میلـست  دومرف  وا  هب  دـنکیم . هدافتـسا  ءوس  وا  تبحم  لاـمک  شیاـشخب و  زا  دـیوگیم و  غورد 
بیرف رکم و  هب  هنانک  دـنک ... دـهع  هب  ياـفو  دـیامن ، ناناملـسم  میلـست  ار  اهحالـس  اهجـنگ و  هک  دوب  هدرک  دـهع  نیا  زا  شیپ  هک  ناـنچ 

رب نایدوهی  زا  یـضعب  درادن . تسد  رد  ار  نآ  زا  زیچ  چیه  هدناسر و  فرـصم  هب  همه  ار  اهجنگ  نآ  هک  دروخ  ظیلغ  دیدش و  ياهدنگوس 
رب دراد و  ربخ  بیغ  زا  تسا و  هللا  لوسر  وا  هک  دـندومن  حیرـصت  دـیوگیم و  نخـس  غورد  هب  ادـخ  ربمایپ  اب  ارچ  هک  دـندرک  شاـخرپ  وا 

كانمیب تشذـگیم  ناشـسیئر  هلیخم  رد  هچ  نآ  زا  نانیا  دـنک . میلـست  ار  اهنآ  تسا  هدرک  ناهنپ  ار  اهجـنگ  یتسار  رگا  هک  تسا  هنانک 
درک ابا  زاب  هنانک  اما  دناشنب . تسه  هک  نیا  زا  رتهایس  یکاخ  هب  ار  نانآ  دنک و  رگید  یگنج  هسیسد  رگید  راب  ادابم  دنتشاد  زیهرپ  دندوب و 
همه نآ  زا  ربماـیپ  هک  تشاد  رـس  رد  موش  ياهشقن  وا  درـشف . ياـپ  دوخ  گـننرپ  يزادرپغورد  و  هحفـص 133 ] گنرین [  تراـسج و  رب  و 
ادیپ ار  اهجنگ  رگا  ام  مرامـشیم . مرتحم  هتـشاد و  ناما  رد  ار  تایگدـنز  يورب و  هک  منکیم  اهر  ار  وت  دومرف : وا  هب  ربمایپ  دوبن . ربخیب 

هب دوـب ، هدرک  ناـهنپ  یناـکم  رد  نیا  زا  شیپ  ار  اهجـنگ  هک  زوـتنیک  درم  تفرگ . مهاوـخ  ار  تناـج  تسا و  حاـبم  نـم  رب  تنوـخ  مـنک 
يدرم هک  ناـیدوهی  زا  یکی  هب  ربماـیپ  تفر . دوـخ  راـک  یپ  هناـنک  تشاذـگ و  دازآ  ار  وا  ربماـیپ  منکیم . لوـبق  تـفگ  ماـمت  یـشکندرگ 
تسار هنانک  وت  رظن  هب  ایآ  دیسرپ : تشادن  یشوخ  لد  دانع  غورد و  رب  شرارصا  هناخاتـسگ و  شور  هنانک و  لامعا  زا  دوب و  شیدناهداس 

دناهتشون هک  يدوهی  درم  دشاب . هدرک  یفخم  ار  اهنآ  تسا  نکمم  اجک  الامتحا  ینادیم  چیه  تسا ؟ هدرکن  ناهنپ  ار  اهجنگ  دیوگیم و 
هک تسا  یتدـم  اما  غورد . ای  دـیوگیم  تسار  منادیمن  نم  تفگ -: خـساپ  دوب ، راـکلغدیب  شیدـناهداس و  راوكدوک ، لـقع و  نیریش 
هک داد  نیقی  هب  بیرق  لامتحا  ربمایپ  ... منادیمن يزیچ  نیا  زج  و  دـنزیم ... رـس  هبارخ  نالف  هب  ماگنه  اب  ماگنهیب و  ماـش  حبـص و  منیبیم 

ربمایپ دزن  ار  هنانک  دـش ... راکـشآ  اهجـنگ  نآ  زا  یـشخب  داد و  ار  هناریو  يرافح  روتـسد  تسا . هدرک  ناـهنپ  هبارخ  ناـمه  رد  ار  اهجـنگ 
درم تسا . هدرک  ناهنپ  هبارخ  ياجک  رد  ار  هیقب  دیوگب  دیاب  دومرف : ربمایپ  تسا . ریـضنلاینب  ياهجـنگ  نامه  هک  درک  فارتعا  دـندروآ ...

اب ایآ  دومرف  ربمایپ  تفگن ... ياهملک  دیزگ و  یـشوماخ  دمآرب و  يزرونیک  راکنا و  صرح ، رد  زا  دیزرو و  ابا  زاب  شیدناهابت  شیکدب و 
وا هتبلا  دنام ... شوماخ  جوجل  درم  زاب  اما  نک . فارتعا  هیقب  ناکم  هب  سپ  دشاب ؟ حابم  تنوخ  مینک  ادیپ  ار  اهجـنگ  رگا  میدرکن  دـهع  وت 
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هدرک ناهنپ  هبارخ  رد  رگید  یـسک  تسا  نکمم  تسین و  ریـضنلاینب  ياهجنگ  نیا  هک  دروایب  هناهب  غورد  هحفص 134 ] هب [  تسناوتیمن 
، اهدنبتـسد لیامـش  لکـش و  یمامت  هب  دنتخانـشیم و  اقیقد  ار  ریـضنلاینب  ياهجـنگ  هکم  ناـمدرم  یتح  دوهی و  مدرم  يهمه  اریز  دـشاب .
هب هکم و  نادـنمتورث  هب  ار  اهجـنگ  نیا  یتنیز  تاعطق  زا  یـشخب  نایدوهی  اریز  دـندوب . هاـگآ  نآ  ياـهلاخلخ  اـههراوشوگ و  اهدـنبندرگ ،

ۀنانک ناشیا  سیئر  تسد  رد  طقف  زارد  نایلاس  اهجنگ  نیا  دننک و  هدافتسا  اهنآ  زا  ات  دندادیم  هیارک  ناشیا  ياهنشج  یسورع و  ماگنه 
شاهنیـس رب  يزوسمین  بوچ  دز و  ار  وا  ریبز  هک  نآ  زا  سپ  اما  دیامن . فارتعا  ات  دننک  هجنکـش  ار  هنانک  دومرف  ربمایپ  دوب . قیقحلایبا  نب 

رد دنـشکب . ار  وا  داد  روتـسد  ربمایپ  دش . شیپ  زا  رتاوسر  درم  دندرک و  ادـیپ  هبارخ  نامه  رد  ار  اهجـنگ  یقبام  دومنن ... فارتعا  زاب  داهن ،
ناخروم مناسرب . لتق  هب  دومحم  مردارب  نوخ  ماقتنا  هب  نم و  ار  درم  نیا  هدب  هزاجا  ربمایپ  تفگ : دمآ و  شیپ  هملـسم  نب  دمحم  هظحل  نیا 

نیا لاؤس  لاح  تامدقم ، نآ  یمامت  رکذ  زا  سپ  يراب  دز ... ار  شندرگ  هملسم  نب  دمحم  درک و  وا  میلست  ار  هنانک  ربمایپ  دناهتـشون  ینس 
نب دمحم  هک  دـمآ  ننـست  لها  زا  یتیاور  قبط  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ   ) دـشاب شردارب  لتاق  ، بحرم هدنـشک  هملـسم  نب  دـمحم  رگا  تسا :

شاهزاجا وا  هتـساوخ  نیمه  ساسا  رب  زین  ربمایپ  مریگب و  وا  زا  ار  مردارب  نیک  مورب و  بحرم  گنج  هب  نم  راذـگب  تفگ  ربماـیپ  هب  هملـسم 
نب دـمحم  رگا  ینعی  ... دریگب ار  ردارب  ماـقتنا  دـشکب و  ار  هناـنک  هک  تشاد  يزاـین  هچ  رگید  تشک ، ار  بحرم  هملـسم  نـب  دـمحم  و  داد )

هحفـص ماقتنا [  هب  نت و  هب  نت  گنج  کی  رد  ار  بحرم  تمظع  هب  يروالد  هک  هدوب  رنهاب  درمناوج و  روـالد ، گرزب و  ردـق  نآ  هملـسم 
زور تسیب  ار  هتسخ  هجنکش  هب  هتسب و  تسد  يریسا  هک  هتشاد  يزاین  هچ  یناولهپ  نینچ  رگید  دزادنا ، كاخ  هب  شیوخ  ردارب  نوخ  [ 135

اقافتا هکلب  هتـشکن ، ار  بحرم  اهنت  هن  هملـسم  نب  دـمحم  هک  تسا  نآ  رگناشن  هلأسم  نیا  دـنکفا ؟ كـاله  كاـخ  هب  ردارب  ماـقتنا  هب  دـعب ،
لیلد نیمه  هب  تسا و  هدیسرن  نآ  هب  ههبج  نتم  رد  هک  هدوب  یماقتنا  لامالام  شلد  دنزب ، نایدوهی  هب  يراک  یتحارج  مخز و  چیه  هتسناوتن 

يرایسب ناخروم  . تسا هدومن  ادج  شنت  زا  رس  دمحم  هدرک و  میلست  وا  هب  ار  هنانک  زین  ربمایپ  تسا و  هتساوخ  ار  نآ  یفـشت  گنج  زا  سپ 
هریـس یبرع  نتم  مسیونیم  ار  بلطم  نیا  هک  هظحل  نیا  رد  شاهریـس ... رد  تسا  ماشهنبا  ناـشیا  هلمج  زا  دـنراد . حیرـصت  قوف  بلطم  رب 

نآ ات  یتح  هک  نانچ  تسا و  نتم  اب  قباطم  حیحـص و  قیقد و  هداعلاقوف  ياهمجرت  هک  نآ  یـسیلگنا  يهمجرت  اما  تسین ، مربارب  ماـشهنبا 
هدرکن همجرت  طلغ  زین  تسا  مهف  تخـس  رایـسب  دراوم  ياهراـپ  رد  هک  ار  نآ  راعـشا  تاـیبا  عارـصم  کـی  یتح  مدرک  صحفت  نم  هک  اـج 
ضقانتم یتاشرازگ  رد  ننست  لها  . 5 [ . 30 : ] تسا هدمآ  زین  يو  يهریـس  رد  هدـمآ  یقرواپ  رد  هک  قوف  نتم  نیع  تسا . میور  شیپ  تسا ،

هنانک هک  دناهتـشون  رگید  ياـج  رد  زین  یـضعب  و  تخادـنا . هملـسم  نب  دـمحم  رـس  رب  ژد  يـالاب  زا  ار  یگنـس  يربیخ  بحرم  دـناهدروآ ،
اب راذگب  تساوخ  ربمایپ  زا  تشک  ار  شردارب  بحرم  هک  نآ  ماقتنا  هحفص 136 ] هب [  دناهتشون  ارچ  سپ  تشک ، ار  وا  هنانک  رگا  تخادنا .
... دـش دیهـش  دومحم  هک  دوب  گنج  ياهدروخرب  اهزور و  نیلوا  نیمه  رد  هک  دـنراد  حیرـصت  ناـیوار  بلغا  یهگناو  مگنجب ...؟ بحرم 
نب دعس  رکبوبا و  رمع و  و  دندش . یمخز  ناشیا  زا  نت  هاجنپ  هک  ددرگیمرب  ناناملسم  تسکـش  ياهزور  نامه  زاغآ  هب  بلطم  نیا  ینعی 

ره دنتفر و  یلاوتم  زور  هس  دندوب ، نانآ  یپ  رد  نادهاجم  ناناملـسم و  یمامت  هک  یلاح  رد  دـندش و  بوصنم  هاپـس  يرادـمچرپ  هب  هدابع 
نیا زا  نوحـشم  تنـس  لـها  نتم  هک  ناـنچ  و  دنتـشگزاب ... تمیزه  هب  هدروـخ و  تسکـش  بـحرم  ربارب  رد  رتزارد  اـپ  زا  تـسد  زور  هـس 

فعض و هب  ار  نازرابم  مه  هفیلخ  ود  نآ  دنتـشادیم و  مهتم  رارف  نبج و  فعـض ، هب  ار  رادمچرپ  ود  نآ  ناملـسم ، نازرابم  تسا  شرازگ 
رگشل نایم  رد  زور  هس  نیمه  رد  شدیهش  ردارب  اب  زین  هملسم  نب  دمحم  هک  تسا  نیا  هجوت  لباق  هتکن  لاح  ره  هب  دنتشادیم ... مهتم  نبج 

رب تسا ... هدوب  بحرم  زا  ناگدروختسکـش  ناگدـننک و  تمیزه  نیمه  وزج  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  شردارب  هک  نآ  اب  دوب و  ناناملـسم 
ار یلع  دـنکیم و  حـتف  اـمتح  هک  مهدیم  يدرم  هـب  ار  مـچرپ  ادرف  دـیامرفیم  ربماـیپ  هـک  يزور  رد  تـسرد  تـسا  هنوـگچ  ساـسا  نـیا 
اب گنج  هب  هدب  هزاجا  نم  هب  هللا  لوسر  ای  دیوگیم : تسا  بیاغ  نآ  زا  ربمایپ  اعطق  هک  یگنج  نادیم  گنج ، نایم  رد  هاگان  دـنیزگیمرب ،

درم هملـسم  نب  دمحم  رگا  اریز  درادیماو ؛ هدنخ  هب  ار  یکدوک  ره  هرخـسم  نخـس  نیا  مریگب . وا  زا  ار  مردارب  نوخ  ماقتنا  مورب و  بحرم 
هدوب شمـشچ  ولج  شردارب  لتاق  بحرم  هدرکیم و  رام  رات و  ار  ناناملـسم  بحرم ، هک  شیپ  زور  هس  نامه  رد  هدوب ، بحرم  اـب  گـنج 
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یمسر يهزاجا  ندیشوک  ناشیدناهبت  هحفص 137 ] يدوبان [  هب  نتفر و  ناملاظ  رالاسهپس  زیتس  هب  نتـشک و  رگم  اریز  هدیگنجیم ، وا  دیاب 
نآ هک  نآ  زا  سپ  دعب ، زور  هد  دیایب و  اهدعب  هملسم  نب  دمحم  هک  هدوب  هاشداپ  یگنج  هاگقرق  مشچهیس  لازغ  بحرم ، رگم  دهاوخیم و 

ای و  دـیامن ... ذـخا  ربماـیپ  زا  ار  شراکـش  هناورپ  دوشب ، ناـشرارف  تسکـش و  بجوم  زور  هس  دـنزب و  مالـسا  هاپـس  هب  یتیثیح  هبرـض  همه 
تـسرد هک  هدش  هچ  یهگناو  دـنک . شلامدـگل  دورب و  هملـسم  نب  دـمحم  هک  هدوب  ربمایپ  هزاجا  بسک  هب  طونم  طقف  هک  هدوب  ياهچروم 

، هتـشگ هعلق  طوقـس  بجوم  هدوشگ و  ار  هعلق  هدـش و  يور  هب  ور  بحرم  اب  هتـشاذگ و  نادـیم  هب  اـپ  یلع  هک  هظحل  ناـمه  زور و  ناـمه 
ار بحرم  ناهگان  هدیرپ و  نوریب  هملـسم  نب  دمحم  اجک  زا  مینادیمن  هاگان  دناهدرب ، ربمایپ  رب  ار  حتف  تراشب  يزوریپ و  هدژم  هک  نادـنچ 

گنج هنحـص  هب  اـپ  يراـمیب  درد و  مشچ  زور  هد  زا  سپ  دـیآیم و  یلع  هک  نآ  زا  سپ  تـسین  يدـیدرت  . 6 !! تسا هتـشک  ردارب  ماقتنا  هب 
نامه تعاس و  نامه  تسرد  زین  ياهفرح  ناسیونغورد  ینـس و  ناخروم  دیاشگیم ، ار  اهژد  دنکـشیم و  مهرد  ار  نمـشد  دراذـگیم و 
نیمه ات  ناشیلاشوپ  یلایخ و  ناناولهپ  هک  ییاهخاروس  دنـشکیم ... نوریب  اهخاروس  زا  ار  ناشدوخ  یلایخ  نانامرهق  هیناث  نامه  هقیقد و 

تمظع و تدش ، تهج  هب  هکلب  دندرکیمن . دننکب و  دنهاوخن  هک  نآ  هن  هتبلا  دندرکیمن ... يراک  چیه  دندشیم و  ناهنپ  اهنآ  رد  زورید 
تمیزه و هب  ناناملسم  هک  يزور  هس  نآ  رد  تسین  يدیدرت  هنرگو  دننکب ... دنتسناوتیمن  دندربیمن و  شیپ  زا  يراک  نمشد ، ینیگمهس 

نانوچ راوتـسا ، اسراپ و  راکادف ، فیرـش و  سب  ياههرهچ  نانآ  نایم  رد  دنربیمن ، شیپ  بحرم  ربارب  رد  يراک  دـندرگیمرب و  تسکش 
، صاقو هحفص 138 ] یبا [  نب  دعس  هحلط ، یسراف ، ناملس  هناجدوبا ، هحاور ، نب  هللادبع  ماوع ، نب  ریبز  رسای ، رامع  لالب ، هثراح ، نب  دیز 
و دننکب . يراک  بحرم  هیلع  دناهتـسناوتن  نادرمگرزب  نیا  اهتنم  تسا ... هدوبن  مک  افو  اب  زابناج  الاو و  دنمجرا  اهدـص  و  رذـنم ، نب  بابح 
هدـمآ و یلع  ات  هتـشاد  همادا  نانانچمه  ایاضق  نیا  تسا ... هدزیم  ناشبقع  هدـیبرچیم و  نانیا  رب  وا  روز  ارز  تسا . هدوب  مه  یعیبط  هلأسم 

یمان مان  هب  حتف  هداتفا و  شدرگ  هب  هدمآرد و  رازاب  هب  یلـصا  هکـس  هک  نآ  زا  سپ  تسرد  هاگ  نآ  و  تسا ... هدرک  ار  ناتـسراک  راک  نآ 
[31  ] فییزت فیرحت و  اب  دـناهتخادنا و  ناـیرج  هب  ار  دوخ  یبلقت  ياههکـس  زین  لـغد  ناسیونخـیرات  هتـشگ ، تبث  ناناملـسم  دوس  هب  وا و 

نبا ربخ ، نیا  قداـص  ناـخروم  ناـهاوگ و  زا  زین  و  ... دـننزب اـج  رترب  ناولهپ  نآ  يهدنـشک  ربـیخ و  حـتاف  ماـن  هب  ار  نآ  نیا و  دناهدیـشوک 
هب ربیخ  گنج  رد  ار  يدوهی  بحرم  هک  دوب  هملـسم ) نب  دمحم   ) لوا دناهتفگ  : » دـسیونیم باعیتسا ، شباتک  رد  هک  تسا  ینـس  ربلادـبع 

ثیدـح و ناـیاناد  بلغا  هک  یتـسرد  حیحـص و  ربـخ  یلو  تشک ، ار  بحرم  هک  دوـب  ماوـع  نب  ریبز  هک  دـناهتفگ  نینچمه  دـناسر و  لـتق 
نب دمحم  نیا  هک  نیا  رب  ینبم  يرتزراب  لیلد  [ . 32 . ] تشک بلاطیبا  نب  یلع  ار  بحرم  هک  تسا  نآ  دننآرب  ربمایپ  یناگدنز  ناگدنـسیون 

کی هک  یبحرم  نآ  دتسیاب ، بحرم  يور  هب  ور  دناوتب  هک  هدوبن  يدرم  یتح  تسا  لهس  هکلب  هتـشادن ، ار  بحرم  نتـشک  ییاناوت  هملـسم 
هب هدوب  اهنآ  وزج  زین  هملسم  نب  دمحم  هک  ینایهاپس  یمامت  اب  ار  مالسا  رگـشل  هحفـص 139 ] یپایپ [  زور  هس  هدوب و  نت  رازه  اب  ربارب  هنت 

هیرـس  » یگنج تیرومأم  یتسرپرـس  هب  ار  هملـسم  نب  دـمحم  ربماـیپ  [ 33  ] يرجه مشـش  لاـس  رد  تسا : هعقاو  نـیا  هتـشادیماو ، تـمیزه 
درم هد  هارمه  هملسم  نب  دمحم  دننکیم : شرازگ  نینچ  وا  تیرومأم  هرابرد  ینـس  ناخروم  ریاس  يربط و  يدقاو ، دتـسرفیم . هصقلايذ »
ریت هب  بش  لد  رد  دندرک و  هرصاحم  ار  ناشیا  دوب . رفن  دص  نمشد  دادعت  دندیسر . نمشد  نیمزرس  هب  بش  دنتفر . تیرومأم  هب  شهارمه 

هلمح شنارای  دـمحم و  دنـشکب ... ار  نمـشد  زا  رفن  کی  دنتـسناوت  طقف  شنارای  دـمحم و  دـندش ... لوغـشم  رگیدـکی  يوس  هب  نتخادـنا 
زا تسناوتن  اهنت  هن  دمحم  دزب و  هزین  ریشمش و  هب  کیاکی  ار  دمحم  نارای  دروآ و  هلمح  نمـشد  دنربب . شیپ  زا  يراک  دنتـساوتن  دندرک و 

نامگ هک  دـندز  يراک  ياهمخز  نانچ  زین  ار  دـمحم  دوخ  یتح  و  تشک ، ار  وا  نارای  رفن  هن  دادـعت  یمامت  نمـشد  هکلب  دـنک  عافد  ناـنآ 
مامت رد  دینک  تقد  و  ... ) تفریم نوخ  شیاپ  يهنشاپ  زا  دوب و  هداتفا  اههدرم  نانوچ  هتخاب و  قمر  دمحم  تسا . هدش  هتشک  زین  وا  دندرک 
تخل ار  رفن  هد  یمامت  هدـش  هتـشک  زین  وا  درادـنپیم  نوچ  نمـشد  دنـشکب ) ار  نمـشد  زا  نت  کی  دـندوب  هتـسناوت  طقف  ناـنیا  تدـم  نیا 

... تسین تکرح  هب  رداق  تسا و  هداتفا  هتخاب  قمر  شوهیب و  دـمحم  و  دروآیمرد ... ناشنت  زا  ار  ناشـسابل  گنج و  ياـههماج  دـنکیم و 
نینچ ندـید  زا  هتـشذگ و  ناگدشهتـشک  عـمج  رب  يدرم  نمـشد  نتفر  زا  سپ  هک  دـهدیم  حرـش  نینچ  اهدـعب  دوـخ  هملـسم  نب  دـمحم 
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. تسا ناملـسم  متفایرد  نخـس  نیا  ندینـش  ضحم  هب  : » دـیوگیم تسا ... هتفگ  نوعجار  هیلا  اـنا  اـنا هللا و  هحفـص 140 ] هملک [  ياهرظنم :
هک یـسک  نینچ  تسا  راکـشآرپ  .« دروآ هنیدم  هب  دوخ  اب  هدرک  کمک  ارم  داد و  نم  هب  كاروخ  بآ و  مدیبلط . کمک  هب  ار  وا  مدـیلان و 

تعاجـش و ردق  نآ  یتح  دهد و  تاجن  تیرومأم  هکلهم و  نآ  زا  ار  دوخ  نایهاپـس  هتـسناوتن  درادن و  يرادیاپ  تردـق  رفن  دـص  ربارب  رد 
نآ لاح  و  دنزب ... ار  نکـشرگشل  بحرم  هتـسناوتیم  هنوگچ  دنکفیب  كاخ  هب  دنزب و  ار  نانمـشد  زا  رفن  تسیب  هد  لقاال  هک  درادن  ییارب 

فیلکت و زارفارـس  زابرـس و  زابناج ، نمؤم و  ناناملـسم  رب  نآرق ، نتم  ساـسا  رب  هدادیم  ماـجنا  ار  دوخ  تیرومأـم  وا  هک  عقوم  نآ  رد  هک 
، قوف تیرومأم  زا  لبق  هملسم  نب  دمحم  نیا  يراب  ... دنـشاب هتـشاد  تمواقم  ياردیاپ و  رفن  تسیب  ربارب  رد  رفن  کی  هک  تسا  هدوب  بجاو 

اهبش تسا . هتفر  نوریب  رکبینب  يهلیبق  زا  یهورگ  ءاطرق  مدرم  تراغ  يارب  رفن  یـس  یتسرپرـس  هب  هک  هتـشاد  زین  رگید  تیرومأـم  کـی 
هک دـننیبیم  ار  یهورگ  اج  نآ  دـنناسریم و  هبرـش »  » هب ار  دوخ  دـنربیم . رـس  هب  نیمک  رد  دـنوشیم و  ناهنپ  اهزور  دـننکیم و  تکرح 

نانچ دمحم  . ) دنتـسه براحم  هلیبق  زا  دنهدیم  خساپ  دنتـسیک ؟ دسرپب  ات  دتـسرفیم  ناشیوس  هب  ار  دوخ  نارای  زا  یـسک  دـننکیم . چوک 
زا ربخیب  ناگدننک  چوک  درذگیم ). ارحص  رد  تسا و  ناکرشم  لیابق  زا  زین  وا  درادن و  يدصق  چیه  نانآ  هب  تبـسن  هک  دنکیم  دومناو 

هملـسم نب  دـمحم  دـنرچب ... ارحـص  رد  هک  دـننکیم  هلی  ار  ناـشنایاپراهچ  دـنیاشگیم و  ار  دوـخ  ياـهراب  هدـمآ  دورف  وا  راـنک  اـج  همه 
. دـنراذگیم رارف  هب  اپ  نانآ  دـشکیم و  ار  نانآ  زا  یکی  دربیم . تراغ  اهنآ  رب  ناهگان  دـعب  دـننکب و  ار  ناشیاهراک  تحار  دراذـگیم 

مدرم ناناپوچ  هب  ات  دـیآیم  هنوگ  نیمه  هب  دـنکیمن ... یهجوت  هحفـص 141 ] نایرارف [  هب  و  دریگیم ... تمینغ  هب  ار  ناشماشحا  دـمحم 
هب هدرک  اهر  ار  دوخ  نایاپراهچ  زین  نانیا  دراذـگیم  دـنکیم ، ناـشیا  اـب  هدرک  براـحم  يهلیبق  اـب  هک  ار  يراـک  ناـمه  دـسرب و  رکبینب 

ياهمر اب  دنشکیم و  ار  ناشیا  زا  رفن  هد  هدروآ و  تراغ  اهنآ  رب  سپس  دنماشایب . دنیایب و  بآ  يوس  هب  ناشنارتش  دنزادرپب و  یـشودریش 
هک یماشحا  دـنکیم ، تکرح  رایـسب  تعرـس  هب  دریگب  رارق  رکبینب  مدرم  بیقعت  دروم  دـسرتیم  نوچ  دـننکیم ... رارف  دنفـسوگ  رتش و 
رد هک  دوخ  نارای  زا  رفن  دنچ  هب  هذبر  رد  ار  نادنفـسوگ  عیرـس . نارتش  دنیآیم و  هتـسهآ  اهدنفـسوگ  دندنفـسوگ ... رتش و  هدرک  تراغ 

هنیدـم هـب  دروآیم و  دـنوریم  رتعیرــس  رایــسب  هـک  ار  نارتـش  دوـخ ، دــنروایب و  بـقع  زا  هـک  دراذــگیماو  دنتــسه  يرتـشیب  هرطاـخم 
دوخ نارای  دـناوتیمن  اهنت  هن  تسین و  زین  یلدرپ  هدـنامرف  یتح  وا  هک  تسا  نآ  رگنایامن  همه  همه و  اهارجام  نیا  يهعومجم  ... دـناسریم

مامالاتفرعم وا  نینچمه  ... تسا دوخ  ناج  تاجن  هشیدنا  رد  رتشیب  درادـن و  زین  يراکادـف  نانآ  هار  رد  یتح  هکلب  دـناهرب ، اههکلهم  زا  ار 
هن تسا و  نیدعاق  يهرمز  رد  دـهدیم  ناشن  شایتایح  همانراک  تسین . رادروخرب  زین  هار  نیا  رد  هدـهاجم  زا  درادـن و  زین  یهجوت  نایاش 

يراکادف يرایمه و  زا  دیوجیم و  ییاوزنا  هشوگ  دشکیم و  ع )  ) یلع يرای  زا  تسد  نیفـص  لمج و  گنج  راگزور  هب  اریز  نیدهاجم .
اههنتف و رد  ناناملسم  تفرگ و  دهاوخ  ار  ناتنابیرگ  ییاههنتف  نم  زا  سپ  هک   » تسا هتشاد  حیرـصت  نآ  رب  همه  نآ  ربمایپ  هک  قح ، هار  رد 

يراددوخ تسا ،» هارمه  یلع  اـب  هراومه  قح  یلعلا : عم  رودـی  قحلا   » هک دیـشاب  شوهب  لاـح  نآ  رد  دـش ، دـنهاوخ  نوـمزآ  ییاـهگنج 
هب دهدب ، ياهسیاقم  يربط  يدقاو و  نایم  دبایرد و  ار  راگنخیرات  ود  تیاور  نایم  قرف  هدـنناوخ  هک  نآ  يارب  . 7 هحفص 142 ] دنکیم [ ».

نیمه صوصخ  رد  تسا ، تنـس  لها  دانـسالافیعض  تایاور  زا  هدـنکآ  بلغا  شراـثآ  تسین و  زین  هعیـش  ناـخروم  زا  هک  يربط  تیاور 
ار وا  یلع  دسیونیم  اج  کی  دنکیم و  تیاور  داضتم  هنوگ  ود  هب  ار  بحرم  ندش  هتـشک  هک  وا  میهدیم : هجوت  رظن و  تقد  ربیخ  گنج 

نب دمحم  هک  دروآیم  زین  ار  فیعض  تیاور  نآ  ثیدح ، نالعاج  تایاور  ساسا  رب  ناینـس  بلغا  نوچ  رگید  ياج  کی  سپـس  تشک و 
دنکیم و تیاعر  ار  شايراگنخیرات  يرادتناما  هفیظو  لقادح  دسریم ، ارجام  لماک  نایب  هب  یتقو  يربط  نیمه  تسا ، هتشک  ار  وا  هملسم 

نینچ یملــسا  هدـیرب  تـیاور  ساـسا  رب  يو  . دـنکیمن ناـیب  هنارادـبناج  هناـضرغم و  يدـقاو  نوـچمه  و  هتــسکش ، اـپ  تـسد و  ار  ارجاـم 
يو نارای  باطخ و  نب  رمع  اما  دندش . ربیخ  نایوجمزر  هجاوم  هتفر ، يو  اب  ناناملـسم  داد و  باطخ  نب  رمع  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  : دـسیونیم

مچرپ ادرف  تفگ  ربمایپ  و  دناوخ . وسرت  ار  دوخ  نارای  زنی  رمع  دندناوخ و  وسرت  ار  وا  رمع  نارای  دنتشگزاب و  ربمایپ  دزن  دندیشک و  سپاو 
رمع رکبوبا و  دیـسر ، ارف  رگید  زور  نوچ  دـنراد و  تسود  ار  وا  زین  شربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  ادـخ  هک  داد  مهاوخ  یـسک  هب  ار 
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نایربیخ اب  یلع  درپس و  وا  هب  ار  مچرپ  داد و  افش  ار  شمشچ  دناوخ و ... ارف  ار  یلع  ربمایپ  یلو  دنریگب ، ار  مچرپ  دنتساوخ  هدیـشک  ندرگ 
هک دز  وا  رـس  رب  نیگمهـس  یتبرـض  یلع  ماجنارـس  درک و  لدب  در و  یتبرـض  بحرم  اب  یلع  دمآ . شیپ  ناوخزجر  بحرم  دش . ور  هب  ور 

يادص ربمایپ  يودرا  ات  مدرم  رگشل و  هک  دیدش ) هحفص 143 ] نانچ [  ياهبرض  .) دیسر شیاهنادند  نب  ات  هتفاکش  ار  شایگنس  دوخهالک 
رمع و هک  دهدیم  شرازگ  رگید  یتیاور  رد  . داد خر  حتف  هک  دوب  هدیسرن  نآ  لوا  هب  ناناملسم  يودرا  هلابند  زونه  دندینش و  ار  هبرض  نآ 
هب ار  مچرپ  ادرف  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف  ربمایپ  و  دنتـشگزاب . دـنربب و  شیپ  زا  يراک  دنتـسناوتن  اما  دندیـشوک و  گنج  هب  دـنتفر و  رکبوبا 

. دیاشگیم رهق  تردق و  هب  ار  ژد  دوریم و  دنراد . تسود  ار  وا  زین  شربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  یسک 
هک دنتشاد  دیما  ناشمادک  ره  دندیشکیم و  ندرگ  همه  لوسر ) باحصا   ) نایـشیرق تشادن ، روضح  رـضحم  رد  یلع  نوچ  دنیوگ  [ . 34]

هچراـپ اـب  ار  دوخ  نامـشچ  تشاد و  درد  مشچ  يو  دـمآ ... دوب  رتش  رب  راوس  هک  یلاـح  رد  یلع  ناهاگحبـص  دـشاب و  يو  رادـمچرپ  نآ 
و تشاد . نت  رب  یناوغرا  ياهلح  یلع  درپس و  وا  هب  ار  مچرپ  هاگ  نآ  دیازفایم : هداد ، حرـش  ار  وا  يافـش  يهصق  سپـس  دوب . هتـسب  ياهلح 

ممان ردام  هک  سک  نآ  منم  تفگ : داد و  ار  وا  زجر  خساپ  زین  یلع  دناوخیم . زجر  هدرک و  دوخ  دوخهالک  ار  گرزب  سب  یگنس  بحرم 
نب ات  ار  وا  یگنـس  دوخهالک  رفغم و  هک  دز  وا  رب  تخـس  ناـنچ  یتبرـض  یلع  دـش و  لدـب  در و  ناـشنایم  یتبرـض  و  تسا . هدرک  ریـش  ار 

هک دنکیم  هاگن  هیضق  تمظع  هب  نانچ  رصتخم  هاتوک و  شرازگ  نیمه  رد  يربط  دینک  تقد  . تفرگب ار  رهش  سپـس  تفاکـش و  اهنادند 
هنیدم تسا  هتـشون  دوخ  نتم  رد  تارم  تارک و  هب  دناوخیم و  نایدوهی  رهـش  ربیخ ، يهنیدم  حتف  هکلب  هداس ، هعلق  کی  حتف  هن  ار  ژد  حتف 

دقف هبرـضف  یلع  هردبف  نیتبرـض  افلتخاف  تسا : هحفـص 144 ] نیا [  وا  يهلمج  نیع  دـش . هدوشگ  یلع  ياـهتسد  هب  ربیخ ) رهـش  ( ؛ ربـیخ
ار یبحرم  دمآ و  یلع  هک  تسا  نخس  نآ  رتهتسیاشان  همه  زا  و  . 8 [ . 35 . ] هنیدملا ذخا  سارضالا و  یف  عقو  یتح  هسأر  رفغملا و  رجحلا و 
ار يزیچ  نینچ  يو  زا  یسک  یمالـسا  ياهگنج  یمامت  لوط  رد  ایآ  درب . ار  شایگنج  يهماج  حالـس و  تشک و  دوب  هداتفا  اپ  نودب  هک 

یخروـم چـیه  زگره  دـنک . نینچ  وا  هک  دـسر  هچ  دـننکیمن ، ار  یلمع  نینچ  وا  يدرمناوـج  بتکم  مـهد  تـسد  نادرگاـش  . تـسا هدـید 
هب هلمح  زا  درکیم  شرافـس  دوخ  باحـصا  هب  اهگنج  یمامت  رد  دشاب . هدز  ار  ياهداتفا  یگنج و  یمخز  چـیه  یلع  هک  هدرکن  شرازگ 
هک يدقاو  دیدرگن . ناشرارف  عنام  دینکن و  بیقعت  زین  ار  نایرارف  یتح  دییامن . اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناحورجم  دـینک و  يراددوخ  نایمخز 

هدیدن راب  کی  یتح  ار  يو  درمناوج  هعـشعشرپ  يهرهچ  الـصا  هدناوخن و  خـیرات  ییوگ  تسا ، یگنج  ثحابم  لئاسم و  سانـشراک  دوخ 
يدرمناوـج تلادـع و  هـک  يدرم  نآ  دـناهدرک . راـب  وا  رب  ار  یتـمهت  ناـنچ  هـک  تسانـشآان  لوـهجم و  ياهرهچ  یلع  نـیا  رگم  و  تـسا .

رب اهراب  هک  يدرم  تسا ، هدش  دوخ  تلادع  شیاشخب و  تمارک ، يدرمناوج و  نیمه  ینابرق  الوصا  تسوا و  يدوجو  راعش  نیرتیـساسا 
دنکیم نینچ  زین  وا  درذگرد  ناشنوخ  زا  دـنهاوخیم  وا  زا  سامتلا  هب  نوچ  هتفای و  تسد  گنج  ياهههبج  رد  دوخ  کی  هجرد  نانمـشد 

هب دـنزیم  شنیمز  رب  دزاـتیم و  وا  رب  یلع  هک  نآ  ضحم  هب  نیفـص : گـنج  رد  صاـع  نب  ورمع  شاهنوـمن  دوریم . ناشدراذـگیم و  و 
هحفـص 145] تراهط و [  ضیف و  همـشچ  هب  هدـش و  ریقح  دـح  نیا  هب  ات  هک  ینم  ینعی  دـنکیم ، راکـشآ  ار  دوخ  تروع  هبال  ساـمتلا و 

زگره هک  یهللانیع  سدـق  يهمـشچرس  یکاپ و  مرک ، ندـعم  وت  نانوچ  زا  يرگنیمن و  متروع  هب  هک  ماهدرب  هانپ  وت  تیاـنع  كاـپ  مشچ 
تمظع نامه  لیلد  هب  تلذ و  يراوخ و  نیمه  لیلد  هب  منکیم ؛ تمحر  بلط  دوشیمن  هریخ  مارح  ياهرظنم  هاـنگ و  یتشز و  رب  ياهظحل 

، شتآ نوناـک  گـنج ، هدـنامرف  دـنکیم . شیاـهر  دورآیم و  تمحر  وا  رب  زین  یلع  و  يرذـگرد ... منوـخ  زا  هک  مراتـساوخ  وـت  تزع  و 
هکرعم رایب  شتآ  رگید  راب  دورب و  ات  دنکیم  اهر  ار  رفک  مشخ و  دقح و  رگشل  رالاسهپس  قافن ، غورد و  قاقـش ، هعدخ و  مسجم  ناطیش 

چیه هب  هن  رـشب و  هب  هن  خـیرات و  هب  هن  هک  تسا  يدرمناوج  هنوگ  ره  روصت  قوف  درمناوج و  ردـق  نآ  دوش . رگید  هناشیکرفاک  ياهگنج 
، وید رگید ، راب  دربب و  رد  هب  ملاس  ناج  مالـسا  وت و  کی  هرامـش  نمـشد  یتشاذگ  ارچ  دهد : باوج  هک  درادن  ار  نآ  سرت  یهدب و  سک 

تیـشم هک  ار  یناطیـش  لسن  مرداق  هن  نم  هک  دهدیمن  باوج  یتح  یلع  دروآرب ؟ تلادـع  راگزور  زا  رامد  دروآ و  هلمح  رگید ، ياج  زا 
رـس ود  رگید  ییاج  مدرک  ادـج  شنت  زا  رـس  نوچ  هک  ار  ییاـهدژا  هن  و  مرادرب ، كاـخ  زا  دـشاب ، نیمز  رب  هعقاو  زور  اـت  تسا  ناـنچ  قح 
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زمر تیرـشب و  هصق  خـیرات  مهف  هک  سک  نآ  اـت  دـهدیمن  باوـج  زین  ار  نیا  يرآ  مـنک ... دوباـن  دـبا  يارب  ددرگیم  زبـس  شنت  رب  رگید 
ایبنا و یمامت  يهعومجم  زا  زج  هک  تسا  يراک  دـنکیم و  وا  هک  يراـک  اـهنت  اـما  دـنک ... ادـیپ  ار  باوج  دوخ  دـباییمرد  ار  قح  تیـشم 
وا زا  دـیاشخبب و  هاوخمحرت  يدرم  سرت  یـسکیب و  تراـقح و  تیاـهن  رب  هظحل  ناـمه  رد  هک  تسا  نیا  دـیآیمنرب ، یلع  ینعی  ایـصوا ؛

نیع رد  هنوگج  ادـخ  تسا . یهلا  تینامحر  تیمیحر و  ءامـسا  نیرترب  رهظم  تسا . بیارغلارودـصم  بیاجعلارهظم و  وا  يرآ  درذـگب ...
نم رب  اهاشداپ  دیوگیم  دنکیم و  زارد  وا  ترفغم  تمحر و  هاگـشیپ  هحفص 146 ] رب [  ار  شیاهتسد  یـصاع  يهدنب  هک  هاگ  نآ  يراهق ،

لمکا متا و  رهاـظم  هک  وا  نوچ  يایـصوا  مزعلاولوا و  ياـیبنا  ربماـیپ و  طـقف  تسوا . نوـچ  زین  یلع  دـنکیم ... وـفع  درذـگیم و  شخبب ،
شیوخ رهق  بضغ و  رب  دنیاشخبب و  دوخ  هاوخرذع  رب  رهق ، مشخ و  جوا  يهظحل  رد  هک  دنـشاب  دنناوتیم  نینچ  دـنایهلا  يانـسحلاءامسا 

قلخ : » تفگ ادخ  هک  ار  میظع  يامیس  نآ  دننک و  یلجت  یلع  نوچ  زین  یهلا  يهرهچ  هدزاود  هد  كاخ  هنهپ  یمامت  رب  راذگب  دنیآ ... قئاف 
وا رد  دوخ  حور  زا  مدیرفایب و  ار  مدآ  نوچ  ...«: » یحور نم  هیف  تخفنف  هتیوس  اذاف   » هلمج راذـگب  دـنراذگب ... ریوصت  هب  هیدـی » یلع  مدآ 

لوزن نأش  وا  زا  سپ  ناماما  وا و  نوچ  يدرم  يارالد  امـش  رب  زورما  دیروآ ،» هدجـس  وا  رب  هک  متفگ  ناگتـشرف  یمامت  هب  هاگ  نآ  مدـیمد 
نآ مدآ ، مدآ  ساسا  لصا و  هک  ایصوا  نایمدآ و  ایبنا و  مدآ  هن  نایمدآ ، ایبنا و  یمامت  مدآ  هک  ایصوا ، مدآ  هن  ایصوا ، مدآ  نآ  یلع  دبای ...

نیلوا يهعـشعش  رد  قح و  برقت  یتوربج  ملاع  رد  يدـمحم  حور  رون و  نیرق  وا  يولع  حور  دوب و  لگ  كاـخ و  ناـیم  رد  مدآ  هک  هاـگ 
زا ار  شرهم  هتخانشن و  دندیدن و  ار  هرهچ  نیا  هک  وا  لاثما  يدقاو و  رب  غیرد  سوسفا و  . دوب لد  ناج و  هاگهدجس  رد  دوجـس ، شتـسرپ و 
هک ار  یشخبجات  ناطلس  هک  تسا  یشیکمتس  یشیدناژک و  رایـسب  هچ  یتسار  هب  دناهتفرگن . لد  هب  ناسحا  تبحم و  نامیا ، تفرعم و  قمع 
زا لامالام  هناخ  لوا  دـشاب ، هتـشاد  هاک  زا  رپ  ياهناخ  الط و  زا  رپ  ياهناخ  یلع  رگا  : » دـیوگیم شاهرابرد  هیواعم  وا  کی  هرامـش  نمـشد 

دوخ هرابرد  دوخ  هک  ار  يدرم  هحفص 147 ] نانچ [  دشخبیم ». ار  هاک  هناخ  سپس  دنکیم و  كاپ  وراج و  دشخبیم ، ادخ  هار  رد  ار  الط 
رگم ات  دنهدب  نم  هب  ار  دوجو  میلقا  تفه  یهاشداپ  دننک و  رپ  یتسه  ياهجنگ  زا  ار  نامسآ  نیمز و  نایم  رگا  دنگوس  ادخ  هب  : » دیوگیم

، یکدوک یگدـنز ، زاغآ  هدرک و  هقالط  هس  ار  ایند  هک  يدرم  درک ». مهاوخن  نینچ  مریگب ، يروم  ناـهد  زا  ار  یهاـک  رپ  قحاـن ، روز و  هب 
بیاـصم اـهنومزآ و  نیرتتخـس  جوا  رد  هک  يدرم  ناـنچ  دـنرادن ، تواـفت  مه  اـب  ياهرذ  شتاـیح  مد  نـیرخآ  اـت  یلاـسنهک  یناوـج و 

هب نم  دزن  رد  امـش  يایند  نیا  ياهتنکم  تاراـختفا و  اـهتنیز ، تورث و  یماـمت  مدرم  يا  ناـه  : » تسا هتفگ  شیوخ  تاـیح  هنـالوؤسم 
يهماج دزد  ار  وا  دنـسیونب و  بحرم  هرز  قحباـن  هدـنیابر  ار  یـسک  نینچ  هاـگ  نآ  درادـن ». شزرا  جرا و  یلولـسم  زب  ینیب  بآ  يهزادـنا 

هب ار  قح  زین  ربمایپ  دریگب و  ار  شقح  ات  دربیم  ربمایپ  دزن  تموصخ  يو  یکاـش  یعدـم و  هک  دـننک  یفرعم  نوخ  هقرغ  رـضتحم و  يدرم 
یمامت میدرک ، لقن  هملـسم  نب  دمحم  تسد  هب  بحرم  ندش  هتـشک  يدقاو ، دروم  رد  هچ  نآ  !!! دهدیم هملـسم  نب  دـمحم  ینعی  رادقح ،

وا دمآ و  شیپ  هعلق  نارادرس  زا  رگید  یکی  ریسا » : » دیوگیم ربیخ  حتف  بحرم و  ندش  هتـشک  زا  سپ  وا  تسین . وا  شوشم  ملق  بارطـضا 
دـش و ور  هب  ور  دوهی  دـنمورین  ناـناولهپ  زا  یکی  رـسای  اـب  یلع  دـیوگیم  سپـس  تشک . شایلاـیخ ) ناـمرهق  ، ) هملـسم نب  دـمحم  زین  ار 

دش شوشغم  تخـس  هبولغم و  گنج  دنک . گنج  رـسای  اب  وا  دوخ  دراذگب  داد  دیکا  دنگوس  ار  یلع  ماوع  نب  ریبز  هک  دنزب  ار  وا  تساوخ 
رد اما  هحفـص 148 ] داد [ . شاهزاجا  یلع  و  درکیم . هدـنکارپ  تدـش  هب  دزیم و  دوخ  زیرنوخ  نیبوز  اب  یتخـس  هب  ار  ناناملـسم  رـسای  و 
ریبز هک  هن  تفگ : ربمایپ  اما  دش . دهاوخ  هتـشک  ریبز  اریز  ما . يرـسپیب  هصغ  مغ و  رب  ياو  ربمایپ  يا  تفگ : ریبز  ردام  هیفـص  هظحل  نیمه 

رب ار  يرگید  کی  ره  تفگ  ربمایپ  و  دنتفرگ ! یتشک  هدش  زیوالگ  مه  اب  ود  نیا  هدمآ  ننـست  لها  زا  رگید  ینوتم  رد  ... دش دـهاوخ  زوریپ 
امـش رب  ناناملـسم  يا  دومرف : ربمایپ  دندش  هتـشک  رـسای  بحرم و  نوچ  دیوگیم  سپـس  دوب ... دهاوخ  يرگید  لتاق  زوریپ و  دـنزب ، نیمز 

دـق و دـنلب  سب  رکیپلوغ و  یناولهپ  هک  رماع  دـیوگیم  دـعب  تشگ . ناسآ  لکـشم  دـیوگیم و  شاـبداش  امـش  هب  ربیخ  هک  داـب  تراـشب 
وا فارطا  زا  ناناملـسم  دـمآیم . شیپ  دیـشکیم و  دایرف  دوب ، عارذ  جـنپ  ات  شتماق  لوط  دوب و  هدیـشوپ  مه  يور  هرز  ود  دوب و  دـنمورین 
وا نتم  یمامت  زا  دینیبیم  هک  نانچ  ... درک عطق  ار  شقاس  ود  ره  دز و  وا  هب  ياهبرض  دیسر و  وا  هب  یلع  دندشیم . هدنکارپ  دنتخیرگیم و 
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هتـشون ناینب  هتـسسگ  ناشیرپ و  سب  دـمع  هب  ای  یهاـگآان و  يور  زا  اـی  ار  لـئاسم  هداد و  فک  زا  ار  اههنحـص  یلاوت  هک  دـیآیمرب  نینچ 
رـضاح نوخ  كاخ و  هکرعم  هنحـص  رد  هاگان  هنوگچ  دـندوب  هدرب  هدژم  شیارب  هدوب و  بیاغ  هنحـص  زا  هک  يربماـیپ  تسین  مولعم  تسا .

رانک هدنازیرگیم ، هدزیم و  ار  ناناملسم  همه  نیبوز  اب  شرسپ  فیرح  هک  اغوغرپ  نتم  نآ  رد  ریبز  ردام  هیفـص  هدوب  رـضاح  رگا  هدش و 
هک تسا  نآ  رگناشن  دش  نایب  البق  هک  نانچ  همه  نیا  )؟ هدوب رـضاح  ربمایپ  رانک  زور  نآ  رد  ینز  نینچ  اجک  الـصا  و   ) هدرکیم هچ  ربمایپ 

همه نیا  دناهتشگ و  ضحم  هحفص 149 ] یمگردرـس [  راچد  ربیخ  گنج  دروم  رد  نیرخأتم  هچ  نیمدقتم و  هچ  تنـس  لها  ناسیونهریس 
نایلاس ات  ع )  ) یلع نتـشاذگ  رانک  ندرک و  فذـح  ياـهزور  نیتسخن  ناـمه  زا  هک  تسا  یلوعجم  یگتخاـس و  تاـیاور  لوخد  تهج  هب 

هتشاگن و ار  ربیخ  هثداح  هک  زین  نیرخأتم  زا  . دناهداد راشتنا  وا  هیلع  هللا  لوسر  تیبلا  لها  شنامدود ؛ تداهش  وا و  تداهـش  زا  سپ  راگزآ 
ةاطن هعلق  فارطا  رد  گنج  لوا  تسا  هتشون  يو  تسا . دمحم  یناگدنز  رد  لکیه  نیسح  نتم  تسا ، ناینیشیپ  تارظن  رب  ینتبم  شاهتشون 
يالاب زا  هملسم  نب  دومحم  هک  تسا  ياهعلق  نامه  نیا  . ) دندش رادمخز  ناناملـسم  زا  نت  هاجنپ  گنج  نیمه  رد  تخـس . یگنج  داد . خر 

وا بلاطم  نیارق  زا  هک  نانچ  دش ). هتـشک  مکـشم  نب  مالـس  گنج  نیا  رد  دیوگیم  دـش . دیهـش  تفرگ و  رارق  گنـس  تباصا  دروم  نآ 
، هدرک هلمح  ناناملسم  تسا  هتشون  سپس  تفرن . شیپ  زا  يراک  ةاطن  رد  هک  دراد  حیرـصت  اری  دشاب . هدنز  دیاب  نونک  ات  بحرم  دیآیمرب 

فرصت هب  هنوگچ  دنتـشگیمزاب ، تمیزه  هب  ناناملـسم  تفرن و  شیپ  زا  يراک  ةاطن  رد  رگا  تسا  یندیـسرپ  دش . گنج  معان  هعلق  نوریب 
نیا درب ... هانپ  هعلق  هب  تسـشن و  بقع  راچان  دوب . ناشهدنامرف  ثراح  دش . گنج  معان  هعلق  نوریب  دسیونیم : دعب  ؟ دنتخادرپ يرگید  هعلق 

دندربیمن شیپ  زا  يراک  ناناملسم  دراد  حیرصت  و  [ 36  ] هدـمآ ربیخ  گنج  لیذ  شباتک  رد  هک  نانچ  اریز  تسا . یقطنمریغ  زین  وا  نخس 
ار هعلق  هب  تشگزاب  دنتشگیمزاب ، معان  هعلق  هب  زین  نایدوهی  دوخ و  هاگیاج  هب  ناناملـسم  دشیم  هک  بش  دندیگنجیم و  بش  ات  حبـص  و 

نیا دننکب  هعلق  نیا  ربارب  رد  دنتـسناوتیمن  يراک  چـیه  ناناملـسم  هحفص 150 ] هک [  یلیالد  نیرتراکـشآ  زا  يرآ  هتـشون ... ینیـشنبقع 
. داتسرف معان  هعلق  حتف  يارب  ار  وا  درپس و  رکبوبا  هب  ار  مچرپ  ربمغیپ  تفرن . شیپ  زا  يراک  تشذگ و  اهزور  : دسیونیم يو  دوخ  هک  تسا 

دننام زین  وا  داتـسرف . ار  باـطخ  نب  رمع  ربماـیپ  دـعب  زور  تشگزاـب . یتیقفوم  نیرتمک  نودـب  هدربن  شیپ  زا  يراـک  درک و  گـنج  رکبوبا 
ار مچرپ  نیا  تفگ  ودب  دـناوخب و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دـعب  زور  ربمغیپ  تشگزاب . یتیقفوم  نیرتمک  نودـب  هدربن و  شیپ  زا  يراک  رکبوبا 
اب هدمآ  نوریب  هعلق  زا  مد  رد  دیـسر  هعلق  کیدزن  هک  نیمه  تفرب و  تفرگب و  ار  مچرپ  یلع  دـنک . وت  بیـصن  ار  حـتف  ادـخ  ات  ورب  ریگب و 
راک هب  رپس  ياج  هب  تفرگرب و  دوب  اج  نآ  هک  ار  يرد  یلع  داتفیب . شرپس  دز و  ودب  یتبرض  نایدوهی  زا  یکی  تخادرپ ... گنج  هب  اهنآ 
هلعق دراو  هدرک  روبع  نآ  يور  زا  ناناملسم  داد و  رارق  لپ  ياج  هب  ار  رد  سپـس  دوشگب . ار  هعلق  ات  تشاد  تسد  هب  ار  رد  نانچ  مه  درب و 

تیفیک یلع ، يرامیب  زا  هک  نآ  رب  هوالع  دینک  تقد  . دش هدوشگ  بنیزیبا  نب  ثراح  نآ  هدنامرف  ندـش  هتـشک  زا  سپ  معان  هعلق  دـندش .
وا لیاضف  نتشون  رد  ردق  نآ  هکلب  دیوگیمن ، نخس  ياهملک  داد  مهاوخ  یسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  هک  ربمایپ  میظع  نخـس  نآ  وا و  ياوادم 

، درک ناناملـسم  بیــصن  ار  يزوریپ  دوـشگ و  ار  هـعلق  یلع  دـنادیم  دـسیونیم و  هـک  نآ  اـب  هـک  دراد  كاردا  دـقح  كاـسما و  لـخب و 
ناملـسم يهلیـسو  هب  صومق  معان ، زا  دعب  دسیونیم  سپـس  دنکفا . كاله  كاخ  هب  ار  ناشرالاسهپـس  هدـنامرف و  هک  دوب  وا  دـسیونیمن 

رارق بحرم  يور  هب  ور  ار  هملسم  نب  دمحم  هاگان  گنج ، اهزور  زا  دعب  لاوحا ، نیمه  رد  دعب  و  ذاعم . نب  بعـص  هعلق  دعب  دش و  هدوشگ 
زا سپ  طقف  هدوب و  ناهن  ییاج  گنج ، تدـم  نیا  یمامت  رد  بحرم  ییوگ  دـناسریم ... شلتق  هب  وا  تسد  هب  دـهدیم و  هحفص 151 ] ] 
ور هب  ور  هملسم  نب  دمحم  اب  هدمآ و  نوریب  ياهشوگ  زا  مه  نآ  راب و  کی  يارب  طقف  ذاعم  نب  بعـص  صومق و  هعلق  تاحوتف  نآ  معان و 

ار ثداوح  زا  يرایـسب  هداد و  فک  زا  ار  بلاطم  یلاوت  یهاگآان  لامک  يور  زا  اـی  ارذـگ و  صقاـن و  سب  دـمع و  هب  زین  وا  يرآ  هدـش ...
هتشک هملـسم  نب  دمحم  تسد  هب  بحرم  هک  دوب  ذاعم  نب  بعص  هعلق  ریخـست  رد  تشونیمن : دوب  نیا  زج  رگا  تسا . هتـشون  شیپ  سپ و 
یسک هچ  تفگ  ربمایپ  دمآ و  نوریب  بحرم  ذاعم ) نب  بعص  هعلق  حتف  نیمه  ینعی   ) گنج يانثا  رد  : » تسا نینچ  وا  هتشون  نیع  اریز  دش ؛
نیسح دمحم  هب  تسین  یـسک  [ . 37 .« ] تسا هتـشک  زورید  ار  مردارب  اریز  موریم ، نم  تفگ : هملـسم  نب  دـمحم  و  دوریم ؟ وا  گـنج  هب 
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گنج زا  سپ  زور  کی  تسرد  لکیه  نتم  ساـسا  رب  تسا ، هدـش  هتـشک  زورید  تردارب  رگا  دـیوگب : هملـسم  نب  دـمحم  هب  اـی  لـکیه و 
هن هدنـسیون  نیمه  حیرـصت  هب  درکیم و  تمواقم  زور  هد  معان  دننادیم  همه  هک  یلاح  رد  دشاب ... هداد  خر  معان  گنج  دـیاب  ةاطن  يهعلق 

بحرم ای  وت و  تدم  نیا  رد  سپ  دنیاشگب ... ار  نآ  دننک و  يراک  دنتـسناوتیمن  یلع  زج  ناناملـسم  زا  مادک  چـیه  هن  رکبوبا و  هن  رمع و 
دزیم و ار  همه  هک  وا  هن  يرادرب و  ناـیم  زا  دوـب  تردارب  لـتاق  هـک  ار  وا  ینزب و  ار  وا  اـت  يدـیدیم  ار  بـحرم  وـت  هـن  هـک  دـیدوب  اـجک 

گنج هصرع  یمامت  زا  وت  يارب  طقف  طقف و  نونک  اـت  زاـغآ  زا  تدـم  نیا  یماـمت  رد  دوش و  ور  هب  ور  وت  اـب  اـت  دـیدیم  ار  وت  دـناراتیم ،
يراب !!! يریگب وا  زا  ار  تردارب  ماـقتنا  وت  دوش و  یباـتفآ  هحفـص 152 ] وت [  دزن  زور  کی  طقف  ات  دوب  هتـشگ  ناهن  یفخم و  هدـش و  ناهنپ 
رگید عالق  شیاشگ  عقاو  رد  بحرم ، ژد  تسکش  زا  سپ  هک  تسا  نیا  قح  هرهوج  و  دش ... رکذ  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بلطم  یمامت 
هکلب ربیخ ، هعلق  حتف  هن  ربیخ  رد  ار  یلع  حـتف  نارگید  يربط و  مینیبیم  هک  ددرگیم  رتراکـشآ  یتقو  رما  تقیقح  دوبن ... لکـشم  نادـنچ 

اب ینعی  دناهدش ... فقاو  يدیلک  یساسا و  هتکن  نیمه  هب  نانیا  هک  تسا  نآ  رگناشن  انعم  نیا  دنناوخیم و  ربیخ  رهش  هنیدم ؛)  ) یمامت حتف 
هدرک طوقس  یساسا  هعلق  کی  نمیمه  عبت  هب  هدش و  هدوشگ  ناناملسم  رب  رگید  ياهژد  عالق و  یمامت  تسا  ربیخ  رهـش  لک  هک  ربیخ  حتف 

ربیخ ندش  هتـسکش  مهرد  زا  سپ  هک  دـیآیمرب  نینچ  نایربیخ  تیعقوم  تیلک  زا  ناسنیدـب و  ... دـناهدمآرد اپ  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  و 
ره هب  ناناملم  سپ  نیا  زا  ... دنـشاب هدشن  نانآ  ضرعتم  ناناملـسم  هاپـس  زا  نت  کی  یتح  دنـشاب و  هتخیرگ  اههعلق  زا  هنابـش  ناینافطغ  دیاب 

هعلق نوریب  ياهگنج  تعرـس  هب  نانآ  دنتـسراییمن ... یتمواقم  نآ  نرود  رد  هچ  هعلق و  زا  نوریب  هچ  نایدوهی  دندرک ، هلمح  هک  ياهعلق 
نیمه زج  دادیم و  همادا  ار  دوخ  هرـصاحم  زین  ربمایپ  دندربیم . هانپ  اههعلق  نورد  هب  همیـسارس  ناشیاههکرعم  ناگدنامزاب  دـنتخابیم و  ار 
هدرب هانپ  اههعلق  نرود  رد  نایدوهی  دندوب . هدـش  یگنـسرگ  راچد  یـضعب  شنارای  هک  نادـنچ  دـشیمن . ناشـضرعتم  هرـصاحم  شابهدامآ 

اـشگهعلق لـیاسو  هنوگ  نیا  زا  بوکهعلق و  قینجنم و  هک  دوب  هدرک  حـتف  ار  ییاـههعلق  ربماـیپ  هک  نیا  اـب  و  دـندیزرلیم . دوخ  رب  دـندوب و 
هدافتـــسا ناوتاــن  ياــههعلق  ناگدــنهانپ  نــالان و  نازرل و  ياــهراصح  نآ  هحفــص 153 ] ندوــشگ [  يارب  اــهنیا  زا  یتــح  تــشاد ،

يهظحل هاگهانپ  ذاعم  نب  بعـص  ةاطن و  معاـن و  زا  سپ  هعلق  نیا  دوب : نینچ  ریبز  هعلق  ماـن  هب  اـههعلق  زا  یکی  شیاـشگ  تیفیک  ... درکیمن
تشاد رارق  ياهلق  يالاب  رب  عفترم و  رایـسب  هعلق  ای  راصح  نیا  اریز  دوب . نایدوهی  رارق  نما و  هاگیاج  رارف ، ياهناکم  نیرخآ  زا  تشحو و 
بقاوع زا  هدزتشحو  نایدوهی  دننک ... جیسب  بوص  نادب  ار  ینازابرـس  دنتـسناوتیم  ناگدایپ  هن  دبای و  هار  نادب  تسناوتیم  یبسا  هن  هک 

مان هب  نانآ  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد  دندوب . كانمغ  كانمیب و  دوخ  تسکش  لاوحا  رب  هدرب و  هانپ  تشاد  زیچ  همه  هک  ياهعلق  نیا  رد  دوخ 
هعلق نیا  رد  هک  نانیا  تفگ : لازغ  تسا . ناما  رد  تناج  دومرف : ربمایپ  میوگب . وت  هب  ار  یبلطم  ات  هدـب  مناما  تفگ : هدـمآ  ربمایپ  دزن  لازغ 

روخـشبآ زا  هک  دنراد  ییاهتانق  ینیمزریز و  ياهبآ  نانآ  هژیوب  دنراد . زیچ  همه  كاروخ  هقوذآ و  بآ و  ظاحل  زا  دـناهدش  ناهن  ریبز 
بآ و رهظم  تسا ؛ نآ  شهار  ینک . حتف  ار  هعلق  نیا  تسناوت  یهاوخن  زگره  ینامب  اج  نیا  زین  هام  کی  زا  شیب  رگا  دنربیم . هرهب  اهنآ 

... منکیمن عطق  دوخ  نانمشد  رب  ار  بآ  نم  دومرف : ربمایپ  درب . همـشچرس  هب  ار  ربمایپ  و  ینک . عطق  ار  [ 38  ] ناشیاهزیرأک یلصا  همشچرس 
هک نآ  درجم  هب  نایدوهی  تسا ... ناناملسم  تردق  سرتسد  رد  هعلق  بآ  رهظم  هک  دنمهفب  نایدوهی  ات  درک  عطق  ار  بآ  تعاس  کی  طقف 

یلـصا هعلق  زا  سپ  يراب  . دندش میلـست  دهد  خر  ینادنچ  تمواقم  گنج و  هک  نآ  یب  دندمآ و  نوریب  اهراصح  زا  دندید  ار  يزیچ  نینچ 
حـیطو و هبیتک ، رازن ، قش ، صومق ، بیترت : هب  الامتحا  اهژد  شیاشگ  تسا ، هحفص 154 ] هدوب [  معان  ةاطن و  ژد  یلـصا  عالق  زا  هک  ربیخ 
رد یگنج  رازن  راصح  زا  سپ  دناهتـشون  . تسا هدـمآیم  باسح  هب  قوف  عالق  ياـهراصح  زا  یکی  ـالامتحا  زین  ریبز  هعلق  هک  هدوب ، ملـالس 

تـسکش زا  سپ  نایدوهی  دش . دـهاوخ  راکـشآ  داد  میهاوخ  حرـش  هک  یعیاقو  رد  لدتـسم  ياهنوگ  هب  میتفگ  هک  هچ  نآ  دـییأت  ... تفرگن
ییاهتمواقم نودب  يرگید  زا  سپ  یکی  اهژد  دندیـشکیم . سپاو  مدـق  هب  مدـق  دـنتخیرگیم و  دوخ  نوگهنوگ  عالق  زا  ربیخ ، یـساسا 

زا سپ  هنومن  روط  هب  دنتسجیم . هانپ  اههوک  عافترا  رب  رتتسدرود و  عالق  رد  دنتخیرگیم و  هنابش  الامتحا  اهنآ  درکیم . طوقس  یساسا 
هانپ ناشیاههداوناخ  اب  نانآ  زا  رفن  رازهود  زا  شیب  هبیتک  يهقطنم  نیا  رد  دناهتـشون  دنتفر . ملالـس  و  حـیطو ، هبیتک ، یحاون  هب  رازن  راصح 
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نیمه رد  دوب ، ناـنآ  ياوشیپ  يرکف و  ربهر  تفگ  ناوتیم  عقاو  رد  هک  ناـیدوهی  نیرتگرزب  زا  یکی  قیقحلایبا ، نب  ۀـنانک  دـندوب . هتفرگ 
ژد رد  نانیا  دوب ... هدرک  ربمایپ  میلست  هتفرگ و  رگید  یناریسا  شیومعرتخد و  هارمه  هب  ع )  ) یلع ار  هیفص  وا ، رـسمه  نیا  زا  شیپ  دوب . ژد 

. تسا مهبم  دـندوبن  ژد  کـی  رد  شرهوـش  اـب  هیفـص  ارچ  هک  نیا  دـندوب ... هتفرگ  هاـنپ  دـش  ریخـست  اـیلیا  یهللاحـتف  تسد  هب  هک  صوـمق 
نیمه رد  یهگناو  دـندوب ... مه  نادرم  نانز  رب  هوالع  صومق  رد  هک  نآ  لاح  و  دـندوب . هداهن  دوب  نما  هک  صومق  رد  ار  ناـنز  دناهتـشون 

یگتفـشآ و راچد  ربیخ ، تسکـش  زا  سپ  نانیا  الامتحا  دندوب . زین  یناوارف  نانز  دوب  هتـسج  هانپ  قیقحلایبا  نب  ۀـنانک  نونکا  مه  هک  يژد 
هانپ هحفص 155 ] دومنیم [ ، زیرگ  يارب  رتبـسانم  لوا  يهلهو  رد  هک  اج  ره  هشوگ و  نآ  هشوگ و  نیا  زا  کی  ره  دندش و  یلک  یناماسبان 

دـندوب و هدیـسرت  تخـس  نوچ  دـندوب و  هدرب  هانپ  دوخ  ياهژد  رد  زور  هدراهچ  زا  شیب  دوهی  نامدرم  هارمه  هب  هنانک  دناهتـشون  دنتـسج .
تردق و رد  هنومن  روط  هب  . دادیمن جرخ  هب  هدیـساره  ناگدنهانپ  هیلع  یتنوشخ  نادنچ  زین  ربمایپ  دندرکیمن  ربمایپ  هیلع  زین  ینادنچ  لمع 

هلصاف زا  داهنیم و  نامک  هز  رد  ار  ریت  هس  هک  تشاد  ییوزاب  روز  ناسنآ  دوب و  رهام  يزادناریت  رد  نانچ  دناهتشون  هنانک  نیمه  تراسج 
رد درم  نیا  ... تسـشنیم فده  لد  رد  بجو  کی  شندیـشک  نامک  کی  اب  وا  ریت  هس  ره  درکیم و  باترپ  فده  يوس  هب  يرتم  دصیس 

شرادرـس ربمایپ و  نایهاپـس  نوچ  بحرم  ندش  هتـشک  ربیخ و  طوقـس  زا  سپ  درم  نیمه  همه  نیا  اب  تشاد . رادنامک  دصناپ  دوخ  راصح 
هشعر و راچد  نانچ  اما  دـنک . باترپ  ربمایپ  يوس  هب  ات  داهن  نامک  رد  ار  يریت  دـمآرب و  ژد  يالاب  رب  دـید  دوخ  راصح  يور  هب  ور  ار  ایلیا 
بت و راچد  دیـسریم  رظن  هب  هک  نانچ  تخیـسگیم . مه  زا  ییوگ  شدنب  زا  دنب  دیزرلیم و  تشاذـگ . ورف  ار  نامک  ریت و  هک  دـش  سرت 

هاگان تشادـن . يايرامیب  چـیه  هک  نآ  لاح  و  دـنازرلیم . یپ  زا  ار  شندـب  نوتـس  راهچ  ریذـپان  تمواقم  يزرل  هدـش و  یناهگان  ياهبون 
تخـس دوب . هدیـسرت  دـننکن . باترپ  مالـسا  رگـشل  يوس  هب  ریت  کـی  یتح  هک  داد  روتـسد  دوخ  نارادـنامک  هب  تشاذـگ و  ورف  ار  ناـمک 
اهزور نیا  رد  هک  هچ  نآ  تیؤر  زا  تردـق ، هوکـش و  ياهناسفا  ياهژد  ربیخ و  ياههوک  مدرم  یماـمت  هک  هناـنک  اـهنت  هن  دـندوب . هدیـسرت 
لـالج رون  تحاـس  زا  بعر  نیا  قیمع . یمیب  سرت و  دـنکفا . بعر  ناـشیاهلد  رد  ادـخ  دـندوب . هدیـسرت  دوب ، هداد  خر  ناشنامـشچ  شیپ 
مالسا رگشل  نایم  هحفص 156 ] رد [  ار  وا  درکیم . جامآ  ار  اهنآ  يادخیب  برطـضم و  هتفـشآ ، ياهبلق  تسار  دمآیم و  ارف  يدمحم 
تفرعم دیحوت ، نیقی و  هنینأمط  همه  وا  دنـسرتن . ارچ  دیزرلیم و  دوخ  رب  لامج  رون  لالج و  هنمیه  نآ  ندید  هب  ناشدنب  دنب  دـندیدیم و 

رد هک  ریت  هس  اب  ار  ادخ  رون  دنتـساوخیم  دندوب و  هدیـشک  رگـشل  قاقـش ... تجامـس و  قافن ، تملظ و  همه  نانیا  دوب و  دیمحت  حیبست و 
ویرغ اب  دنکیم و  ناشیهعلق  نورد  رد  تسد  دـسر ، ارف  ادـخ  رون  نوچ  هک  نآ  زا  لفاغ  اههراچیب ! دـنهد . رارق  جامآ  دـنهنیم ، نامک  کی 
هارمه هاگ  نآ  دیآرد و  هزرل  هب  رشحم  زور  يهلزلز  نوچ  نآ  ياههراوید  هک  دنکیمرب  تسبیپ  زا  نانچ  ار  ناشنما  هعلق  رد  ربکاهللا ، کی 

دنکیم و باترپ  رتوس  نآ  عارذ  لهچ  ار  نآ  هکلب  دـنکیم ، باب  علق  ار  هعلق  اهنت  هن  دونع  نایربیخ  دوهی و  ناشکندرگ  نتـسکش  مهرد  اب 
مهرد ناشیاههنیـس  راصح  نرود  رد  زین  ار  ناشیاهبلق  هکلب  دـبوشآیمرب ، دـنزیم و  مه  هب  ار  ناشیاهراصح  هعلق و  رهـش و  عاضوا  اهنت  هن 

ریقف و ریقح و  ياهیشکنامک  نیا  سدقلاحور ، هب  دیؤم  يوزاب  رون  هک  هن  وزاب  روز  نانچ  حوتف ، جنگ  نانچ  ربارب  رد  یتسار  هب  ... دبوکیم
ناهنپ دوخ  ياههنال  رد  دنسرتب و  مه  دیاب  يرآ  دنراد . یتمـشح  تردق و  هچ  تریـصب و  ریثأت و  هچ  ریرـض ، ریغـص و  ياهيزادناریت  نیا 
ياهژد يالاب  رب  زور  هد  راهچ  هنانک  نیمه  ... دـنزیرب ریز  هب  اههعلق  زا  دـنزیرگب و  دـنیآرد و  اپ  زا  ییایلیا  دایرف  هحیـص و  کی  هب  دـنوش و 

دندیباوخیمن تشحو  زا  حبـص  ات  اهبش  درکن . ادیپ  ار  ریت  کی  باترپ  تأرج  برجم  رادنامک  همه  نآ  اب  تفرگ و  هانپ  دوخ  مکحتـسم 
میلـست دوز  رید و  تسنادیم  تشادـن و  ناـشراک  هب  يراـک  رگید  دوب و  رظتنم  شیوـخ  يودرا  رد  ژد ، زا  رترود  یمک  مارآ  زین  ربماـیپ  و 

ام يوس  زا  ات  دیایب  وت  دزن  رفن  کی  هدب  هزاجا  دمحم  يا  دز : دایرف  جرب  يالاب  زا  هنانک  مهدراهچ  زور  مدهدـیپس  هحفص 157 ] دنوشیم [ .
میلست دیایب و  نییاپ  دهاوخیم  هزاجا  هنانک  تفگ : دمآ و  نییاپ  خامـش  مان  هب  يدرم  داد . هزاجا  ناشیا  کیپ  هب  ربمایپ  دیوگب . نخـس  وت  اب 

هب ربمایپ  ترجه  زاغآ  زا  هک  تسا  نامه  هنانک  نیا  . دـش میلـست  ژد  یماـمت  دـمآ و  نییاـپ  تسا . ناـما  رد  دـیایب . وگب  دومرف : ربماـیپ  دوش .
اهنت هن  هدومن و  ضیرحت  وا  اب  گنج  هب  ار  نوگهنوگ  ياههریـشع  لیابق و  نایدوهی  تسا ... هتخیگنارب  وا  هیلع  ار  نایدوهی  راب  اههد  هنیدـم 
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يداـقتعا يرکف و  یلاـم و  ظاـحل  هـب  هـتخیگنارب و  وا  هـیلع  قـیوشت  عیجـشت و  هـب  زین  ار  شیرق  ربماـیپ ، هـنیرید  نانمــشد  هـکلب  ناـیدوهی ،
نامنوخ زا  اشخبب و  ام  رب  دربیم : زاین  ضرع  عرـضت و  ربمایپ  رب  هنوگ  نیدب  دـیآیم و  ریز  هب  هعلق  زا  ... تسا هدرک  نوگانوگ  ياهتیامح 
ماشحا لاوما و  نیمز و  همه  مینکیم . چوک  میوریم و  نریب  زاجح  نیمزرس  نیا  زا  هک  ربیخ ، زا  اهنت  هن  میوشیم و  میلـست  یگمه  رذگب .

هماج کی  نامه  اب  دـشاب و  نامنت  رب  هماج  کی  طقف  نامنت ، رب  هماج  کی  ام  زا  کی  ره  هک  هدـب  هزاجا  طقف  داب . وت  نآ  زا  نامزیچ  همه  و 
نیا تیقح  ربارب  رد  رمع  همه  تسا . هدرک  هچ  هک  دـنادیم  خاتـسگ  درم  ...؟ ییامرفیم محرت  اـم  رب  يرذـگیم و  ناـمنوخ  زا  اـیآ  میورب .

خـساپ هچ  وا  هـب  ربماـیپ  اـت  تـسا  رظتنم  تـسا . هدز  شتخـس  تابرـض  هداد و  شرازآ  هـتفرگ و  هـهبج  يوـسوم  تقادـص  یهلا و  يهرهچ 
هحفص تملظ و [  بارطضا ، زا  هدنکآ  هدیسرت و  يهرهچ  وا و  هب  یهاگن  ربمایپ  ...؟ يریذپیم ایآ  تسا -. هدرک  توکـس  ربمایپ  دیوگیم .

زاین و تلذ ، هثاغتسا و  يهرهچ  دنکیم . عرضت  هدروآ و  هانپ  وا  هناتسآ  هب  هک  تسا  ملسم  یگزویرد  هرهچ  نیا  دنکیم ... ششیوشت  [ 158
ناهگان . مریذپیم یهاوخیم  وت  هک  هچ  نآ  دهدیم -: خساپ  . دیامرفن محرت  دـیاشخبن و  وا  رب  دـناوتیم  هنوگچ  تسا ... تیرـشب  ماحرتسا 

فک زا  زین  ار  دوـخ  یبـلطتعفنم  نـیک و  دـقح و  نطاـب  نآ  تریح ، نـیع  رد  اـما  دوـشیم ... هـتخورفارب  قوـش  تریح و  زا  يدوـهی  درم 
اهنامسآ رگا  هدیشخب ، هداد و  هک  ار  هچ  نآ  داد و  دهاوخن  يأر  رییغت  زگره  تفگ ، يرآ  نوچ  هک  تسا  يربمایپ  نیا  دنادیم  دهدیمن .

ات دـشوکیم  تسا  نئمطم  دوخ  عابتا  نایدوهی  شیوخ و  ناج  رب  هک  کنیا  ... تفرگ دـهاوخن  سپ  دـنوش  هراپ  هراپ  اهنیمز  دـنزیر و  ورف 
نیا ياهرهچ  نهد ، ره  شهاوخ  نخس و  ره  ربارب  رد  هناکدوک  همه  نیا  هک  ار  راوهداس  ربمایپ  نیا  لیحلافیاطل  هب  تسا  رـسیم  هک  اج  نآ 

ملـسم مکحم و  تازاـیتما  وا  زا  مدـق  هب  مدـق  دربـب و  شیپ  دوخ  فادـها  عماـطم و  يوـس  هب  دراد  میرکت  محرت و  راـبنارگ  میلـست و  ناـس 
تمارک رون  نآ  ارگشیاشخب و  راوگرزب و  یـسونایقا ، نشور ، هرهچ  نیا  رد  هک  درادن  رـصب  تفرعم  رظن و  قمع  زین  ردق  نآ  یتح  دریگب ...

ماود يافو  مالـس و  ياطع  مامت و  ياخـس  دوج ، ماع  نوناق  ینعی  یـسومان ؛ تبـضایف  یـسودق و  تیلعف  شراک  هک  دنیبب  ار  یهلا  ياطع  و 
. دراد شیاهتـسد  رد  هچ  هک  دـنادیمن  وا  هداتفا و  راکهداس  موصعم و  یکدوک  تسد  رد  راوهاش  يرهوگ  دـنکیم ، نامگ  دوخ  اـب  تسا .
ار ناـیدوهی  زا  یهورگ  راذـگب  دـیوگیم  دزادرپیم و  ندز  هناـچ  هب  دناتـسب ... هچب  نیا  تسد  زا  راذـگب  دـهاوخیم  هک  هچ  ره  نیارباـنب 
نز درم و  ناوـج و  ریپ و  نوـگهنوگ  ياـههرهچ  ربارب  رد  اـهنت  ار  ربماـیپ  دـهاوخیم  مینک ! حلـص  هحفـص 159 ] هرکاذـم [  وت  اب  ات  مرواـیب 

هراومه هک  ار  وا  دـنبلطب و  یتازایتما  دـننک و  هرود  اـهت  ار  وا  دـیوگب . يزیچ  هشوگ  ره  زا  سک  ره  اـت  دـهد . رارق  هاوختمحر  هدیـسرت و 
اب يوگ  تفگ و  هب  ییاهنت  هب  دوخ  دـنکیم و  تقفاوم  ربمایپ  دـهد . رارق  تیرـشب  روضح  تیعمج و  روظحم  رد  دراد ، ار  اـههرهچ  ياـیح 

شیاسآ تاـکرب و  شیور  شیاـشخب ، تاـیح و  هزجعم  یگدـنز ، تدوج  تمحر ، لـالز  رهظم  تسا . بآ »  » وا دـنکیم ... تقفاوم  ناـنآ 
هن تسا و  قلطم  بآ   » هک وا  رد  ار  ناشیاهیتشز  اهیتشلپ و  رفاک ... ناملـسم و  دنیایب ، همه  دنورب ... دنـشونب و  دنیایب و  همه  راذگب  تسا .

نایدوهی هنانک  ... دننک ریهطت  ار  دوخ  وا  اب  ماجنارس  و  دننک ، ریوزت  وا  اب  یتح  دنزیرب و  تسا » هدرک  رهطم  رک و  وا  ار  اهبآ  همه  فاصم و 
زین نایدوهی  همه  میریگب . وا  زا  دـیهاوخیم  هچ  ره  ات  دـییایب  ماهتخپ . ماهتفرگ و  ماخ  ار  دـمحم  دـیوگیم  ناـنآ  هب  شیپاـشیپ  دروآیم . ار 
نیا زا  اتفگـش ! دریذپیم . دننک . هحلاصم  وا  اب  ار  ناشلاوما  زا  یمین  هک  دنهاوخیم  دریذـپیم . دـنهاوخیم  وا  زا  هک  ار  هچ  ره  دـنیآیم و 

دندوب هتفگ  لوا  داد . دـهاوخ  تیاـضر  زین  نیا  زا  رتهب  رگید و  ییاـهزیچ  هب  اـعطق  داد ، تیاـضر  يزیچ  نینچ  هب  هک  لاـح  دوشیمن . رتهب 
رتشیب هب  دـنتفای ، یمرگلد  دـندید ، ار  وا  ینارون  ياخـسرپ  ینامحر ، هرهچ  نوچ  مینک و  نطو  يالج  دـشاب و  نامنت  رب  هماج  کـی  راذـگب 
یمین راذگب  دـنتفگ  هک  نآ  زا  سپ  ور  نیا  زا  تسین . راوشد  اهراک  نامیرک  اب  يرآ  دـنتفای . تأرج  رتییاهن  یبلط  نوزفا  رتهب و  نتـساوخ 

نامهناشاک هناخ و  رـس  رد  میناـمب . راذـگب  دـنتفگ  هداد و  هدـیقع  رییغت  تفریذـپ  میورب و  نیمزرـس  نیا  زا  میربب و  دوخ  اـب  ار  ناـملاوما  زا 
و تفریذپ . دوب  هناکدوک  نانآ  هحفـص 160 ] نهذ [  رد  هک  موصعم ، یگداس  نامه  مامت و  یگداس  هب  ربمایپ  مینکن . نطو  يالج  مینامب و 
هک هدب  هزاجا  سپ  دنتفگ  تفریذپ . ربمایپ  دشاب . نامدوخ  نآ  زا  گنج  زا  لبق  تلاح  نانوچ  نامزیچ  همه  یگدنز و  هناخ و  نیا  دـندوزفا 

يدوـجوم هچ  تورث  تـالوصحم و  بآ و  تعارز و  نیمزیب و  یمدآ  دـنتفگ  تفریذـپ . دـشاب . ناـمدوخ  نآ  زا  زین  ناـمماشحا  لاوـما و 
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هنالاس طقف  هک  دـندوزفا  و  تفریذـپ . دـشاب . ناـمدوخ  نآ  زا  ناـمیزرواشک  تـالوصحم  تورث و  بآ و  تعارز و  نیمز و  راذـگب  تسا .
هداد هدعو  ناینافطغ  هب  ار  امرخ  هلاسکی  تالوصحم  یمامت  دشاب ، نامدای  تفریذپ . ربمایپ  دـشاب . وت  نآ  زا  نامیامرخ  تالوصحم  زا  یمین 
يرآ تفریذپ ... زاب  ربمایپ  مینامب . دوخ  نییآ  شیک و  نید و  رب  راذگب  هک  دنتفگ  دنک و  ناشکمک  دمحم  نتسکش  مهرد  يارب  هک  دندوب 
یتح تفرگ و  نانآ  زا  دنریگیمرب  سابل  هحلسا و  هقوذآ و  زا  اهگنج  حتف  زا  سپ  هک  ار  یموسرم  تمینغ  طقف  تفریذپ و  دنتفگ  هچ  ره 
طقف ناشیا ... رب  شیوخ  هدـیقع  لیمحت  يارب  هن  دوب و  هدـمآ  نانآ  نیمزرـس  يارب  هن  وا  اریز  درکن ... مالـسا  هب  روبجم  ار  نانآ  زا  نت  کی 

حالـس اب  ار  شناوریپ  وا و  رانک  هشوگ و  ره  زا  دندرکیم و  تیوقت  ار  شنانمـشد  دندرزآیم و  ار  وا  زور  ره  هک  دوب  هدـمآ  تهج  نادـب 
، نانیا باسح  دوب ... وا  رب  دنتـشاد  قح  دـنوادخ و  هیلع  هک  یتجامـس  جاـجل و  نیا  باـسح  ناـشیا ، باـسح  رگم  دـندیبوکیم ... فلتخم 

هاگشیپ رد  هعقاو  زور  هب  ادرف و  تشارفایمرب  نایغط  ملع  تفرگیم و  ههبج  یهلا  دیحوت  قح و  تیدوبع  ربارب  رد  هک  سک  ره  نایحیسم و 
دنهاوخن يرذع  چیه  داد و  دـنهاوخ  خـساپ  ادـخ  یـسوم و  هب  ناشربمایپ ، هاگـشیپ  رد  دوخ  ادرف  . دوب نایمدآ  رادرک  راداد  نایملاع و  رواد 

( دوب هدیشک  ار  رام  ياهنادند  رگید  اریز   ) هدش نمیا  ناشینمـشد  تموصخ و  زا  نوچ  تفریذپ و  دنتفگ ، هچ  ره  هحفص 161 ] تشاد [ .
هرازف و نافطغ و  شیرق و  زاجح و  ناکرـشم  دـننک و  هئطوت  ناـسحا  مالـسا و  هیلع  تفاـی  دـنهاوخن  ار  نآ  تأرج  رگید  هک  تسنادیم  و 

فلس راوگرزب  هرهچ  رطاخ  هب  دیاش  تشادیمن . غیرد  ناشقح  رد  ییوکین  هنوگ  ره  زا  دننک ، جیـسب  شاهیلع  ار  نانمـشد  نادحتم و  ریاس 
، لامج انث و  لالج ، تمظع و  هب  ار  ادـخ  هک  تاروت ، ناشـسدقم  باـتک  رون  تمرح  هب  اـیلیا و  عشوی و  یـسوم ، نوراـه و  ناشردـقنارگ ،
هب دـیاش  درکیم . راـتفر  تمحر  تمرح و  هب  ناـنیا  اـب  نینچ  نیا  دوب  هدومن  میظعت  ریقوت و  هدرک و  دـیمحت  سیدـقت و  دـیجمت ، حـیبست و 
وا مورحم  اما  موحرم ، تما  اب  دیشکنرب و  ریشمش  نایدوهی  هیلع  ربیخ  گنج  رسارس  رد  دوخ  هک  دوب  یسوم  راوگرزب  هرهچ  تزع  مارتحا و 

دندرک وا  اب  هک  دندرکیم  نامه  زین  یسوم  اب  تفاییم  روضح  ناشربارب  نونکا  مه  زین  یـسوم  دوخ  رگا  دندوب و  شنانمـشد  هک  دنچ  ره 
زین ربمایپ و  رمع  تدم  مامت  رد  نانآ  و  دننامب . دوخ  ياهنیمزرـس  رد  داد  هزاجا  . درکیم راتفر  اساوم  تیانع و  ارادم و  رهم و  هب  هنوگ  نیا 

ره دـندرکیم و  يزرواشک  هدـنام و  دوخ  ياههناخ  رـس  رب  نایدوهی  دـندنام ... اج  نامه  رمع  تفالخ  لیاوا  رکبوبا و  تفـالخ  ماـگنه  هب 
دازآ ناشیمامت  نانآ  نیا ، زج  دـمآیم . ناشیا  عالق  هب  تفرگیم  نانیا  زا  دـیاب  هک  ییاـمرخ  نازیم  نیمخت  يارب  هحاور  نب  هللادـبع  هلاـس 

راب کی  دربیم . تفرگیمرب و  ار  اهامرخ  نآ  زا  یمین  دمآیم و  هللادبع  دندنارذگیم ... راگزور  هتشذگ  نوچ  شیوخ  عالق  رد  دندوب و 
. تسا هدرکن  هحفـص 162 ] فصن [  ار  لوصحم  یتسرد  هب  تسین و  هنالداع  نادنچ  يربیم  هک  ار  یمهـس  هک  دندرک  ضارتعا  هللادـبع  هب 

رایـسب تفگ : هللادبع  دنتفگ ، ار  شتمیق  دیـسرپ . ار  نآ  تمیق  رتش . راب  رازه  لهچ  دنتفگ  تسا  ردـقچ  مربیم  هک  یمهـس  دیـسرپ  هللادـبع 
نآ زا  رتـمک  یتـسار  هب  هللادـبع  هک  دنتـسنادیم  دوخ  اریز  دـنوشیم . نوبغم  هک  دـندید  دـیهدب . ار  شتمیق  مربیمن و  ار  اـهامرخ  بوـخ ،

، هدوتـس ار  وا  هنامیرک  يرگداد  دـندوشگ و  یهاوخرذـع  هب  نابز  سپـس  ربب و  ار  اـهامرخ  اـیب و  هن . دـنتفگ  دربیم . دربب  دـیاب  هک  ياهمین 
تفطالم و هب  زج  يداصتقا  هنیمز  رد  اهنت  هن  ربمایپ  تسا . هدنام  راوتسا  اج و  رب  اپ  نیمز  اهنامسآ و  هک  تسا  تلادع  هنوگ  نیا  رب  دنتفگ :

هلـسلس نیمه  رد  . دومنن دروخرب  نانآ  اب  رگید  نایاشگروشک  ناحتاف و  ناـنوچ  زین  نکمم  هنیمز  ره  رد  هکلب  درکن ، راـتفر  ناـنآ  اـب  ارادـم 
دنتسناوتیمن دنتـشاد  هک  يدهع  قبط  هک  دوب  عورـشم  حابم و  یتمینغ  نیا  داتفا . ناناملـسم  تسد  هب  ناشیا  تاروت  زا  یتاحفـص  اهگنج 

یمارگ رایـسب  ار  یـسوم  میهاربا و  فحـص  هک  نآ  اـب  ربماـیپ  دـندش ... نآ  دادرتـسا  راتـساوخ  هدـمآ و  وا  دزن  ناـیدوهی  اـما  دـنریگب . سپ 
روتـسد همه  نیا  اب  تشادیم ، زیزع  شیوخ  ناج  نوچمه  ياهنیجنگ و  نانوچ  ار  نآ  زا  هدـشان  فیرحت  ییاـهشخب  نتـشاد  تشادیم و 

یقاب ار  نآرق  زا  ياهحفص  دندوب  هدش  زوریپ  نانیا  رگا  هک  نآ  لاح  و  دندرک ... نینچ  ناناملسم  و  دنراد ... درتسم  نانآ  هب  ار  ناشباتک  داد 
زا ار  هدنز  سفن  ره  دندرکیمن و  محر  زین  ناکدوک  رب  دندیشخب ، ناناملـسم  زا  نت  کی  ناج  رب  یتح  هکلب  نآرق ، اهنت  هن  دنتـشاذگیمن .

تفـص نیا  ... دـندرکیمن ءاقبا  زین  رهـش  ياهانب  یلها و  تاـناویح  رب  دوب  هداد  روتـسد  ناـشتاروت  هک  ناـنچ  هکلب  دـندنارذگیم ... غیت  مد 
زیچ چـیه  هب  دوـخ  تعفنم  يزوریپ و  داژن و  نـید و  زج  هحفـص 163 ] هک [  تسا  یبهذـم  ناتـسرپداژن  رابج و  ناحتاف  ملاع ، ناشکندرگ 
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انعم نـیرب  زراـب  یهاوـگ  خـیرات  تاحفــص  دـننیبیم . دوـخ  عفاـنم  لـپ  ار  يرگید  هعماـج  بـتکم و  هشیدــنا و  ره  دنــشیدنایمن و  رگید 
نانچ دـندنازوس و  هدرک  لامیاپ  هراپ و  ار  سدـقم  ياهباتک  هک  تسا ، میلـشروا  رب  ناشیزوریپ  رد  نایمر  لامعا  نآ ، زا  ياهنومن  . دنتـسه

ياهنومن .« دندنازوس ار  تاروت  تاحفـص  سلدـنا  رد  نایدوهی  دـض  رب  ناشمایق  رد  زین  نایحیـسم  : » تسا هتـشون  لکیه  نیـسح  دـمحم  هک 
نب مالـس  رـسمه  بنیز  دوشخب ، نانآ  رب  درک و  هحلاـصم  ناـیدوهی  اـب  هک  نآ  زا  سپ  : تسا ریز  هثداـح  ناـیدوهی  هناـملاظ  راـتفر  زا  رگید 

زا يوضع  هچ  ربمایپ  دیسرپ  داتسرف و  ار  یسک  وا  نارای  زا  یکی  دزن  دتـسرفب . ربمایپ  يارب  ياهیده  دهاوخیم  هک  دناسر  عالطا  هب  مکـشم 
دودنیب کلهم  يوق و  يرهز  هب  ار  نآ  رسارس  درک و  نایرب  ار  ياهرب  نز  ار . دنفسوگ  تسد  دنتفگ  خساپ  دراد ؟ تسود  رتشیب  ار  دنفسوگ 
تیارب نایدوهی  زا  ینز  بنیز  دـنتفگ  تسیچ ؟ دیـسرپ  ربمایپ  داتـسرف . ربمایپ  يارب  دومن و  مومـسم  رگید  ياـج  ره  زا  شیب  ار  نآ  تسد  و 
تبحم هب  درکیمن و  در  یتسد  چـیه  زا  ار  ياهیدـه  چـیه  هک  دوب  نانچ  شاهویـش  هک  ربمایپ  تسا . هداتـسرف  هیدـه  هب  نایرب  ياهرب  ماـعط ،

رس هب  ییاهنت  هب  دوب ، شاهویش  هک  نانچ  زاب  وا  اما  تفریذپ ... ار  هیده  رکش  ساپس و  هب  داهنیم ، جرا  تمرح و  دوب  هک  عون  ره  هب  یناسنا 
زا نت  دـنچ  ات  درک  ربص  دنداتـسرفیم ... شیارب  دنـسپلد  عوبطم و  ییاذـغ  دـنمجرا و  یـشکشیپ  هک  یماگنه  هژیوب  تسـشنیمن . ياهرفس 

دربیم هرفس  يوس  هب  تسد  نانآ ، زا  دعب  دوب  شتداع  هراومه  هک  نانچ  وا  دندرک و  عورـش  نارای  دنوش . اذغ  مه  وا  اب  دنـسر و  ارف  نارای 
، داهن ناهد  رد  ياهمقل  هک  نآ  ضحم  هب  ربمایپ  اما  دوب . هداهن  ناهد  رد  دـنچ  ياهمقل  هحفص 164 ] رورعم [  ءارب  نب  رشب  وا  نارای  زا  یکی 

نم هب  دنفـسوگ  تسد  نیا  دوزفا  دروـخن و  ياهمقل  رگید  تـفگ  رـشب  هـب  دروآرد و  ناـهد  زا  هلـصافالب  تـسا . مومـسم  اذـغ  درک  سح 
راچد داتفا و  دوب  هداد  ورف  همقل  هس  ود  هک  نآ  لیلد  هب  رـشب  اما  دندیـشک . تسد  نارای  داهن . ورف  ار  نآ  و  تسا ... دولآرهز  هک  دـیوگیم 

وا هب  هدمآ  نز  نوچ  دننک . رضاح  شدزن  ار  بنیز  داد  روتسد  ربمایپ  ... درم یتدم  زا  سپ  ماجنارس  دش و  تیومـسم  دیدش  ضراوع  درد و 
گنج رد  ار  منادنواشیوخ  يدز و  مه  هب  ار  ام  یگدـنز  عاضوا  هک  نآ  لیلد  هب  تفگ : خـساپ  نز  يدرک . ییافج  نینچ  نم  اب  ارچ  تفگ :

زا اعطق  یـشاب ، یهلا  قح  رب  قداص و  ربمایپ  رگا  مدیـشیدنا  مریگ و  زاب  وت  زا  ار  دوخ  ماقتنا  دیاب  دشاب  هک  عون  ره  هب  متفگ  دوخ  اب  یتشک .
هب ربمایپ  ... ماهدـناسر ترفیک  هب  یـشاب ، رابج  ییاورنامرف  رگا  درک و  یهاوخ  يراددوخ  رهز  ندروخ  زا  تفاـی و  یهاوخ  یهاـگآ  ارجاـم 
نز رذع  رکم و  رب  دوب ، هدرک  ربیخ  مدرم  اب  هک  یمومع  شیاشخب  وفع و  نآ  حلص و  يارجام  زا  سپ  مه  نآ  هناکدوک و  رذع  نیا  ندینش 
ود نابحاص  نانوچ   ) هعیش نیرسفم  نیثدحم و  همه  هن  تنس و  لها  درکن ... وا  هب  یشاخرپ  یتح  تشذگ و  شناهانگ  زا  دوشخب و  رگمتس 

دوخ راضتحا  رتسب  گرم و  يرامیب  رد  ربمایپ  اهدعب  هک  دوب  دیدش  نانچ  رهز  همقل  کی  نامه  راثآ  دناهتفگ  نیلقثلا ) رون  ناهرب و  ریـسفت 
يو ناهد  قازب  اب  رهز  نوچ  دناهتفگ  ناینـس  دروآ . نامیارب  يدوهی  نز  نآ  هک  تسا  یمومـسم  هرب  نآ  تهج  هب  مايرامیب  نیا  دومرفیم :

ریثأت تهج  هحفص 165 ] هب [  ماجنارس  داتفایم و  يرامیب  درد و  هب  تیومسم  زا  هاگهگ  هداهن و  ءوس  ریثأت  شندب  تازاهج  رب  دوب  هتخیمآ 
زا  ) قیقحلایبا نب  ۀـنانک  رمـسه  بطخا و  نب  ییح  رتخد  هیفـص  اب  هکلب  دوشخب ، وا  رب  اهنت  هن  . دیـسر تداهـش  هب  هک  دوب  رهز  نامه  ییاهن 
وت هب  هک  داهنـشیپ  ود  نیا  زا  دومرف  وا  هب  درک ... راتفر  زازعا  تبحم و  تیاهن  رد  دوب ، هدـمآرد  ناناملـسم  تراـسا  هب  هک  دوهی ) ناـیاوشیپ 

يدرگزاب دوخ  مدرم  هب  هک  منکیم  دازآ  ار  وت  هد ... ماجنا  مات  رایتخا  يدازآ و  هب  یهاوخیم  هک  ار  مادـک  ره  نیزگرب و  ار  یکی  منکیم 
همه نآ  هتفیـش  هک  ناوج  نز  مروآرد . شیوخ  یمـسر  يرـسمه  هب  ار  وت  ییارگب و  مالـسا  هب  هک  نآ  ای  یـشاب و  دوخ  نییآ  شیک و  رب  و 

ار وـت  يرـسمه  راـختفا  میارگیم و  مالـسا  هب  هک  هن . تفگ : خـساپ  دوـب ، هتـشگ  وا  حور  يدرمدار  يراوـگرزب و  يدرمناوـج ، تـمارک و 
... مباییم

یناهرب یتجح 

یماقم ربمایپ  لد  مشچ و  رد  دمآرد و  نامیا  لها  ردام  ینینمؤملاما ، يالاو  ماقم  هب  دمآرد و  وا  یمسر  نارسمه  دادع  رد  هیفص  ناسنیدب 
عقاو ربمایپ  بوبحم  هلـصافالب  هک  دوب  بوخ  راقورپ و  بوجحم ، ابیز و  نانچ  دـناهتفگ  تفاـی ... دـنمجرا  یمارگ و  دنمهوکـش ، ناـیاش و 
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هک درب  اوکـش  ربمایپ  رب  تسیرگیم  هک  یلاح  رد  يزور  هیفـص  دـش . عقاو  هصفح  هشیاع و  شرگید  رـسمه  ود  دوسحم  هک  ناـنچ  تشگ .
ربمایپ مییوا . رـسمه  ربمایپ و  ياهومعرتخد  ام  هک  اریز  میرتهب ، هیفـص  زا  ام  دـنیوگیم : هدـیمان ، هدازيدوهی  ارم  دـننکیم و  مرازآ  ود  نآ 

نیا تسا . نم  رهوش  دمحم  نم و  يومع  یسوم  نم و  ردپ  نوراه  هک  نآ  لاح  و  دینم ؟ زا  رتهب  هنوگچ  یتفگن  ناشخـساپ  رد  ارچ  دومرف :
، باعیتسا هلمج  زا  ناینـس ، قوثو  داـمتعا و  دروم  نوتم  ربتعم و  بتک  يرایـسب  هحفـص 166 ] تسا [ ، لمأت  لباق  هداعلاقوف  هک  ار  ثیدـح 
تلیـضفا و هب  یثیدـح  نینچ  رکذ  اب  ناینـس  هنوگچ  هک  تسا  یتفگـش  لامک  بجوم  ام  يارب  دـناهدرک . لقن  هباغلادـسا  هباصا و  تاـقبط ،

رشبلاوبا مدآ  نادنزرف  لضفا  ار  ود  نآ  ربمایپ  هبتر  زا  دعب  و  دنراد ؟ يراشفاپ  یسوم  نوراه و  لیئارساینب ، يایبنا  رب  دوخ  هفیلخ  ود  يرترب 
هک هصفح  هشیاع و  هب  دـیوگیم : هیفـص  هب  هدز و  دایرف  ربمایپ  ناـبز  زا  اـسر و  حیرـص و  يادـص  هب  ثیدـح  هک  نآ  لاـح  و  دنرامـشیم .

ربمایپ ود  نآ  ینعی  تسا ؟ نم  يومع  یسوم  نم و  ردپ  نوراه  هک  یلاح  رد  دیرترب  نم  زا  امش  هنوگچ  وگب  دنتسه  رمع  رکبوبا و  نارتخد 
ود نآ  رب  ار  هدازيدوهی  هیفـص  زاب  ربمایپ  هک  تسا  نآ  رد  رتشیب  همه  همه و  هیـضق  یتفگـش  و  دنرتهب ... رترب و  امـش  ردپ  ود  زا  دـیدرتیب 
هک ار  نایدوهی  نیرتشیکرفاک  زا  بطخا ، نب  ییح  رتخد  هیفص  و  دنادیم !! رتهب  نوراه  یسوم و  زا  يرود  بسن و  هلصاف  همه  نآ  اب  نز ،

نوراه و رون  نامه  مکح  هب  دراد ، دوجو  یـسوم  نوراه و  اب  شايدوهی  ءاـبآ  ناـیم  هک  هلـصاف  همه  نآ  اـب  دوب ، وا  کـی  هرامـش  نمـشد 
يهلسلس نودب  ياههداز  هلصافیب و  نادنزرف  هشیاع  هصفح و  هک  یلاح  رد  درامشیم . هشیاع  هصفح و  زا  رترب  تسوا  رابت  رد  هک  یـسوم 

يوق دـیدش و  ردـق  نآ  دـیاب  تشادیم  دوجو  یباحـص  هرهچ  ود  نیا  هرهچ  رد  يايرترب  زایتما و  رون  رگا  ینعی  دـنارمع !! رکبوبا و  ءاـبآ 
هرهچ ود  نیا  رد  نیرب و  ار  يرترب  ریخ و  يرورس ، تقیقح و  رون  نآ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دیسریم ، ناشدنزرف  ود  هب  هلصافالب  هک  دوبیم 
رتهب شئابآ  هلسلس  هلصاف  همه  نآ  اب  هیفص  تشپ  رد  ار  نوراه  یسوم و  رون  لاس ، رازه  دنچ  زا  شیب  رذگ  زا  دنکیم و  یفن  دوخ  رصاعم 
يارب میظع  یتصقنم  هک  تسا  نآ  رگناشن  دراد ، تیارد  تریصب و  هحفص 167 ] یکدنا [  هک  یسک  يارب  ثیدح  نیا  و  دباییم !!!! رترب  و 

نیا رد  ناینـس  باـتک  نتم  نیع  تسا . لـئاق  زین  ناشناردـپ  تهج  هب  ناـشدوخ ، زا  رتدـب  هکلب  ناـشدوخ و  تـهج  هـب  اـهنت  هـن  نز ، ود  نآ 
ناشیا ربتعم  بتک  اهدص  زا  کنیا  میدید ، ننـست  لها  دـیناسا  رداصم و  زا  ار  قوف  ثیدـح  [ . 39 . ] تسا هدـش  رکذ  یقرواپ  رد  صوصخ 

الا یـسوم  نم  نوراه  ۀلزنمب  ینم  تنا  : » دومرف یلع  هب  ربمایپ  هک  دمآ  دهاوخ  شدانـسا  دناهدرک و  لقن  رتاوتم  هنوگ  هب  هک  ار  ثیدـح  نیا 
ثیدح ار  ثیدح  نیا  تنس  لها  و  تسین ». يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  یـسوم . يارب  ینوراه  نانوچ  نم  يارب  وت  يدعب « :» یبن  هنا ال 

و دوب . دـهاوخ  یلع  نآ  زا  نآ ، یمامت  تشاد  یـسوم  نامز  رد  نوراه  هک  یماقم  و  تلزنم »  » یگتـسیاش نآ  ره  ینعی  دـناهدناوخ . تلزنم 
زا یـسوم  هک  تسا : نینچ  یـسوم  نوراه و  يربهر  رما  رد  تکراشم  یگناگی و  تدـش  دروم  رد  هحفـص 168 ] نآرق [  صن  هک  منادیم 

ریزو و اراـگدرورپ  «: » يرما یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددـشا  یخا  نوره  یلها ، نـم  اریزو  یل  لـعجاو  : » دوـب هدرک  اـضاقت  دوـخ  راـگدرورپ 
مکحم شايرای  کمک و  هب  ار  متـشپ  هک  نآ  دشاب . نوراه  مردارب  ییارجا ، يوزاب  ریزو و  نآ  هک  هدب  رارق  میارب  منادـناخ  زا  يرامکمه 

يریگیپ میبای ، يرتشیب  فوقو  تلزنم  ثیدح  يدـنمجرا  هب  هک  نآ  يارب  ینادرگ ...» میهـس  تکراشم و  مروما  ماجنا  رد  ار  وا  ینادرگ و 
عماـج باـتک  هدنـسیون  تسا . ناینـس  بتک  زا  همه  همه و  دـیآیم  سپ  نیا  زا  هچ  ره  هک  مینک  هجوـت  و  دـیامنیم : يرورـض  ریز  بـلطم 

لها هربتعم  حیحـص و  بتک  زا  دـیآیمرب  ناشمان  زا  هک  نانچ  باتک  هس  ره  هک   ) يذـمرت حیحـص  زین  يراـخب و  حیحـص  لوق  زا  لوصـالا 
ربمایپ هک  دیوگیم : نینچ  هدش ) بجاو  وا  رب  تشهب  دناهتفگ  هک  ناینس  سدقم  ياههرهچ  زا  یکی   ) صاقویبا نب  دعـس  لوق  زا  دناتنس )
ربمایپ یهنیماو ؟ ناکدوک  نانز و  اب  هدربن و  گنج  هب  دوخ  اب  ارم  ارچ  ربمایپ  يا  تفگ  یلع  داهن . هنیدم  رد  ار  ع )  ) یلع كوبت  گنج  رد 

نینچ يذمرت  حیحص  تیاور  رد  و  یشاب »؟ یـسوم  لد  مشچ و  رد  نوراه  هلزنم  هب  نم  دزن  رد  هک  یتسین  دنـسرخ  ایآ  : » دومرف خساپ  وا  هب 
دیوگ تسا . هدمآ  بیسمنبا  لوق  زا  تیاور  نیمه  ملمـس  حیحـص  رد  و  تسین ». يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  دومرف « : ربمایپ  هک  هدمآ 
یتسار هب  هک  منیبب  مورب و  دعس  دزن  دیاب  متفگ  دوخ  هب  دیسر . نم  هب  صاقویبا  نب  دعس  لوق  زا  ثیدح  نیا  هک  دنکیم  تیاور  بیسمنبا 

 ] زا ار  تلزنم »  » ثیدـح تدوخ  ياهشوگ  اـب  وت  اـیآ  دعـس  يا  متفگ  متفر و  دعـس  دزن  تسا . هدینـش  ربماـیپ  زا  وا  دوخ  ار  یثیدـح  نینچ 
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هب يرآ  تفگ : درب و  ورف  دوخ  شوگ  ود  رد  ار  دوخ  ياهتشگنا  درب و  ارف  تسد  دعـس  متفگ ، نینچ  نوچ  يدینـش ؟ ربمایپ  هحفص 169 ]
يذمرت حیحـص  زا  لوصالا  عماج  باتک  نامه  رد  نینچمه  دـنوش . اونـشان  مشوگ  ود  ره  میوگب  غورد  رگا  مدینـش و  دوخ  شوگ  ود  نیا 

رسپ هیواعم  هک  هدرک  لقن  نینچ  يذمرت  تیاور  ملسم و  حیحص  تیاور  ود  زا  زین  هدش و  لقن  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  لوق  زا  ثدیح  نیا 
اهراب هک  ناـنچ  نآ  نتم  یماـمت  ـالا  و  تساـم . هدوزفا  یحیـضوت  دـیآیم  زتنارپ )(  رد  هچنآ  سیونریز  یلع  زراـب  نانمـشد  زا   ) نایفـسوبا

هب همه  نانوچ  زین  وت  ییآیمن و  ارچ  تفگ  صاقویبا  نب  دعـس  هب  .@ تسا ) نانخـس  نآ  همجرت  ای  ننـست و  لها  بتک  نانخـس  هدشرکذ 
مانشد یلع  هب  یمالسا  راطقا  رـسارس  رد  هک  دوب  هدرک  روبجم  ار  ناناملـسم  هعماج  یمامت  هیواعم  هک  مینک  هجوت  یهدیمن ( . مانـشد  یلع 

ره مالسا و  ناهج  رـسارس  رد  ربنم  رازههدجه  رب  دناهتـشون  هک  نانچ  دنیامن !! نعل  ربنم  ره  يالاب  رب  دننک و  نیرفن  زامن  ره  زا  سپ  دنهد و 
رد منک  شنعل  مهد و  مانـشد  یلع  هب  هنوگچ  دـیوگیم  هیواـعم  هب  دعـس  دـندادیم ). مانـشد  ار  یلع  ینید !! فیلکت  کـی  ناونع  هب  هزور 

يارب ناشیکی  طقف  تلیضف  هس  نآ  زا  رگا  هیواعم  يا  يرآ  درک . مهاوخن  نینچ  زگره  مسانشیم  یلع  زا  تلیضف  هس  هک  مادام  هک  یلاح 
زا نم  هک  نآ  لوا  هچ  دـشاب . میارب  يدام ) تورث  تیاهن  ینعی  ملاـع (  يوم  خرـس  نارتش  یماـمت  هک  دوب  نآ  زا  رتیمارگ  نم  دزن  دوب  نم 
هب یلع  هک  دوب  یماگنه  هب  نیا  مدینش و  ار  نخس  نآ  داهنیم  هنیدم  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  اهگنج  زا  یکی  رد  ار  یلع  هک  هاگ  نآ  ربمایپ 

؟ یشاب یسوم  يارب  نوراه  نانوچ  نم  يارب  وت  یهاوخیمن  ایآ  هک  داد  شخـساپ  ربمایپ  و  یهنیماو . ناکدوک  نانز و  اب  ارم  ارچ  تفگ  وا 
هب زابرس  رازهیـس  اب  داهن و  هنیدم  رد  دوخ  ینیـشناج  هب  هحفـص 170 ] تهج [  هس  هب  ار  یلع  ربمایپ  دناهتفگ  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  (و 
زا زین  ناکرشم و  ناقفانم و  نانمشد و  دوجو  تهج  هب  دوب و  نمیاان  تخـس  هنیدم  عاضوا  هک  نآ  . 1: تفر نایمور  اب  گنج  كوبت ، هوزغ 

دزرایب و زابرـس  رازهیـس  نانوچ  هنتکی  هک  دـنمتردق  يدرم  دوجو  هب  دوب  هدرب  هدرک و  جیـسب  دوخ  اب  ار  مالـسا  نایهاپـس  همه  هک  ور  نآ 
ربمایپ رب  ینامسآ  یحو  . 2 دوب ؛ دنمزاین  دراد ، ناما  رد  دنزگ  هنوگ  ره  زا  شیوخ  رادتقا  تبالص  راوتـسا و  يورین  وترپ  رد  ار  رهـش  دناوتب 
سفن نانوچ  وت و  ياتمه  هک  ار  تدوخ  نانوچ  یسک  ای  ینامب و  هنیدم  رد  دیاب  تدوخ  ای  كوبت  تیرومأم  رد  هک  دوب  هتـشاد  مازلا  نینچ 

هب اج  نآ  یلع  يوزاب  يورین  داد و  دـهاوخن  خر  یگنج  كوبت  رد  تسنادیم  ربماـیپ  هک  نآ  . 3 يرامگب ؛ تاینیـشناج  هب  تسوت  حور  و 
دهاش ربیخ  گنج  زور  رد  هک  نآ  مود  دوزفا : دـعب  دادـن .) خر  زین  یگنج  دـید  میهاوخ  دوخ  ياج  رد  هک  نانچ  و  ... ) دـمآ دـهاوخن  راـک 

تسود ار  وا  زین  شربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف  ربمایپ  هک  مدینش  مدوب و 
ار یلع  ربمایپ  اما  دهدب . ام  هب  ار  مچرپ  نآ  هک  دیاش  میدیـشک  ندرگ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ  همه  ام  هاگ ) نآ  ارجام ... رخآ  ات   ) دنراد

ربیخ وا  ياهتسد  رب  ادخ  دیـشک و  وا  يهدید  رب  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  هاگ  نآ  درکیم . درد  تشاد و  سامآ  شنامـشچ  وا  دیبلط و 
رارق دمآرب و  دوخ  تجح  تیقحا  هب  نارجن  نایحیـسم  اب   ) ربمایپ دش و  لزان  هلهابم  هیآ  نوچ  هک  تسا  نآ  تلیـضف  نیموس  و  درک . حتف  ار 

رد ربمایپ  دننک ، نیرفن  ار  نارگید  دنیآرب و  ارحـص  هب  ناشناگدیزگرب  ناکاپ و  ناگرزب و  اب  دناقحرب  هک  هورگ  ود  زا  مادک  ره  دش  نآ  رب 
نآ دنیآ ). ارف  شنادناخ  ینعی  ناگدیزگرب ، هحفص 171 ] هک [  داد  روتسد  دندوب  هدروآ  رما  نیدب  ار  دوخ  ناگدیزگرب  هک  نایحیسم  ربارب 

تیب و لها  نانیا  ادنوادخ  تفگ : دناوخ و  ارف  دمآ ) دهاوخ  دوخ  ياج  رد  ناشیا  هلهابم  ناتساد  هک  ار (  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، هاگ 
زا نت  اهدص  هک  ننـست ، لها  ناگرزب  زا  نت  ود  نت و  کی  هن  ار  تلزنم  ثیدح  يراب  دنانم ... حور  سفن و  نم و  نانوچ  دنانم . نادـناخ 

تحـص رد  گرزب  یباتک  دنرامـشیم ، شیوخ  ناگتـسیاش  تاقث و  زا  ار  وا  ننـست  لها  یمامت  هک  هدـقع  نب  ظفاح  هدرک و  تیاور  ناـنآ 
هب هک  دوخ  دنـسم  باتک  رد  لبنح  نب  دمحا  نینچمه  تسا . هدومن  لقن  ار  ثیدـح  نیا  رایـسب  قرط  هب  هدرک و  فیلأت  ثیدـح  نیا  دانـسا 

هدرک و تیاور  ربمایپ  نارای  نایباحص و  زا  يرایسب  عمج  زا  رایـسب  دانـسا  هب  ار  ثیدح  نیا  تسا ، تنـس  لها  حاحـص  بتک  زا  یکی  هلزنم 
تیاور ار  ثیدح  نیا  يراخب  حیحص  حرش  يرابلاحتف  باتک  رد  رجحنبا  نینچمه  تسا . هداد  نخس  داد  نآ  هقلطم  تمالس  تحص و  رد 

رد یلزتعم  ینس  هدنسیون  دیدحلایبا  نبا  نینچمه  تسا . هداد  نخس  داد  نآ  تحص  رد  هدیـشک و  شیپ  نآ  هرابرد  افوتـسم  یثحب  هدرک و 
هاگـشیپ رد  كراشم و  ریزو ، یلع  هک  نآ  لیلد  تسا : هتفگ  نآ  لماک  حرـش  زا  سپ  ثیدح ، نیا  تمظع  تحـص و  دییأت  رد  جـهن  حرش 
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ضورعم دـنوادخ  هب  یـسوم  اریز  دـیآیمرب . ربماـیپ  تنـس  زا  مه  نآرق و  صن  زا  مه  تسا  هدوـب  یـسوم  يارب  زا  نوراـه  هلزنم  هـب  ربماـیپ 
میارب نم  نادـناخ  زا  يراکمه  ریزو و  اراگدرورپ  «: » يرما یف  هکرـشا  يرزا و  هب  ددـشا  یخا  نوره  یلها ، نم  اریزو  یل  لعجاو  : » تشاد

رد ار  وا  هحفـص 172 ] ینادرگ و [  مکحم  شايرای  کمک و  هب  ار  متـشپ  هک  نآ  دـشاب . نوراه  مردارب  ییارجا ، يوزاب  نآ  هک  هدـب  رارق 
وت تلزنم  : » تفگ یلع  هب  دناهدرک  عامجا  نآ  تحص  هب  ناناملسم  همه  هک  یثیدح  رد  زین  ربمایپ  و  ینک .» میهس  تکراشم و  مروما  ماجنا 

يارب هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نخـس  نیا  و  دوب ». دـهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  تسا ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  نانوچ  نم  يارب 
تشپ هدننک  مکحم  یلع  ینعی  يربمایپ . ماقم  زج  دوب ، دوجوم  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  يرترب  تمظع و  ياهتلزنم  بتارم و  یمامت  یلع 

رد ار  يربمایپ  هبترم  ربمایپ ، رگا  و  تسوا ). تیاده  رما  وا و  راک   ) وا نید  هدننک  تیوقت  و  تسوا ). نید  تقیقح و  تارقف  نوتس  و   ) ربمایپ
ربماـیپ زین  یلع  دوب و  کیرـش  نییبنلامتاـخ  اـب  زین  يربماـیپ  رد  یتـح  یلع  هک  دوـب  نآ  ربماـیپ  نخـس  ینعم  درکیمن ، انثتـسم  ثیدـح  نیا 

زج هب  تسا  یـسوم  اب  نوراه  يراکمه  يایازم  لیاضف و  یمامت  بحاص  یلع  تسا ، هدرک  انثتـسا  ار  يربمایپ  نوچ  اـما  دوب ... اـیبنالامتاخ 
تیعقاو نیا  هب  ار  هدنناوخ  هجوت  دش  رکذ  تنـس  لها  نوتم  ساسا  رب  هک  هچ  نآ  یمامت  [ . 40 ... ] تشاد نوراه  هک  يربمایپ  ماقم  هبترم و 

 ] تبسن ربمایپ  یلع و  دنراد ، رگیدکی  هب  تبسن  یـسوم  نوراه و  هک  یماقم  تیعقوم و  نامه  هک  درادیم  فوطعم  راکنا  لباقریغ  میظع و 
، هیفص ثیدح  حیرصت  هب  هک  نآ  لاح  دنکیم و  تباث  یلع  دوخ و  يارب  ربمایپ  مه  نآرق و  مه  ار  تبسن  نیا  دنراد و  مه  هب  هحفص 173 ]

هشیاع هنوگچ  دومرف : هیفص  هب  دومن و  حیرـص  یفن  لماک و  علخ  یماقم  تلزنم و  نانچ  زا  ار  هفیلخ  ود  نآ  دیکا  حیرـص و  هنوگ  هب  ربمایپ 
نوراـه و وت  ردـپ  ءاـبآ ) هلـسلس  هلـصاف  همه  نآ  اـب   ) هک یلاـح  رد  دنـشاب ) رتهب  وت  زا  رمع  رکبوبا و  ناشناردـپ  دوجو  اـب  یتح   ) هصفح و 

يارب یتسار  هب  و  دـنادیم ... نوراه  نانوچ  ار  یلع  بتک  اهدـص  رد  ناشدوخ  حیرـصت  هب  ربمایپ  نیمه  هاگ  نآ  و  تسا ... یـسوم  تیومع 
ره يریگتهج ، ره  عضوم ، ره  نخس ، ره  رد  ربمایپ  هک  تسا  رتنشور  دیـشروخ  زا  دشاب  هتـشاد  فاصنا  ینزوس  رـس  هزدنا  هب  هک  یـسک 

، نیشناج یصو ، هدیشکرب  ار  وا  ماقم  هبترم و  ره  رد  تسا و  هداد  نخس  داد  فلتخم  ءاحنا  هب  یلع  تیقحا  تیلضفا و  رد  یناسرمایپ  هنوگ 
شیوخ زا  سپ  ینیشناج  تفالخ و  تماما و  هب  ار  ود  نآ  دروم ، کی  رد  یتح  زگره  تسا و  هدناوخ  شیوخ  زا  سپ  قح  رب  ماما  هفیلخ و 

ياج هب  اهدعب و  هک  نانچ  تسا . هتفگن  زین  بولطم  ینخـس  ناشدـییأت  رد  یتح  هک  هدرکن ، صوصنم  بوصنم و  اهنت  هن  هدرکن و  بوصنم 
لوعجم و تاور  هتخیـسگ  هلـسلس  تهج  هب  دناهدروآ ، هفیلخ  هس  تلیـضف  تیزم و  رد  اههنیمز  نیا  رد  هک  یثیدح  ره  دید ، دـیهاوخ  دوخ 

هحفص [ . ] 41 ... ] دناهدرک ییاسرفملق  تایاور  نآ  دانسا  هلـسلس  تحـص  رد  تنـس  لها  ناسانـشثیدح  دوخ  هک  تسا  هدوب  زاسثیدح 
[ 174

هیفص

نارسمه نادنمجرا  ناگدیزگرب و  زا  هک  نز  نیا  هرابرد  هژیو  یتاعالطا  مینکن و  اهر  صقان  هنوگ  هب  ار  هیفـص  یگدنز  هک  نآ  يارب  يراب 
زا مکـشم  نب  مالـس  يرـسمه  هب  زاـغآ  رد  يو  هک  مـییازفیب  دـیاب  میهدـب  تـسا  نینمؤـملاما »  » ماـقم تیعقوـم و  ناگتـسیاش  هللا و  لوـسر 

دـنمتورث و ییح  دوب . ناـیدوهی  ربهر  بطخا ، نب  ییح  رتـخد  تشذـگ  هک  ناـنچ  هیفـص  دوب . هدـمآرب  ناـیدوهی  ناروـالد  ناگدـیزگرب و 
زا دـنمتورث و  روـالد و  یناوج  مکـشم  نب  مالـس  هک  نیا  تشاد . ماـقم  جرا و  دوهی  موق  ناـیم  رد  ياهدازهاـش  ناـنوچ  وا  دوب و  دـنمتردق 

حیرـصت ناسیونخیرات  بلغا  هک  نانچ  اما  دوب ... یعیبط  الماک  دنیزگرب  دوخ  يارب  ار  وا  دیایب و  شايراگتـساوخ  هب  دوهی  يارعـش  نیرترب 
... تشادن رتشیب  لاس  هدفه  ماگنه  نآ  رد  دوب و  هدمآرد  قیقحلایبا  نب  ۀنانک  جاودزا  هب  هیفـص  ربیخ ، يارجام  دادخر  ماگنه  هب  دناهدرک ،
هک اج  نآ  ات  صوصخ و  نیا  رد  ناسیونخیرات  دوب ؟ هچ  شاییادج  تلع  دش و  ادج  مکشم  نب  مالس  زا  وا  هنوگچ  تسا  یندیسرپ  کنیا 

نیا ایآ  دمآرب ، يراگزاسان  یعون  شرهوش  وا و  نایم  ریـضنینب  چوک  شردـپ و  گرم  زا  سپ  ایآ  دناهتـشونن ... يزیچ  میدرک  صحفت  ام 
بلطم کی  رد  لاـح  ره  هب  میرادـن . یعـالطا  هراـب  نیا  رد  اـم  مالـس ؟... يوس  زا  اـی  دوب و  هیفـص  يوس  زا  قـالط  يراتـساوخ  ییادـج و 
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وا تایح  يدعب  همانراک  هک  نانچ  هیفـص  دوب ... تشذـگیم  شنوماریپ  رد  هک  هچ  نآ  هب  تبـسن  هیفـص  دـیدرت  نآ  درک و  کش  ناوتیمن 
وا دناهتـشون  ننـست  لها  ناخروم  یمامت  تشاد . هنایابیکـش  يراتفگ  راتفر و  دازآ و  ياهدارا  لقتـسم و  ینطاب  واکجنک ، یحور  دـیامنیم 

، تشذـگ دوهی  موـق  رب  هک  هچ  نآ  زا  سپ  ـالامتحا  [ . 42 ... ] دوب ابیکـش  دـنمدرخ و  اسراپ ، هحفـص 175 ] لامک و [  اب  رگـشیاشخب ، ینز 
ياهلاس نآ  رد  وا  دـش و  هتـشک  ربمایپ  نامرف  هب  شردـپ  دـمآیمن . شوخ  ار  وا  حور  ناشیروابانقح  دانع و  رب  ناشیا  تجامـس  رارـصا و 

، یگراوآ نطو ، يالج  یناماسبان ، دوهی ، عاضوا  ندروخ  مهب  کشیب  وا  تسا . هتشادن  لاس  هدراهچ  هدزیـس  زا  شیب  ثداوح  نیا  ناروک 
وا هک  تسا  نکمم  تسا . هتسنادیم  شردپ  هژیوب  دوخ  موق  ناربهر  داسف  تجامس و  دانع ، تجاجل و  زا  یشان  ار  ناشیاهتـشحو  اهـسرت و 

فـالتخا و هب  همه  نیا  هداد و  ناـشن  دوخ  زا  يرازیب  یعون  زین  مالـس  هب  تبـسن  ـالامتحا  هدرک و  کـش  شردـپ  يربهر  تردـق  هب  اـقیمع 
، ناربـهر زا  زین  وا  دوـب و  شنادـنواشیوخ  زا  هک  قـیقحلایبا  نب  ۀـنانک  مکـشم ، نب  مالـس  زا  سپ  دناهتـشون  دـشاب . هدـیماجنا  ناشییادـج 
رب زین  یـضعب  دوب . ربیخ  هب  ربمایپ  هلمح  اب  فداصم  ناشیـسورع  هدمآ و  شايراگتـساوخ  هب  دوب  دوهی  موق  نارعاش  نیرترب  نادـنمتورث و 
نآ هب  تبسن  هیفص  ضرتعم  نطاب  و  مارآان ، حور  رگناشن  هک  هچ  نآ  يراب  دندوب ... هدرکن  فافز  زونه  ود  نآ  هک  دنراد  حیرصت  انعم  نیا 

هتـشاد تفایرد  دوخ  يایؤر  ناـیب  هب  تبـسن  هک  تسا  یلمعلاسکع  دـید و  هک  تسا  یباوخ  نیا  تشذـگیم ، دوهی  موق  ناـیم  رد  هک  هچ 
ای نماد و  رب  دمآرب و  نامسآ  زا  دیشروخ  هک  دید  باوخ  رد  نایدوهی  عالق  هب  ربمایپ  هاپـس  دورو  زا  شیپ  بش  دنچ  هیفـص  دناهتفگ  تسا .
هب دز ، وا  هنوگ  رب  تخـس  يایلیـس  نخـس  نیا  ندینـش  هب  يو  درک . فیرعت  هناـنک  شیوخ  يوش  رب  ار  دوخ  باوخ  داـتفا . ورف  وا  ناـبیرگ 

نینچ شیوـخ  ناوـج  سورع  هب  يدـنت  یخلت و  هب  سپـس  دـنام و  ناوـج  نز  هرهچ  هحفـص 176 ] رب [  شاهمطل  رثا  اهتدـم  هک  ياهنوـگ 
نیا رـسمه  يراد  وزرآ  وت  يرآ  يرورپیم ... لد  قمع  رد  هک  تسا  ياینطاـب  هتفهن و  لـیم  نآ  تهج  هب  تباوخ  نیا  همه  درک : ضارتعا 

رداـم درک و  فیرعت  دوخ  رداـم  يارب  ار  باوخ  هک  دـناهتفگ  زین  یـضعب  يوشب ... دراد  ار  اـم  نیمزرـس  دـصق  هک  دـمحم )  ) برع هاـشداپ 
هناشن رهوش ، هچ  دشاب و  هتفگ  ردام  ار  نخـس  نیا  هچ  لاح  ره  هب  تفگ . وا  هب  دوب  هتفگ  هنانک  هک  ار  ینیـشیپ  نخـس  نامه  دز و  شایلیس 

كاـنمیب وا  تـالیامت  هدـیقع و  اـهوزرآ ، نطاـب  وا و  هشیدـنا  ياـههتفهن  زا  وا  هداوناـخ  ییوگ  تسا . ناوج  نز  رکفت  يهنیمزشیپ  یعوـن 
دننزب و هچناپط  دناهدرک  شریبعت  هنوگ  نادب  دوخ  تالیوأت  ساسا  رب  نانآ  هک  یباوخ  یلیلد  هب  ار  یـسک  هک  تشادن  یلیلد  اریز  دـندوب ...
هنادرم و يو  دوب . هدش  داقتعایب  نامیایب و  اقیمع  دوخ  يهعماج  نادرم  ناگرزب و  هب  تبـسن  هیفـص  میریذـپب  هک  نآ  رگم  دـنراد ... مهتم 
یگدـیرب و نیا  ياـههناشن  نیرتقـیمع  زا  شیوـخ  نادـناخ  هب  شایفطاـع  یگتـسباو  مدـع  دوـب و  تقیقح  يوـج  تسج و  رد  هنالقتـسم 
هچ نآ  نانآ  تسا . یناماسبان  ضقانت و  یناشیرپ ، تجاجل و  غورد ، هقرغ  دوهی  هعماج  دیدیم  وا  تسوا . یگنهرف  یبهذـم و  یگتخیـسگ 

ربمایپ تلاسر  هب  دننکیم . ضقن  ار  دوخ  ياههتفگ  یتح  دنرادن و  لوبق  دوخ  ياهییوجيرترب  یناسفن و  ءاوها  تهج  هب  دـنیوگیم ، هک  ار 
عمج رد  اما  تسا ، هدرک  ار  شروهظ  ییوگشیپ  ناشسدقم  بتک  هک  دننادیم  يربمایپ  نامه  ار  وا  دنروآیم و  ناعذا  دوخ  ياهتولخ  رد 

هحفـص 177] تسا [ : ریز  يارجام  دـمآ  زین  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  رما و  نیا  لیلد  دـیاش  دـنریگیم . ههبج  وا  ربارب  رد  تردـق  یمامت  اب  و 
... دـندرک كرت  ار  هناخ  ماگنهبان  دـندز و  نوریب  هناخ  زا  شیومع  اب  بطخا  نب  ییح  شردـپ  هک  دـید  هاگان  هیفـص ، يزور  شیپ  اـهلاس 

هژیوب شیوخ و  نادـناخ  غارچ  مشچ و  هک  وا  دوب ... هدـش  بارطـضا  هودـنا و  باهتلا ، شیوشت و  راچد  شردـپ  هک  تشذـگیم  اهتدـم 
یقافتا تسا ! هتشگ  ساوح  رهمیب و  وا  هب  تبسن  ساسا و  ناشیرپ  تخـس  رخاوا  نیا  هک  دیدیم  ار  ردپ  دوب ، ردپ  تبحم  رظنم  رد  هراومه 

زا شیب  دوهی  هعماج  و  تشاد ... ار  تلاـسر  هیعاد  هکم  رد  هک  تفریم  يربماـیپ  روهظ  زا  ربخ  دوهی  تیعمج  ناـیم  رد  دوب و  هداـتفا  میظع 
هعماج اریز  دنتشاد . ار  شايرایمه  یهارمه و  هیعاد  هدرک و  دیدهت  هداد و  میب  يربمایپ  نانچ  روهظ  رب  ار  شیرق  ناکرشم  رگید ، سک  ره 

رد وسروک  دـنچ  ره  يرون  يوسوم  يدـیحوت  تامیلعت  نازورف  لعـشم  زا  زونه  دوب و  تلاسر  دـیحوت و  تباتک ، گـنهرف و  هعماـج  دوهی 
زا دنتـشاد و  ار  دوخ  شقن  زین  نید  نیا  نیتسار  ناـگتخیهرف  ناـیم  نیا  رد  دزیم . وسوس  ناـشیتامیلعت  هعماـج  تیلوؤسم  هشیدـنا و  نطب 

بتک هک  يربمایپ  ناـمه  ار  وا  دـندادیم و  دـمحم  يربماـیپ  تحـص  زا  ربخ  حوضو  هب  ناـنیا  دـندرکیمن ... يراددوخ  نآ  قیاـقح  هعاـشا 
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هب دندزیم و  زاب  رـس  تدشب  نآ  نتفریذپ  زا  دوهی  دنمتورث  دـنمتردق و  ناربهر  اما  دنتـسنادیم . دوب  هداد  ار  شروهظ  تراشب  ناشـسدقم 
همین هاگ  نآ  دنتفر و  هناخ  زا  بش  نیدنچ  نانآ  داد . خر  هیفص  يومع  ردپ و  یناهگان  تبیغ  يارجام  نآ  هک  نآ  ات  دندوب . هداتفا  تشحو 
بوخ كرتخد  دنتخادرپ ... رگیدکی  اب  وگ  تفگ و  هب  دینشیم  ار  ناشرثاتشحو  نانخـس  هیفـص  هک  يایبنج  قاتا  رد  دنتـشگزاب و  یبش 

 ] میب و یعون  شردـپ  يادـص  نحل  رد  درپس ... رطاـخ  هب  دوخ  یناگدـنز  همه  لوط  رد  ار  نخـس  نآ  قیمع  هچ  دینـشیم و  ار  ناـشنانخس 
نیا هک  دنگوس  یسوم  هب  تفگیم : نینچ  شیوخ  نامرحم  زا  نت  ود  یکی  هب  شردارب  اب  وا  تشاد . دوجو  هقباسیب  تشهد  هحفص 178 ]

دمحم رگا  دوب : انعم  نیا  دیمهفیمن  هیفـص  هک  يزیچ  دناهداد !!... ار  شتثعب  تراشب  روهظ و  ربخ  ام  بتک  هک  تسا  يربمایپ  نامه  دمحم 
زا دندوب ... لاح  ناشیرپ  هتفـشآ و  همه  نیا  زیمآتراشب  تقیقح  نیا  راهظا  زا  شردپ  هژیوب  دوهی و  هعماج  ناگرزب  ارچ  تسا  ربمایپ  نامه 

تموصخ هب  وا  ربارب  رد  دوب ، سدـقم  یـسوم  نانوچ  هک  يربمایپ  نیا  ربمایپ ، تیناقح  هب  رارقا  فارتعا و  اـب  شردـپ  هک  تفاـیرد  سپ  نآ 
تمظع یمامت  هک  دوب  سپ  نآ  زا  يرآ  تساکیمن ... يزورفاگنج  ملظ و  شتآ  يزوتنیک و  دـقح و  ینمـشد و  زا  ياهظحل  هداتـسیا و 

لامج و ياههیارآ  يهمه  هب  نیزم  ردـپ و  یناـمرآ  شقن  هک  ییاـیؤر  رکیپ  لوغ  سیدـنت  نآ  زا  درم و  ورف  كرتخد  لد  مشچ و  رد  ردـپ 
نیرتمک دوخ  ردپ  هب  هیفص  رگید  دنامن ... ياج  رب  يزیچ  دوب  هتسارآ  هراپ  هدنز و  ییالوش  هب  هک  هچیزاب  ریقح و  یکسرتم  زج  دوب ، لالج 

هک دیدیم  ار  شیوخ  هعماج  ناگرزب  ردـپ و  سپ  نآ  زا  تشاد ... ار  نآ  تأرج  هن  درکیم و  نایب  هن  ار  همه  نیا  اما  تشادـن ... یبلق  رواب 
تسکـش و تکاله ، یتخبدب و  ياههطرو  هب  ار  دوهی  هعماج  تقیقح ، تفالخ  موش و  تامیمـصت  ذاختا  رد  زور  هب  زور  هظحل و  هب  هظحل 
دـنزابیم و ار  يزیچ  تلادـع  دـنوادخ و  هیلع  تجاـجل  تجامـس و  نیا  رد  ناـنآ  درذـگیم  هک  زور  ره  دـنربیم و  شیپ  رتـشیب  تراـسا 
 ] اـبلق هک  دـمحم  هیلع  لـصاحیب  یگنج  هزراـبم و  ریگرد  ار  دوخ  سوفن  ناـنیا  دـنهدیم ... فک  زا  ار  ناربـج  لـباقریغ  يونعم و  یـشزرا 

یشکرگشل هنوگ  ره  ردقم  هک  نالذخ  يراوخ و  نایز و  تسکش و  زج  هار  نیا  رد  دننکیم و  تسا  قح  ربمایپ  دنتـسنادیم  هحفص 179 ]
رادرک و راتفگ ، راتفر و  هب  وا  هقلع  مدـع  دـمحم و  هب  هیفـص  ینطاب  نامیا  قیمع  لـیالد  همه  نیا  دـنربیمن ... ياهرهب  تسا  دـنوادخ  هیلع 

شايرمـسه هب  وا و  نید  هب  لیامت  تروص  رد  هک  درک  داهنـشیپ  وا  هب  ربمایپ  نوچ  هک  دوب  نکمم  هنوگچ  الا  و  دوب ... دوهی  هعماـج  رادـنپ 
هدفه زا  شیب  باختنا  نیا  ماگنه  هب  هک  ناوج  نز  نیا  تفریذپ . ار  ربمایپ  داهنـشیپ  ربیخ  رهـش  طوقـس  بش  نامه  هلـصافالب  دوش ، هدیزگ 

مکـشم نب  مالـس  ربیخ ، گنج  نیح  رد  سپـس  درک . باختنا  ار  وا  هک  دوب  هنوگچ  دـنکن ، باختنا  ار  ربماـیپ  تسناوتیم  تشادـن و  لاـس 
ار همه  نیا  هیفـص  و  دننزب ... ندرگ  زین  ار  قیقحلایبا  نب  ۀـنانک  شنیمود  رهوش  هک  داد  روتـسد  ربمایپ  هاگ  نآ  دنتـشک و  ار  شنیلوا  رهوش 
زا ار  دوخ  موق  نازیزع  ناگرزب و  زا  نت  اـههد  هکلب  رهوش ، ود  ومع ، ردـپ ، اـهنت  هن  وا  دادیم . خر  وا  يور  شیپ  ارجاـم  یماـمت  دـیدیم و 
ود یکی  نیمه  هک  ومع  ردـپ و  زج  دـنارذگیم  دوهی  موق  ناگدشهتـشک  داسجا  ربارب  زا  ار  وا  لـالب  هک  هاـگ  نآ  دـیاش  دوب ... هداد  تسد 

كاخ هقرغ  ار  دوخ  نادنواشیوخ  ریاس  اههدازییاد و  اهییاد و  ناگدازومع ، زا  نت  نیدنچ  دندوب ، هدش  هتـشک  ربمایپ  نامرف  هب  شیپ  لاس 
هداد قشع  و  يرآ »  » خساپ هکلب  هدادن و  هن »  » خساپ وا ، داهنشیپ  هب  اهنت  هن  ناوج  نز  زاب  دوب و  هتشک  ربمایپ  ار  همه  نیا  دوب ... هدید  كاله 

تیاهن تسا و  زیگناتفگش  هحفـص 180 ] هک [  يزیچ  دوب ... هتفگ  يرآ »  » خـساپ زین  وا  تلم  نید و  هب  همه  نآ  زا  رتـنوزفا  نینچمه  دوب ،
راثآ رد  ناسکی  هب  هعیـش  ینـس و  ناخروم  یمامت  هک  تسا  شرازگ  نیا  دومنیم ، المرب  ار  تین  كاپ  نز  ینامرآ  هدـیقع  ینطاب و  ناـمیا 

. دمآرد شیوخ  رسمه  رداچ  هب  ربیخ  یگنسرف  ود  رد  دومرف . چوک  ربیخ  زا  دروآرد و  دوخ  دقع  هب  ار  هیفص  ربمایپ  دناهدرک : لقن  شیوخ 
ياهنوگ هب  هیفـص -  هک  درک  ساـسحا  ربماـیپ  تفریذـپن ... دریذـپیم ، ار  شدـنبلد  يوـش  یـسورع  هک  ناـنچ  یمرگ و  هب  ار  وا  هیفـص  اـما 

... دوب لیلدیب  دوهعمان و  لیامت  مدـع  نیا  درادـن ... وا  هب  یلیامت  دادیم -  یهاوگ  شکاپ  هدـنیاشخب و  بلق  هفطاع و  هک  نانچ  دوهعمان و 
نوریب يو  رداچ  زا  هلصافالب  ربمایپ  همه  نیا  اب  رگید . يزیچ  شنابز  اما  تفگیم و  يزیچ  شبوجحم  نابرهم و  يافصرپ  هرهچ  نامشچ و 
ياهملک یتح  تفگن و  چیه  تشاد ، یهودنا  راب  دیاش  ای  یـشسرپ و  دوخ  ینوناق  یعرـش و  رـسمه  عانتما  تلع  زا  شبلق  هک  نآ  اب  دـمآ و 

هک ياهطاشم  نانسما  هیفص ، ءابهـص ، مان  هب  یلزنم  رد  یگنـسرف ، راهچ  رد  رگید  بش  درواین ... نابز  رب  دهدب  یگدرزآ  نیرتمک  يوب  هک 
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ربمایپ زا  تساوخ  شیوخ  کیپ  زا  داتسرف و  ربمایپ  دزن  دوب ، هداتفا  باجعا  هب  شریگمشچ  نسح  هوکشرپ و  لامج  زا  درک و  شیارآ  ار  وا 
كاپ نز  زا  ربمایپ  دوب . ناشیا  فافز  یمارگ  بش  بش ، نآ  دـمآرد و  شیوخ  دـنبلد  رـسمه  همیخ  هب  ربمایپ  دـیایب . شاهمیخ  هب  دـنک  انمت 

هک نآ  لـیلد  هب  تفگ : خـساپ  داـتفا . یمارگ  ربماـیپ  لد  مشچ و  رد  تخـس  هک  تفگ  یخـساپ  دیـسرپ . ار  شاهنیـشود  عاـنتما  تلع  بلق ،
جاودزا هحفص 181 ] نانآ [  هکلم  اب  دنونشب  هک  نآ  زا  نایدوهی  مدیسرت  مدوب ... كانمیب  وت  ناج  رب  میدوب  دوهی  رقم  ربیخ و  عالق  کیدزن 

هداد یسورع  همیلو  شیوخ  نایهاپس  هب  زور  نامه  يادرف  ربمایپ  دناهتشون  دنناسرب ... یبیـسآ  وت  ناج  رب  دنیآرب و  ماقتنا  ماقم  رد  ياهدرک ،
وا ضیف  هدئام  زا  دـنروخب و  اذـغ  نایرگـشل  همه  دوهی 0 هکلم  اب  ربماـیپ  یمـسر  نشج  نیا  رد  اـت  دـنرتسگب  ار  اههرفـس  داد  روتـسد  تسا .

یمـسر یـسورع  نیا  رد  دـناهتفگ ... دوب ... لئاق  هیفـص  يارب  ربمایپ  هک  دوب  یتمـشح  مارتحا و  تیاهن  رگناشن  لمع  نیا  دـنوش . رادروخرب 
هناخ رد  ار  هیفـص  دندیـسر ، هنیدـم  هب  نوچ  درک . ییاریذـپ  اـمرخ  زین  درآ و  نغور و  هب  هتخیمآ  لـسع  یعون  قیوس ، زا  ار  دوخ  ناـنامهم 

رب یباقن  هک  دوب  هشیاع  نانآ  هلمج  زا  دـندمآرب . وا  ياشامت  هب  ناـنز  درک ، رپ  ار  هنیدـم  وا  ییاـبیز  يهزاوآ  داد ... لزنم  ناـمعن  نب  هثراـح 
: تفگ خساپ  يدید ؟ هنوگچ  ار  وا  هشیاع  يا  ناه  تفگ : هدیـشوپ  هرهچ  نز  هب  تخانـش . ار  وا  ربمایپ  دوشن . هتخانـش  ات  دوب  هتخادنا  هرهچ 
هک تسا  ناملـسم  ینز  وا  وگم . نینچ  هشیاع  يا  دومرف : خساپ  نخـس  نیا  ندینـش  هب  ربمایپ  تسا . هیدوهی  ینز  دـشاب ؟ هنوگچ  یهاوخیم 
يو هب  تبسن  نادنچ  تشاد  وا  هک  ياهیلامک  يایازم  درخ و  نسح و  تهج  هب  ربمایپ  نارـسمه  زا  یـضعب  دناهتـشون  هتفای ... وکین  یمالـسا 
نیا رد  دمآ . دنیاشوخان  تخس  ار  ربمایپ  هک  تفگ  وا  هرابرد  ینخس  جح  رفس  رد  شحج  رتخد  بنیز  هلمج  نآ  زا  دنتـشادن . یبوخ  راتفر 

: تفگ تشاد  یفاضا  نارتش  هک  بنیز  هب  ربمایپ  دنامب . ياج  رب  نیگهودنا  دش و  نایرگ  هیفص  دنام . زاب  هار  زا  دش و  رامیب  هیفص  رتش  رفس 
اوراـن و نخـس  نیا  مهدـب . وت  هیدوهی  نز  هب  ار  دوخ  رتـش  داد : خـساپ  بنیز  ینک . راذـگاو  هیفـص  هب  ار  تنارتـش  زا  یکی  تسا  بوخ  هچ 

نینچ تأرج  دوخ  هب  ناـنیا  هک  دوب  هنوـگچ  هحفـص 182 ] دـمآ [ ... راوگان  ربمایپ  رب  تخـس  دـشیم ، رارکت  اج  نآ  اـج و  نیا  هک  تشز 
؟ دـناوخیم زامن  نایدـیحوت  هلبق  يوس  هب  نامیا  اوقت و  صولخ ، تیاـهن  رد  دوب و  ناملـسم  هیفـص  هک  نآ  هن  رگم  دـندادیم . ار  یناـنخس 
هک دش  تحاران  بنیز  نخـس  نآ  زا  نانچ  ربمایپ  دادیم ؟ ماجنا  مالـسا  شور  جهنم و  رب  ار  شیوخ  ضیارف  يامت  درکیم و  توالت  نآرق 

بنیز اب  زین  رفـص  مرحم و  هام  ود  رد  هجحلايذ و  زا  سپ  هنیدـم ، هب  تعجارم  رد  زین  و  رفـس ، لوط  ماـمت  رد  تفگن ... نخـس  وا  اـب  رگید 
، شیوخ هعماـج  تیبرت  يارب  هک  دوب  هدـید  بجاو  دوخ  رب  دوبن  رهق  تموـصخ و  لـها  هک  وا  تفرن ... يو  قاـتا  هب  یتـح  درکن و  تبحص 

ازـسان تشز  ياهتبـسن  اوراـن و  نانخـس  هنوگ  نیا  زا  دـنیآ و  دوخ  هب  دـیاش  اـت  دریگ  هشیپ  زیمآرهق  یـشور  بنیز  شیوخ  رـسمه  یتـح 
قح فالخ  راتفگ  قمع  وا و  حور  بلق و  شجنر  هک  بنیز  تفر . بنیز  دزن  لوالاعیبر  هاـم  رد  دـعب ، هاـم  هس  ماجنارـس  دـننک . يراددوخ 
هک منک  هچ  وگب  نم  هب  متفگ ... یتسیاشان  نخـس  هک  منادیم  اشخبب . نم  رب  تفگ : دمآرب و  هبوت  یهاوخرذع و  هب  دوب  هتفایرد  ار  شیوخ 
رب ربمایپ  و  يوش . دونشخ  نم  زا  ات  منکیم  دازآ  ادخ  هار  رد  هانگ  نیا  رطاخ  هب  مراد ، يزینک  هک  نادب  دیرذگرد . مهانگ  زا  وت  دنوادخ و 

، یکاپ ناوات  دیاب  زین  وا  ییوگ  تفای ... همادا  زین  وا  زا  سپ  دمآ ، ناوج  نز  رس  رب  ربمایپ  تایح  نامز  رد  هک  هچ  نآ  اما  [ . 43 . ] دوشخبب وا 
یلع نادناخ  و  هحفص 183 ] ارهز [  همطاف  هملسما ، هیفص و  ربمایپ ؛ نارسمه  نایم  زا  هک  دناهتشون  دادیم ... ار  دوخ  ینطاب  تمالس  افص و 

اب هدروآ و  دوخ  اب  یتارهاوج  ربیخ  زا  وا  تفرگ . لد  هب  ار  همطاف  تبحم  دمآ ، هنیدـم  هب  هیفـص  هک  نآ  درجم  هب  دنتـشاد . تسود  اقیمع  ار 
نانز ریاس  هب  تشاد  هارمه  هک  اهنآ  یقب  ام  زا  تشاد و  میدقت  وا  هب  ار  اهنآ  زا  ياهراوشوگ  دیـسر  ارهز  هب  نوچ  دوب . هدرک  تنیز  اهنآ 
یفاص نطاـب و  قدـص  نیا  يهنومن  دوب ... اخـسرپ  قداـص و  شراـتفر  راـتفگ و  همه  رد  رادرک و  تسار  افـصرپ ، هشیمه  يو  درک . هیدـه 

زوس و تیمیمـص و  تیاهن  رد  دـید ، يرامیب  تلاح  نآ  هب  ار  ربمایپ  نوچ  دـتفایم . دوهـشم  ربماـیپ  راـضتحا  رتسب  توم و  ضرم  رد  ریمض 
هب وت  داتفایم و  نم  ناج  هب  تدرد  مدیرخیم . ناج  هب  ار  وت  يرامیب  درد و  مامت  هک  متـشاد  تسود  دنگوس  ادخ  هب  اربمایپ  تفگ : تبحم 

دندوب ناشنیمادک  دیامنیم  یبوخب  ناشنیشیپ  ياههنعط  دسح و  دقح و  ياههنیمز  هک  ربمایپ ، نارسمه  زا  یضعب  يدربیم ... ناج  تمالس 
زمغ و زا  تفگ  درک و  نانآ  هب  ور  ربمایپ  دندرک . شاهرخـسم  دیوگیم و  غورد  هیفـص  هک  دـندومنیم  نینچ  رگیدـکی  هب  وربا  مشچ و  هب 
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، رادافو نز  ربمایپ  گرم  زا  سپ  تسا . قداص  وگتـسار و  دیوگیم  هک  هچ  نآ  رد  هیفـص  هک  دنگوس  ادـخ  هب  هچ  دـینک . يراددوخ  نعط 
ياهزار وا  دوب . نیگهودـنا  اقمیع  تسیرگ و  ربمایپ  رب  رگید  نایعدـم  نآ  زا  شیب  دـمآیمرب  هیفـص  شمان  زا  هک  ناـنچ  افـصرپ  یمارگ و 

خیرات هک  نانچ  تفای و  هژیو  تدارا  یلع  همطاف و  هب  وا  تلحر  زا  سپ  ور  نیا  زا  دوب . هتـشگ  وا  یهلا  رـس  مرحم  هتفایرد و  ار  ربماـیپ  بلق 
يدیکأت دییأت و  همه  نآ  اب  غیرد ... نارازه  تفرگن . رارق  ینادـنچ  رهم  دروم  هک  دوب  شـشرگن  نیمه  لیلد  هب  دـیاش  داد  دـهاوخ  یهاوگ 

دروم قح  لوسر  هحفـص 184 ] تلحر [  زا  سپ  دوب ، هتـشاد  نایب  دوب  نینمؤملاما  هک  اسراپ  يوناب  نیا  نطاـب  تقادـص  هراـبرد  ربماـیپ  هک 
نارود رد  رمع ، دناهتـشون : ناخروم  دـندنازوس ... اقیمع  ار  شلد  دـندرب و  لامیاپ  هب  ار  شقح  تفرگ . رارق  ضیعبت  نظءوس و  يراتفردـب 

دوخ راکمه  رتخد  هب  و  هصفح ، دوخ  رتخد  هب  وا  داد . رارق  رتمک  ربمایپ  نارـسمه  همه  زا  و  تساک . لاـملاتیب  زا  ار  وا  هرهب  دوخ  تفـالخ 
نیا مرد !!... رازهشـش  راوـگرزب  نز  نیا  هب  مرد و  رازههد  ناـنز  زا  رگید  یـضعب  هـب  و  دادیم ، هنـالاس  قوـقح  مرد  رازه  هدزاود  هشیاـع 

هب زایتما ، يراوگرزب و  تمارک و  ربمایپ  لد  مشچ و  رد  اریز  دشاب . هتـشاد  تسناوتیمن  يایقطنم  لیلد  چیه  هنالداعریغ  هجومان و  ضیعبت 
حرطم یتصقنم  یتساک و  ناونع  هب  نز  ندوب  يدوهی  هقباس  دـندوب  هتفگ  هصفح  هشیاع و  اهراب ، هک  ناـنچ  زین ، رمع  رظن  رد  اـیآ  دوب . اوقت 

وا زا  هیفـص  زینک  هک  دینـش  رمع  هک  دناهتـشون  یهگناو  تشاد ؟ اور  وا  رب  ار  یـضیعبت  یتـمرحیب و  ناـنچ  هک  دوب  لـیلد  نیمه  هب  و  دوـب ؟
. دراد تبحم  دوخ  يدوهی  نادـنواشیوخ  هب  و  هداهن ) جرا  ار  نایدوهی  سدـقم  زور   ) هبنـش شیوناب  هک  هتـشاد  نایب  نینچ  و  درک . تیاـکش 

زور ار  هعمج  دنوادخ  مدش و  ناملـسم  هک  زور  نآ  زا  دومرف : خساپ  هیفـص  درک . ییوجزاب  دروم  نیا  رد  وا  زا  دناوخ و  ارف  ار  هیفـص  رمع 
مراد هک  نادنواشیوخ  هب  تبسن  تبحم  محر و  هلص  دروم  رد  اما  مرادن . نایدوهی  هبنـش  هب  یلیامت  نیرتمک  زگره ، داد  رارق  میارب  یـسدقم 

رب زین  ربمایپ  تایح  نامز  رد  وا  اریز  دوب . قداص  دوخ  راتفگ  یمامت  رد  هیفـص  منکیمن ... يراددوخ  ناشیا  هب  تبـسن  محر  هلـص  زا  زگره 
رب ار  وا  ود ، ره  هکلب  تسا  لهس  دندرکیمن ، شهوکن  نآرق  هن  ربمایپ و  هن  ار  لمع  نیا  و  دومنیم ، لمع  دوخ  نادنواشیوخ  رب  محر  هلص 
نآ رد  دوخ  نادنواشیوخ  هب  تبسن  هک  دوب  تقیقح  نیرب  ینتبم  مالسا  هیلاع  میلاعت  عقاو  رد  دندومنیم . شرافس  نآ  ماجنا  هحفص 185 ] ] 

ییوجزاب ماهتا و  ارجام  نآ  زا  سپ  هیفـص  دوب . اشوک  نابرهم و  دـیاب  دـننزیمن  همطل  یمدآ  یناـمیا  تیروؤسم  نید و  ساـسا  هب  هک  هاـگ 
ارم ناطیـش  هک  نآ  زج  زیچ  چـیه  داد  خـساپ  زینک  ینک ؟ ییوگدـب  نم  زا  هفیلخ  دزن  هک  دـش  بجوـم  زیچ  هچ  تـفگ : دوـخ  زینک  هـب  رمع 

دیاب نز  نیا  دـشاب . .. تسناوتیمن  بیرف  غورد و  یعون  زج  زین  لـیلد  نیا  هک  دز  سدـح  ناوتیم  هتبلا  تشاداو ... غورد  نیا  هب  تفیرف و 
اب درادن . ناکما  یحجرم  هزیگنایب و  یلمع  چیه  اریز  دشاب ... هدیزای  تسد  یهانگ  نانچ  هب  ییاوغا  ای  و  دـسح ، یعیمطت ، هنیمز  ساسا  رب 
وا رب  یمـشخ  تمهت  نیا  تهج  هب  دناتـسن و  ماقتنا  زاسغورد  نز  زا  اهنت  هن  هک  دوب  اسراپ  رگـشیاشخب و  ابیکـش ، ناـسنآ  هیفـص  همه  نیا 

هنایلاس قوقح  رمع  هک  دوب  لیلد  نیمه  هب  دیاش  هک  دناهدرک  دانتـسا  یـضعب  درک ... دازآ  ادخ  هار  رد  ار  وا  رفیک ، ضوع  هب  هکلب  تفرگن ،
، دـنلب حور  هچ  میرک  نز  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناشن  ارجاـم  نیا  رد  تقد  یکدـنا  اـما  داد ... رارق  رتمک  ربماـیپ  ناـنز  ریاـس  زا  ار  وا 

لها «: » سانلا نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلاو   » ساـسا رب  هکلب  هدرکن ، رفیک  ار  زینک  اـهنت  هن  تسا . هتـشاد  يدـنمجرا  راوگرزب و  رگـشیاشخب ،
اج تشذـگ ... رد  نز  هاـنگ  زا  دـنرادیم ». اور  شیاـشخب  وفع و  مدرم  رب  دـنروخیم و  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  دـنناسک  نآ  نیتسار  ناـمیا 
هب دـمآیم و  زین  وا  درذـگیم ، شهاـنگ  زا  دـیاشخبیم و  دوخ  هدـننزماهتا  رب  ینز  هک  اـج  نآ  دزیم و  یتمارک  هب  تسد  زین  رمع  تشاد 

بلط وا  زا  تساوخیم و  يرذع  دوب  هدـناوخ  ییوجزاب  هب  ار  وا  دـندوب و  هداهن  نینمؤملاما  رب  هک  ییاوران  ماهتا  هحفص 186 ] نآ [  تهج 
وا هب  ار  وا  هقح  قوح  دـنام و  یقاب  وا  هب  تبـسن  دوخ  نیـشیپ  شور  نامه  هب  هکلب  درکن ، ار  یلمع  نینچ  اهنت  هن  وا  اما  درکیم . یـشیاشخب 

هتـشاد یـسک  زا  ياهیالگ  اوکـش و  یلام  لئاسم  تهج  هب  هک  دوبن  ینز  هیفـص  هتبلا  دومنن ... ارجا  يو  هرابرد  ار  تلادع  تشادـن و  درتسم 
ار نآ  ياـج  هچ  دوب ، ناـسکی  شیارب  ـالط  كاـخ و  هک  دوب  ناـنچ  يدرمناوج  شیاـشخب و  رد  هک  ینز  نینچ  دزیواـیب ... اـیند  هب  دـشاب و 
قشع و هار  رد  ار ، دوخ  یگدـنز  همه  وا  دراد . اور  یـسک  رب  ضارتـعا  شیوخ  هنـالاس  قوـقح  باـب  زا  و  رظن ... اـیند  ماـطح  هب  هک  تشاد 

هلیبق هریـشع و  یمامت  ومع و  رهوش و  ردپ و  وا  دوب . هتـشاذگ  نومزآ  ضرعم  هب  شربمایپ  هب  یگتـسبلد  تدارا و  ادخ و  یگدـنب  تبحم و 
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یسک تبحم  هک  دوب  نکمم  هنوگچ  هنرگو  دوب ... هتساوخ  ربمایپ  شیوخ ؛ رهوش  داقتعا و  نامیا ، يادف  هدیـشخب و  دوخ  يادخ  هب  ار  دوخ 
. دوب هدرپس  كاله  نافوت  هب  ار  وا  هریشع  هلیبق و  یمامت  هک  دهدب  یـسک  ياقب  يارب  ار  شرمع  هک  دشاب  نآ  دنموزرآ  دهد و  هار  لد  هب  ار 
هب امـسر  هیفـص  تئارب  زا  سپ  یلیلد  هچ  هـب  هـک  دـهد  خـساپ  یمالـسا  هعماـج  ربماـیپ و  دـنوادخ ، ربارب  رد  دـیاب  مود  هـفیلخ  لاـح  ره  هـب 

لیلد هب  رما  نیا  ایآ  دوب . هدرک  عییـضت  ار  شاینوناق  هبترم  یعامتجا و  قح  هتـساک و  نانچمه  ار  وا  قوقح  ارچ  دماینرب و  شایهاوخرذـع 
هقح تلادـع  هاگـشیپ  رد  یـشبح  هایـس  هدرب  یـشیرق و  ياقآ  دوب  هدومرف  اهراب  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  رگا  دوبن ؟ شیرق  داژن  زا  وا  هک  دوب  نآ 

تهج هـب  هشیاـع ، هـصفح و  ود ؛ نآ  رب  ار  هیفــص  ربماـیپ  زاـب  هـک  دوـب  ناشيدـنواشیوخ  تـبارق و  لـیلد  هـب  رگا  و  دـنربارب . مـه  اـب  یهلا 
هن هیفـص  هـب  دـیاب  دادیم ، مرد  رازههدزاود  ود  نآ  هحفـص 187 ] هب [  رگا  ینعی  دوب ... هداد  يرترب  یـسوم  نوراـه و  اـب  شايدـنواشیوخ 
هک نآ  هن  رگم  اریز  دوشیمن . یناتهب  ماهتا و  رتدـب  نیا  زا  هک  دوب  شندوب  يدوهی  ماهتا  هقباس و  لیلد  هب  رگا  و  دادیم . رتشیب  هکلب  رتمک ،

ربمایپ لد  مشچ و  رد  همه  نآ  هتفای و  ینینمؤملاما  دنمجرا  هبترم  شایناملسم  يالاو  هبترم  نیمه  لیلد  هب  هدش و  ناملـسم  راوگرزب  يوناب 
شبوبحم سب  نارسمه  زا  یکی  اب  هام  هس  دناهتـشاد ، اور  وا  رب  هک  يایتمرحیب  کی  رطاخ  هب  ربمایپ  هک  دح  نادب  ات  دوب ...؟ هداتفا  یمارگ 

هب دندوبن و  تسرپتب  رفاک و  كرشم ، ناشمالسا  زا  شیپ  رمع  دوخ  هشیاع و  هصفح ، شحج ، تنب  بنیز  رگم  یهگناو  دوب . .. هدرک  رهق 
هک دوب  هتـسیاش  ایآ  دـنتفاین !؟ تاجن  ییاهر و  یهابت  سجر  یهارمگ و  تابکن  لهج و  تاـملظ  زا  وا  تمحر  وترپ  ربماـیپ و  تیادـه  رون 
رب دیامن و  يرواد  اهنآ  رب  نیشیپ  تفـص  نامه  رب  دنک و  یتسرپتب  كرـش و  رفک و  هب  مهتم  نانچمه  ار  نانآ  ناشمالـسا  زا  سپ  یـسک 

هدرک و طوقس  عالق  یمامت  دیـسریم و  نایاپ  هب  ربیخ  هلئاغ  دیامن ...؟ عنم  ای  هتخاس و  رادروخرب  ار  اهنآ  ناشتلالـض  ملظ و  هقباس  ساسا 
نارجاهم سأر  رد  وا  هتـسجرب  دـنمجرا و  یباحـص  بلاـطیبا  نب  رفعج  دینـش . شخبترـسم  يربخ  هک  دوب  میاـنغ  میـسقت  راـک  رد  ربماـیپ 

هب یتقو  اـما  دوب . هدـمآ  ربیخ  هب  تسارکی  وا  رادـید  تسمرـس  قوش و  هنـشت  هکلب  هتفرن ، هنیدـم  هب  رفعج  تشگیمزاـب . هشبح  زا  ناملـسم 
دـش لاحـشوخ  نانچ  رفعج  تشگزاب  ربخ  زا  ربمایپ  دوبن . وا  یناشفناج  تدهاجم و  هب  يزاین  هتفای و  نایاپ  گنج  رگید  هک  دیس  هقطنم ر0
دید ار  ربمایپ  نوچ  زین  رفعج  دناهتشون  دیسوب ... رهم  هب  و  هحفص 188 ] تفرگ [  شوغآ  رد  ار  وا  تفر .. . شزابشیپ  هب  ار  ماگ  نیدنچ  هک 

شیپ ار  عضاوت  تیاهن  هنهرب ، اپ  یضعب  دنیآیم و  هار  وناز  رب  یـضعب  دنراد و  اهتما  هک  نامز  نآ  دوهعم  مسر  هب  دیآیم ، شیوس  هب  هک 
شیوخ نخـس  نیلوا  ناونع  هب  دیـسوب و  ار  شیوربا  ود  نایم  ای  یناشیپ  ربمایپ  درک ... زاغآ  ندـیود  وا  يوس  هب  دوخ  ياپ  کی  رب  تفرگ و 

رفعج يا  « :»؟ ربیخ کیخا  یلع  هللا  حتفب  ما  رفعج  ای  کمودـقب  ارورـس  دـشا  انا  امهیاب  يردا  ال   » تفگ وا  هب  ار  یخیرات  میظع و  هلمج  نیا 
نامبیـصن یلع  تردارب  ياهتسد  هب  دـنوادخ  هک  ربیخ  يزوریپ  هب  اـی  وت و  تشگزاـب  هب  مشاـب ؟ داـش  رتشیب  ود  نیا  زا  مادـک  هب  منادیمن 

رب زین  نم  ایآ  : » دیوگیم نینچ  دوخ  ناج  بلق و  بوبحم  رفعج ، هب  ربمایپ  يزور  هک  درذـگیمن  رفعج  دورو  زا  يدـنچ  هاگ  نآ  دومرف »؟
... يدومرف هک  نک  نانچ  ادـخ  لوسر  يا  ارچ  دـیوگیم : يداش  هب  رفعج  تمنیزگنرب »؟ مرادـن و  تسود  اـیآ  منکن ؟ اـطع  میاـشخبن و  وت 

رایسب یگنج  میانغ  ای  هرقن و  الط ، وا  هب  دهاوخیم  هک  دننکیم  نامگ  مدرم  روآ ... ياج  هب  مقح  رد  ار  ترهم  اطع و  تبحم ، لامک  ینعی 
یناوتن رگا  ینک و  ادا  هزور  ره  ار  تعکر  راهچ  نیا  ات  شوکب  دیامرفیم  و  تعکر ؛ راهچ  دزومآیم . ار  رایط )  ) رفعج زامن  وا  هب  اما  دهد .

رب زامن  نیا  تمرح  هب  دـنوادخ  هک  نادـب  راب و  کی  لاس  ره  یناوتن  رگا  هام و  ره  یناوتن  رگا  هعمج و  ره  یناوتن  رگا  نایم و  رد  زور  کی 
... دراد یعرم  ار  دوخ  شیاشخب  تمحر و  يراتس و  لامک  دنک و  يرافغ  وت  رب  درذگرد و  تناهانگ  زا  دیاشخبب و  وت 

تبحم هوکش 

نیرترب باتک  تسا . هتـشگ  هدوشگ  اـم  هحفـص 189 ] ربارب [  يزایتما  تلیـضف و  گرتس  باتک  اـما  دیـسر . ناـیاپ  هب  ربیخ  گرزب  گـنج 
رد ننـست  لها  نابز  زا  تایاور  زا  ياهراپ  رد  ار  میظع  زایتما  تفرگـش و  دادخر  نیا  هصق  وا ... تیبوبحم  تبحم و  تلیـضف  یلع . تلیـضف 

عوکا نب  ۀملس  لوق  زا  ملسم  يراخب و  حیحص  زا  لوصالا  عماج  زا  زین  هریرهوبا و  لوق  زا  ملـسم و  حیحـص  زا  لوصالا ، عماج  نانآ ؛ بتک 
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نب دمحا  هقیرط و  هدزاود  هب  یلذاغمنبا  نینچمه  قیرط و  نیدنچ  هب  يذمرت  ملسم و  يراخب و  بتک  رد  زین  میدید و  دعس  نب  لهـس  زین  و 
باتک رد  یبهشا  هیلح و  رد  میعنوبا  ظفاح  هوبنلا و  لئالد  رد  یقهیب  قحسا  نب  دمحم  يدرا و  ییحی  نب  دمحم  یبلعث و  دنـسم و  رد  لبنح 
ربمایپ یمارگ  سدقم و  دوجو  هک  نانچمه  ... دـییامن یـسررب  يریگیپ و  دـیناوتیم  نارگید  رابخالا و  سودرف  باتک  رد  یملید  داقتعا و 

مهدیم یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  هیارلا ، نیطعـال  : » يـالاو يهلمج  میظع و  دادـخر  نآ  ربیخ و  دوجو  تسا  تارتاوتم  تاـیعطق و  زا  مالـسا 
هچ دادخر  نآ  هملج و  نیا  میرگنب  کنیا  ... تسا هدرکن  یفن  ار  نآ  ننست  لها  ياملع  زا  يدحا  تسا و  تارتاوتم  تایعطق و  زا  زین  هک »...
... دوب یهلا  ياهزاجعا  زا  ياهعومجم  تفگش و  نومزآ  کی  ربیخ  ياهدادخر  هلسلس  هک  تسین  کش  ... دنکیم راکشآ  ام  رب  ار  یقیاقح 

کی هب  ار  مچرپ  ربمایپ  هک  نیا  دبای ، روضح  مزر  داهج و  هنحـص  رد  دناوتن  دوش و  رامیب  يدادـخر  نانچ  هناتـسآ  رد  تسرد  یلع  هک  نیا 
تسکش زا  هک  نیا  دندرگزاب ، رارف  تلاح  هب  مزهنم و  دنورب و  نانآ  دهد و  نارجاهم  زا  هژیو  صوصخب و  نت  ود  هب  سپـس  راصنا و  زا  نت 

دعـس هب  ریبز ، هب  ار  مچرپ  نیمه  سپـس  دـننکیم و  نینچ  راصنا  رجاهم و  ایآ  دـیوگب : ناگمه  ربارب  رد  هک  دوش  تحاران  ياهنوگ  هب  نانآ 
هیاس رد  گنج  هزور  دنچ  نیا  رد  همه  همه و  نانیا  اریز  دهدن ، زاتمم  هتـسجرب و  هرهچ  اههد  هناجدوبا و  هب  صاقویبا ، هحفص 190 ] نب [ 

ادـخ و هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  : » دـیوگب ناگمه  ربارب  رد  سپـس  دـناهدربن و  شیپ  زا  يراک  هدرک و  اهشـشوک  مچرپ  نامه 
ار يزوریپ  وا  ياهتسد  هب  ادـخ  دزیرگیمن و  هک  ياهدـننک  هلمح  دـنراد . تسود  ار  وا  زین  شربماـیپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شربماـیپ 
زایتما و سپ  رد  زایتما  زا  فرژ  ینابم  میرک و  یناعم  میظع و  میهافم  زا  راشرس  نانچ  هاتوک  هلمج  کی  نیمه  یسررب  دنادرگیم ». ققحم 

تالامک همه  هب  یبایتسد  هلق  زایتما و  هجو  نیرتگرزب  : تسا دنمزاین  قیقد  رظن  ناعما  قیمع و  لیلحت  هب  هک  تسا  تلیـضف  سپ  رد  تلیـضف 
نایب نینچ  ایوگ  قیقد و  يریوصت  اسر و  دنلب و  يادص  هب  ربمایپ  ینعی  درذگیم . تبحم  دنمهوکش  لپ  زا  زور ، نآ  يزوریپ  مچرپ  ياطعا 
دشاب هدمآ  لیان  تعفر  هلق  لامک  هب  تبحم ، نومزآ  رد  هک  دز  دهاوخ  گنچ  اسآزاجعا  یقیفوت  نامسیر  هب  یهلا  یتسد  ادرف  هک  درادیم 
تـسا رارق  هک  يدرم  مینیبب  مینک و  يرورم  ار  يو  هلمج  رگید  راب  کی  دـشاب . هدـمآ  لصاح  وا  يارب  لباقتم  هبناج و  ود  یتبحم  لاـمک  و 
تسود ار  ربمایپ  . 2 دراد ؛ تسود  ار  ادخ  . 1: دراد ییاهیگژیو  هچ  دـبای ، ققحت  یلجت و  شناوزاب  رد  گنج  ههبج  تازاجعا  نیرترب  ادرف 

رارف زگره  هـک  . 6 تسا ؛ عاجـش  مجاهم و  تخـس  ياهدـننک  هلمح  . 5 دراد ؛ تـسود  ار  وا  ربماـیپ  . 4 دراد ؛ تـسود  ار  وا  ادـخ  . 3 دراد ؛
یعیبـط و یقیفوت  هن  يزوریپ  ققحت  هک  مینک  تقد  و  دـنادرگیم . ققحم  وا »  » ياـهتسد رب  ار  يزوریپ  دـنوادخ  . 7 هجیتن ؛ رد  دنکیمن ...

کنیا . ) تسا هدوب  وا  ياـضیب  دـی  یـسوم و  ياـصع  دـح  رد  قـلطم و  يزاـجعا  دـید  میهاوـخ  هک  ناـنچ  هکلب  يداـع  هداـس و  يايزوریپ 
زا ربمایپ  دارم  ایآ  . 1: تسا هدوب  هچ  همه  نآ  زا  ربمایپ  روظنم  میباـیرد  هحفـص 191 ] کیاکی [  مینک و  لیلحت  ار  ربمایپ  هلمج  نآ  ياههراپ 

؟ تسا هتشاد  تسود  ار  ادخ  درم  کی  نامه  طقف  وا  دنمجرا  هباحـص  نایم  رد  ایآ  تسا ؟ هدوب  هچ  دراد  تسود  ار  ادخ  درم ) نآ   ) هک نیا 
ار ادخ  وا  نایراوح  نایمارگ  هباحـص و  نادنمجرا  ریاس  لالب و  هثاح ، نب  دیز  رـسای ، رامع  هحاور ، نب  هللادبع  دادـقم ، ناملـس ، لثملایف  و 
هب هظحل  هظحل  ادـخ  یتسود  تبحم و  هار  رد  ار  دوخ  رمع  يهمه  هک  يدـنمجرا  كاپ و  ینارون ، ياـههرهچ  نآ  اـیآ  دناهتـشادن ؟ تسود 

كرت وا  تبحم  دوبعم و  قشع  هب  یناوجون  نارود  زا  هک  ناملـس  نآ  دنتـشادیمن !؟ تسود  ار  ادخ  دندنارذگ  يونعم  رابهجنکـش  كولس 
راید و رهـش ، بوبحم ، ردام ، ردـپ ، ، ار دوخ  زیچ  همه  تفرگ و  شیپ  رد  ار  كولـس  درد و  رقف و  هارهاـش  یـسکیب و  هار  درک و  ناـمناخ 

هنیدم یگدرب  هدکمغ  هب  تنحم  درد و  اهلاس  زا  سپ  ماجنارس  درک و  شیوخ  يادخ  تبحم  يادف  ار  شزیچ  همه  و  یگدازهـش ، هاگتـسد 
نآ ایآ  تشادیمن ؟ تسود  ار  ادـخ  درک ، ادـخ  تبحم  هار  رد  ار  همه  نیا  دـمآ و  یگدـنب  شتـسرپ و  قشع و  یـسکیب  ییاهنت و  هبلک  و 

شاهنیس رب  غاد  هتفت و  یگنس  دوب و  هنشت  هک  یلاح  رد  هتفت ، مرگ و  ياهزور  رد  اههجنکـش ، نیرتکلهم  نیرتتخـس و  ریز  رد  هک  لالب 
رکذ زا  مد  کی  درپسیم و  ناج  ریز  نآ  وا  دیوگب و  شدوبعم  هیلع  مانـشد  هب  ياهملک  هکلب  ات  دندزیم ، شاهنایزات  مادم  دندوب و  هتخادنا 

همزمز تـبحم  قـشع و  یکاـپ و  هـب  زج  ار  سدـقم  ماـن  نآ  دادیم و  ناـج  تسـشیمن ، تـسد  شبوـبحم  دوـبعم و  هللا » هللاو  دـحا  دـحا ، »
ناهیتلا و مثیهلاوبا  دوعـسم ، نب  هللادـبع  رذوبا ، لثملایف  دراد و  تسود  ار  ربمایپ  درم  نآ  طقف  اـیآ  . 2 تشادن ؟ تسود  ار  ادـخ  درکیمن ،
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درک و مگ  داد و  تسد  زا  ار  شرداـم  هحفـص 192 ] ردپ و [  یکدوک ، رد  هک  هثراح  نب  دیز  نیا  دناهتـشادن . تسود  ار  وا  هثراح  نب  دیز 
ردام ردپ و  زا  درک و  ربمایپ  يادف  ار  ود  نآ  دندمآ  نوچ  دوب و  ردام  ردپ و  راظتنا  رد  رمع  همه  درک و  لوبق  شایگدناوخدنزرف  هب  ربمایپ 
رترب دوخ  راید  رهـش و  نامناخ و  رد  یگدازهاش  رب  ار  ربمایپ  تبحم  دازهناخ ، یمالغ  نانوچ  تشذـگ و  شنادـنواشیوخ  یماـمت  ومع و  و 
هتفگ مامت  تحارص  هب  دوخ  نآرق  رد  هک  ییادخ  نآ  تشاد ؟ تسود  ار ) درم   ) نآ طقف  ادخ  ایآ  . 3 تشادن ...؟ تسود  ار  ربمایپ  تسناد ،

ایآ دراد . تسود  ار  ناطـسقم  نانـسحم و  نالکوتم ، ناراگزیهرپ ، نارباص ، نارهطم ، نادـهاجم ، نادـحوم ، ناـحلاص ، دـنوادخ  هک  تسا 
نیرترب زا  هک  ار  هباحـص  ناگدـیزگرب  رگید  نادـنمجرا و  نت  اهدـص  يراـصنا و  بویاوبا  ناـمی ، نب  هفیذـح  يراـصنا ، هللادـبع  نب  رباـج 

هک ار  رذوبا  رامع و  لالب و  زین  ربماـیپ  اـیآ  . 4 تشادـن . تسود  دـنلدع ، طسق و  ناسحا ، لکوت ، زیهرپ ، ربص ، تراهط ، داهج ، ياـههرهچ 
رد نیمز  درتـسگن و  هیاـس  نامـسآ  و  ددرگیم ، راـمع  اـب  هراومه  قح  هدـش و  نیجع  راـمع  نوـخ  تسوـپ و  تشوـگ و  اـب  ناـمیا  دوـمرف 

.5 تشادن ؟ تسود  شتما  نایم  رد  تسا ، حیسم  یسیع  نانوچ  نم  تما  نایم  رد  وا  لثم  ار و  رذوبا  زا  رتقداص  رتنخس و  كاپ  تفرگنرب 
هزادنا هب  دناهتفگ  هک  عاجـش  ماوع  نب  ریبز  لثملایف  هدوب و  هژیو  درم  نآ  طقف  مالـسا  نایهاپـس  یمامت  نایم  رد  هدننک  هلمح  عاجـش و  ایآ 

نب دعـس  هحلط و  هحاور و  نب  هللادـبع  دادـقم و  داد و  ماجنا  اـهگنج  رد  اـهینامرهق  همه  نآ  هک  هناـجدوبا  تشاد و  تعاجـش  رفن  رازه 
کی نامه  دزیرگیمن ، ياهظحل  زگره  دزاتیم و  شیپ  هراومه  هک  سکنآ  ایآ  هرخالاب  و  دناهدوبن ...؟ هدننک  هلمح  عاجـش و  صاقویبا ،

یبایزرا قیقحت ، لـیلعت و  قیمعت ، هحفـص 193 ] لیلحت و [  هب  دـیاب  زایتما  دروم  تفه  نیا  یمامت  هرابرد  هک  تسین  کـش  ... تسا هدوب  نت 
لها نایم  رد  هک  مییوگب  اتمدـقم  . 1: خـساپ کنیا  و  تفگ ... خـساپ  ار  اهنآ  یمامت  تسـشن و  هنازوسلد  قیقد و  یثحب  هب  درک و  هنادـقتنم 
نیا دنراد . ککشم » یتیوه   » یتسه ناهج  نیا  رد  تایلک »  » هک دراد  دوجو  يریبعت  فیرعت و  مارم ، تفرعم و  باحصا  مالک و  تمکح و 

دوجو دـنیوگیم  نانیا  هنومن  روط  هب  ددرگ . رتراکـشآ  ناـمروظنم  دارم و  اـت  مینزب  یلاـثم  میهد و  ياهنومن  هچ ...؟ ینعی  ککـشم  تیوه 
هناد کی  دوجو  لثملایف  هک  نآ  تاجرد  نیرتلزان  نیرتنییاـپ و  زا  دوجو  ینعی  تسا . تواـفتم  تاـجرد  بحاـص  ینعی  تسا ؛ ککـشم 
نایم میظع  یتوافت  هلـصاف و  هچ  اما  دندوجو . همه  دنوادخ  دوجو  ای  ناسنا و  ناشکهک و  دوجو  اب  تسا  هشپ  کی  ای  روم و  کی  ای  نش و 

دراد و دوجو  ناسنا  مه  دراد و  دوجو  هشپ  مه  دراد و  دوجو  نش  مه  هک  نآ  نتفرگ  رظن  رد  اـب  دـنوادخ  هشپ و  نآ  نش و  هناد  نآ  دوجو 
لولعم و يدوجو  اـما  دـنراد . دوجو  دـنرادن . دوـجو  نش  هناد  کـی  اـی  هشپ و  تفگ  ناوـتیم  اـیآ  تسا !؟ رظن  رد  دراد ، دوـجو  ادـخ  مه 

نآ هن  رگم  اریز  تسین . ادرف  تسه و  هراتـس  نآ  ای  نش و  نیا  زورما  دـنایتسین . یتسه و  ندوبن ، ندوب و  دحرـس  زرم و  رد  ینعی  نکمم ...
هک هدروآ  دـیدپ  ار  نآ  یتـلع  هک  هتفاـی  دوـجو  تهج  نادـب  و  دـشاب ؟ هتـشادن  دوـجو  تسناوـتیم  ناـشکهک  اـی  نش و  اـی  هشپ و  نآ  هک 

ینعی دنـشابن . مه  دنـشاب و  دنتـسناوتیم  مه  هک  دـندوجولانکمم  نش  هشپ و  نآ  سپ  تسا . تلع  نآ  دوجو  رب  یکتم  ینتبم و  شدوـجو 
، دـندوجولانکمم هک  اـج  نآ  زا  دـناهدمآ  دوـجو  هـب  نوـچ  و  تـسا . هدوـب  ناشدـجوم  هدـنروآ و  دـیدپ  تساوـخ  بـسح  رب  ناـشدوجو 
ار ناشتیدوجوم  هحفص 194 ] للعلاتلع [  هدنروآ و  دیدپ  هک  یتقو  ات  دییارگ و  دهاوخ  یتسین  هب  دش و  دهاوخ  لیاز  ماجنارس  ناشدوجو 

دوجو زین  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دوب . دنهاوخن  دنـشاب  هک  دهاوخن  وا  نوچ  تشگ و  دنهاوخ  رادروخرب  یتسه  زا  دوب و  دنهاوخ  دـهاوخب ،
هک یتسه  ناهج  تانکمم  همه  دوب و  دهاوخ  هشیمه  هدوب و  هشیمه  دـشابن و  دـناوتیمن  دـشاب و  دـیاب  تسا و  دوجولابجاو  وا  اما  تسا .

تسا و دوجو  زین  هچروم  تسا و  دوـجو  زین  دـنوادخ  سپ  تسوا . تیموـیق  هب  موـقتم  وا و  هب  یکتم  ناـشتیدوجوم  دـنتادوجو ، زین  اـهنآ 
زین رون  . دنراد دوجو  هس  ره  و  دوجولابجاو ... دـنوادخ  تسا و  دوجولانکمم  ناسنا  تسا . دوجولانکمم  هچروم  تسا . دوجو  زین  ناسنا 

عمش و رون  نایم  یتوافت  هچ  اما  تسا . رون  زین  ارعش  باتفآ و  رون  تسا و  رون  زین  وسمک  یغارچ  رون  تیربک ، رون  عمـش ، رون  تسا ؛ نینچ 
ملاـع سپ  دراد ، يزیرغ  ملع  دوخ  ياـهنایز  عفاـنم و  دوخ ، لـئاسم  هب  یناویح  تسا ؛ هلوقم  ناـمه  زا  زین  ملع  . دراد دوجو  دیـشروخ  روـن 

ملاع زین  یهاگـشناد  داتـسا  تسا . ملاع  دراد و  ملع  زین  ملعم  تسا . ملاع  هجیتن  رد  دراد و  یهاـگآ  ملع و  دوخ  لـئاسم  هب  یکدوک  تسا .
هچ اما  دـنراد ، ملع  همه  نانیا  تسا ... ملاع  زین  دـنوادخ  تسا و  ملاـع  زین  ربماـیپ  تسا . ملاـع  زین  لـیئربج  تسا . ملاـع  زین  انیـسنبا  تسا .
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، تفرعم قدص ، نامیا ، میرمشب و  تالوقم  نیمه  زا  ار  یتسه  ناهج  لئاسم  یمامت  دراد ؟ دوجو  رگیدکی  اب  نانیا  ملع  نایم  یفرژ  توافت 
، دراد تسود  ار  ادخ  وا  تفگ : ربمایپ  هک  سک  نآ  يرآ  ... میریگب هنوگ  نیمه  زا  ار  زیچ  همه  لدع و  فافع و  تعاجش ، تبحم ، دیحوت ،
هک نیا  دیسرپ  دیاب  دراد . دودح  هحفص 195 ] هنماد و [  تیبسن و  هزادنا و  زین  تبحم  دراد ؟ تسود  رادقم  هچ  ات  اما  دراد . تسود  ار  ادخ 

تـسنادیمن ربمایپ  ایآ  دوب . تبحم  زا  رادقم  هچ  شروظنم  دراد ، تسود  ار  ادـخ  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  تفگ : ربمایپ 
يوج تسج و  رد  ربمایپ  اما  تسنادیم . يرآ  دنراد ؟ تسود  رادقم  هچ  و  دنراد ؟ تسود  ار  ادخ  هثراح و ... نب  دیز  لالب و  ناملس و  هک 

رد ینعی  دراد ؛ تسود  ار  ادـخ  هک  مهدیم  ار  مچرپ  یـسک  هب  تـفگیم : یتـقو  دوـب . نآ  تاـیاغ  تاـیاهن و  شیاـمن  تـبحم و  تاـجرد 
تـسود جوا  نیرترب  راثیا و  هجرد  نیرتدـنمجرا  تفرعم و  تیاهن  نیرتكاـپ  تبحم و  عون  نیرتـالاو  هزادـنا و  نیرترب  هجرد و  نیرتـالاب 
تـسود ار  ادخ  يدح  هب  درم  نآ  ینعی  دراد . تسود  لامج  هدیدپ  نیرتابیز  لامک و  روصت  دـح  نیرتیلاعتم  رد  راثن و  قشع و  نتـشاد و 

نیا زج  رگا  اریز  ددرگ . حرط  دـیابن  دـنناوتیمن و  قشاع  قداص و  هباحـص  یمامت  دـیز و  لالب و  ناملـس و  تبحم  اـج  نآ  رگید  هک  دراد 
يايراکادـف ناـنآ  یماـمت  زا  وا  تما  یماـمت  ناـیم  رد  دـیاب  درم  نیا  هجیتن  رد  دادیم . نآ  نیا و  ناملـس و  دـیز و  هب  ار  مچرپ  دـیاب  دوب ،

تیاهن ناهد ، هب  مکاخ  الا  و  دـشاب . هتـشاد  رتقداص  يايراپـسناج  صالخا و  رتقیال و  یتیدوبع  قشع و  رتقثاو و  يايزاـبناج  رتقیاـش ،
يرآ . دـهدن نانآ  هب  ار  مچرپ  دنـشاب و  هتـشاد  تبحم  رتشیب  وا  زا  دـیز و ... ای  لـالب  ناملـس و  هک  دوب  تلاـهج  دادـیب و  تلالـض و  ملظ و 
غارچ عمـش و  رون  جارـس ، دیـشروخ و  رون  نایم  تسا و  توافت  روک  شوم  باقع و  ییانیب  ناـیم  روم و  ادـخ و  دوجو  ناـیم  هک  ناـنچمه 

ادخ هب  تبسن  یلع  هک  يایتسود  یلع و  تبحم  نایم  زین  ناس  نامه  رب  تسا ، توافت  نامثع  تبحم  ناملس و  تبحم  نایم  تسا و  توافت 
، باتملاع دیسشروخ  هحفـص 196 ] رون [  توافت  ناـنوچ  یتواـفت  تسا . تواـفت  دراد ، ادـخ  هب  ناملـس  هک  يایتسود  تبحم و  اـب  دراد ،

سوناـیقا رذوـبا  بلق  اـب  تبـسن  رد  یلع  بلق  اـما  زین . رذوـبا  بلق  تسا و  یهلا  تبحم  نوناـک  یلع  بلق  باـترغال . عمـش  روـن  هـب  تبـسن 
تبحم ناملـس و  تبحم  نایم  تسا  تبـسن  هچ  هرطق ... کـی  تیفرظ  تبـسن  هب  تسا  تبحم  یهاـنتمان  سوناـیقا  سپ  رد  تبحم  یهاـنتمان 

، هفک کی  رد  ار  یلع  تبحم  دـنراذگب و  وزارت  هفک  کـی  رد  نیرخآ  نیلوا و  زا  ار  شتما  تبحم  هعومجم  رگا  تسنادیم ، ربماـیپ  یلع ؟
، دراد تسود  ار  ادـخ  هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  دـیوگیم  وا  هک  یتقو  هجیتن  رد  دوب . دـهاوخ  حـجار  نوزفا و  ناـنآ  یماـمت  رب  یلع 

یتوسان ینییاپ و  ياههنماد  هب  سک  چیه  هک  دراد  تسود  یعون  هب  دراد . تسود  شتبحم  تدش  نتـشاد و  تسود  تیقلطم  جوا  رد  ینعی 
تـسا تیبسن  رادـقم و  سایقم و  نیمه  رب  و  . 2. نآ یتوهال  يهدیـشک  کلم  کلف  هب  رـس  دنلب و  ياههلق  هب  دسر  هچ  دیـسر ، دهاوخن  نآ 

. دراد تسود  ار  یلع  ادخ  يرآ  دراد : وا  هب  تبسن  ادخ  هک  یتبحم  تسا  تبسن  نامه  رب  ؛3 . هجیتن رد  دراد و  ربمایپ  هب  درم  نآ  هک  یتبحم 
اب دراد  یلع  رب  ادـخ  هک  یتـبحم  ناـیم  تسا  یفرژ  تواـفت  هچ  اـما  دراد . تسود  ار  هحاور  نب  هللادـبع  ناملـس و  دراد . تـسود  ار  رذوـبا 

، اوقت ربص ، تراـهط ، هبوت ، هدـهاجم ، لـها  رگید  نادـنمجرا  نآ  رذوبا و  ناملـس و  هک  مینکیم  قیدـصت  يرآ  دراد . رذوبا  هب  هک  یتبحم 
ناگدننکهبوت و نادهاجم و  هک  تسا  هتفگ  دوخ  ینآرق  همیرک  تایآ  صن  ساسا  رب  دوخ  دـنوادخ  دـنايرگداد و  طسق و  نسح ، لکوت ،

ماما نیرباصلا ، ماما  نیدـهاجملا ، ماما  یلع  اریز  ناـنیا ؟ یلع و  ناـیم  تسا  یتبـسن  هچ  اـما  دراد . تسود  ار  ناـیقتم  نارباـص و  نارهاـط و 
ضایف هنیجنگ  زکرم و  نوناـک ، همـشچرس ، اوشیپ ، وا  تسا . نینـسحملا  ماـما  هحفـص 197 ] نیطـسقملا و [  ماما  نیلکوتملا ، ماـما  نیقتملا ،

یلع زا  شیب  هک  تشاد  دوجو  رفن  کی  دـمحم  تما  نایم  رد  رگا  . تسا تمکح و ... تفرعم و  ناسحا ، لدـع ، لکوت ، اوقت ، ربص ، داهج ،
شور زا  ربمایپ  مه  دـنوادخ . مه  دوب و  ملاظ  ربمایپ  مه  هللااـب  ذوعن  دادیمن ، وا  هب  ار  مچرپ  ربماـیپ  دـشیم و  عقاو  دـنوادخ  تبحم  لومـشم 

ار ناـیاسراپ  نم  دـیوگیم : رارکت  هب  هک  دـنوادخ  هک  مینیبیمن  نآرق  رد  اـیآ  دـنوادخ . مـه  دوـب و  هـتفر  نوریب  لدـع  جاـهنم  يرگداد و 
تـسود ار  نـالکوتم  نم  مراد ، تسود  ار  ناراـگزیهرپ  نم  مراد ، تسود  ار  نارباـص  نم  مراد ، تـسود  ار  نادـهاجم  نـم  مراد ، تـسود 

نسح تافص  نیا  یمامت  هعومجم  نیاربانب  مراد ... تسود  ار  نافراع و ... نارکاذ و  ناحبـسم و  نانمؤم و  نالداع و  نارگداد و  نم  مراد ،
ار مچرپ  زین  لیلد  نیمه  هب  درادیم و  تسود  ار  وا  ادخ  تسا : هتفگ  ییاج  نانچ  رد  ربمایپ  هک  دشاب  هدوب  یلع  رد  دـیاب  هقلطم  تالامک  و 
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وا هب  ار  مچرپ  ربمایپ  دوب و  دجاو  ار  تالامک  نیا  هعومجم  هک  تشادیم  دوجو  وا  تما  یمامت  نایم  رد  یـسک  رگا  ینعی  تسا . هداد  وا  هب 
، طسق لدع ، ناسحا ، لکوت ، يراگزیهرپ ، ربص ، هدهاجم ، تالامک  هعومجم  نآ  یشزرا  موهفم  انعم و  هب  هکلب  درم  نآ  هب  اهنت  هن  دادیمن 
، دوب تمکح  لامک  لامک و  تمکح  میلعت  هک  ار  شايربمایپ  هفیظو  تیلوؤسم و  هلیسو  نیدب  هتشاد و  اور  مات  یهجوتیب  نامیا  نافرع و 

مک دـنایهلا  نابوبحم  هک  نانـسحم و ... نارباص و  نـالکوتم و  دـمحم  تما  ناـیم  رد  مینادیم  هک  نآ  لاـح  و  ... دوب هدربن  ناـیاپ  هب  زگره 
هک نانآ  نیرتهدیزگرب  ای  ریبز و  هحاور و  نب  هللادبع  دادقم و  ناملـس و  لالب و  نانآ ؛ کیاکی  هب  ار  مچرپ  دـیاب  ربمایپ  هجیتن  رد  دـندوبن ...

دـندوب و مچرپ  نآ  هیاس  رد  نانآ  همه  هک  مینک  تقد  فرژ  هتکن  هحفـص 198 ] نیا [  هب  هک  یلاح  رد  دهدب . دوب  تبحم  تیقلطم  جوا  رد 
کی طقف  دندربن و  شیپ  يراک  دندرک و  شـشوک  مچرپ  نآ  هیاس  رد  نادهاجم  ناونع  هب  ای  رادمچرپ و  ناونع  هب  ای  دـندرک و  تدـهاجم 

دوب یلع  رفن  کی  نآ  هن و  ای  تسا  هدش  هدز  هناگتفه  ياهنومزآ  نیا  کحم  هب  زین  وا  ایآ  دوش  هتسناد  ات  تشادن  دوجو  نانآ  هنایم  رد  نت 
، ربمایپ يرآ  دراد . هدـیزگرب  درم  نآ  هب  ربایپ  هک  یتبحم  تسا  تبـسن  نامه  رب  و  . 4 ... دوب هداتفا  يراـمیب  رتسب  رد  درد  مشچ  تهج  هب  هک 

تـسود ار  نانیا  هک  رادـقم  نامه  ایآ  اما  دراد . تسود  نوگهنوگ  ياهتوافت  هب  ار  شباحـصا  ریاس  ریبز و  دادـقم ، راـمع ، رذوبا ، لـالب ،
تـسود ار  یلع  ردـقچ  ربمایپ  هک  تفگ  داد و  ياهسیاقم  نایم  نیا  رد  ناوتیم  الـصا  ایآ  دراد ؟ تسود  ار  یلع  مه  رادـقم  نامه  هب  دراد 

اب تشاد  یلع  هب  ربمایپ  هک  یتبحم  و  تسا ؟ هتسیاش  اور و  ندیجنـس  ندرک و  هسیاقم  نایم  نیا  رد  ایآ  الوصا  ار و  ناملـس  ردقچ  هتـشاد و 
هب میناوتیم  اهنت  میهد  ياهسیاقم  میهاوخب  رگا  يراب  دومن . هسیاقم  ناوتیم  زین  ظاحل  نیا  زا  دراد و  یتیخنـس  تشاد  لـالب  هب  هک  یتبحم 

تـسود هدیمهفیم و  ار  ادـخ  ردـقچ  زین  ربمایپ  هتـشاد و  تسود  هدـیمهفیم و  ار  ادـخ  ردـقچ  لالب  هک  مییوگب : مینک و  افتکا  لثم  نیمه 
ربمایپ هتـشاد و  ادـخ  هب  لالب  هک  یتبحم  نایم  توافت  مییوگب  لاثم  ناونع  هب  هجیتن  رد  تسا ؟ تبحم  ود  نیا  نایم  یتوافت  هچ  و  هتـشاد ...؟

میهاوخب رگا  یتـسار  هب  و  ... تسا هتـشاد  یلع  هب  نارگید  اـب  هسیاـقم  رد  ربماـیپ  هک  تسا  یتـبحم  تواـفت  ناـمه  هزادـنا  هب  دراد ، ادـخ  هب 
هحفـص 199] ثیدـح [  دـنچ  رکذ  میبای ؛ یهاـگآ  وا  هب  تبـسن  شتبحم  قمع  رب  هتـشاد و  تسود  ار  یلع  دـح  هچ  اـت  ربماـیپ  هک  میباـیرد 

یلع تبحم  دـینادب  مدرم  يا  ناـه  تسا . یلع  تبحم  لاـمالام  وا  لد  هک  نآ  رگم  تـسین  ینمؤـم  چـیه  دوـمرف  ربماـیپ  . 1 تـسا ؛ يرورض 
حلاصان دلو  ای  حلاص و  دـلو  شدـنزرف  هک  دـبایرد  دـهاوخیم  سک  ره  دومرف  هاگ  نآ  تسا و  قافن  تمالع  وا  ینمـشد  نامیا و  تمالع 

رفن اههد  ار  ثیدح  نیا  تسا . هتشگ  کیرش  وا  هفطن  رد  ناطیـش  دراد  ار  یلع  ضغب  هک  يدنزرف  ره  دنادب  درگنب و  یلع  تبحم  هب  تسا ،
هدـمآ نینچ  تماصلا  نب  ةدابع  لوق  زا  يوره  نیبیرغ  باتک  هلمجنم  دـناهدروآ ... دوخ  نوگهنوگ  راثآ  رد  ناینـس  ناگدـیزگرب  املع و  زا 

میدیسرپیم نانآ  زا  میدروآیم و  تشذگیم  نآ  زا  یلع  هک  یهاگرذگ  ربعم و  رد  ار  نانآ  شیوخ  نادنزرف  تخانش  يارب  ام  تفگ  هک 
دنتفگیم رگا  تسا و  یحلاـص  دـنزرف  وـکین  هچ  میتـفگیم  میراد ، شتـسود  هـک  دـنتفگیم  رگا  يراد ؟ يرظن  هـچ  درم  نـیا  هـب  تبـسن 

ناگدـیزگرب زا  ربلادـبعنبا  نینچمه  و  [ 44 . ] تسا تنایخ  تواقـش و  هانگ و  هفطن  تسا و  اـنز  دـلو  هک  میدـیمهفیم  میرادـن ، شتـسود 
زج درادیمن و  تسود  ار  وت  نمؤم  زج  دومرف  یلع  هب  ربمایپ  : » دیوگیم نینچ  باعیتسا  باتک  رد  ناشیا  نابصعتم  زا  ینـس و  ناگدنـسیون 
زج هک  دومن  راکـشآ  نم  رب  ار  یهلا  قاثیم  دـهع و و  نیا  ربماـیپ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف : دوخ  یلع  و  درادیمن ». نمـشد  ار  وت  قفاـنم 

تـسود ارم  یتسار  هب  دراد ، تسود  ار  یلع  هک  ره  دومرف  ربماـیپ  دریگیمن و  لد  هب  ارم  ینمـشد  قفاـنم  زج  درادیمن و  تسود  ارم  نمؤم 
ارم یتسار  هب  دراد ، نمشد  ار  یلع  هحفص 200 ] هک [  ره  تسا و  هتشاد  تسود  ار  ادخ  یتسار  هب  دراد ، تسود  ارم  هک  ره  تسا و  هتـشاد 
هتفگ هللادبع  نب  رباج  تسا و  هدرک  رازآ  ار  ادخ  دنک  رازآ  ارم  هک  ره  هدرک و  رازآ  ارم  دـنک ، رازآ  ار  یلع  هک  ره  تسا و  هتـشاد  نمـشد 

ياملع زا   ) یئاسن يذمرت و  حیحـص و  رد  ملـسم  ار  قوف  ثیدـح  میتخانـشیم . یلع  نیک  ضغب و  هب  ار  ناقفانم  شیوخ  نامز  رد  ام  تسا 
هب ار  قیالخ  دنایور و  ار  هایگ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  يدنوادخ  نآ  هب  دنگوس  تفگ  یلع  هک  دناهدرک : تیاور  هنوگ  نیا  ناینـس ) گرزب 

تـسود ار  وت  نمؤم  زج  هک  تسا  نینچ  وت  هراـبرد  یلزا  قاـثیم  دـهع و  هنیآ  ره  تفگ : نینچ  نم  هب  ربماـیپ  دـیرفایب ، دوخ  هلماـک  تردـق 
مان هب  يدرم  يزور  تسا : هتفگ  هقرحم  قعاوص  رد  ناینس  رگید  ياملع  زا  رجحنبا  دریگیمن . لد  هب  ار  وت  ینمـشد  قفانم  زج  درادیمن و 

ردیح زاجعا  يهولج  ربیخ ؛ www.Ghaemiyeh.comربمایپ 17 ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 110زکرم  هحفص 72 

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


نینچ وت  قح  رد  هک  ادـخ  هب  مربیم  هانپ  تفگ  ورمع  يدرک . رازآ  ارم  دومرف  وا  هب  ربماـیپ  درب . تیاکـش  یلع  زا  ربماـیپ  دزن  یملـسا  ورمع 
عماـج رد  نـینچمه  تـسا . هدرک  رازآ  ارم  دــنک ، رازآ  ار  یلع  هـک  ره  يدرک و  رازآ  ار  یلع  اریز  دوـمرف : ربماـیپ  مشاـب . هدرک  یتیــصعم 
بحاص ریثانبا و  رجحنبا ، لوق  زا  ننـست  لها  ردـقنارگ  باتک  رد  يراـخب  يذـمرت و  حیحـص  لوق  زا  ناینـس  دـنمجرا  بتک  زا  لوصـالا 

... دادقم رذوبا و  ناملس ، یلع ، تسا : هدرک  رما  سک  راهچ  تبحم  هب  ارم  ادخ  دومرف : ربمایپ  هک  هدمآ ) ننـست  لها  ناگدیزگرب   ) ةوکـشم
هدرک و رازآ  ارم  دنک ، رازآ  ار  یلع  هک  ره  دنکیم : تیاور  نینچ  ربمایپ  لوق  زا  تنـس  لها  زربم  هدـیزگرب و  ياملع  زا  رجحنبا  نینچمه 
ره دومرف : ربمایپ  هک  دنکیم  تیاور  نینچ  ربمایپ ) رسمه   ) هملسما لوق  زا  نینچمه  و  تسا . هداد  مانشد  ارم  دیوگ ، مانمشد  ار  یلع  هک  ره 
ارم دراد ، نمـشد  ار  یلع  هک  ره  زین  تسا و  هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  دراد ، تسود  ارم  هک  ره  دراد و  تسود  ار  یلع  دراد ، تسود  ارم  هک 

تیاور ربمایپ  راکتمدـخ  سنا  لوق  زا  وا  نینچمه  تسا . هتـشاد  نمـشد  ار  ادـخ  دراد ، هحفص 201 ] نمـشد [  ارم  هک  ره  هتـشاد و  نمـشد 
مهم رما  نیا  هب  لوا  هفیحص  نآ  رد  ینعی  تسا ». یلع  تبحم  نانمؤم ، لامعا  باتک  هچابید  زاغآرس و  : » دومرف ادخ  لوسر  هک  تسا  هدرک 

هنیدم ياهناتلـسخن  زا  یکی  رد  دومرف  یلع  هدمآ : نینچ  ناینـس  هناگراهچ  همئا  زا  یکی  لبنح  نب  دمحا  بقانم  رد  نینچمه  دـنزادرپیم .
داـهج گـنج و  نم  نوناـق  تنـس و  رب  نم  زا  دـعب  وت  ینم . نادـنزرف  ردـپ  نم و  ردارب  وت  تفگ  درک و  مرادـیب  دـمآ و  ربماـیپ  مدوب . هتفخ 
یهلا دهع  رب  دریمب ، وت  قاثیم  دـهع و  رب  هک  ره  تسا و  یتشهب  راگتـسر و  دریمب ، نم  قاثیم  دـهع و  رب  هک  ره  یلع  يا  ناه  درک . یهاوخ 

دـمدب و باتفآ  نامدهدـیپس  هک  مادام  نامز  رخآ  دابآلادـبا و  ات  دریمب ، وت  تبحم  هب  وت  گرم  زا  دـعب  هک  ره  و  تسا ) یتشهب  راگتـسر و  )
لوق زا  یملید  رابخالا  سودرف  باتک  رد  نینچمه  دـیامن ... متخ  نامیا  ریخ و  ناما ، نما و  هب  ار  شروما  دـنوادخ  دـنک ، بورغ  ماگنهابش 
چیه هک  تسا  یهاـنگ  وا  ینمـشد  دـناسرن و  بیـسآ  نادـب  یهاـنگ  هک  تسا  ياهنـسح  یلع  تبحم  دومرف : ربماـیپ  هک  هدـش  لـقن  رمعنبا 
دوبان دروخیم و  ار  ناهانگ  دروخیم ، ار  مزیه  هک  شتآ  نانوچ  یلع  تبحم  دومرف  زین  و  دـشابن . یعفن  نآ  اب  ار  یحلاص  لمع  تداـبع و 

لـق ال : » تسا هتفگ  نینچ  نآرق  حیرـص  صن  ساـسا  رب  ربماـیپ  هک  سب  نیمه  میباـی ، یفوـقو  یلع  تمظع  دـح  هـب  هـک  نآ  يارب  . دـنکیم
امـش يارب  هک  یتیادـه  يربماـیپ و  نیا  دزم  شاداـپ و  هب  نم  هک  وـگب  ناـمدرم  هب  ربماـیپ  يا  «: » یبرقلا یف  ةدوـملا  ـالا  ارجا  هـیلع  مکلئـسا 
نیا دراد .) دوـجو  بلاـطیبا  نب  یلع  ناـنآ  سأر  رد  هک   ) متیب لـها  نادـنواشیوخ و  تدوـم  تبحم و  زج  مهاوـخیمن  زیچ  چـیه  ماهدروآ 

عمجم رد  یمثیه  یطویـس ، يربـط ، بـحم  و 16 ؛ ص 17  هحفـص 202 ] ج 25 [ ، شریـسفت ، رد  يربط  ننـست ، لـها  ناـگرزب  ار  تیاور 
لقن نارگید  يزار و  رخف  فاــشک و  رد  يرــشخمز  و 102 و  ص 101  هقرحملا ، قـعاوص  ص 367 ؛ ج 5 ، هباغلادـسا ، رد  زین  دـیاوزلا ؛

يودـب و بارعا  زا  يدرم  يزور  میرگنب : زین  لـیذ  تیاور  هب  میوش  فـقاو  یلع  هب  ربماـیپ  تبحم  تیاـهن  هب  هک  نآ  يارب  [ . 45 . ] دناهدرک
تسین و اتکی  راگدرورپ  زج  ییادخ  هک  هدب  یهاوگ  دومرف : ربمایپ  رادب . هضرع  نم  رب  ار  مالـسا  دمحم  يا  تفگ : دـمآ . ربمایپ  دزن  ینابایب 

يدزم يدرک ، تیادـه  نآ  رب  ارم  هک  ییانعم  نیا  تلاسر و  نیرب  ایآ  تفگ : ربمایپ  هب  درگنابایب  درم  تسوا . لوسر  هدـنب و  دـمحم  هک  نآ 
هب تبـسن  تبحم  دیـسرپ : درگنابایب  درم  نادـنواشیوخ . رب  تدوم  تبحم و  زج  مهاوخیمن ، يدزم  هن  دومرف : ربمایپ  یهاوخیم ؟ نم  زا  زین 
وت اب  دهع  نیرب  ات  هدب  ار  تتـسد  متفریذپ . تفگ : درم  مدوخ . نادنواشیوخ  دومرف : خساپ  ربمایپ  وت ؟ نادـنواشیوخ  ای  مدوخ  نادـنواشیوخ 

: دومرف ربمایپ  دشاب . هتـشادن  تسود  ار  وت  نادنواشیوخ  وت و  هک  سک  ره  داب  نوعلم  تفگ : درم  داد . وا  هب  ار  شتـسد  ربمایپ  مدـنبب . قاثیم 
رد ربمایپ  مینک ... يرورم  رگید  راب  کی  میدرک  شرازگ  نیـشیپ  روطـس  رد  هک  ار  هچ  نآ  ات  دـییایب  کنیا  (. ریذـپب ونـشب و  اهلا  راـب   ) نیمآ

هحفـص 203] وا [  هب  دـیآیم و  شدزن  زیچیب  سکیب و  يودـب ، يدرم  تسا . هتـسشن  هنیدـم  رد  ییاج  ای  ارحـص و  دجـسم ، دوخ ، هیمخ 
دیوگیم وا  هب  اون  دازیب و  يادگ  زیچیب و  درم  و  درادیم ، هضرع  وا  رب  ار  رهوگ  تقیقح و  نوچ  راد و  هضرع  نم  رب  ار  مالسا  دیوگیم 

نامیلس نیازخ  ناهج و  ياههنیجنگ  یمامت  هک  يربمایپ  نآ  ربمایپ ، و  مهدب ...؟ وت  هب  دیاب  زین  يدزم  ایآ  يداد  نم  هب  هک  انعم  نیا  ربارب  رد 
نم هب  يدزم  دـیاب  يرآ  دـیوگیم  دزرایمن  كاـشاخ  يرپ  هزادـنا  هب  شربارب  رد  كاـخ  میلقا  تفه  تورث  ملاـع و  تمـشح  تـنکم و  و 

، تسا نایناهج  رب  تمحر  هدنیاشخب  هک  شخپناسحا ، شخبتیاده  ياهتسد  نآ  ریذپانتنم ، ریگملاع  ياهتسد  نآ  اتفگـش ! یهدـب .
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بلق میهف و  ناج  نآ  هب  یهاگن  اب  ربمایپ  اما  دبلطب ... دـناوتیم  يدزم  هچ  دـهاوخیم ...؟ هچ  انغ  رقف و  هدـنامرد  اون و  دازیب و  درم  نیا  زا 
رهوگ دراد و  رظن  رهاوج  زا  ياهنیجنگ  اما  تسا ، زیچیب  درگنابایب و  يریقف  دـنچ  ره  هک  ایح  اب  هاـگن  اخـسرپ و  حور  نآ  میرک ، تفرعمرپ 

هب نآرق  اریز  يریگب ... ناج  هب  ار  ناشتبحم  یـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  منادناخ  هک  تسا  نآ  مدزم  دیوگیم  دنکیم و  یهاگن  دراد  رـصب 
، تراهط راسهمشچ  رب  تسار  ار  وت  مدرک و  وت  رب  هک  یمیظع  شیاشخب  نیا  ربارب  رد  دیوگیم : درم  هب  دیوگب . نینچ  هک  تسا  هتخومآ  وا 

يدزم میظع ، میخف و  میرک ، یمارگ و  يزیچ  نم ، شیاشخب  تمظع  نامه  دح  رد  دیاب  زین  وت  مدرب ، قح  تفرعم  دیحوت و  تیاده و  جنگ 
رد مدیـشخب ، یمالـسا  مدرک و  یناسحا  مهاوخیم . یجنگ  هجیتن  رد  مداد و  یجنگ  یهدب . نم  هب  دنـسپلد  مرکم و  دـنمجرا ، ردـقنارگ و 

نآرق و وت  هب  ؟ تسا رتتسم  تیالو  نطاب  رد  مالسا  ناسحا و  يانعم  ایآ  هن  اریز  یشخبب . یجنگ  يوش و  میلـست  ینکب و  دیاب  یناسحا  هجیتن 
یتسار هب  یهدب . ار  وا  نادـناخ  وا و  تیالو  یلع ، تبحم  نم  هحفـص 204 ] هب [  دح  نامه  رد  دیاب  زین  وت  مداد و  ار  ادخ  تبحم  دـیحوت و 

هیلع مکلئـسا  لق ال  : » هیآ نیا  هک  دـنامیمن  يدـیدرت  نیرتمک  دراد  فدـه  روضح و  فرـش و  روعـش و  ياهرذ  شناج  هک  سک  نآ  يارب 
تلزنم و دـح  هچ  ات  مهاوخیمن ». منادـناخ  تبحم  زج  امـش  زا  زیچ  چـیه  مايربمایپ  دزم  رب  دـمحم  يا  وگب  «: » یبرقلا یف  ةدوملا  ـالا  ارجا 
هک تسا  یلع  نآ  طـقف  هن  یلع ، نیا  يرآ  ... دـنکیم ریوـصت  دـنمجرا  دـنلب و  نآرق  ربماـیپ و  ادـخ و  مشچ  رد  ار  وا  تـبحم  یلع و  ماـقم 

ضیف همـشچرس  ص )  ) دـمحم هک  تسا  نآ  هکلب  ، دـنراد شتـسود  ناکاپ  ریاس  ناهیتلا و  مثیهلاوبا  رباج ، بویاوبا ، دادـقم ، لالب ، ناـملس ،
نییبنلامتاخ ناشیا ، ياقآ  ادـتقم و  دـمحا ، دومحم و  دنـس ، دیـس و  ناربمایپ ، هدـیکچ  ایبنا ؛ هلـسلس  رـس  ینعی  دوج  يانعم  یماـمت  دوجو و 

هازدنا هب  ار  سک  چیه  ادـخ ، زا  سپ  یتسه  ناهج  یمامت  رد  هک  دـح  نادـب  ات  يایتسود  يایتسود ...؟ عون  هچ  مه  نآ  دراد و  شتـسود 
ایبنا عیمج  دوه و  دواد و  نامقل ، نامیلـس و  مدآ ، میهاربا و  یـسوم ، یـسیع و  دراد ؟ تسود  ار  یلع  ربمایپ  طقف  ایآ  و  درادن . تسود  یلع 

ار لیئربج  دـناهدرک . نومزآ  وا  تبحم  تدوم و  هب  ار  توربج  جراعم  لقع و  نامـسآ  ناگتـشرف  یمامت  دـناهدرک . نومزآ  وا  تبحم  هب  ار 
هایگ كالفا ، نامسآ و  كاخ ، بآ و  دناهدرک . برقم  نینزان و  بدوم ، نومزآ و  وا  تبحم  بدا  هب  تسا ، یحو  نیما  ضیف و  هتـشرف  هک 

، يربط بحم  دنربیم . هدجـس  دـننکیم و  شنرک  ار  شداجـس  هرهچ  دامج ، تابن و  رون  دـنراد و  تسود  ار  وا  دیـشروخ  دـیهان و  هام ، و 
لوؤـسم و یلع  تـبحم  رب  زین  ناـتخرد  ناـهایگ و  دــیوگیم : ص 215  ج 2 ، هرـضنلا ، ضاـیر  رد  تنـس  لـها  روشناد  ربـتعم و  ثدـحم 

هتشگ بجاو  زین  رمث  هناد و  رجش ، هویم و  رب  هحفص 205 ] هک [  رشب ، رب  اهنت  هن  یلع  قشع  تبحم و  دومرف  ربمایپ  دیوگیم : يو  دنذوخأم .
يانعم ایآ  وا . ضغب  هب  نیگآرهز  خـلت و  ياههویم  دـناهدش و  نینچ  وا  تبحم  راسهمـشچ  زا  نیریـش  كاپ و  ياـههویم  هک  دـیرگنب  تسا .

ینویامه رتچ  اج  نآ  دیدید ، نیشنلد  ياههفوکش  هقرغ  رطعم و  هایگ  نیریش و  كاپ و  هویم  اج  ره  هک  تسا  نیا  زج  ینس  درم  نیا  تیاور 
ج 3، هباغلادسا ، رد  يرزج  ریثانبا  : تسا تنس  لها  نخس  هک  ام ، نخس  هن  دیآیم  هک  نخـس  نیا  زین  و  دینیبب ...؟ ار  یلع  تبحم  راسهیاس 
رگـشل و همدقم  رد  نایربیخ ، يوس  هب  ار  یلع  ربمایپ  نوچ  دنکیم : شرازگ  نینچ  يراصنا  كاحـض  لوق  زا  ص 231  دلج 5 ، و  ص 34 ،
دـنیآرد و دوخ  ياهناتـسلخن  هب  دـنیآ و  نوریب  اههعلق  زا  ربیخ  ناـیدوهی  نوچ  یلع  يا  دومرف : یلع  هب  داتـسرف ، دوخ  رادـمچرپ  ناونع  هب 

ربمایپ نامرف  دندمآرد ) زیرگ  هب  همیـسارس  نایدوهی  دنکرب و  ار  رد  هک  نآ  زا  سپ   ) یلع [ ... 46  ] رادب ناما  رد  ار  ناشناج  دنرب ، هانپ  نادب 
نایم نیا  رد  دنزب ...) ار  نانآ  زا  نت  کی  درادن  قح  سک  چـیه  رگید  ینعی   ) درک نالعا  دوخ  نازابرـس  هب  اسر  دایرف  دـنلب و  يادـص  هب  ار 

خـساپ يدـنخیم . لیلد ) نیدـب  يداش و  ور  هچ  زا   ) الیئربج تفگ : وا  هب  ددـنخیم . هک  دـید  ار  یحو  شورـس  نیما  لیئربج  ادـخ ، ربمایپ 
ار یلع  دـیوگیم  تسا و  نم ) دزن   ) لیئربج کنیا  دومرف : یلع  هب  ربماـیپ  دـمآ ، یلع  نوچ ) . ) مراد تسود  ار  یلع  نیا  هک  سب  زا  تفگ :
ارم لیئربج  هک  هدیـسر  دح  نادـب  ات  مراک  ایآ  نم »... اشوخ  هحفص 206 ] يا [  : » تفگ نینچ  رکـش  يرازگـساپس و  هب  یلع  مراد . تسود 

خساپ ربمایپ  تسیک : دیـسرپ  یلع  تسا . رترب  یـسب  لیئربج  زا  هک  درادیم  تسود  ار  وت  یـسک  نادب  یلع  يا  دومرف : ربمایپ  دراد . تسود 
: دومرف ربماـیپ  هک  هدرک  شازگ  نینچ  ص 259  ج 1 ، دادغب ، خیرات  رد  ینـس ، خروم  يدادغب ، بیطخ  نینچمه  (. العا یلع   ) دـنوادخ داد :

بوبحم یلع  وا ، ربمایپ  دمحم  تسین . ادخ  زج  يدوبعم  راگدرورپ و  دوب : هتـشاگن  نینچ  مدید  تشهب  رد  رب  دندرب ، جارعم  هب  ارم  هک  یبش 
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قح تمحر  زا  یمورحم  يرود و  ینعی  تنعل ؛ ناشیا  نانمشد  رب  تسا . قلخ  نیرتهب  نیرترب و  همطاف  وا و  ناگدیزگرب  نیسح  نسح و  وا ،
[ . 47 . ] داب

تبحم زا  یناغمرا  هناشن و  ریط ؛ ثیدح 

هک مییوج  دانتسا  ننست  لها  ثیدح  تیاور و  اهدص  هب  دیاب  مییوگب  نخس  یلع ) تیلـضفا  يرترب و   ) هراب نیا  رد  میهاوخب  رگا  ناسنیدب 
ياهتیفیک هب  ینـس ، نادنمـشناد  بتک  اـههد  رد  قیرط  اـههد  هب  دـیآیم  یپ  رد  هک  یثیدـح  . مینکیم هدنـسب  ریط »  » تیاور هب  همه  نآ  زا 

هدرک شرازگ  هنوگ  نیدب  يذمرت  حیحـص  باتک  زا  لوصالا  عماج  باتک  بحاص  : تسا رارق  نیا  زا  ارجام  رهوگ  هدـش و  رکذ  نوگهنوگ 
هیدـه ناونع  هب  ار  نایرب  یغرم  يزور  : » دـنکیم لقن  نینچ  دوب ) هنیدـم  يراصنا  مدرم  زا  هک  ربمایپ  راکتمدـخ  [ ) 48  ] کـلام نب  سنا  هک 

: درک اعد  نینچ  دروخیمن ) ییاهنت  هب  ار  بولطم  يزیچ  هژیوب  ییادغ  دوب  نینچ  بلغا  شتداع  هک  وا  . ) دندروآ ربمایپ  هحفص 207 ] دزن [ 
دزن يراد  تسود  رتشیب  ناگمه  زا  هک  ار  ياهدـیرفآ  نیرتیمارگ  و  نیرتبوبحم ، اهلاراب  ریطلا : اذـه  یعم  لکأی  کقلخ  بحاـب  ینتئا  مهللا 
غرم نآ  زا  ود  ره  دـمآ و  ع )  ) یلع هک  نآ  اـت  ددرگ ...) نم  کیرـش  اذـغ  نیا  ندروـخ  رد  . ) دروـخب ار  غرم  نیا  نـم  اـب  اـت  تـسرفب  نـم 

هک نادب  و  هاوخب ، شزرمآ  نک و  رافغتـسا  میارب  اشخبب و  نم  رب  تفگ  یلع  هب  سنا  دندرک ، لوانت  ار  ناشیاذغ  هک  نآ  زا  سپ  دندروخ ...
وا هدژم  دنکیم و  رافغتـسا  بلط  یلع  زا  سنا  ارچ  دـید  میهاوخ  ادـعب  .« ) تسا ياهدژم  تراشب و  نم  دزن  غرم  نیا  يارجام  رطاخ  هب  ار  وت 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  ربمایپ  راکتمدخ  هفیقث ، لوق  زا  ناینـس  هناگراهچ  همئا  زا  یکی  لبنح  نب  دـمحا  دنـسم  رد  قوف  ثیدـح  (. تسیچ
... کقلخ بحاب  ینتئا  مهللا  درک : اعد  نینچ  ربمایپ  تفر .) و   ) دروآ هیده  ربمایپ  يارب  نان  هدرگ  ود  نایم  رد  نایرب  غرم  ود  راصنا  زا  ینز  »
نیا رد  دوش ... مکیرـش  اذـغ  نیا  رد  ات  تسرفب  نم  دزن  يراد  تسود  رتشیب  ناگمه  زا  هک  ار  ياهدـیرفآ  نیرتیمارگ  نیرتبوبحم و  اهلاراب 

مه اــب  ار  اذــغ  دــمآ و  یلع  اــشگب . ار  رد  دوــمرف  تـسا . یلع  مـتفگ  تـسیک ؟ دوــمرف  ربماــیپ  دــیبلط . ار  ربماــیپ  دــمآ و  یلع  هـظحل 
هلمج نآ  زا  هدرک و  شرازگ  قیرط  یـس  هب  ار  قوف  ثیدـح  بقانم ، باتک  رد  تنـس  ناگرزب  زا  رگید  یکی  یعفاش  یلذاغمنبا  «. دـندروخ

نیرتبوبحم اهلاراب  :» درک اعد  نینچ  دید  ار  نآ  نوچ  دندروآ . هیدـه  ینایرب  غرم  ربمایپ  يارب  تفگ  کلام  نب  سنا  : تسا هدروآ  هنوگ  نیا 
هحفـص 208] بوخ [  هچ  متفگ  دوخ  هب  مدینـش ) ار  اـعد  نیا  نوچ  : ) دـیوگیم سنا  نادرگ ». نم  كراـشم  اذـغ  نیا  رد  ار  تناگدـیرفآ 

یلع هظحل  نیا  رد  دـبای ). تباجا  نم  موق  نایرهـشمه و  راصنا ، زا  یکی  قح  رد  اـعد  نیا  هجیتن  رد  و  . ) دـشاب راـصنا  زا  صخـش  نآ  تسا 
نآ تشگزاب . یلع  مدادن و  شهار  تسا . يراک  لوغـشم  ربمایپ  متفگ  خـساپ  یلع .» منم   » تفگ تسیک ؟ مدیـسرپ  دز . رد  هتـسهآ  دـمآ و 

ياذغ مه  ات  تسرفب  نم  رب  ار  دوخ  هدیرفآ  نیرتبوبحم  اهلاراب  : » درک رارکت  ار  اعد  نامه  رگید  راب  هک  مدینش  و  متـشگزاب . ربمایپ  دزن  هاگ 
نیا رد  دوش . باجتسم  وا  قح  رد  اعد  دیایب و  نم ) نادنواشیوخ   ) راصنا زا  يدرم  شاک  يا  متفگ  دوخ  هب  مدینـش  نینچ  نوچ  دوش »... نم 

... مدنادرگزاب ار  وا  رگید  راب  تسا و  يراک  لوغشم  ربمایپ  متفگن  وت  هب  ایآ  متفگ  متفر و  شیوس  هب  دز . رد  هتـسهآ  دمآ و  یلع  زاب  هظحل 
يارب هک  تشذگن  یـسب  تسرفب »... نم  دزن  ار  تناگدیرفآ  نیرتبوبحم  اهلاراب  : » درک رارکت  ار  اعد  نآ  رگید  راب  مدمآ ، ربمایپ  دزن  نوچ 

هب مدوشگ ، ار  رد  نوچ  و  اشگب . ار  رد  تفگ : راب  هس  دینش ، ار  رد  يادص  ربمایپ  نوچ  دیبوک . رتدنلب  ار  رد  راب  نیا  دمآ و  یلع  راب  نیموس 
یلذاغمنبا و دوخ  نینچمه  دندرک . لوانت  مه  اب  ار  اذـغ  نآ  و  ایب . نم  دزن  تفگ  وا  هب  راب  هس  داتفا ، یلع  هرهچ  رب  شهاگن  هک  نآ  ضحم 
رد شندـمآ  رید  زا  ییوـگ  هک  ناـسنآ   ) دـید ار  یلع  ربماـیپ  نینچ  هک  دـناهدوزفا  نینچ  دوـخ  شرازگ  رب  نارگید  زین  لـبنح و  نب  دـمحا 

اهلاراب هک  متـساوخ  نینچ  اعد  هب  ادـخ  زا  راـب  هس  نم  اری  يدـمآ ؟ رید  ارچ  تفگ  ودـب  تسا ). هدوب  وا  رظتنم  قاتـشم و  تخـس  یتفگش و 
راکـشآ الماک  ربمایپ  نخـس  نطاب  رهاظ و  زا  دینک : تقد  . ) دـشاب نم  كراشم  اذـغ  نیا  رد  ات  تسرفب  نم  دزن  ار  تناگدـیرفآ  نیرتبوبحم 
رتبیجع ینخـس  ربمایپ  هظحل  نیا  رد  (، ) تسا یـسک  هچ  وا  یمارگ  نیرتهدیزگرب  ادـخ و  قلخ  نیرتبوبحم  تسا  هتـسنادیم  هک  ددرگیم 

نم دزن  ار  وت  هک  مدادیم  شدـنگوس  وت  مان  هب  مدـناوخیم و  وت  مان  هب  ار  ادـخ  يدـمآیمن  هحفـص 209 ] رگا [  یلع  يا  دوزفا :) تفگ و 
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نم اربمایپ  تفگ ) خساپ  دینشب  نینچ  نوچ  یلع  ( )...؟ دوشیم هچ  رتهناصلاخ  رتهناقـشاع و  ییاعد  رتحضاو و  نیا  زا  اتفگـش ! ... ) دتـسرفب
خـساپ يدـنادرگزاب ) هجومان  ار  یلع  و   ) يدرک نینچ  ارچ  تفگ  سنا  هب  ربمایپ  دادـن . هار  دـنادرگزاب و  ارم  سنا  راب  ره  اما  مدـمآ  راب  هس 

هب دراد و  تسود  ار  دوخ  موق  سک  ره  دومرف : خساپ  ربمایپ  دـشاب . مدوخ  موق  زا  يدرک ) اعد  شقح  رد  هک  سک  نآ   ) متـساوخیم تفگ 
بلط ار  یلع  زج  هک  يراد  غارـس  وا  زا  لـضفا  یتلیـضف  بحاـص  یلع و  زا  رتهب  ناراـی )  ) راـصنا ماـمت  ناـیم  رد  رگم  دومرف : رگید  تیاور 

ار هیدـه  نوچ  هک  هدرک  تیاور  نینچ  هشیاع  هدرک  دازآ  عفاروبا ، لوق  زا  دوخ  بقاـنم  رد  ینـس  ناگدنـسیون  رگید  زا  هیودرمنبا  يدرک ؟
رد ات  يداتـسرفیم  نم  دزن  ار  نایقتم  ماما  اوشیپ و  ناناملـسم ، ياقآ  رورـس و  نانمؤمریما ، شاک  اهلاراب  درک : اعد  نینچ  دندروآ  ربمایپ  دزن 
نب ییحی  لوق  زا  ص 130  ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  باتک  رد  . دش وا  يهرفمـسه  دمآ و  یلع  هاگ  نآ  دشیم ... نم  کیرـش  اذغ  نیا 

هک هدش  تیاور  هنوگ  نیدب  ثیدح  ناینس  ياملع  زا  ص 125  ج 9 ، یمثیه ، دیاوزلا  عمجم  باتک  رد  زین  کلام و  نب  سنا  زا  وا  دـیعس و 
ار اذـغ  نوچ  دوب . نم  تبون  زور  نآ  دـندرکیم . تمدـخ  ار  ربماـیپ  تبون  هب  راـصنا  ناـناوج  دـیوگیم  سنا  دوب . نمیاما  هدـنروآ  هیدـه 

دعب دادن . هار  ار  وا  ربمایپ  اما  دوب ، رکبوبا  دندز ، رد  تسرفب »... نم  يوس  هب  ار  تقلخ  نیرتبوبحم  اهلاراب   » درک ار  اعد  نآ  ربمایپ  دندروآ و 
نآ قوف  ثیدح  هحفص 210 ] [ . ] 49 . ] دندش اذغ  مه  داد و  هزاجا  ار  وا  دمآ و  یلع  راب  نیموس  دادـن . هزاجا  مه  ار  وا  ربمایپ  دـمآ و  رمع 

بتک رد  نوگهنوگ  تاـیاور  قرط و  هب  تارک و  هب  هعیـش  ینـس و  هک  دراد  یخیراـت  تجح  تحـص و  هتـشذگ و  رد  رتاوت  دـح  زا  ناـنچ 
نایب دوخ  تیقحا  تیلـضفا و  هماـقا  ماـگنه  يروش  زور  رد  یلع  هک  یلیـالد  هلمج  زا  دـناهدرک . شرازگ  هتـشون و  ار  نآ  شیوخ  فلتخم 

يا هک  : » داد شدنگوس  عمج  ربارب  رد  دـیبلط و  تداهـش  دوب  ارجام  نیا  هاوگ  هک  کلام  نب  سنا  زا  ترـضح  دوب ... ثیدـح  نیمه  دومن ،
هرفـسمه ات  تسرفب  نم  رب  ار  دوخ  ناگدـیرفآ  نیرتبوبحم  اهلاراب  دومرف  درک و  اعد  نانچ  نینچ و  ربمایپ  يزور  هک  يراد  دای  هب  اـیآ  سنا 

دای هب  دنکیمن و  يرای  ماهظفاح  : » تفگ غورد ) هب   ) دینـش نینچ  نوچ  سنا  »...؟ تشذگ نانچ  نینچ و  وت  نم و  رب  مدمآ و  نم  دوش و  نم 
زین راتـسد  هب  ار  شاهرهچ  بیع  هک  نک  شیالتبم  یتسوپ ) يرامیب  بیع و  یعون   ) صرب هب  دیوگب  غورد  رگا  اهلاراب  : » تفگ یلع  مرادن ».
دب هرمث  راکشآ و  بیع  نآ  تسناوتیمن  زین  راتـسد  اب  هک  ياهنوگ  هب  دش . التبم  صرب  هب  هک  تشذگن  یـسب  دنک »... ناهنپ  مدرم  زا  دناوتن 
هب سنا  اهراب  اهراب و  هک  دوب  ارجاـم  نیا  زا  سپ  دراد ... هتفهن  دوب  هدز  رب  رـس  شایـشوپقح  و  هحفـص 211 ] غورد [  هشیر  زا  هک  ار  رایب 

ناـگرزب زا  نت  اـههد  رتلماـک  هنوگ  هب  ار  قوف  تیاور  میتـفگ  هک  ناـنچ  . تسا یلع  نیرفن  نآ  ببـس  هب  مايراـمیب  نیا  تفگیم  نآ  نیا و 
... بیطخ و دـناهلمج : نآ  زا  هک  دـناهدرک  شرازگ  شیوخ  نوگهنوگ  بتک  رد  فلتخم و  قرط  هب  ننـست  ياـملع  قوثو  داـمتعا و  دروـم 
رب ار  تفگـش  یلئاسم  نآ ، يریگیپ  هک  هدش  تیاور  زین  يرگید  زیگنالمأت  هنوگ  هب  نینچمه  دراد و  ياهدوزفا  همتت و  قوف ، ثیدح  [ . 50]
هک دنکیم  تیاور  ینانب  تباث  زا  دنـس  ود  هب  ص 131  ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتسم  بحاص  . دزومآیم ربیخ  لمأت  لها  ریـصب و  هدنناوخ 

نخس دمآ و  وا  تدایع  هب  شناکیدزن  زا  یعمج  اب  یلع ) نانمـشد  زا   ) جاجح نب  دمحم  سنا ) رمع  رخاوا   ) دوب هدش  رامیب  کلام  نب  سنا 
جاجح يا  تفگ : دندناشن ، ار  وا  نوچ  میوگب . نخـس  ات  دیناشنب  ارم  تفگ : دوب  يرامیب  رتسب  رد  هک  سنا  دش . هدیـشک  یلع  ییوگدـب  هب 

تبون و هب  ار  ربمایپ  نم  تشذـگ . نم  رب  ییارجام  تخیگنارب ، يربمایپ  هب  ار  دـمحم  هک  ییادـخ  هب  يراد . ار  يراک  نینچ  تأرج  هنوگچ 
اعد نینچ  ربماـیپ  دروآ ... ربماـیپ  يارب  هیدـه  هـب  ار  یغرم  نـمیاما  دوـب  نـم  تبوـن  هـک  يزور  مدرکیم . تمدـخ  راـصنا  ناـناوج  ناـنوچ 

. دز رد  یـسک  دیـسر ، نایاپ  هب  شیاعد  نوچ  دوش »... نم  ياذـغ  مه  ات  تسرفب  نم  هحفـص 212 ] رب [  ار  تقلخ  نیرتبوبحم  اهلاراب  :» درک
رگنب دومرف : دـندز . رد  هرابود  دوب . راصنا  زا  شاـک  متفگ  دوخ  هب  مدادـن و  شهار  تسا . یلع  مدـید  متفر و  تسیک . رگنب  تفگ : ربماـیپ 

، هدب شهار  نک و  زاب  ار  رد  دومرف  نم  هب  ربمایپ  راب  نیا  دز . رد  دمآ و  یلع  راب  هس  ات  رگید و  راب  مدادـن . شهار  دوب . یلع  متفر ، تسیک .
دمحم دـندروخ . مه  اب  مدروآ و  روایب . ار  غرم  نآ  تفگ  ربمایپ  مدرک . دراو  ار  یلع  تسین . راـصنا  زا  وا  یتسرپلـیماف . هک  یتسین  وت  اـهنت 

تفگ خساپ  سنا  يدوب . دهاش  دوخ  مشچ  هب  يدرک  فیرعت  هک  ار  عوضوم  نیا  یتسار  هب  تفگ : یتفگش  هب  دینش  نینچ  نوچ  جاجح  نب 
غارس ار  سک  چیه  نم  اریز  جاجح  يا  ناه  .( » ینکن افج  شقح  رد  و   ) ییوگن مانمشد  ار  یلع  ياهدنز  ات  هک  نک  نامیپ  نم  اب  وت  يرآ و 
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نیرخآ هلمج  کی  نیمه  رد  هک  تسا  دـنمدرخ  لمأتم و  هدـنناوخ  رب  کنیا  .« ددرگن هابت  تشز و  شیور  دـیوگب و  دـب  یلع  هب  هک  مرادـن 
تـشز شاهرهچ  دیوگب و  دب  یلع  هب  هک  مرادن  غارـس  ار  سک  چـیه  اریز  ... » دـبایرد ار  وا  ياهتشحو  نیرتقیمع  زار  دـنک و  تقد  سنا 

هب هک  ار  یقح  نامتک  يارجام  دـنکیم و  هراشا  شیوخ  هرهچ  یهابت  هب  وا  ییوگ  دراد ... هراشا  ناـهن  ياهتکن  ناـیع و  یتقیقح  هب  دوشن ».
وا يروش  زور  رد  یلع  هک  دیوگیمن  جاجح  هب  سنا  يرآ  دـنکیم . رورم  شیوخ  لد  رد  هدـش  يرابتلذـم  نیرفن  نانچ  راچد  نآ  رفیک 

رتسب رد  هک  زورما  اما  دز . زاب  رـس  قح  نایب  زا  وا  دـنک و  فیرعت  ار  زور  نآ  يارجاـم  هک  داد  شدـنگوس  ادـخ  هب  دـیبلط و  تداهـش  هب  ار 
تخـس درادن ، ینادنچ  هلـصاف  شیوخ  حور  رواد  ربارب  رد  روضح  گرم و  اب  هدرک و  هابت  تشز و  ار  شاهرهچ  یلع  نیرفنو  هداتفا  گرم 

زا هتفهن  هدیـشوپ و  هنوگ  هب  دنکیمن ، نایب  ار  دوخ  هحفـص 213 ] يارجام [  هک  نآ  اب  هدش و  رادیب  شرازآ  هب  شنادجو  تسا و  هدیـسرت 
شرازگ نآ  فلتخم  قرط  رکذ  نودـب  راـصتخا و  هب  ار  قوف  حیحـص  رتاوـتم و  ثیدـح  [ . 51 . ] درادیم شناـیب  هدرپ  رد  درذـگیم و  نآ 
شرازگ ناشبتک  رد  دوخ  هک  یثیدح  تحص  رد  ناینس  هک  اج  نآ  زا  هک  تسا  يرورـض  زین  هتکن  نیا  رکذ  فسأت  تیاهن  رد  اما  مدومن ...

یهاو و ییاهلیلحت  ریباعت و  هب  تسا  ناشیگـشیمه  هویـش  هک  نانچ  دـنرآ ، ياج  هب  يراکنا  هن  دـننک و  یناـمتک  دـنناوتیم  هن  دـناهدرک ،
هدرک ار  اعد  نآ  ربمایپ  هداتفا و  قاـفتا  ارجاـم  نیا  هک  تسا  تسرد  دـناهتفگ : هتخادرپ و  لوقعماـن  یهارمگ و  اپارـس  تاثبـشت  لومعماـن و 
ینعی دروخب !! يو  اـب  ار  اذـغ  نآ  دـیایب و  هک  هدوب  یمدآ  نیرتجاـتحم  هکلب  نیرتـبوبحم »  » هن قلخ » نیرتـبوبحم   » زا ربماـیپ  دارم  اـما  تسا ،

رتطبریب رتهناملاظ و  رتطبخرپ ، رتزیمآاطخ و  نیا  زا  یتسار  هب  و  تسا ... هتساوخیم  ار  اذغ  نآ  يارب  صخـش  نیرتهنـسرگ  نیرتدنمزاین و 
خیـش هلمج  نآ  زا  دناهداد . لدتـسم  یقطنم و  ياهخـساپ  لذـتبم  کحـضم و  ریباعت  نیا  هب  هعیـش  نادنمـشناد  !!!؟ درک ناوتیم  يریبعت  هچ 

ارچ سپ  دوبن ، یتلیضف  نمضتم  تسرفب » نم  رب  ار  تاهدیرفآ  نیرتبوبحم  اراگدرورپ  راب   » هک ربمایپ ، ررکم  ياعد  رگا  تسا : هدومرف  دیفم 
هحفص 214] هک [  يدح  هب  دنادرگیمرب !؟ ار  یلع  راب  ره  دوش و  ترخافم  نآ  لومشم  دیایب و  وا  ماوقا  زا  یـسک  دیوگیم  سنا  همه  نیا 
وا هب  ربماـیپ  دوـب  هداد  ماـجنا  هتـسیاش  یلمع  رگا  زین  و  دـهد ... ماـجنا  ار  وا  هتـساوخ  فلاـخم  ددرگ و  ربماـیپ  بـضغ  مـشخ و  بجوتـسم 
رد رگم  تفگیم  دوب  یلع  زا  رتهنـسرگ  رتـبوبحم »  » هملک زا  ربماـیپ  دارم  رگا  اریز  .« ) ینکیم یتـسرپموق  هک  یتـسین  وت  اـهنت  : » دومرفیمن

رگناشن تشذـگ  سلجم  نآ  رد  هک  هچ  نآ  یمامت  رگا  تسا  هتفگ  یـسلجم  نینچمه  دوب .)!! اذـغ  نیا  هب  رتجاـتحم  یلع ، زا  راـصنا  ناـیم 
التبم هرهچ  یتشز  سیپ و  هب  هدـش و  یلع  هناقحم  نیرفن  بجوتـسم  هک  دوب  هدرک  ناـمتک  هنوگ  نادـب  سنا  ارچ  دوبن ، یلع  يارب  یتلیـضف 

ار نآ  لیئربج  دوب و  تشهب  بناج  زا  ياهیدـه  غرم  نآ  هک  دـننآرب  هیماما  نیثدـحم  هعیـش و  ياملع  دـیازفایم  یـسلجم  تسا ... هدـیدرگ 
اریز دادـن ، اذـغ  نآ  زا  ياهمقل  نارگید  هب  سنا و  هب  هن  يدرمناوج ، شیاـشخب و  همه  نآ  اـب  ربماـیپ  هک  تسا  نآ  زین  شلیلد  دوـب . هدروآ 

. تسین اور  ناموصعم  رب  زج  یتشهب  ماعط 

ینامسآ هیده  یتشهب ؛ هدئام 

تباث لیلع ، ریقح و  لیلذ ، ریقف و  ریبعت  نارازه  اب  اـت  دنـشوکیم  ناـنیا  هنوگچ  تلیـضف ... نادـناعم  تقیقح و  نارکنم  زا  اـغیرد  اـتفگش و 
درف نیرتهنـسرگ  راکـشآ ، حضاو و  نخـس  نآ  زا  ربمایپ  دارم  رگا  تسا ...!! قلخ  نیرتهنـسرگ  نامه  قلخ ، نیرتبوبحم  زا  ربمایپ  دارم  دننک 
نتفگ نخـس  دوب  ناملکتم  حـصفا  هک  ربمایپ  رگم  یهگناو  دوبن . زاین  لاح  ناـمتک  اـعد و  لاـقم ، لاـق و  لادـج ، گـنج و  همه  نیا  هب  دوب 

هرفسمه هحفص 215 ] نم [  اب  ار  اذغ  نیا  ات  تسرفب  نم  رب  ار  دوخ  قلخ  نیرتهنسرگ  اهلاراب  دیوگب : حیرص  نشور و  یسب  هک  تسنادیمن 
زا یمین  دیاب  زین  سنا  و  ربب ... يو  يارب  ار  غرم  نیا  زا  یمین  ای  روایب و  نم  هرفس  رس  رب  ار  ياهنـسرگ  ورب و  هک  تفگیم  سنا  هب  ای  دوش و 

( هنیدـم یکچوک  هب   ) کچوک رهـش  کـی  رد  لاـح  ره  هب  اریز  دادیم . دارفا  نیرتریقف  هب  دربیم و  رهـش  هب  ار  نآ  تفرگیم و  ار  غرم  نآ 
. دنتسشنیم دجسم  قاور  رد  دندوب و  ریقف  هفص  يهنسرگ  هراومه  باحصا  دناصخـشم . زین  ناریقف  دناصخـشم ، نادنمتورث  هک  نانچمه 
یهلا و یتیصخش  روضح  هزجعم  هب  تسین و  لکشم  نانآ  نتفای  دننکیم . یگدنز  ریقف  ریقح و  تالحم  رد  رهش و  هیشاح  رد  ناریقف  الصا 
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دنیبن ار  تقیقح  دهاوخیم  هک  یهایـس  یمدرمان و  ناج  نآ  یتسار  هب  ... تشادن جایتحا  یهانپ  تلاسر  ترـضح  هنادنمزاین  ياعد  همه  نآ 
سپ زا  تسا  نآ  رادید  هنـشت  هک  سک  نآ  دنیبیمن و  ینک  ورف  زین  شمـشچ  کمدرم  رد  يزیوایب و  شنامـشچ  دـیپس  هدرپ  رب  ار  نآ  رگا 
هـصق دراد  رایـشه  ناج  رادیب و  نامـشچ  هک  سک  نآ  يارب  دناسر ... دهاوخ  نآ  هب  ار  دوخ  ماجنارـس  باقن  هلق و  باجح ، هنماد و  اهدص 

مه جاـجح . نومزآ  مه  سنا . نوـمزآ  مه  تسا . نوـمزآ  هصق  تسا . نآ  ربارب  رد  جاـجل  مدـع  قـح و  يراتفریذـپ  تفرعم ، نوـمزآ  غرم ،
قلخ نیرتبوبحم   » دیوگب ناگمه  هب  دـهاوخیم  ربمایپ  هک  تسا  ياهصق  خـیرات ... لوط  یمامت  رد  ناناملـسم  یمامت  مه  سنا و  نارـصاعم 
همه همه و  تشهب ) زا  تسا  یماعط  ای  راصنا و  زا  ینز  ای  تسا و  نمیاما  ای  هک   ) هدننک هیدـه  نآ  غرم و  نآ  نایم  نیا  رد  و  تسیک » ادـخ 

تقیقح و هرهچ  نیرتبوبحم  هک  دناسرب  خیرات  شوگ  تبث  هب  ار  تقیقح  نیا  زارد  نایلاس  زا  سپ  دـهاوخیم  ربمایپ  دنتـسین . شیب  ياهناهب 
نآ اتفگـش ! دنریگب ... ههبج  نآ ، هحفـص 216 ] ربارب [  رد  سنا  نوچ  زین  تنـس  لها  ادابم  ات  تسیک  ادخ  تسود  هدیزگرب و  نیرتهتـسیاش 

نیرتهنسرگ یتسه  هرهچ  نیرتبوبحم  زا  ربمایپ  دارم  دنک  تباث  تسیابان  ریرقت  تسیاشان و  ریبعت  نآ  اب  ات  دشکیم  ار  دوخ  هک  ینـس  ملکتم 
زا رتمک  يرفیک  هب  زین  وا  هرهچ  ام  معز  هب  و  تسین ... راکهانگ  شیدـنا و  فالخ  راکهبت ، قح و  دـناعم  سنا  زا  رتمک  تسا ، یتسه  هرهچ 

رتسب رد  ار  سنا  رابهودنا  تیـصو  تشحو و  رگم  و  تسوا ؟ ربارب  رد  سنا  يهدـنز  تربع  هن  رگم  اریز  دـش ... دـهاوخن  راچد  سنا  هرهچ 
تـشز شاهرهچ  هک  نآ  رگم  دیوگب  دب  دنک و  افج  وا  رب  هک  مدیدن  ار  سک  چیه  اریز  نکم ، افج  یلع  رب  : » دوب هتفگ  جاجح  هب  هک  گرم 

یتراسج هچ  اب  ملکتم  نیا  یتسار  هب  !؟ تسا هدیجنسن  دوخ  رب  ار  هدش  نیرفن  رضتحم  درم  نخس  تسا و  هدینشن  دوخ  ربارب  رد  دوش ». هابت  و 
هب هتـشاد و  ار  ینخـس  نانچ  نایب  تأرج  هدمآ ، سنا  رـس  رب  هک  هچ  نآ  زین  هدینـش و  هدـناوخ و  ثیدـح  نیا  يهرابرد  هک  هچ  نآ  زا  سپ 

بوخ و هچ  هیماما  و  يرآ . ؟ تسا هدرک  نامتک  ار  یناهنپ  لباقریغ  تلیضف  نانچ  نآ  هتخادرپ و  نآ  در  هب  رابکتسا  دقح و  راکنا و  دحج و 
لوا دناهرفـس  نآ  درگادرگ  هک  یناـسک  نیرتـکیدزن  هب  ربماـیپ  دوـب  لاـحم  هـنرگو  تـسا ... هدوـب  یتـشهب  ماـعط  اذـغ ، دـناهتفگ : تـسرد 

ات دـنامب  رظتنم  اهتعاس  دـهدن و  ياهمقل  ماعط  نآ  زا  دوخ  راکتمدـخ  هب  هک  تساور  ربمایپ  حور  تمارک  توتف و  رب  هنوگچ  دـناروخن ...
رد الـص  دناهدروآ  شیارب  ياهیده  یماعط ، اج  ره  هک  میاهدـیدن  نوگهنوگ  عضاوم  رد  خـیرات و  لوط  رد  ار  ربمایپ  ام  رگم  دـسرب ... یلع 

دوخ هرفـس  رـس  رب  يزور  یلع  نب  نسح  دناهتـشون  تسا . هدـناوخ  دوخ  هرفـسمه  دـناهدوب ، شنوماریپ  هک  ار  یناـسک  نیرتـکیدزن  هداد و 
گنس يارب  تبون  هحفص 217 ] هب [  ياهمقل  هاگ  نآ  دروخیم و  ياهمقل  ع )  ) نسح تسـشن . وا  رانک  دمآ و  هنـسرگ  یگـس  دوب . هتـسشن 

: دومرف خـساپ  يدادیم . شماعط  دوب و  هتـسشن  تاهرفـس  رانک  یگـس  زور  نالف  هک  تسا  هنوگچ  ربمایپ  رـسپ  يا  دـنتفگ  وا  هب  داـهنیم ...
مرگنب و تسا  نامحر  دنوادخ  قولخم  لاح  ره  هب  هک  ار  جاتحم  هنسرگ و  یحور  بحاص  متسناوتیم  هنوگچ  مهدن . متـسناوتیم  هنوگچ 
هب مه  گس  يارب  دندروخیم ، دوخ  هک  ياهمقل  زاو  دـندرکیمن ، مورحم  دوخ  تبحم  ناوخ  رانک  زا  ار  یناویح  نانیا  ؟ مریگن همقل  شیارب 

، اذغ يرآ  دهدن . رکبوبا  رمع و  هب  دـهدن ، هیاسمه  هب  دـهدن ؟ سنا  هب  اذـغ  نآ  زا  هک  دوب  اور  ربمایپ  رب  هنوگچ  دـندادیم ... رادـقم  نامه 
هک یحور  ناج و  رب  تسین ... اور  یکالفا  یتشهب و  یناـج  رب  زج  یکاـنبات  تمارک و  یکاـپ و  ضیف و  هدـئام  نینچ  و  دوب . یتشهب  ياذـغ 

نینچ زج  تسا . هدرک  یلجت  شایتوسان  بلاـق  رد  تشهب  یتوهـال  یتوکلم و  ياـهییابیز  تسا و  تشهب  یقیقح  قادـصم  اـنعم و  دوخ ،
یسک ایند  نیا  رد  قلطم  كاپ  ماما  قح و  ربمایپ  موصعم و  زج  دروخب ... ار  اذغ  نآ  دیابن  دناوتیمن و  سک  چیه  یند  يایند  نیا  رد  یناج ،
همطاف یسیع ، ایلیا و  یسوم ، دمحم و  نابز  هقئاذ و  ناهد ، تسد و  دح  رد  ایند  نیا  رد  یتشهب  اذغ  دروخب . یتشهب  كاپ  ياذغ  دناوتیمن 

تهج هب  تیبوبحم  نیا  تسا و  هدوب  دمحم  يادخ  دمحم و  لد  مشچ و  رد  قلخ ، نیرتبوبحم  یلع  يراب  ... تسا نیـسح  نسح و  میرم و  و 
رصحنم و موصعم ، ماما  رد  طقف  طقف و  هک  ناسحا  مالسا و  هیلامج  هیلامک و  بتارم  عیمج  تمصع و  هقلطم ، يرترب  تلیضف ، یگتـسیاش ،
هحفص 218] زا [  انثتسم  یـسک ، شلوسر  ادخ و  لد  مشچ و  رد  هک  درادن  انعم  الا  و  تسا . هتـشگ  ققحم  وا  يارب  و  تسا ، هدوب  عمجتـسم 
، هک نآ  لیلد  هب  ربمایپ  ای  دراد و  یشیوخ  موق  یـسک  اب  ادخ  رگم  اریز  ددرگ ... شربمایپ  ادخ و  برقم  زیزع و  ناهرب  لیلدیب و  نارگید و 

مه شدوـخ  ربماـیپ  هک  دوـب  نینچ  رگا  درامـشیم ؟ رترب  همه  زا  دراد و  تـسود  ار  وا  تـسوا  نادـنواشیوخ  نیرتـکیدزن  زا  داـماد و  یلع 
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اههرهچ دیاب  یتسرپموق  ساسا  رب  ربمایپ  رگا  دوب ...!! بستنم  نادب  شدوخ  لوا  درکیم ، بستم  نادب  ار  سنا  هک  یهانگ  دوب و  تسرپموق 
شیومع بهلوبا  هک  نآ  يارب  تشادیم ... تسود  وا  زا  رتشیب  هکلب  یلع و  هزادنا  هب  زین  دوب  شیومع  هک  ار  بهلوبا  دـیاب  دـیزگیمرب ، ار 

. تسین یتسرپشیوخ  موق و  هصق  هصق ، تشادیم ... تسود  یلع  هزادنا  هب  مه  ار  شرگید  ياهداماد  دـیاب  دوب ... شاهدازومع  یلع  دوب و 
ادرف هک  تبحم  نومزآ  نیا  تسا ... هیقیقح  جراعم  جرادـم و  نیرتالاو  هیلامک و  تافـص  یمامت  يرترب  تیلـضفا و  تقیقح ، هلأسم  هلأسم ،
هصق یتشهب ، غرم  نآ  هصق  زین  دنراد و  تسود  ار  وا  زین  شربمایپ  ادخ و  دراد و  تسود  ار  شربمایپ  ادخ و  هک  مهدیم  یسک  هب  ار  مچرپ 
ربمایپ نخس  نیا  لیلحت  اما  و  . 5. تسا یگتسیاب  یگتسیاش و  یگدنلاب ، یگدنب و  هلماک  تلیـضف  نیرترب  هققحم و  تیقحا  هقلطم و  تبحم 

هب ياهرهچ  يدمحم  نارای  باحـصا و  یمامت  نایم  رد  ایآ  تسا  یندیـسرپ  تسا ...» عاجـش  تخـس  ياهدننک  هلمح   » هک وا  هلمج  يانعم  و 
ياهنادیم رد  ار  دوخ  ناج  هک  ملاع  عاجش  ياههرهچ  دنرایـسب  تسیچ ؟ تعاجـش  يانعم  یتسار  هب  و  تسا ؟ هتـشاد  دوجو  یلع  تعاجش 

ملاع عاجش  زابناج و  هرهچ  اهنت  یلع  ایآ  دناهداد ... يزابرس  يزابناج و  هب  رـس  دناهدرک و  ادف  شیوخ  فادها  لامآ و  ققحت  يارب  گنج ،
روـن تمکح و  تفرعم ، تلادـع ، تمظع ، هحفـص 219 ] تقیقح [ ، همه  دراد و  دوـجو  قرف  کـی  ناـیم  نیا  رد  اـما  زگره ... هـن . تـسا .

، دوخ نامیا  يدوجو  سدـقم و  يانعم  دوخ و  دوبعم  دوخ ، يادـخ  يارب  طقف  طقف و  یلع  تسا . رتتـسم  انعم  کی  نامه  رد  یلع  تعاجش 
يارب دوخ ، يارب  دوخ  یگدـنز  تاـظحل  تاـنآ و  یماـمت  رد  يو  ینعی  تساـنعم . نیمه  فورـصم  شتعاجـش  یماـمت  دـنزیم و  ریـشمش 
ياجک امـش  و  تسا ... هدرکن  شلاچ  یـسک  اب  ياهظحل  و  تسا ... هدزن  ریـشمش  دوخ  تایهتـشم  اهوزرآ و  اهاوه ، دوخ ، یناـسفن  تاـینمت 

ادف ار  دوخ  ناج  هظحل  ره  تسا و  هدرک  یکانبات  تقیقح  نینچ  يارب  زج  هک  دـید  دـیهاوخ  ار  یعاجـش  نینچ  ناسحا  میلقا  ناکما و  ملاع 
وا هریـس  هللا و  لوسر  تاوزغ  خیرات  یمامت  دنکیمن ...» رارف  زگره  هک  ياهدننک  هلمح   » نخـس نیرخآ  نیا  لیلحت  زین  و  ؟6 . تسا هتساوخ 

یتح هقیقد ، کی  تعاس ، کی  هک  ياهرهچ  اهنت  ربمایپ ، ناـیراوح  ناگدـیزگرب و  ناراـی ، یماـمت  ناـیم  رد  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگناـشن 
، دوب قح  نید  نابیتشپ  رـصان و  دوخ  یتسه  تاظحل  یمامت  رد  درکن و  نمـشد  هب  تشپ  ياهظحل  تشاذگن و  بقع  هب  یماگ  سفن و  کی 

نوچ ییاههرهچ  زابکاپ ، ياـهناج  نیرتبوبحم  نیرتراکادـف و  دـنتخیرگ . اـههرهچ  نیرتیمارگ  نیرتکیدزن و  دـنتخیرگ ... همه  دوب . یلع 
گنج ییاهمدآ  هک  نیا  هن  نانیا  دندیـشک ... سپاو  لقاال  ای  و  دـنتخیرگ ... هحاور  نب  هللادـبع  لالب ، دادـقم ، رامع ، هثراح ، نب  دـیز  ریبز ،

یناسنا و سفن  هظحل  کی  رد  هک  دوب  يوق  يدح  هب  رازراک  تاظحل  تدش  تباهم و  هکلب  هن . دنتخیرگ . هک  دـندوب ، وسرت  ای  هدومزآان و 
... دناشکیم تمیزه  هب  دنکیم و  باترپ  بقع  هب  یماگ  هس  ود  یماگ ، هد  یماگ ، تسیب  دنکیمرب و  اج  زا  ار  یمدآ  تاذ ، تنایص  سح 

ریت و مخز  اههد  راذـگب  تشاذـگ ... بقع  هب  اـیآ  مد  مین  اـی  سفن و  کـی  مدـق ، مین  ماـگ ، هحفـص 220 ] کی [  دوب ؟ نینچ  اـیآ  یلع  اـما 
هب هک  ار  ياهرهچ  هک  درکیم  مرـش  دوخ  يادخ  زا  وا  دنروآ ، دورف  شریذـپلد  رینم و  هرهچ  هژیوب  هنیـس و  هناش و  اپ و  تسد و  رب  ریـشمش 

تفرعم نینچ  وا  میرک  ناج  هناقشاع  تفرعم  دشکب . سپاو  وا »  » نمشد ریـشمش  ربارب  رد  تسا ، هدرپس  وا  لالجلاوذ  هرهچ  رون  هب  تبحم و 
هنوگچ هنرگو  دوب ... يزابقـشع  يزارفارـس و  هک  يزابرـس ، يزابناج و  هن  گـنج ، ههبج  رد  وا  هناـقداص  يزاـبناج  و  دوب . یمیظع  میخف و 

هک نانچ  دبنجن ؟ اج  زا  دحا  زا  رتهوتـسن  هوک و  نانوچ  دننزب و  شتروص  رـس و  اپ و  تسد و  رب  مخز  دنچ  دون و  دحا  رد  هک  تسا  نکمم 
زا دریگب و  ار  شیاهتسد  دنز ، وناز  لیئربج  و  دتلغب ، نوخ  كاخ و  رب  دتفا ، ورف  نمشد  کلهم  تابرض  تدح  درد و  تدش  زا  راب  نیدنچ 

درد و ردشش  رد  لیئربج ، يادخ  دنازیخرب و  دنز و  وناز  لیئربج  هک  تسا  هتـسیاش  ار ، یقـشع  لیتق  هداتفا و  نانچ  يرآ  دنک ... شدنلب  اج 
ادرف تسا و  عمج  نت  کی  رد  اهیگتـسجرب  هعومجم  نآ  یمامت  کنیا  ... دشخب رگید  یناج  دـنک و  ظفح  یناوتان  جـنر و  رابگرم  هکلهم 

ار ناشیا  ربمایپ  رگم  ات  دنـشکیم  ندرگ  همه  دراپـسب ... یهلا  رهاط  حـلاف و  رـصان ، حـتاف و  ياـهتسد  نآ  هب  ار  مچرپ  دـهاوخیم  ربماـیپ 
ینعی تراما  يوزرآ  زور  نآ  ات  دناهدرک  شرازگ  ننست  لها  تیاور  ساسا  رب  هک  باطخ  نب  رمع  یتح  صاقو و  نب  دعس  دنک ... باختنا 

ناروشناد هحفص 221 ] زا [  لاؤس  کنیا  دوب ... هتخیرگ  زورید  رمع  نیمه  هک  یلاح  رد  دوب ... هدرکن  ار  نانمؤم  رب  ییاوشیپ  يرادمچرپ و 
و ...؟ دنک ار  نآ  يوزرآ  دیاب  رمع  ارچ  دوبن  میظع  تلیضف  يزوریپ  مچرپ  نآ  ياطعا  رگا  ناتدوخ  تایاور  ساسا  رب  تسا ؛ نیا  تنس  لها 
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عوـن هـچ  اـما  تفاـی . قـقحت  يزوریپ  شایهلا  ياــهتسد  هـب  تـفر و  زین  وا  درک و  باــختنا  دــیاب ، هـک  ار  سک  نآ  دــمآ و  زین  ربماــیپ 
درم ...؟ یتیگ میظع  تازجعم  دـح  رد  یهلا و  زاجعا  یعیبط و  ثداوح  ياروام  ياهثداح  اـی  و  یعیبط ؟ يداـع و  يايزوریپ  يايزوریپ ...؟
ورف هعلق  ياـههراوید  هک  دـنکرب  ياـج  زا  ار  هعلق  رد  ناـنچ  یگتـسیاش ، رون و  تبحم و  ياـههرهچ  نیرتهدـیزگرب  قح  بوبحم  بختنم و 
لهچ نداد ، رارق  رپس  ياج  هب  ندنکرب و  زا  سپ  دننک ، اج  هب  اج  طقف  دنتـسناوتیم  مامت  یتخـس  هب  نت  داتفه  طقف  هک  ار  رد  نآ  تخیر و 

درک طوقس  ینیرفآنیسحت  زاجعا و  ریوصت  ینیگمهس و  هثداح  نینچ  ندید  هب  ربیخ  رهش  یمامت  هاگ  نآ  درک و  باترپ  ياهشوگ  هب  عارذ 
؟ دوب هدرک  ینامسج  يوزاب  روز  ینالضع و  تردق  هب  ار  يراک  نینچ  یلع  ایآ  هک  تسا  یندیسرپ  اتفگش ! . دش میلـست  دمآرد و  ياپ  زا  و 
ای هـعلق و  رد  ناـنچ  يدرم  تـسا  نـکمم  هنوـگچ  دـجنگیم ؟ يرظن  مـلع  هـبرجت  يرـشب و  روـصت  فرظ  رد  ياهثداـح  نـینچ  اـیآ  زگره 

اریز درب ؟ شروی  دودـب و  وس  نآ  وس و  نیا  هب  نآ  اـب  دـهد و  نـالوج  لاـتق  هکرعم  رد  دریگب و  دوخ  تسد  رد  رپس  ناونع  هب  ار  ياهزاورد 
ار روط  هک  هاگ  نآ  یـسوم ، ایآ  ...؟ یهلا زاجعا  تسد  ای  دوب  یلع  تسد  نیا  . درک ار  يراـک  نینچ  رد  اـب  یلع  هک  دناهتـشون  هعیـش  ینس و 

سامت هب  ار  لین  هک  هاگ  نآ  ای  و  ...؟ یهلا هزجعم  ای  درک  نینچ  وا  يوزاب  تسد و  تشارفارب ، لیئارساینب  نایدوهی  رس  رب  يربا  هراپ  نانوچ 
نینچ قاس  وزاب و  تالضع  قامچ و  تردق  برـض  هب  تفاکـش ، ار  خرـس  يایرد  هحفـص 222 ] نآ [  لد  درک و  هراپ  ود  رب  دوخ  ياـصع 

زار زادگ و  زوس و  یگدنیاپ  تیدوبع و  یگتـسیاش  یگدنب و  تبحم  يورین  هب  ای  درک و  نانچ  وزاب  روز  تردـق  هب  زاجعا ؟ رون  هب  ای  درک 
همقل رگا  هک  ياهجنپرـس  ای  دنکیمرب و  ار  هوک  هک  دوب  ادخ  تسد  دنکیمرب  اج  زا  ار  هوک  یـسوم  هک  هظحل  نآ  رد  ؟ زامن زاجعا  زاین و  و 

دـنازیخیمرب و روگ  زا  ار  رازاعلا  درکیم و  هدـنز  ار  هدرم  هک  هاگ  نآ  یـسیع  ؟ دوب مادـک  درمیم ، یگنـسرگ  زا  دربیمن  ناهد  هب  ار  ینان 
؟و تسا ناگدرم  همه  ییحم  تایح و  ضیفم  هک  یهاشداپ  ترـضح  نذا  یهلا و  مظعا  مسا  اـی  دوب و  بط  يورین  هب  دیـشخبیم ، زیختـسر 
ای دوب  وداج  ایمیک و  تردق  هب  درکیم  مرن  تشریم و  دوخ  تسد  رد  یخن  یمشپ و  فالک  ناینرپ و  ياههتـشر  نانوچ  ار  نهآ  هک  دواد 
هب دنگوس  دومرف : ربمایپ  دز  رس  یلع  زا  يزاجعا  نانچ  هک  نآ  زا  سپ  دناهتـشون  ینـس  نادنمـشناد  ؟ دوجـس تفرعم و  تبحم و  يایمیک  هب 

ناـیم رد  ... دـندرک يراـی  رد  نآ  ندرک  باـترپ  رد  ار  يو  قـح ، یبورک  ینامـسآ و  هتــشرف  لـهچ  تـسوا  تـسد  رد  مناـج  هـک  ییادـخ 
هک دننادیم  هفسلف  تمکح و  لها  درادن . دوجو  يزار  رخف  ماما  زا  رتریگتخس  ياهرهچ  ینس ، ناثدحم  نارـسفم و  نایمکح ، نادنمـشناد ،

دهدن رذگ  دوخ  هناگلهچ  ياهیفاص  زا  ات  ار  یثیدح  بلطم و  چیه  تسا و  كاکـش  تمکح  ثیدح و  ثحابم  یمامت  رد  دح  هچ  ات  وا 
تمکح و ره  رد  يو  تسوا . هقلطم  هرهچ  نـیا  و  دـناهداد ... بـقل  ناگدـننکدیدرت  ياوـشیپ  نیککـشملا » ماـما   » ار وا  دریذـپیمن . ار  نآ 

انآ ... دنک رواب  ار  نآ  ماجنارـس  ات  دشارتیم  نآ  ضقن  رد  لیلد  اههد  دنکیم و  دیدرت  یـسیردت  هحفـص 223 ] ثحب و [  ره  رد  یثیدح و 
یمالسا ناریا  میکح  نیرتمدقتم  ناونع  هب  وا  تمکح  تعادب  يدنمجرا  انیسنبا و  هرهچ  تمظع  هب  ياهرهچ  دننادیم  دناهفـسلف  لها  هکن 

زا دناهدرک ... نیمخت  هلاسر  باتک و  دـصراهچ  دودـح  ات  هاگ  ار  وا  راثآ  درادـن ... دوجو  ناهج  رد  هکلب  یمالـسا و  قافآ  هنهپ  یمامت  رد 
تاشوارت نیرخآ  هک  تسوا  تاهیبنت  تاراشا و  دـنمجرا  باتک  نوناق ، تاـجن و  افـش و  زا  ریغ  هب  وا  ترکف  هتـسجرب  میظع و  راـثآ  هلمج 

هنوگچ اـما  تسا . هدرک  حرـش  يزار  رخف  ماـما  ار  باـتک  نیا  تسوا . تکربرپ  رمع  نیرخآ  ناـیلاس  درواتـسد  وا و  لاـثمیب  غوبن  هشیدـنا 
کش و تیاهن  رد  یلـصف  ره  هلأـسم و  ره  زارف و  ره  رد  ینعی  تسا . هدومن  حرج  حرـش ، ياـج  هب  دـناهتفگ  هفـسلف  نف و  لـها  هک  یحرش 

نیا زین  فاصنا  قح و  و  تسا ... هتفریذـپن  یناسآ  یتحار و  هب  ار  وا  زا  ینخـس  چـیه  اـبیرقت  هدومن و  ضقن  هتفاکـش و  ار  هلأـسم  ره  دـیدرت 
اجبان نخـس  هتفابن و  ازـسان  ییانیـس  هشیدـنا  لوصا  رب  دوخ  تاداریا  تالاکـشا و  یمامت  رد  اما  هدرک ، یفاصنایب  هاگ  هک  نآ  اـب  هک  تسا 

: زیگناتفگش هیآ  فهک و  هروس  لیذ  ریبک ، دوخ  گرزب  ریسفت  رد  میکح ، نیککشملا  ماما  نیا  ینس ، رسفم  دنمـشناد و  نیا  . تسا هتفگن 
هتـشبن گنـس  رب  ناشتـشذگرس  هک  فهک  باحـصا  هعقاو  یتشادـنپ  ایآ  : ) ابجع انتایآ  نم  اوناک  میقرلا  فهکلا و  باحـصا  نا  تبـسح  ما 

رب ياهظحل  دـندوب و  هتفخ  لاس  دصیـس  هک  میدـنکفا  ورف  نت  دـنچ  نآ  ناج  رب  هک  باوخ  نآ  و  تسام ؟ بیجع  تایآ  زا  تسا ، طوبـضم 
رب یلیالد  هحفـص 224 ] میظع [ ، يارجام  نآ  هعقاو و  نیا  لیذ  يزار  رخف  ماما  تسام )؟ تفگـش  تازجعم  زا  طقف  دشن ، هدوزفا  ناشرمع 
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ره هک  ینیبیمن  ایآ  : » دیوگیم نینچ  دوخ  مشش  لیلد  نمض  هدرک و  رکذ  تامارک  عوقو  تاداع و  قراوخ  یهلا و  تازجعم  عوقو  ناکما 
نیمه رب  دراد و  رتدـنمورین  یحور  باصعا و  رتيوق و  یبلق  تسا ، رتشیب  شتفرعم  دراد و  بیغ  ملاوع  لاوحا  هب  ملع  یهاـگآ و  هک  سک 

يرـشب و تردق  اب  مدنک  هک  لاح  نآ  رد  ار  ربیخ  رد  دنگوس  ادخ  هب  دـیوگیم : ههجو  هللا  مرک  بلاطیبا  نب  یلع  مینیبیم  هک  تسا  ساسا 
مرک یلع  تلاح  نآ  رد  هک  دوب  لیلد  نادب  انعم  نیا  مدنک و  ینامـسآ  یناحور و  ییاناوت  ینابر و  يورین  اب  هکلب  مدنکن ، ینامـسج  يورین 

لد و رب  ار  ییایربک  ملاوع  رون  نیرب ، ملاع  ناکتـشرف  سدق و  ملاوع  هکئالم  هدـش و  عطقنم  ینامـسج  يدام و  ملاوع  زا  یلک  هب  ههجو  هللا 
سدق و ملاوع  يهعـشا  تشگ و  یکلم  حاورا  هب  هیبش  هک  تفرگ  ورین  تردق و  نانچ  يو  ناج  حور و  هک  هنوگ  نادب  ات  دـندیبات ، شناج 

نیا و  .« دـنباین یتردـق  ینانچ  زگره  نارگید  هک  تفای  یناحور  یتردـق  ورین و  نانچ  ؤلألت  نیا  رد  تفرگ و  ندـیبات  شلد  ناج و  رب  ایربک 
ریاس هکلب  دـنادیم ، یلع  یناـحور  ینارون و  دوجو  یعیبط  يونعم و  يهقلطم  قح  ار  يزجعم  ناـنچ  هک  يزار  رخف  ماـما  اـهنت  هن  ار  نخس 

يدرورهـس نیدلاباهـش  خیـش  یمالـسا ، گرزب  فوسلیف  نانآ  هلمج  زا  دـناهتفگ . زین  رگید  ناملکتم  نافراع و  نادنمـشیدنا ، نافوسلیف ،
يورین هب  هن  ار  ربیخ  رد  یلع  دـیوگیم : قارـشا  خیـش  تسا . هدرک  رکذ  دوخ  راثآ  رد  ار  بلطم  نیا  نیع  هک  تسا  قارـشا  بتکم  بحاص 
نئمطم یهلا  تردق  رون و  هب  شناج  هک  درک  ار  یلمع  نانچ  يدوجو  یعـضو  یتلاح و  رد  و  دنکرب ، یتوهال  رون  تردق و  هب  لب  يرـشب ،

رابخا هحفـص 225 ] رد [  مه  نینچمه  دوب . قح  تردـق  نیع  هجیتن  رد  نیقی و  رون  نیقی و  یماـمت  هب  شناـج  حور و  ینعی  دوب ... دـیؤم  و 
ار ربیخ  يهعلق  رد  هک  هاگ  نآ  یلع ، زور  نآ  ثداوح  نیرتزیگناتفگـش  زا  هک  تسا  هدمآ  نافرع  كولـس و  لها  راثآ  رد  مه  ناثدحم و 

هکلب دوبن ، نیمز  رب  هظحل  نآ  رد  شیاـهاپ  هک  دوـب  نآ  دـننک ، یط  ار  هعلق  لـباقم  قدـنخ  دـنرذگب و  نآ  زا  نایهاپـس  اـت  تفرگ  تسد  رب 
دوجوم نیا  دشاب . نیا  زج  دوب  افـصم  حور  انعم و  رون  همه  هک  وا  دروم  رد  هنوگچ  و  دوب ... اضف  نایم  رد  كاخ و  يالاب  رب  بجو  نیدنچ 

هک ینانخس  یمامت  نایم  رد  هک  تسا  هتفگ  شاهرابرد  ینخس  یمالـسا  نافوسلیف  همه  نایم  رد  انیـسنبا  هک  اتمهیب  میرک و  الاو ، میظع و 
گرزب و فوسلیف  نآ  انیـسنبا  تسا . هتـشادن  يدننام  ریظن و  زگره  تسا و  هقباسیب  دـناهتفگ  یلع  میظعت  دـیجمت و  میرکت ، حدـم و  رد 

يو ... تسا هتفگن  ار  ینخس  نانچ  ایبنا  زا  مادک  چیه  هرابرد  یعیش  یتح  مکلتم  میکح  چیه  هک  هتفگ  ینخس  یلع  هرابرد  گرتس  دنمشناد 
لالج و لامک ، تیاهن  رد   ) یلع «: » هللا تاذـب  سوسمم  یلع  : » تسا هتفگ  اـیلیا  نآ  لاـمعا  راـثآ و  تاـکرب  اـسآزاجعا و  دوجو  تدـش  زا 

میکح نآ  نابز  زا  ینخـس  نانچ  میرگنب  یتسار  هب  و  .« تسا هتـشگ  سامم  ادـخ  تاذ  اـب  ییوگ ) هک  تسا  ناـنچ  تسا ، هتفاـی  هک  یلاـمج 
، تسدرود تفاسم  هب  ار  نآ  باترپ  ربیخ و  رد  ندـنک  ینعی  انعم  نیا  ... تسا دـنمجرا  دـنلب و  هیاپ  هچ  ات  یناهرب  یقطنم و  یناقیا ، یلقع و 

ناشیمامت رتاوت  هب  دناهدرک و  رارکت  دوخ  راثآ  رد  رعاش  فراع و  میکح و  اهدص  یبرع و  نیدـلایحم  انیـسنبا ، یلازغ ، يزیربت ، سمش 
دوب هتفای  يولع  جوا  ینامیا ، تفرعم  هلق  ینابر و  نیقی  رد  نانچ  شحور  دوب و  یتوکلم  توق  هب  دـیؤم  لاـح  نآ  رد  هک  دناهتـشاد  ناـعذا 

ار گنس  زا  ياهعلق  هحفص 226 ] رد [  دبای و  لیئربج  نانوچ  یتردق  دناوتیم  يرشب  هنوگچ  هنرگو  دوب ... ؤلألتم  شراگدرورپ  رون  هب  هک 
ققحم تبحم ، یهلا و  تبحم  لـصا  ساـسا  رب  رگم  تسین  همه  نیا  دنـشاب ... یلمع  نینچ  هـب  رداـق  هتـشرف  لـهچ  هـک  دـنک  باـترپ  ناـنچ 

نانچ داد و  یلع  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  هک  زور  نآ  ناسحا ... يالجت  نامیا و  لامج  قوش و  تدش  ناقیا و  لامک  لیلد  هب  رگم  دـش  دـهاوخن 
هرهچ نیرتهتـسیاش  لامک و  هوسا  نیرترب  ناونع  هب  ار  وا  ربمایپ  رگید  راب  کی  هک  دوب  يزور  تفای  ققحت  وا  یهلا  ياهتسد  هب  ياهزجعم 

ياهزور اسب  مخ و  ریدـغ  زور  نوچ  زین  زور  نآ  دوب . هدومن  یفرعم  مدرم  هب  هدرک و  باختنا  نانمؤم  ياوشیپ  ریما و  ماـما و  ینعی  لاـمج ،
يربهر رادهیعاد  اهدعب  هک  هفیلخ  ود  اریز  دوب . رترب  زین  ریدغ  زور  زا  زور  نآ  یظاحل  هب  دیاش  دوب ... وا  تماما  تیالو و  بصن  زور  رگید 

هلأسم رد  دندوب و  هداد  ناشن  نهربم  حضاو و  نشور ، حیرـص و  هنوگ  هب  ار  ناشیگتـسیاش  مدع  دـندش  نانمؤم  تماما  یمالـسا و  هعماج 
زین ناشدوخ  يارب  یتح  انعم  نیا  دندوب ... هتشگ  دودرم  ربمایپ  ادخ و  یعقاو  نتـشاد  تسود  زین  ربمایپ و  ادخ و  تیبوبحم  تبحم ، شنیزگ 
هداد ناـشن  ادـخ  هار  رد  يزاـبناج  تبحم و  ههبج  رد  ار  ناشیگتـسیاش  مدـع  هدرک و  رارف  لـبق  زور  هک  نآ  اـب  ود  نآ  اریز  دوـب . راکـشآ 
رگید راب  کی  تسا  بیاغ  هنحـص  زا  شايدـنمدرد  يرامیب و  تهج  هب  یلع  هک  کنیا  دـیاش  دـندوب  نآ  دـنمزآ  دـنموزرآ و  زاب  دـندوب ،
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. دنوش باختنا  وا  ياج  هب  هک  دـندوب  دـنموزرآ  دـندربیم ، دـسح  وا  ماقم  عقوم و  رب  هک  باحـصا  نایم  رد  اسب  هچ  يرآ  دـنوش ... باختنا 
هک دوب  دنمهوکـش  نانچ  ینابر  دـییأت  ینامیا و  تیعقوم  ظاحل  هب  لمع  نیا  دوب . کـچوک  ياهلأـسم  زور  نآ  رد  مچرپ  ياـطعا  رگم  اریز 

ارجام هوکش  رد  نارگید  تباث و  نب  ناسح  هک  هحفـص 227 ] دوب [  نکمم  هنوگچ  هنرگو  دوب ، نانمؤم  رب  تسایر  تراما و  بصن  نانوچ 
ات دنـشکب  ندرگ  صاقویبا  نب  دعـس  نوچ  شنافلاخم  دناوخب و  دوخ  میظع  ترخافم  هلمج  زا  ار  زور  نآ  یلع  دنیارـسب و  رعـش  زور  نآ 

يارای ار  ناناملـسم  زا  کی  چـیه  هک  درامـشب  هتـسجرب  تلیـضف  هس  زا  یکی  ار  يو  زور  نآ  تلیـضف  دعـس  و  دـنوش ؟ باـختنا  دوخ  رگم 
دـنیبب و یلاعتم  یمارگ و  ار  دـنمجرا  زور  نآ  باصتنا  نانچ  وا ، هژیوب  باطخ و  نب  رمع  تسا و  هدوبن  نآ  لامج  لامک و  هلق  رب  یباـیتسد 

راهظا دوخ  فارتعا  هب  دوخ  هک  دـنیبب  نانآ  رب  تراما  نانمؤم و  یمامت  رب  ییاوشیپ  دـح  رد  لب  نمؤم و  کی  لامک  هجرد  نیرتعیفر  ار  نآ 
عیفر هاـگیاج  عـینم و  ماــقم  نادــب  ار  يو  ربماــیپ  رگا  ینعی  تـسا . هدرکن  وزرآ  ار  ناناملــسم  رب  تراــما  ییاوـشیپ و  زور  نآ  اــت  دراد :

قح و هقلطم  تبحم  هک  دندیمهفیمن  نانیا  هنوگچ  اما  ... دوب هدیزگرب  نانمؤم  مامت  یتسرپرس  تراما و  ماقم  هب  امکح  اعطق و  دیشکیمرب ،
ورف ار  شاینادجو  ياههشیر  بارت  يافرژ  رد  كاخ و  قامعا  رد  اهلاس  هک  تسا  يدنمورب  دنمونت و  تخرد  لوصحم  هبیط ، هرجش  هویم 

ای هبیط  لماک  ناـسنا  اـی  هبیط ، هملک  ناـمه  تبحم  نیا  دـندیمهفیمن  ناـنآ  هنوگچ  تسا ... هدرب  ضیف  قح  میقتـسم  بآ  رون و  زا  و  هدرب ،
نذا هب  ار  دوخ  هویم  تاقوا  یماـمت  رد  هک  هتـشاد  اهنامـسآ  رب  ناـشفا  يراـب  گرب و  تباـث و  یلـصا  هشیر و  هک  تسا  هدوب  هبیط  تخرد 
نیح لک  اهلکا  یتوت  ءامـسلا  یف  اهعرف  تباث و  اهلـصا  هبیط  ةرجـشک  هبیط  ۀملک  الثم  هللا  برـض  فیک  رت  ملا  : تسا هدادیم  شراگدرورپ 

 ] ناسنا  ) هبیط هملک  دنزیم و  لثم  هنوگچ  دنوادخ  هک  يرگنیمن  ایآ  : رارق نم  اهلام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  ۀثیبخ  ۀملک  لثم  اهبر و  نذاب 
رب شراسخاش  دراد و  كاخ  قامعا  رد  تباث و  یلصا  هشیر و  هک  یتخرد  دنکیم ؟ هیبشت  هبیط  تخرد  هب  هنوگچ  ار ) لماک  هحفص 228 ]

تخرد نانوچ  هتـسیاشان  كاپان و  هملک  لثم  دنکیم و  راثن  ار  دوخ  ياههویم  شراگدرورپ  هزاجا  هب  عقوم  ره  تسا و  هدرتسگ  اهنامـسآ 
یتاـبیط هوـیم و  تاـکرب و  دوـج و  تاـبث ، دوـس و  نیرتـمک  هداـتفا و  كاـخ  رب  راـسنوگن  هـک  تـسا  ياهدـنام  ادـج  هـشیر  زا  هتـسیاشان و 

هب زور  تشاد . تیانع  بارت  تبحم و  كاخ  رد  هشیر  شایکدوک  نارود  نامه  زا  لاس ، ناـیلاس  بارتوبا  يدوجو  تخرد  يرآ  ... درادـن
ادخ و باطتسم  هجوت  باحس و  هیاس و  باتفآ ، بآ و  وترپ  رد  هدرک  هفوکش  لگ و  هدش و  رتدنمورب  لاس  هب  لاس  هتفه و  هب  هتفه  و  زور ،

تخرد دوب . هدادـن  هعاسلاقلخ  ياههشیر  ربیخ ، كاخ  هنهپ  رب  هظحل  کی  رد  هدـییورن و  هبـشکی  تخرد  نیا  دوب ... هدیـسر  هویم  هب  ربمایپ 
همه دوب ... هدرپس  وا  هب  هتـشاذگ و  او  ادـخ  هب  ار  دوخ  سفن  مد و  ره  حور و  لاـم و  ناـج و  ار ، دوخ  یتسه  همه  هک  دوب  یتـبحم  نیتـسار 

تخرد دوب . هتفاـتنرب  يور  وا  تعاـط  تعاـطا و  زا  هظحل  کـی  مد ، کـی  دوـب . هدرک  وا  تبحم  تسود و  ياـضر  فـقو  ار  دوـخ  یتـسه 
تخرد دوب . هتفای  ولألت  نآ  ياهراسخاش  رب  نیهب  دـیجم و  نیون ، دـیدج و  ياهویم  زین  ربیخ  زور  زور ، نآ  رد  هک  دوب  یتماـما  تمـصع و 

ياـضتقا هب  زین  زور  نآ  دادیم و  ادـخ  نذا  هب  ار  شیاـههویم  لـگ و  هفوکـش و  هیاـس و  راـب و  گرب و  زور  ره  هک  دوب  یبارتوبا  تـالامک 
رد تلادـع و  تفرعم و  نیتسار  هلماک  هملک  دوب . هبیط  هرجـش  دوب . تقیقح  تخرد  . دوب هداد  راثن  یـسوم  راثآ و  یفطـصم  ياهویم  شزور 

تاهج همه  زا  وا  دوب . لئاصخ  لامج  لئاضف و  لامک  نوگانوگ  هحفص 229 ] ياههویم [  همه  اهیگتسیاش و  همه  راب  رب و  تخرد  هجیتن 
ادـخ و لد  مشچ و  رد  قیالخ  لضفا  نیرترب و  تاهج  همه  زا  دوب و  لوسر  ادـخ و  عیطم  تاهج  همه  زا  اریز  دوب . لوسر  ادـخ و  بوبحم 

هقلطم تماما  وترپ  رد  شتیموصعم  هقلطم و  تیموصعم  هیاس  رد  شتیبوبحم  دوب ، ادخ  لد  مشچ و  رد  بوبحم  نیرترب  نوچ  و  دوب . لوسر 
دیع یتـسه ، هرهچ  نیرتکاـپ  نیرتموصعم و  ناوـنع  هب  وا  باـختنا  دوـب و  وا  هقلطم  تماـما  زور  زور ، نآ  هجیتـن  رد  ... دوـب هدـمآ  تسد  هب 
نیا زا  ام  و  دوب . تیالو  تقیقح و  يرادـمچرپ  تماما و  بصن  زور  زور ، نآ  يرآ  ... دوب نایقتم  ناراـگزیهرپ و  يداـش  بجوم  ناـنمؤم و 

ار شیوخ  رهوج  هدومن و  زراب  ار  دوخ  تیوه  نایناهج  یمامت  مشچ  ربارب  رد  هفیلخ ، ود  نآ  شیپ ، زور  کی  هک  میتفگش  رد  میظع  يانعم 
وا دوب و  هداد  رکبوبا  هب  ار  مچرپ  لـبق  زور  وا ، هب  مچرپ  ياـطعا  یلع و  بصن  زا  شیپ  ربماـیپ  هک  تسا  نآ  هن  رگم  اریز  دـندوب ... هدومناو 
مغ هودنا و  تیاهن  رد  هک  دوب  هدش  هدرزآ  نانچ  ناشنتخیرگ  زا  هک  هنوگ  نادـب  دوب ؟ هتخیرگ  زین  وا  هداد و  رمع  هب  سپـس  دوب و  هتخیرگ 
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: دوب هدوزفا  هاگ  نآ  و  دنتسین ». مچرپ  نیا  هتسیاش  نانیا   » ینعی دننکیم »؟ نینچ  راصنا  رجاهم و  ایآ  : » دوب هتشادرب  ضارتعا  هب  نخس  نینچ 
نآ و  دشاب »... نانچ  نینچ و  اهیگتـسیاش  لوسر و  یتسود  قح و  تبحم  رد  هک  مراپـسیم  یـسک  ياهتسد  هب  ار  یهلا  حتف  مچرپ  ادرف  »

یسک ياهتسد  هب  حتف  هک  ياهیطرش  هلمج  میراد ...؟ غارس  رتحیصف  رتحیرـص و  هلمج  نیا  زا  ایآ  ابجع ! دوب . هداد  یلع  هب  ار  مچرپ  تقو 
دح رد  اسآزاجعا و  یحتف  هکلب  یلومعم ، یحتف  هن  مه  نآ  حـتف و  نوچ  سپ  دـشاب . لامک  تافـص  نآ  یماـمت  دـجاو  هک  دـباییم  ققحت 

لامک تافص  نآ  یمامت  هب  فصتم  دیاب  اعطق  هرهچ  نآ  سپ  دش  ققحم  درمناوج  نآ  ياهتسد  هب  ایبنا  تازجعم  هحفص 230 ] نیرتالاب [ 
یگتسیاش زورب  روهظ و  زور  هک  رادقم  ره  هب  ربیخ  هنحـص  ینعی  دشابن ... دنتخیرگ  هک  نت  ود  نآ  رد  لامک  تافـص  نآ  سکعلاب  دشاب و 

مینک و لـمأت  ربماـیپ  هلمج  رد  رگید  راـب  کـی  يرآ  دوب . ود  نآ  صیاـقن  یگتـسیاش و  مدـع  هنحـص  رادـقم  ناـمه  هب  دوب ، یلع  لاـمک  و 
نینچ ص 127  نیقیلاقح ، رد  هعیش  نارگلیلحت  نادنمشیدنا و  نیرتهتـسجرب  زا  یـسلجم  همالع  میبایزاب . ار  نآ  هتفهن  راکـشآ و  ياهانعم 
هتبلا دبای ، ققحت  حـتف  وا  تسد  رب  دـشاب و  تافـص  نیا  بحاص  هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دومرف  ربمایپ  هک  نیا  [ . 52 : ] دیوگیم
نیا ياج  هب  ترـضح  نآ  رگا  سپ  دشابن . دـندرک  رارف  هک  نانآ  رد  تافـص  نآ  دـشاب و  تافـص  نآ  یمامت  هب  صوصخم  سک  نآ  دـیاب 

ود نآ  رد  تفص  ود  نیا  هک  نآ  اب  دشاب ، شیرق  داژن  زا  هکم و  مدرم  زا  هک  مهدیم  یسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  هک  دومرفیم  لثملایف  تافص 
؛ تسا نیا  یـسلجم  روظنم  دوب ). نایب  درخ  قطنم و  و   ) تغالب نوناق  فالخ  نتفگ  نخـس  هنوگ  نیا  دوب ، دندوب  هتفرگ  ار  مچرپ  رتشیپ  هک 

داژن زا  هکم و  لها  هک  منکیم  باختنا  ار  یسک  یتفگ  وت  اربمایپ  : » دنتفگیم مدرم  رگا  دوب  هدرک  بوصنم  يرادمچرپ  هب  ار  یلع  هک  ادرف 
زایتما هچ  نیا  سپ  دندوب ، شیرق  داژن  زا  مه  هکم و  لها  مه  یلع  نوچ  زین  نت  ود  نآ  ددرگ ، ققحم  شتـسد  هب  یهلا  حتف  ات  دـشاب  شیرق 

؟ دادیم یباوج  هچ  ربمایپ  يدرامگ »؟ راک  نادب  يدید و  نارگید  زا  رترب  یـسک و  ياج  هب  ار  یـسک  نآ ، ببـس  هب  وت  هک  دوب  یتلیـضف  و 
غارس شیوخ  هدیزگرب  تیـصخش  رد  ار  یتافـص  ربمایپ  هک  تسا  نآ  هحفـص 231 ] ياـنعم [  هب  نخـس  نیا  تسا و  قح  ضارتعا  نیا  اریز 

نآ دندوبن . رگیدکی  ياتمه  كراشم و  تافـص  نآ  رد  زگره  رفن  هس  نیا  دوبن و  نیـشیپ  يرارف  هرهچ  ود  نآ  رد  هجو  چـیه  هب  هک  تشاد 
تسود ود  نآ  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیا  زا  سپ  دیوگیم : هتفرگ و  هجیتن  نینچ  دوخ  ینالقع  لیلد  یقطنم و  نخـس  نیا  زا  یـسلجم  هاگ 

دشاب و هتـشادن  تسود  ار  ربمایپ  ادخ و  یـسک  نوچ  هک  نآ  رد  تسین  کش  دنتـشادیمن و  تسود  ار  ناشیا  لوسر  ادخ و  دندوبن و  ادـخ 
زین نامیا  هگرج  زا  یتح  هکلب  تسین ، تماما  تفالخ و  هبترم  هتـسیاش  یـسک  نینچ  اهنت  هن  دنـشاب ، هتـشادن  تسود  ار  وا  زین  ربمایپ  ادـخ و 
ادخ دشاب و  هتشادن  تسود  ار  لوسر  ادخ و  دشاب و  نمؤم  هملک  نیتسار  يانعم  هب  دناوتیم  یسک  هنوگچ  دیازفایم  هاگ  نآ  تسا . نوریب 

، نیتـسار ناـنمؤم  اـبح هللا : دـشا  اونمآ  نیذـلاو  مینیبیم : نینچ  نآرق  حیرـص  مکح  هب  هن  رگم  اریز  دـشاب . هتـشادن  تسود  ار  وا  شلوسر  و 
یـسلجم هاگ  نآ  دـننیبیم ... رترب  هتـشاد ، تسود  رتشیب  سک  همه  زیچ و  همه  زا  ار  وا  دـنراد و  تبحم  ادـخ  هب  رتشیب  همه  زا  هک  دـنانانآ 

نآ يانعم  هب  احیرـص  نیا  دندوب ، هدشن  زوریپ  نانآ  و  دراد ». شتـسود  ادخ  هک  دوشیم  زوریپ  یـسک  ادرف  : » دومرف ربمایپ  نوچ  دـیوگیم ،
هبوت ناکاپ ، ادخ  هک  تسا  هتفگ  نآرق  رد  احیرـص  دـنوادخ  اریز  دـندوبن . قح  ترـضح  هاگرد  نالوبقم  زا  هجو  چـیه  هب  ود  نآ  هک  تسا 

هدومرف نآرق  ياج  ياج  رد  احیرـص  دراد و  تسود  ار  نالداع  نانـسحم و  نالکوتم ، ناراگزیهرپ ، نارباص ، ناگدـننکداهج ، ناگدـننک ،
نارفاک نادسفم ، دح ، زا  نازواجتم  ناگدننک ، فارسا  ناربکتـسم ، ایند ، ياهتمعن  هب  ناشوخلد  نارفاک ، ناملاظ ، نانئاخ ، ادخ  هک  تسا 
ناـشیا زا  ار  دوخ  تبحم  بلـس  هحفـص 232 ] دـنوادخ [  هک  دنتـسه  ییاههرهچ  نانیا  درادـن . تسود  ار  رورغم  ناهاوخدوخ  راـکهانگ و 

دنتفاین و ار  يرادمچرپ  یگتـسیاش  تبحم ، مدع  تهج  هب  دندشن و  قفوم  یهلا  تبحم  نومزآ  رد  هجیتن  رد  تسا و  هدرک  نالعا  اراکـشآ 
تـسود ار  ناراکدب  دراد و  تسود  ار  نیتسار  نانمؤم  طقف  ادخ  دراد و  تسود  ار  ناشیا  ادخ  هن  دنراد و  تسود  ار  ادخ  هن  هک  دش  تباث 

رد یسلجم  دنباییم ؟ ار  تما  تماما  تفالخ و  قاقحتـسا  دناهتـشادن ، ار  ربمایپ  قح و  تبحم  قاقحتـسا  هک  نانآ  هنوگچ  هجیتن  رد  درادن .
هک داد  مهاوخ  یسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  هک  ربمایپ  نخس  نآ  ود و  نآ  نتخیرگ  هعقاو  : دیوگیم ص 268  بولقلا ، تایح  دوخ  رگید  باتک 
رد ینـس )  ) ناثدحم ریاس  ملـسم و  يراخب و  تسا و  تارتاوتم  زا  دنراد  تسود  ار  وا  زین  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  وا  ربمایپ  ادـخ و 
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دوخ بتک  رد  هدـش  شرازگ  ع )  ) یلع نانمؤم  ماـما  يارب  هک  یبقاـنم  رخاـفم و  بلغا  دـناهدرک و  شرازگ  ار  همه  نآ  دوخ  حاحـص  بتک 
نآ یگتسیاش  لامک  تیقحا و  يارب  دشاب ، هتـشاد  یتریـصب  ییاناد و  درخ ، كدنا  هک  یـسک  يارب  ربیخ )  ) هعقاو نیمه  هدش و  رکذ  ناشیا 
نآ نتخیرگ  زا  سپ  ربمایپ  نوچ  هک  دمهفیم  یتحار  هب  يدنمدرخ  ره  اریز  تسا . یفاک  ود  نآ  یگتسیاش  مدع  زین  تفالخ و  هب  ترضح 

نایرارف نآ  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  دارم  هک  تسادیپ  الماک  دشاب ، فاصوا  نیا  بحاص  هک  مهدیم  یسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  دیوگب  ود 
هن یـسک  نینچ  دنرادن  تسود  ار  وا  شربمایپ  ادخ و  درادن و  تسود  ار  شربمایپ  ادـخ و  هک  یـسک  دـنايراع و  یلامک  فاصوا  نانچ  زا 
هک نیا  يراب  هحفـص 233 ] دشاب [ . اور  قیمع  کش  دیدرت و  زین  شنامیا  رد  هکلب  دبیزن ، ار  نانمؤم  يایند  نید و  ییاوشیپ  تفالخ و  اهنت 

هلمح رارفریغ ،» رارک   » ناونع رب  زین  ربمایپ  دناهتخانش و  ناشیگتسیاش  مدع  ار  ناشرارف  هتفر و  نخـس  هفیلخ  ود  نآ  رارف  هرابرد  خیرات  رد 
تنس لها  هکلب  هعیش ، دیکأت  هن  دیکأت  همه  نیا  تسا ، هدرک  دیکأت  دندوب ، شدقاف  ود  نآ  هک  ینسح  تلیـضف و  دزیرگیمن ، هک  ياهدننک 

رارف و هرابرد  ص 124  ج 9 ، دـیوازلا ، عمجم  رد  زین  رازب و  یناربط و  هلمج  زا  ننـست  ياملع  میتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  نانچ  تسا . هدوب  زین 
زین ص 276 و  ج 3 ، فقاوم ، حرـش  وا  باتک  ینـس  حارـش  زین  فقاوم و  رد  یجیادضع  یـضاق  نینچمه  دـناهدرک . شرازگ  ود  نآ  سرت 
قح ههبج  يوجگنج  کی  يارب  مینادیم  . دناهدرک شرازگ  رارف  سرت و  نآ  زا  ص 483  علاطم ، رد  زین  راونالا و  علاوط  رد  يواضیب  یضاق 
نآ هک  دـیآیم  باسح  هب  یندوشخبان  میظع و  یهانگ  یتقو  لمع  نیا  هژیوب  تسا و  گرزب  یبیع  تصقنم و  قح  يزاـبناج  ههبج  زا  رارف 
هب دوخ  یپ  رد  ار  هاپـس  یمامت  شیوخ  عبت  هب  دزیرگب  رادـمچرپ  هک  یتقو  اریز  دـشاب . هاپـس  رادـمچرپ  هکلب  یلومعم ، زابرـس  کـی  هن  درف 

دیدـپ نازابرـس  هیحور  رد  میظع  یتسـسگ  تسکـش و  رارف  نیا  دـیدرتیب  اریز  تـسا ... هدرک  راـسنوگن  طـقاس و  تسکـش ، رارف و  هـطرو 
زا سپ  لاس  کی  گنج  نیا  تسا . هتوم  گنج  دوشیم  بوسحم  گرزب  یتحاـبق  هاـنگ و  رادـمچرپ ، رارف  هک  نیا  ینیع  لـیلد  دروآیم ؛
نب دیز  رادـمچرپ ؛ هس  ناشیا  يارب  شیپاشیپ  دتـسرفیم و  نایمور  اب  گنج  هب  ار  ناناملـسم  يرفن  رازههس  هاپـس  ربمایپ  دـهدیم . خر  ربیخ 

هب تشپ  زا  زین  رگید  نت  رازهدص  هک  دنانت  رازهدص  نمـشد  نایهاپـس  دنکیم . باختنا  ار  هحاور  نب  هللادبع  بلاطیبا و  نب  رفعج  هثراح ،
. تسا هثراح  نب  دیز  ناناملسم  رادمچرپ  دنرفن . رازههس  طقف  ناناملسم  دناحلـسم و  نادند  هحفص 234 ] نب [  ات  نانیا  دنیآیم . ناشکمک 

نآ اهیمور و  نیمزرس  رد  مه  نآ  رفن و  رازههس  تسادیپ  درادن . ریظن  هک  تسا  دیدش  تخس و  نانچ  دربن  دننزیم . نمشد  رگشل  بلق  هب 
ار شنایهاپـسس  دگنجیم و  هناناج  نانچ  رادمچرپ  دیز  اما  دشاب . هتـشاد  دنناوتیم  یتمواقم  هچ  هوتـسن  رگـشل  هوبنا  عمج  نآ  ربارب  رد  مه 

تخس نانچ  هلمح  همه  نیا  اب  دنتفایم . تریح  هب  اهیمور  هک  دربیم  ورف  نمشد  رگـشل  يافرژ  رد  نانچ  دنیـشنیم  نت  رد  هک  ریت  نانوچ 
دهدیمن و تسد  زا  ار  مچرپ  مد  نیرخآ  ات  اما  دوشیم ، دیهـش  دتفایم و  ياپ  زا  دیز  هک  تسا  نیگمهـس  دح  نادـب  ات  تابرـض  تدـش  و 
ار مچرپ  دگنجیم و  دیز  زا  رتهناعاجـش  هنادرم و  زین  وا  تسا . بلاطیبا  نب  رفعج  رگید  رادمچرپ  وا  زا  سپ  درادیمنرب . بقع  هب  ماگ  مین 

زین وا  دسریم . هحاور  نب  هللادبع  هب  تبون  سپـس  دنکیم . هعطق  هعطق  زین  ار  وا  نمـشد  درذگیمن . بقع  هب  ماگ  مین  دهدیمن و  تسد  زا 
ماجنارس دگنجیم و  قداص  قشاع  رادمچرپ  ود  نانوچ  دروآیمرد و  زازتها  هب  یگنادرم  هوکـش و  تیاهن  رد  ار  يزابناج  هناقـشاع  مچرپ 
ماجنارس درادن ... دح  هک  دناهداتفا  یتفگش  نانچ  هب  تماهش  تمواقم و  تعاجش ، تلوص و  نینچ  زا  نایمر  دوشیم . هراپ  هراپ  زین  وا  ندب 

اما دماجنایم ، ناملسم  رادمچرپ  هس  تداهش  هب  هک  نآ  اب  هتوم  گنج  دهدیم . هاپس  تشگزاب  هب  رما  درادیمرب و  ار  مچرپ  دیلو  نب  دلاخ 
ناناملـسم بیقعت  هب  اهنت  هن  هناقـشاع  يزاـبناج  زا  ياهنحـص  ناـنچ  ندـید  اـب  ناـیمر  تسا . ناملـسم  يارب  گرزب  يزوریپ  یعون  عقاو  رد 

تمظع و تسادیپ  دننک ... یلواطت  یـشکندرگ و  نیرتکچوک  یمالـسا  نیمزرـس  ورملق و  رد  دـننکیمن  تأرج  رگید  هکلب  دـنزادرپیمن ،
مالسا ردص  ناناملـسم  يرآ  تسا . هدمآ  دیدپ  نآ  نارادمچرپ  يراپـسناج  هحفـص 235 ] يرادـیاپ و [  هیاس  رد  طقف  طـقف و  هتوم  هوکش 

گنج نیح  شزراب  هنومن  دـندرکیمن . لمحت  زین  ار  هداس  نازابرـس  رارف  هکلب  تسا  لهـس  دـنتفاتیمنرب ، ار  دوخ  نارادـمچرپ  رارف  زگره 
ار ناـنآ  اـهنت  هن  هنیدـم  مدرم  دنتـشگزاب ، ههبج  زا  يراکادـف  تداـشر و  يراپـسناج ، يزاـبناج و  همه  نآ  اـب  ناناملـسم  یتقو  تسا . هتوم 
رد دندناوخ ... تسود  ناج  وسرت و  يرارف ، ار  اهنآ  دندش . ور  هب  ور  نانآ  اب  رگتمالم  رابشنزرـس و  ياهنوگ  هب  هکلب  دـندرکن ، لابقتـسا 
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تـشگزاب رب  هلأسم  نیا  دوب ... هداد  نامرف  تشگزاب  هب  ار  نانآ  دیلو  نب  دلاخ  ناشرادـمچرپ  دنتـشادن و  یهانگ  يداع  نازابرـس  هک  یلاح 
ار نانیا  دومرف : نینچ  ناشهرابرد  ربمایپ  هک  نآ  ات  دناهدش . عقاو  ربمایپ  ادخ و  بضغ  دروم  دنتـشادنپ  هک  دوب  خلت  نانچ  ههبج  زا  ناگدننک 

قرف يداع  زابرـس  رارف  اب  رادمچرپ  رارف  هک  تسا  نآ  رد  نخـس  رهوج  همه  يراب  دـننادهاجم ... هکلب  دـیرواین . باسح  هب  ههبج  زا  يرارف 
مشچ رد  هک  اج  نآ  تسادیپ  هتوم  زا  هک  نانچ  و  دزیرگن ... دهدب و  ادخ  هار  رد  ار  شدنب  دنب  دتسیاب و  تسا  فظوم  رادمچرپ  دنکیم و 

هدمآیم باسح  هب  نیگنن  یلمع  یهاپـس  رازه  تسیود  ربارب  زا  زابرـس  رازههس  ياسآيزوریپ  نیرفآهوکـش و  رارف  ربمایپ ، باحـصا  لد  و 
، دناهدرک حیبقت  گرزب  یهانگ  ناونع  هب  ار  ود  نآ  رارف  هک  ینـس  نادنـشمناد  هلمج  زا  . تسا هدوب  نانآ  نارادـمچرپ  رارف  ياج  هچ  تسا ،
ار هچ  ره  هحفص 236 ] [ . ] 53 : ] تسا هدورس  نینچ  هراب  نیا  رد  اسر  حیرص و  ياهنوگ  هب  شاهیولع  هدیصق  رد  يو  تسا . دیدحلایبا  نبا 

مارح هانگ و  نتخیرگ  دنتـسنادیم  هک  نآ  اب  ار ، ود  نآ  لمع  . مربیمن دای  زا  دـندوب  يو  زا  شیپ  هک  ار  ود  نآ  گرزب  هانگ  مربب  دای  زا  هک 
کتزیت ـالاب و  دـنلب  یناوج  اریز  . دـندنکفا ورف  يراوخ  تلذ و  هب  ار  مچرپ  نآ  اـما  ، دـنتفرگ تسد  هب  ار  مالـسا  گرزب  مچرپ  ود  نآ  ، تسا

دنب دنب  زا  رارش و  شریشمش  زا  . وردنت یبسا  رب  راوس  هدیـشکرب و  يریـشمش  اب  دناریم ، تمیزه  هب  ار  ود  نآ  ، یـسوم نادناخ  زا  بحرم ) )
ندـیود اـی  دوب و  نتخیرگ  نآ  اـیآ  هحفـص 237 ] دـنکارپیم [ . وـس  ره  هب  ار  گرم  جوـم  هـک  ياهزین  ریـشمش و  ، دـیرابیم شتآ  شاهزین 

ار شیاـههنوگ  هک  ینز  اـی  دـندوب  درم  دـنتخیرگیم  هک  مد  نآ  ود  نآ  یتسار  هب  ؟و  دوب هدـش  درز  شیاـهقاس  يروخرپ  زا  هک  یغرمرتـش 
ناـج سفن و  ياـقب  .و  دـنادیم نمـشد  ار  گرم  سک  همه  اریز  مرادیم ، روذـعم  ناـترارف  رد  ار  نـت  ود  امـش  يرآ  . تـسا هدرک  شیارآ 

رد درب  تذـل  گرم  زا  هنوگچ  سپ  . درادـن شوخ  ار  گرم  هزم  تسوا  ياـیوج  گرم  هک  سک  نآ  . تسا بوبحم  سک  همه  دزن  یتسود 
دعـس و   ) دـهدب نم  هب  ار  مچرپ  هک  دـیاش  مدیـشک  ندرگ  زور  نآ  يادرف  دـیوگیم  رمع  هک  نیا  یهگناو  . تسوا هـمعط  دوـخ  هـک  یلاـح 
لها هتـشگ ، ییافطـصم  هجوت  ییاغ و  زیامت  ییادخ ، تیانع  نآ  لومـشم  زین  ام  دـیاش  هک  تسا  نیا  شروظنم  تفگ ) ار  نیمه  زین  صاقو 
نیدب ار  وا  ربمایپ  ادرف ، لقادح  ای  دوب و  هدش  زوریپ  زورید  دوب ، تبحم  لها  رگا  تسنادیم  دیاب  وا  هتبلا  میشاب . يزوریپ  هجیتن  رد  تبحم و 

رگا تسا  مولعم  سپ  مدوب . هدرکن  ار  نانمؤم  ییاوشیپ  يوزرآ  زور  نآ  اـت  زگره  دـیوگیم  تشذـگ  هک  ناـنچ  يو  دوخ  دراـمگیم . رما 
هب شیوزرآ  تسا و  ییاوشیپ  هتسیاش  مه  و  نیتسار ، تبحم  لها  مه  هک  دیسریم  توبث  هب  دادیم ، وا  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  دشیم و  باختنا 

مامت تحارص  هب  دادخر ، همه  نیا  و  دناسریم . يزوریپ  زور  يزورهب و  زور  هب  وا  ياهتسد  اب  ار  گنج  زور  نآ  ادخ  دیسریم و  ققحت 
رد دـنراد ... تسود  ار  وا  شلوسر  ادـخ و  مه  دراد و  تسود  یتسار  هب  ار  شلوسر  هحفـص 238 ] ادخ و [  وا ، مه  هک  دادیم  ار  انعم  نیا 

هنوگ نآ  تابثا  ینعی  دـنکیمن » ادـع  ام  یفن  یئیـش  تابثا   » دـیوگب هدرک  هشقانم  یـسک  رگا  لاقم  نیا  رد  ... دـشن نینچ  میدـید  هک  یلاح 
رتمک ای  هورگ و  ود  نت ، ود  نایم  رد  اریز  تسا . هتفگ  ياهناقحمان  هناملاظ و  نخـس  تسین ، نارگید  رد  شنادـقف  لیلد  یلع ، يارب  لیاضف 

، میهدـب داد  يواست و  هب  ياهسیاقم  هدرک و  یبایزرا  ار  ناشـصخشم  ياـهیگژیو  هدرک و  مکح  تقیقح  لدـع و  هب  میهاوخب  نوچ  رتشیب  و 
تسا و هدوب  يرگید  رد  زیچ  نآ  یفن  ود ، نآ  زا  یکی  طقف  يارب  تسا  هدوب  ود  ره  رد  ام  يابیزرا  روظنم  هک  صخشم  يزیچ  تابثا  اقافتا 
تفرعم و نادـقف  لیلد  هب  هک  نت  ود  ربارب  رد  دریگب و  نومزآ  یملعم  هک  دـنامیم  نآ  هب  تسرد  و  تسا . یناهرب  لدتـسم و  ياهیـضق  نیا 

دـشاب لباق  قیال و  نانچ  لضاف و  ملاع و  نینچ  هک  میریگب  نومزآ  هب  ار  یـسک  ادرف  دـیوگب  دـناهدوب  دودرم  قفومان و  نومزآ  رد  یهاگآ 
، يزوریپ مزاول  یمامت  بختنم ، نآ  هک  دـش  دـهاوخ  ققحم  نادـنمدرخ  یمامت  رب  ادرف  دوش . زوریپ  يو  بختنم  هاـگ  نآ  دوش و  زوریپ  هک 
نایاتمه و هک  تسا  هتـشاد  ار  يزیچ  وا  سپ  تسا . هتـشاد  دناهدوب  نآ  دقاف  دودرم ، ود  نآ  هک  ار  یقیفوت  تفرعم و  لیاضف  هعومجم  ینعی 

لامک هلق  تیرشب و  تلیضف  نیرتالاب  نیا  و  تسا . ود  نآ  تبحم  نادقف  یلع و  تبحم  تدش  هنحـص  ربیخ ، هنحـص  . دناهتـشادن يو  نابیقر 
نافراع همه  تسا . نیا  یبهذم  نافرع  همه  يانعم  درادب . تسود  ار  وا  زین  ادخ  درادب و  تسود  یتسار  هب  ار  ادخ  یسک  هک  تسا  تیونعم 

هحفص 239] دنشاب [  ادخ  نیتسار  بحم  هک  تسا  نآ  یتیگ  نالماک  ایـصوا و  ناربمایپ ، همه  ینطاب  يوزرآ  دنایلامک . نینچ  يوزرآ  رد 
. دیـسر قح  یتسود  ینعی  تلخ ؛ يـالاب  ماـقم  ناـنچ  هب  تبحم  تهج  هب  میهاربا  دـنریگ . رارق  ادـخ  بوبحم  دـنوش  نیتـسار  بحم  نوچ  و 
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، نیملاعلاهلا بوبحم  هک  دوب  تبحم  تهج  هب  دـمحم  دیـسر . قح  ینخـسمه  ینعی  تیمیلک ؛ يالاو  ماقم  نانچ  هب  تبحم  تهج  هب  یـسوم 
ییانعم قح  تبحم  ... دیسر تماما  عیفر  يهبترم  تیالو و  عینم  ماقم  هب  تبحم  تهج  هب  زین  یلع  و  دش . نیملاعلل  ۀمحر  نایناهج و  دنوادخ 

هتـشاد تسود  یتسار  هب  ار  ادـخ  یمدآ  تسا  لاحم  ینعی  تسا . هفاضا  يهلوقم  زا  قطنم  لها  لوق  هب  فعاـضم و  یلـصا  دراد . هبناـج  ود 
«، هنوبحی مهبحی و   » ینآرق فـیرعت  تسا . نکمماـن  اـقلطم  یلقن  یلقع و  لـیلد  هب  يزیچ  نینچ  دـشاب . هتـشادن  تسود  ار  وا  ادـخ  دـشاب و 

تسود ار  یمدآ  یتروص  رد  طقف  ادخ  تسا . هلأسم  نیا  زراب  لیلد  دراد ، تسود  ار  نانآ  زین  ادخ  دنراد و  تسود  ار  ادخ  نیتسار  نانمؤم 
تفرعم همه  اساسا  درادـب . نمـشد  ار  وا  یمدآ  هک  درادیم  نمـشد  ار  یمدآ  یتروص  رد  دـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  وا  یمدآ  هک  درادیم 

يزیچ تبحم  زج  نید  ایآ  « :»؟ ۀبحمل الا  نیدلا  له  : » دومرف ربمایپ  هک  نیا  تسین . تبحم  يانعم  هیاس  رد  زج  وا  يراگتـسر  لصا  يرـشب و 
دنوادخ رگم  یهگناو  زیچ . همه  نادقف  صولخ و  نیقی ، تفرعم ، نامیا ، نادقف  ینعی  تبحم  نادـقف  دراد ... ار  انعم  نیمه  تسا »؟ يرگید 
تیاهن رد  شهار  رد  هک  ار  یناسک  دنوادخ  «: » صوصرم ناینب  مهناک  افـص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذـلا  بحی  هللا  نا  : » تسا هتفگن  نآرق  رد 

حیرـص انعم  يرآ  دراد ...» تسود  دنزابیم ، ناج  دـنگنجیم و  دنتـسیایم ، هوتـسن  یهوک  نانوچ  هدز و  فص  یمدـق ، تباث  يراوتـسا و 
نایرارف هن  دراد ، تسود  دنرخیم  هحفص 240 ] ناج [  هب  ار  وا  ياهمخز  هناقـشاع  هک  ار  دوخ  هار  رد  نامدق  تباث  نازابناج و  ادخ  تسا .
تهادب ربیخ  هلأسم  تسا . تبحم  تدش  رگناشن  درد  جنر و  نوخ و  گرم و  ههبج  رد  مه  نآ  ادـخ ، هار  رد  يرادـیاپ  نداتـسیا و  اریز  ار .

هب تشپ  دزیرگیمن و  درد  مخز و  گرم و  سرت  زا  قح  نیتسار  قشع  تبحم و  تدش  زا  هک  سک  نآ  دراد . ینالقع  لالدتـسا  یناهرب و 
دزیرگیم و هک  سک  نآ  دناسریم و  شايزوریپ  هب  دراد و  تسود  ار  وا  ادخ  دهدیم ، قح  يزوریپ  هار  رد  ار  شناج  دنکیمن و  نمشد 

ناج تسین . وا  هار  هناقشاع  يزابناج و  قداص  رادمچرپ  تسین . قح  نیتسار  بحم  دهدیم ، حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  یتسود  ناج  تهج  هب 
یتوکلم و ياهههبج  ياسآزاجعا  حتاف  اتجیتن  درادن و  شتـسود  تبحم  لامک  هب  زین  ادـخ  هجیتن  رد  دراد و  تسود  ادـخ  زا  رتشیب  ار  دوخ 

ياملع هک  تسا  تیمها  ناـیاش  تقد و  هتـسیاش  ردـق  نآ  ربیخ  نومزآ  رد  یلع  يزوریپ  هقلطم و  تبحم  هلأـسم  نیا  . تسین وا  زین  یتوهـال 
تسا و نم  زا  یلع  دومرف : ربمایپ  هک  دناهدرک  تیاور  نینچ  يذـمرت  حیحـص  زا  لوصالا  عماج  بحاص  زین  و  دـیدحلایبا ، نبا  ننـست  لها 

میهاربا تفرعم  باتک  زا  یسلجم  زا  لقن  هب  نینچمه  [ ... 54  ] تسین نم  تیاده  رما  تلاسر و  رگغالبا  یلع  زج  سک  چیه  مایلع و  زا  نم 
ربمایپ درک ، حتف  ار  ربیخ  بلاطیبا  نب  یلع  نوچ  هک  هدش  شرازگ  نینچ  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  لوق  زا  ینـس  ياملع  زا  یفقث  دیعـس  نب 

قح رد  دندناسر ، تیهولا  ماقم  هب  ار  وا  هک  دوب  یسیع  هرابرد  يراصن  نانخس  زا  زیهرپ  هحفص 241 ] تهج [  هب  هن  رگا  دومرف : شاهرابرد 
نآ اب  هک  ار  یبآ  زین  دـننک و  دوخ  ناگدـید  يایتوت  ار  تیاپ  كاخ  هک  نآ  رگم  يرذـگن  هورگ  چـیه  رب  هک  متفگیم  ینخـس  یلع  يا  وت 
يا اما  دـنریگرب ... تیهولا  ماـقم  هب  ار  وت  هک  نآ  میب  زا  میوگیمن  نخـس  تقح  رد  يرآ  دـنرادرب ... دوخ  يافـش  تهج  هب  ییوشب  تسد 
نید نم و  نید  يهرمث  نم و  تقیقح  يانعم  رهوگ و  وت  ینعی   ) ماوت زا  نم  ینم و  زا  وت  هک  سب  وت  تلزنم  ماـقم و  تمظع  رد  نیمه  یلع 

ياهدرب و ثاریم  نم  زا  وت  ار  تالامک  مامت  ینعی  . ) ماوت ثراو  نم  ینم و  ثراو  وت  یلع  يا  ناه  تسا ). وت  دوج  رهوگ  دوجو و  هرمث  نم 
تلزنم و رد  وت  یلع  يا  ماهدرب ). ثاریم  وت  نادـنزرف  وت و  زا  ار  شیوخ  تیادـه  تلاسر و  ءاـقبا  رما  نید و  لاـمکا  ریخ و  یماـمت  زین  نم 

ییوت ینم و  قاثیم  دهع و  رب  نم  زا  سپ  هک  ییوت  تسین . يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  ییاسوم ، يارب  نوراه  نانوچ  نم  هب  تبسن  ماقم 
رد هک  ییوت  درک و  یهاوخ  داهج  نم  نوناق  تنـس و  رب  هک  ییوت  . ینکیم يرب  ارم  تادـهعت  همذ و  هدرک و  نم  قاـثیم  دـهع و  هب  اـفو  هک 

يوشیم و دراو  نم  رب  رثوک  يهکرب  يهنارک  رب  سک  همه  زا  شیپ  وت  دوب . یهاوخ  نم  رب  دـنوادخ  قلخ  نیرتکیدزن  نیـسپزاب  ناـهج  نآ 
یتشهب تعلخ  نم  اب  هک  یسک  لوا  ییوت  نم  تما  اهتما و  یمامت  نایم  زا  دوب . یهاوخ  وت  نم  ماقم  مئاق  هفیلخ و  یقاس و ، رثوک  هکرب  رب 

نانیا دـننزیم . هیکت  رون  ياهتخت  رب  دـیپس  كانبات و  ییاههرهچ  اـب  تشهب  رد  وت  نارادتـسود  دوشیم . تشهب  دراو  نم  اـب  دـشوپیم و 
. تسا گنج  رد  نم  اب  تسا ، گنج  رد  وت  اب  هک  ره  یلع  يا  ناه  دوب . مهاوخ  نانآ  عیفـش  نم  دنتـسه و  نم  ناینوماریپ  نم و  ناـگیاسمه 

نادنزرف تسا . نم  راکشآ  وت  راکشآ  هحفص 242 ] نم و [  زار  وت  زار  تسا . حلص  تبحم و  هب  نم  اب  تسا  حلص  تبحم و  هب  وت  اب  هک  ره 
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وت هک  اج  ره  تسوت ، اـب  قح  دروآ . یهاوخ  لـمع  هب  ار  همه  نآ  درک و  یهاوخ  ققحم  ارم  ياههدـعو  هک  ییوت  دنتـسه . نم  نادـنزرف  وت 
هک ناـس  ناـمه  وت ، نوخ  تشوگ و  اـب  تسا  هتخیمآ  ناـمیا  تسوت ... مشچ  ود  ناـیم  رد  تسوت و  لد  رد  و  تسوت ، ناـبز  رب  قح  یـشاب .
رب رـس  دینـش ، ربماـیپ  زا  ار  نانخـس  نیا  نوچ  یلع  ... دـباین روضح  وت  نمـشد  زگره  رثوک  هکرب  رب  نم و  نوخ  تشوـگ و  اـب  تسا  هتخیمآ 

تهج هب  ارم  درک و  ممیلعت  ار  نآرق  داهن و  تنم  مایگدنب  نامیا و  تهج  هب  نم  رب  هک  ار  يدنوادخ  ساپس  رکـش و  تفگ : داهن و  هدجس 
ار وا  نخس  ربمایپ  نوچ  دومرف ... ناشیا  ياوشیپ  اقآ و  ناربمایپ و  متاخ  هاگشیپ  رد  ناگدیرفآ  نیرتبوبحم  دوخ  ناسحا  شیاشخب و  لضف و 

. دندشیم هتخانش  وت  زا  سپ  نانمؤم  هنوگچ  يدوبن  وت  رگا  نامیا و  رایعم  نازیم و  ییوت  یلع  يا  تفگ : وا  هب  دینش 

ربیخ میانغ  میسقت  رد  ییاههتکن 

هب ار  نآ  ات  دومرف  روتسد  داد . ار  میانغ  يروآدرگ  روتسد  ربمایپ  تشگ ، لجـسم  لماک  يروریپ  تفای و  ناماس  گنج  راک  هک  نآ  زا  سپ 
راکشآرپ دندروآ ... مهارف  ياهشوگ  رد  ار  هیقب  دمآ و  هتشاگن  هللا »  » مان هب  ادخ و  مهس  هشوگ  کی  رد  دننک ... میسقت  يواسم  تمسق  جنپ 

ادخ هک  دیسریم  یفراصم  هب  ربمایپ  تسد  هب  یهلا و  نامرف  هب  دش ، يروآدرگ  شربمایپ  ادخ و  سمخ  ینعی  هللا »  » مان هب  هک  هچ  نآ  تسا 
دومرف روتـسد  ربمایپ  دـش ، ماجنا  لمع  نیا  هک  نآ  زا  سپ  هحفـص 243 ] دوب [ ... هدومرف  مزلم  نآ  ياـطعا  تشادرب و  رب  ار  شربماـیپ  دوخ 

زا هک  هچ  ره  لوپ  تسا  راکشآرپ  دننک ... يرادیرخ  دوجوم  ياهالاک  لوقنم و  لاوما  زا  ناشدوخ  دنناوتیم  لیامت  تروص  رد  ناناملـسم 
نآ رد  هک  يزیچ  اما  ... دشیم میـسقت  ناناملـسم  دوخ  نایم  مهـس  ساسا  رب  سپـس  دوب و  ناشیا  دوخ  نآ  زا  تفریم  شورف  هب  اهالاک  نآ 
اور شغ  لغ و  ینزوس  رـس  هازدـنا  هب  یتح  مالـسا  نازابرـس  ادابم  هک  دوب  ربمایپ  یمیاد  تیادـه  رادـشه و  دوب ، زیگناهجوت  تخـس  ناـیم 
رد هنالداع  نتشگ  میسقت  اهالاک و  لک  رد  ندش  روظنم  زا  شیپ  هدرک  تنایخ  هچراپ  ياهکت  ای  خن و  زیچان  ياهتـشر  نتـشادرب  رد  هتـشاد ،
هک مه  ار  خن  ياهتشر  هاک و  رپ  یتح  دنیامرفیم  ربمایپ  دزیم : گناب  نینچ  نازابرس  نایم  رد  وا  يدانم  . دنیامن یفرـصت  کلمت و  ایـشا  نآ 

، یگدنکفارس یتخبهیس ، بجوم  تنایخ  هک  دینادب  ددرگ و  میـسقت  ناتهمه  نایم  يواست  تلادع و  هب  ات  دینادرگزاب  میانغ  هب  دیاهتـشادرب 
ناناملـسم رب  ار  سانجا  ورمع » نب  ةورف  « ؛ اهالاک شورف  رومأم  هک  زور  نآ  رد  : دـسیونیم يدـقاو  . تسا خزود  شتآ  سپـس  يراسمرش و 

هاگیاج هب  هجوت  نودب  راک  زا  سپ  دوب . هتسب  دوخ  رس  رب  ار  ياهچراپ  باتفآ  میقتسم  شبات  زا  يریگشیپ  يارب  تخورفیم  هدرک و  هضرع 
: دومرف دینـش ، ار  ربخ  نیا  نوچ  ربمایپ  دـنکفا . میانغ  نایم  رد  ار  هچراپ  تشگزاب و  باتـش  هب  دـش . راتـسد  نآ  هجوتم  سپـس  تفر و  دوخ 

تـساوخرد ربمایپ  زا  ار  میاـنغ  زا  يزیچ  يدرم  زور  نآ  دـیوگیم : يو  نینچمه  تفاـی . تاـجن  نآ  زا  هک  دوب  شتآ  هلعـش و  زا  يراتـسد 
نم نآ  زا  مرادـن و  ار  نآ  رد  فرـصت  قـح  اریز  مهد ، وـت  هب  مناوـتیمن  ار  نآ  زا  خـن  هحفـص 244 ] رات [  کـی  یتح  دومرف : خـساپ  درک .

ظوفحم مدرم  قح  دنوش و  میـسقت  میانغ  راذگب  دومرف : خـساپ  نینچ  زین  وا  هب  تساوخ ، وا  زا  دوخ  رتش  يارب  يدـنبیاپ  زین  يرگید  تسین .
. دیـشخب مهاوخ  دـیهاوخیم  هک  هچ  نآ  زا  رتشیب  هکلب  دیـشخب و  مهاوخ  اهامـش  هب  مدوخ ، قح  زا  دـنام  یقاـب  هک  هچ  ره  هاـگ  نآ  ددرگ ،
رد هرهچ  هیـس  يدرم  تسا : هتـشون  صوصخ  نیا  رد  يدـقاو  نینچمه  ... داد مهاوخ  ار  ینامـسیر  نآ  زا  رتهب  وت  هب  یهاوخیم  رتش  دـنبیاپ 

خـساپ تسا . دیهـش  يو  ایآ  دندیـسرپ : شترـضح  زا  درکیم . تبظاوم  ار  ربمایپ  بوکرم  وا  دـش . هتـشک  هرکرک  مان  هب  ربیخ  گنج  نیمه 
معدـق مان  هب  زین  يرگید  دوب . هدرب  تنایخ  هب  هدـیدزد و  ار  میانغ  زا  زیچان )  ) ياهفیطق اریز  تسا . خزود  ياههلعـش  رد  نونکا  مه  هن . داد :

شتآ ياههرارش  رد  وا  تسین و  نینچ  دومرف : ربمایپ  داب . اراوگ  وا  رب  تشهب  دنتفگ  مدرم  يدقاو  هتفگ  هب  دوب . هدش  هتـشک  نایدوهی  ریت  هب 
هنهک شفک  دنب  ود  نم  اربمایپ  درک : فارتعا  دمآ و  وا  دزن  يرگید  . تسا هدرک  بحاصت  قحان  هب  ار  ياهفیطق  زین ) وا   ) اریز تسا ، روهلعش 

شگرم تشذگرد . عجشا  هلیبق  زا  يدرم  ماگنه  نآ  رد  و  تسا ... شتآ  ریجنز  ود  هک  نکفا  ورف  دوز  دومرف : خساپ  ماهتشادرب . ار  میانغ  زا 
ناشیرپ نیگمغ و  تخـس  تسا ) دیهـش  دنتـشادنپیم  هک  نانآ   ) دـیرازگم زامن  دوخ  تسود  رب  دومرف  ربمایپ  دـندناسر . ربمایپ  عالطا  هب  ار 

ود یتح  هک  یـشزرایب  هرهم  رخ  دندرک و  وج  تسج و  ار  شیالاک  تسا . هدرک  شغ  لغ و  ادخ  ربارب  رد  درم  نیا  دومرف : خـساپ  دـندش .
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یناگمه هحفـص 245 ] لاوما [  رد  قحان  فرـصت  شغ و  لغ و  زا  ار  مدرم  تدش  هب  ربمایپ  ناسنیدـب  !! دوب هتـشادرب  دـیزرایمن  زین  مهرد 
ناج و تمالـس  یهاوختلادـع و  رب  همه  دوب  هدـمآ  نآ  غالبا  تلاـسر و  هب  وا  هک  ینییآ  اریز  ... دـناسرتیم یهلا  رفیک  زا  دادیم و  زیهرپ 

قح بضغ  فالخ ، ره  ساسا  هن  رگم  يرآ و  دوب . سانلاقح  رد  تنایخ  و  ییوگروز ، یتسرپلاـم ، هژیوب  ملظ ؛ هاـنگ و  هنوگ  ره  زا  سفن 
هک تسا  هدرک  شرازگ  ار  یبـلطم  ربـیخ  هثداـح  نیمه  رد  يدـقاو  ؟ تسا نارگید  ادـخ و  قوـقح  هب  تناـیخ  هناـملاظ و  يزودـنالام  ریغ ،

ربمایپ تسد  هب  دش و  فشک  ریـضنلاینب  ياهجـنگ  هک  نآ  زا  سپ  دـسیونیم ... هماسا  نب  لاله  لوق  زا  : تسا لمأت  لحم  بیجع و  تخس 
نآ نارتخد  زا  یکی  ای  هشیاع  هک  دیـشخب  دوخ  نادنواشیوخ  زا  یکی  هب  تشادرب و  ار  تارهاوج  نآ  زا  دـیراورم ، يدـبندرگ  ربمایپ  داتفا ،

نوچ ... داد نانز  هویب  نادنمتسم و  هب  ار  نآ  ياهب  هتخورف  ار  نآ  هک  دوب  هتشذگن  یتعاس  زونه  تفرگ و  ار  دنبندرگ  نز  نآ  دوب . ترـضح 
ای هشیاع و  غارس  هب  رحس  هدیپس  دباوخب . تسناوتن  دوب  هداد  ماجنا  دنبولگ  نآ  دروم  رد  هک  هچ  نآ  هشیدنا  تدش  زا  ربمایپ  دیـسر  ارف  بش 
نآ زا  هن  يزیچ  نانچ  اریز  هدـب . سپزاب  نم  هب  ار  دـنبندرگ  نآ  دومرف  نز  نآ  هب  سپـس  و  دوبن ... هشیاـع  تبون  هک  نآ  اـب  تفر . رتخد  نآ 

هتخورف و ار  نآ  تسا ؛ هدرک  هچ  دـنبندرگ  اب  هک  داد  ربخ  ربماـیپ  هب  وناـب  نآ  دوب ...) ناملـسم  نادـنمزاین  قح  هکلب   ) وت نآ  زا  هن  دوب و  نم 
ارچ هک  نیا  . تشگزاب تفگ و  ساپـس  ار  دـنوادخ  تشگ . داش  ربخ  نآ  ندینـش  هب  ربمایپ  تسا . هتخادرپ  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  ياهب  یماـمت 

هتـشادن روضح  هنحـص  نآ  رد  ربمایپ  نادـناخ  زا  ینز  چـیه  هن  هشیاع و  زگره  هک  نآ  اب   ) میدرک لقن  يدـقاو  يزاـغم  زا  ار  یثیدـح  نینچ 
ارچ اما  دیآ . باسح  هب  هنادنمدرخ  لوقعم و  یشرازگ  دناوتیمن  ام  رظن  هطقن  زا  یثیدح  نینچ  يرآ  تشاد ... یلیلد  هحفص 246 ] تسا [ )

تـشادن قح  ربمایپ  هک  دنیامنب  نینچ  حیولت  حیرـصت و  نابز  هب  دـنهاوخیم  نانیا  دـناهدش ؟ رارکت  ثیداحا  هنوگ  نیا  ننـست  لها  راثآ  رد 
لوعجم هک  نآ  اب  ثیدح  نیا  اما  ... دیاشخبب دوخ  نادناخ  هب  دوبن  شنادناخ  قح  هجیتن  رد  دوب و  مدرم  تاقدص  هک  ار  لاوما  نآ  زا  يزیچ 

ماجنا ار  یلمع  نانچ  ربمایپ  دـشاب و  تسرد  یثیدـح  نینچ  میریگ  مییوگیم  هدرک و  دانتـسا  نآ  هب  هتفریذـپ و  ار  نآ  ام  همه  نیا  اب  تسا ،
هک یقحبان  لمع   ) تشحو زا  هتـسناوتن  حبـص  ات  سپـس  هدیـشخب و  س )  ) همطاف ای  هشیاع و  هب  ار  دـنبندرگ  یبش  ربماـیپ  ینعی  تسا ... هداد 

همه دنچ  ره  . ) تسا هداد  دوخ  هداوناخ  هب  دناسرب  هقدص  فرـصم  هب  دـیاب  هک  ار  یقح  نادنمتـسم و  لاملاتیب  اریز  دـباوخب . هداد ) ماجنا 
یکاپ و نازیم  تمـصع و  رایعم  تلادع و  ساسا  قح و  رادـم  هک  ربمایپ  تسا  لاحم  هک  تسا  نینچ  ام  ینالقع  لالدتـسا  یناقح و  دانتـسا 

یسک ای  دوخ  نادناخ  هب  درادن  ار  نآ  فرصت  قح  تسین و  وا  هب  قلعتم  هک  ار  يزیچ  دنک و  فرصت  ریغ ، لام  رد  ياهظحل  تسا ، تراهط 
ربمایپ میتفگ  ننست  لها  نانوچ  میتفریذپ و  ار  قوف  ثیدح  ام  رضاح  لاح  رد  همه  نیا  اب  دراپسب )... درادن  ار  لام  نآ  رد  فرـصت  قح  هک 

معز هب  تقو  لوا  مدهدـیپس ، دروآیمن و  باـت  بش  کـی  یتح  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  هجیتن  تسیچ ؟ هجیتـن  اـما  تسا ... هدرک  ار  راـک  نآ 
مدرم تسد  هب  هتـشگ و  فورـصم  ادـخ  هار  رد  لام  نآ  هک  دـمهفیم  نوچ  دوریم و  دوخ  رتخد  ای  رـسمه و  غارـس  هب  تنـس  لها  نایوار 

هحفص 247 ] دوشیم [ ... هدوسآ  هدیسر 

لیلد نیرترب 

زا ياهعرزم  دمآ ، دهاوخ  يرتطوسبم  هنوگ  هب  نآ  شرازگ  هک  نانچ  كدف  ... میـسرب كدف  يارجام  هب  ات  دیریگب  رظن  رد  ار  قوف  ثیدـح 
زا نآ  هصلاخ  یمامت و  هب  هعرزم  نیا  دش . ربمایپ  بیـصن  یـشکرگشل  گنج و  نیرتکچوک  نودـب  ربیخ  حـتف  زا  سپ  هک  دوب  نایدوهی  نآ 

اهنت هب  دوخ  نادـنواشیوخ  مهـس  ناونع  هب  هدرک و  بحاصت  هصخـشلاب  دوخ  ار  نآ  هک  داد  ناـمرف  ربماـیپ  هب  ادـخ  اریز  تشگ . ربماـیپ  نآ 
يوس زا  يرازگراک  لیکو و  زین  همطاف  دیـشخب ... همطاف  هب  ار  كدـف  داد و  ماجنا  ار  یناـمرف  نینچ  زین  ربماـیپ  و  دـهدب ... همطاـف  شرتخد 

هب اما  . دوب همطاف  رایتخا  دی  کلمت و  تسد  رد  ربمایپ  تلحر  ماگنه  ات  لاس  راهچ  هب  کیدزن  زین  كدـف  تشامگ و  كدـف  هعرزم  رب  دوخ 
هب دـندرک و  هرداصم  همطاف  تسد  زا  ار  هعرزم  رمع  رکبوبا و  داتفا ، رکبوبا  تسد  هب  تموکح  تردـق  درک و  تافو  ربمایپ  هک  نآ  ضحم 

باوج دیاب  ناینـس  هدروآ ، شايزاغم  رد  يدقاو  هک  قوف  شرازگ  ساسا  رب  کنیا  ... دـنتفرگزاب وا  زا  ناناملـسم  لاوما  تاقدـص و  ناونع 
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دوخ فالخ  لمع  رب  راگزآ  لاس  راهچ  هنوگچ  دـباوخب ، يدـنبندرگ  قحبان  شیاشخب  رطاـخ  هب  تسناوتن  بش  کـی  هک  يربماـیپ  دـنیوگ 
زا دید ، میهاوخ  هک  نانچ  اریز  ( !!!؟ دنام لفاغ  دوب  هدرک  هک  یقحبان  شیاشخب  نانچ  زا  لاس  راهچ  تدم  نیا  مامت  رد  داهن و  مه  رب  هدید 
هب دوب  ناناملـسم  نآ  هحفـص 248 ] زا [  هک  ار  كدـف  تشادـن  قح  ربمایپ  هک  دوب  نآ  رکبوبا  یندوشخبان  تاـماهتا  زیمآرفک و  تادانتـسا 

تاقدـص كدـف  رگا  الوا  هک  مییوگ . خـساپ  نانآ  دوخ  هب  ننـست  لها  قطنم  اـب  اـت  میدروآ  ار  قوف  شرازگ  يرآ  [ . 55 .( ] دیاشخبب همطاف 
هلـصافالب دریگب و  مارآ  بش  کی  دـناوتن  دـیاب  دیـشخب  هک  نآ  ضحم  هب  امود  دـیاشخبب و  همطاف  هب  ار  نآ  تشادـن  قح  ربمایپ  دوب . مدرم 

ماجنا رکبوبا  لوق  هب  هک  یهانگ  بقاوع  زا  مامت  لاس  راهچ  زا  شیب  ربمایپ  هک  نآ  لاح  و  دریگب ... سپزاب  يو  زا  ار  نآ  زور  ناـمه  يادرف 
زاب رـس  دوبن و  لفاغ  دوب  هدـنام  ياج  هب  وا  زا  هک  یمرد  نیدـنچ  ندرک  تیـصو  زا  هک  دوخ  توم  ضرم  رد  یتح  دوب و  هدـنام  لفاغ  هداد 

ریذپناکما قح  ربمایپ  زا  يزیچ  نینچ  یتسار  هب  ایآ  دوب !! هدنارذگ  هحماسم  هب  ار  نآ  درک و  تلفغ  يریطخ  میظع و  رما  نینچ  رب  دزیمن ،
، هتشادرب شدنمتسم  نارای  زا  یکی  هک  ار  هنهک  شفک  دنب  ود  دنیبیم و  شتآ  بجوتـسم  ار  خن  رات  کی  رب  تنایخ  هک  يربمایپ  نآ  تسا .

دیهـش اهنت  هن  مدرم  لام  رد  شغ  لغ و  مهرد  ود  تهج  هب  ار  ربیخ  گـنج  هتخاـب  ناـج  هتـشک و  درامـشیم و  یخزود  نیـشتآ  ریجنز  ود 
درشفیم و ياپ  دوخ  تلفغ  هانگ و  رب  لاس  راهچ  دودح  يربمایپ  نانچ  تقو  نآ  دهدیمن ، ار  شاهزانج  رب  زامن  هزاجا  یتح  هک  دباییمن ،

!!! دریگزاب همطاف  زا  هداد  شرتخد  هب  قحان  هب  دراد و  قلعت  مدرم  تاقدـص  لاملاتیب و  هب  هک  ار  هچ  نآ  اـت  دـتفایمن  تفارـص  هب  ياهظحل 
!!! ] راـصبالا ولوا  اـی  اوربتعاـف  !!! دـهدیم سپزاـب  قح  ناـبحاص  هب  ار  قح  دریگیم و  سپ  ار  كدـف  دـیآیم و  رکبوبا  هاـگ  نآ  دریمیم و 

هحفص 249 ]

كدف طوقس 

نینچ ع ) « ) رقاـب  » یلع نب  دـمحم  لوق  زا  وا  هرارز و  لوق  زا  ناـبا ، لوـق  زا  يرولامـالعا  بحاـص  گرزب  خروـم  هفرعملا و  لـها  هدنـسیون 
ریبز دـیامن . ادا  ار  مچرپ  نیا  قح  تسیک  دومرف  تسارایب و  ار  كدـف  مچرپ  تفای ، تغارف  ربیخ  راـک  زا  ربماـیپ  نوچ  هک  : » هدرک شرازگ 
يا ناه  دوزفا : نینچ  دوخ  هاگ  نآ  هن . دومرف : ربمایپ  نم . تفگ  تساخرب و  صاقویبا  نب  دعـس  و  هن . دومرف  ربمایپ  نم . تفگ  تساخرب و 

هحفص [ . ] 56 .« ] دش كدـف  ورملق  نایدوهی ؛ راید  راپـسهر  ایلیا  رگید  راب  کی  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  و  ...«» رادرب ار  مچرپ  وت  زیخرب و  یلع 
. تسا هدـش  شرازگ  دوعـسم  نب  ۀـصیحم  مان  بلاطیبا ، نب  یلع  ياج  هب  رایـسب  رارکت  هب  ننـست  لها  راثآ  رد  هک  مییازفیب  اـج  نیمه  [ 251

لیلد کی  هب  رگم  زج  هصیحم  نوچ  یتیـصخش  تسا ، ربع  لمؤأت و  رظن ، ییاناد و  لها  هک  خیرات  ياناد  هحفص 252 ] رب [  تسا  راکشآرپ 
يروالد رادرس  هن  هصیحم  هک  نآ  لوا  دنکیم . راکشآ  ار  ام  بولطم  دنچ ، یلیالد  دشاب . یمیظع  تیلوؤسم  نانچ  هدنهد  ماجنا  دناوتیمن 

امش درک و  طوقـس  ربیخ  رهـش  یمامت  تفگ  كدف  يدوهی  مدرم  هب  تفر و  هصیحم  دناهتـشون  نیخروم  يروآمزر ... رادمچرپ  هن  تسا و 
هتشک نایربیخ و  شحاف  تسکش  رابخا و  تحص  نوچ  سپس  دنتـشاد و  گنج  رـس  دندرک و  عانتما  نایدوهی  لوا  دیوش ... میلـست  دیاب  زین 
بلغا دوخ  خیرات  اریز  دشاب ، یخیرات  ربتعم و  دناوتیمن  لقع  لقن و  ظاحل  هب  نخـس  نیا  دندش . میلـست  دندینـش ، ار  دوهی  ناناولهپ  ندـش 

تخانـش لئاسم و  مقـس  تحـص و  رد  ربتعم  سب  ینازیم  رایعم و  اـنعم ، نیمه  و  تسا . ینـالقع  ردـقم  ررقم و  موادـتم ، يدنمـشوه  یعون 
ناشیکمه زا  ینادنچ  هلـصاف  رد  دنربیخ  یلزنم  کی  رد  هک  كدف  يدوهی  ینامدرم  هچ  تسا . ثداوح  نآ  ياههرازگ  ثداوح و  حـیحص 

شرازگ هب  زگره  یلاوحا  عاضوا و  نانچ  رد  دـنراد و  لـماک  یهاـگآ  ناـیربیخ  لاوحا  زا  یناـسآ  هب  تسا  راکـشآرپ  دـنرادن و  رارق  دوخ 
يزیرنوخ و نایدوهی  هقطنم  رد  تساوخیمن  نادنچ  ربمایپ  دیآیمرب  ربیخ  یلک  لاوحا  زا  هک  نانچ  یهگناو  ... دناهتشادن یجایتحا  هصیحم 

ناـنآ اـب  ـالامتحا  هک  ریبز  مازعا  هن  دزیگنارب و  زیتس  گـنج و  هب  ار  ناـیدوهی  هک  هصیحم  مازعا  هن  ور  نیا  زا  دـهد و  خر  راتـشک  گـنج و 
نازابرـس تهج  هب  مه  كدف  نامدرم  هک  نیا  افاضم  دومنیمن . باوث  باوص و  وا  ینامحر  هاگرظن  رد  دنک  ناشعمق  علق و  دهد و  فاصم 

 ] سوفن نآ  هن  نایربیخ و  یگنج  تکوش  نآ  هن  دـندوبن ... نایربیخ  اب  هسیاقم  لـباق  هجو  چـیه  هب  یگنج  راوتـسا  ياـههعلق  زین  رواـگنج و 
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تمحر و زین  تماقتسا و  يزوریپ ، تبالص  تردق ، هدیکچ  لصاح و  هک  داتسرفیم  دیاب  ار  یسک  . دنتشاد ار  ناشیا  روآمزر  هحفص 253 ]
بوبحم و تهج  نیدـب  و  تباجن ... تواخـس و  تلادـع ، تفع و  تعاجـش ، تاکلم  یمامت  هعومجم  دوبیم . شیاشگ  رهم و  شیاـشخب ،

هدنامرف هیرس و  کی  رادرس  ناونع  هب  دوب و  هدمآ  كدف  هقطنم  هب  یلع  زین  نیا  زا  شیپ  داتـسرف ... ار  شايدمحا  يایلیا  يدزیا و  هدیزگرب 
زا یلامجا  یتخانـش  راتفگ ، راتفر و  رادرک ، قلخ و  ظاحل  هب  هدرک و  صحفت  ار  ناشیا  لاوحا  تخانـشیم و  ار  هقطنم  ییاسانـش ، تایلمع 

بوشآرهـش و ناوزاـب  ناـنچ  ربارب  رد  تسا  راکـشآرپ  دـمآ ... كدـف  ناـمدرم  دزن  ربـیخ  يزوریپ  حـتف و  تلع  همه  یلع  تـشاد ... ناـنآ 
شايرگتحیصن هب  لد  دنتسناوتیم  هن  دنرآ و  يرواگنج  هیعاد  دنتـسناوتیم  هن  نانیا  وا ، يامیـس  هتـشرف  بوبحم و  هرهچ  زین  اشگهعلق و 

دنک راتفر  هنوگ  نامه  زین  نانآ  اب  ربمایپ  هک  دنتـساوخ  وا  زا  دومرف . شرازگ  ناشیارب  ار  ربمایپ  مایپ  حلـص  رهم و  تیاهن  رد  یلع  ... دنراپـسن
رد دـندوب و  نایربیخ  مرج  کیرـش  هک  نآ  اـب  و  دوشن ... هتخیر  ناـشیا  زا  ینوخ  دـیاشخبب و  ناـنآ  رب  ینعی  تسا . هدرک  ربیخ  مدرم  اـب  هک 
هک دهد  هزاجا  دیامرف و  وفع  نطو  ءالج  زا  ار  نانآ  دندوب ، هدرکن  غیرد  ناشقح  رد  ینامیپمه  کمک و  هنوگ  ره  زا  گنج  لاوحا  یمامت 
هک یتارایتخا  ربمایپ و  نامرف  هب  یلع  دننامب و  دشاب  ربمایپ  نآ  زا  كدف  هعرزم  زا  یمین  هک  نیا  تکارش و  طرش  هب  ناشلاوما  هناخ و  رس  رب 

دشاب هداد  ماجنا  ار  تیرومأم  نیا  یلع  هچ  يراب  دش . میلـست  زین  كدف  هک  دوب  ناسنیدب  و  درک ... حلـص  نانآ  اب  هنوگ  نیدب  تشاد  وا  زا 
طوقـس دش و  میلـست  یگنج  نیرتمک  هحفـص 254 ] نودـب [  كدـف  هک  دروآیمن  دـیدپ  یتوافت  نیرتمک  هیـضق  لـصا  رد  هصیحم  هچ  و 

اقلطم ربمایپ و  يارب  نآ  هصلاخ  یمامت و  هب  كدـف  ور  نیا  زا  . دـش ماجنا  یهلا  زاجعا  قح و  تیـشم  هب  طـقف  طـقف و  نآ  طوقـس  و  درک ...
یلع ناشرادرس  نیرتگرزب  زا  مالسا ، نازابرس  نارواگنج و  زا  نت  کی  یتح  اریز  وا . زج  يدحا  رگید و  سک  چیه  يارب  هن  دوب و  وا  يارب 

کچوک هورگ  کـی  یتح  هن  دـندنکفا و  ناـنآ  يوس  هب  يریت  هن  دـندز ، نآ  ندوشگ  رد  يریـشمش  هن  ناشزابرـس ، نیرتکچوک  اـت  هتفرگ 
ص 352 ج 3 ، لوسرلا ، ةریـس  رد  ماشهنبا  هلمج  نآ  زا  هعیـش و  ینـس و  ناخروم  یماـمت  ور  نیا  زا  . دنتـشگ لیـسگ  هقطنم  نآ  هب  یگنج 

صلاخ کلم  یمامت  هب  كدف  . باکر لیخب و ال  اهیلع  اوبلجت  مل  مهنال  ملس ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرل  ۀصلاخ  كدف  تناک  :و  دناهدروآ
زاب تشگ  ربمایپ  نآ  زا  یمامت  هب  كدف  هک  نیا  لیلد  اما  ... تشگن جیـسب  هدایپ  هن  هراوس و  هن  هاپـس ، چیه  نآ  حتف  يارب  اریز  تشگ . ربمایپ 
دیاب وت  هک  داد  ناـمرف  نینچ  وا  هب  ینامـسآ  نآرق  رد  یناـیحو  رما  هکلب  دوب ، كدـف  کـلمت  رب  وا  هتـساوخ  وا و  یـصخش  رظن  تهج  هب  هن 

طلـسی هللا  نکلو  باکر  لیخ و ال  نم  هیلع  متفج  وا  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  تسا : نینچ  نآرق  هیآ  يرادرب . دوخ  نآ  زا  ار  كدف 
نیکاسملا یماتیلا و  یبرقلا و  يذل  لوسرلل و  هللف و  يرقلا  لها  نم  هلوسر  یلع  هللا  ءافا  ام  ریدق - یش  لک  یلع  هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلـسر 

امش هب  تمینغ  هب  دوهی )  ) لاوما زا  دنوادخ  ار  هچ  نآ  ینعی  (. هیآ 6 و 7 رشح ، هروس  . ) مکنم ءاینغالا  نیب  ۀلود  نوکی  یک ال  لیبسلا  نبا  و 
و  ) دیتخاتن يرتش  بسا و  چیه  ایشا  نآ  کلمت  رب  مالسا  نایهاپس  امش  اریز  تسوا . صوصخم  طقف  ربمایپ و  هحفص 255 ] نآ [  زا  همه  داد 
زا ادخ  هک  هچ  نآ  و  تسا -  اناوت  زیچ  ره  رب  ادخ  دنادرگیم و  طلسم  دهاوخب  هک  ره  رب  ار  شناربمایپ  ادخ  يرآ  دیدیـشکن .) گنج  جنر 

نیا ناشیا .)  ) ناگدـنام هار  زا  نایاونیب و  نامیتی و  زین  تسا و  ربمایپ  ادـخ و  هب  قلعتم  نآ  يهمه  داد  تمینغ  دوخ  ربماـیپ  هب  نارفاـک  لاوما 
یمین هک  ار  شیوخ  مهس  یمامت  كدف ، طوقس  میلست و  زا  سپ  ربمایپ ، اما  و  ... دیازفین نارگناوت  تلود  رب  میانغ  هک  تسا  نآ  يارب  مکح 

میهاوخ هک  نانچ  دیشخب ، همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  ارچ  هک  نیا  دیشخب ... همطاف  شرتخد  هب  كدف  هعرزم  ناونع  هب  دوب  كدف  یـضارا  زا 
ربمایپ دهاوخیمن و  هعرزم  دوخ  ادخ ، هک  تسا  راکـشآرپ  اریز  دوب . ناحبـس  يادخ  نامرف  رطاخ  هب  نآرق و  حیرـص  روتـسد  مکح  هب  دید 
ینعی یبرقلايذ  مهـس  دروم  رد  اـما  دـشخبیم ... دـهاوخب  هک  سک  ره  رب  دـنکیم و  فرـصت  دـهاوخب  هک  هنوگ  ره  هب  ار  دوخ  مهـس  زین 

قح اریز  شخبب  وا  هب  ار  كدـف  تسا . همطاف  تفگ : خـساپ  لیئربج  تسیک ؟ مدـنواشیوخ  زا  دارم  دیـسرپ  لـیئربج  زا  ربماـیپ  دـنواشیوخ ،
لاح ره  هب  هک  هنامز  جیار  ياهتسایس  یعیبط  راشف  ریثأت  تحت  ینـس  ناسیونخیرات  میداد ، رکذت  اهراب  تشذگ و  هک  نانچ  يراب  . تسوا

اج ره  دنتساوخیم و  مورحم  نآ  زا  ار  نایولع  خیرات  راودا  یمامت  رد  دوب و  ناشیا  رادغ  تسایس  راهق و  تردق  تسد  رد  تفالخ  تردق 
مان ای  هتفرگ و  هدـیدان  ار  نآ  اـی  دناهدیـشوک  نوگهنوگ  ءاـحنا  هب  دـناهتفای ، ار  وا  تیبلا  لـها  همطاـف و  یلع ، زا  يزاـیتما  قح و  تلیـضف و 
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هحفـص یقوقح [  قیاقح  دروم  رد  دنیامنب ، قیقر  گنر و  مک  ار  تلیـضف  نآ  ياهنوگ  هب  ای  دننادرگ و  كراشم  یلع  لیاضف  اب  ار  نارگید 
. دوب ربیخ  گنج  رد  ماشهنبا  راک  میدید ، هک  نانچ  یـسیون  خیرات  لامعا و  عون  نیا  زا  ياهنومن  دندرک . نینچ  زین  كدـف  یکلم  و  [ 256

حتف هدوب و  معان  هعلق  نیلوا  هتـشون : الثم  تسا . هدش  در  هتـشون و  مهبم  سب  هتـسبرس و  ار  عالق  حتف  شیاشگ و  تیفیک  يدـقاو  نوچ  يو 
ییح رتخد  هیفص  اج  نآ  رد  هک  دش  حتف  قیقحلایبا ) ینب  نصح   ) صومق سپس  هتـشون : هاگ  نآ  هدرک .) شحتف  یـسک  هچ  هتـشونن  . ) دش
ییاج رد  وا  دوخ  مه  ننست و  لها  یمامت  مه  هک  نآ  لاح  و  تفرگ ... ار  صومق  یسک  هچ  هتـشونن  زاب  دنتفرگ ... يریـسا  هب  ار  بطخا  نب 
ینعی تسا ؛ هدوب  صومق  حتاف  یلع  هتشون  دسانـشن ، ار  حتاف  هرهچ  الامتحا  دمهفن و  یـسک  هک  نانچ  ارجام  زا  رود  ترپ و  الماک  رگید و 
نینچ نیا  گنج  شرازگ  ماگنه  هب  يراب  ... دناسر ربمایپ  هب  ات  درپس  لالب  هب  ار  هیفـص  یلع  تسا : هدرک  شرازگ  نینچ  ارذگ  هلمج  کی  اب 

هدوهیب یعرف و  ثداوح  هب  تبسن  اما  تسا . هتفرگ  هدیدان  ار  اهنآ  هتشذگ و  زاستشونرس  یـساسا و  ثداوح  رانک  زا  هنالیخب  کسمم و 
ربمایپ دنتـسه : اههنوگ  نیا  زا  دـنکیم  لقن  ربیخ  گـنج  رد  هک  یثداوح  زا  هنومن  روط  هب  تسا . هدرک  هایـس  ار  یتاحفـص  هچ  هک  دـیرگنب 
تسا فالتخا  نینچمه  درادن ! لاکشا  يدقاو ) تیاور  هب  الامتحا و   ) یلها رخ  تشوگ  ضوع  رد  دیروخن ! ار  یـشحو  رخ  تشوگ  دومرف 

تـشوگ هک  نیا  زین  دوـمرف و  یهن  ار  یلها  رخ  تشوـگ  ربماـیپ  هک  نیا  و  لـالح . اـی  تـسا  مارح  رطاـق  غـالا و  بـسا و  تشوـگ  اـیآ  هـک 
يرایبآ ار  يرگید  رازتشک  دوخ  بآ  اب  «: » هریغ عرز  هؤام  یقـسی  : » هک تسین  اور  ناناملـسم  رب  زین  و  تسا . مارح  هجنپ  بحاص  ناگدـنرد 

تایئزج و نیا  زا  لیبق ... نیا  زا  دننک و  عامج  دنراد  دوخ  سرتسد  رد  هک  يریسا  هلماح  هحفص 257 ] هدمآرب و [  مکش  نز  اب  ینعی  دنک ».
هرابرد تسا و  هتـشونن  يرـسرس  طولغم و  مه  نآ  هملک و  ود  یکی  زج  (ع ) یلع ياهيراکادـف  هب  عجار  اما  دراد . یهاوخب  اـت  تاـشرازگ 

... تسا هتشاذگن  ياهیامرس  نادنچ  زگره  هریغ  هچ  كدف و  هچ  تیب ، لها  قوقح  قاقحا 

كدف هلأسم 

هویـش رب  یهلا و  نامرف  هب  ار  ربیخ  میانغ  ربمایپ  . دیـسر نایاپ  هب  میدـید  هک  نانچ  ربیخ  گـنج  . كدـف زا  رتيداـینب  رتیـساسا و  يرما  هکلب 
هار هزور  هس  ود  هلصاف  رد  هک  ياهعرزم  كدف »  » دروم رد  اما  دومن . میسقت  ناناملسم  نایم  دوب  وا  شور  هراومه  هک  نانچ  داد ، تاواسم و 
نآ فرـصت  رد  ناناملـسم  زا  سک  چـیه  اریز  ( ؛ دوب هتفای  قلعت  وا  دوخ  هب  امامت  نآرق  هیآ  قبط  تشاد و  رارق  ربیخ  یلزنم  کی  هنیدـم و  زا 

مینک تقد   ) یبرقلايذ قح  ناونع  هب  همطاف و  هب  ار  نآ  هک  دـش  فلکم  رومأم و  فظوم ، مزلم و  یهلا  نامرف  هب  زاب  دـندوب ). هدرکن  راکیپ 
همطاف . دوشخب وا  هب  هتـشاذگاو و  همطاف  هب  ار  كدف  ینعی  درک . زین  نینچ  دراد و  میدقت  وا  هژیو  دـنواشیوخ  قح  یبرقلايوذ ) قوقح  هن  و 

ناتیتسدگنت اریز  داب ، تراشب  امش  رب  دمحم  تیب  لها  يا  دومرف : نینچ  دیـشخب  نم  هب  ار  كدف  نوچ  دیوگیم : نینچ  هراب  نیا  رد  دوخ 
تالغ و رایـسب و  يامرخ  راشرـس ؛ هحفـص 258 ] دـمآرد [  نآ  اب  كدـف  هعرزم  ایآ  هک  تسا  شـسرپ  لباق  اج  نیمه  اما  ... دـمآ ناـیاپ  هب 

هزادنا هب  تسا ). هتشاد  زاتمم  قنوررپ و  تالوصحم  يرجه  مشش  نورق  رد  هفوک  نیمزرـس  هزادنا  هب  هک  دناهتـشون  اریز   ) رابرپ تالوصحم 
؟ دنار تایح  میعن  زا  ندرب  هرهب  رتشیب و  هچ  ره  ندروخ  فرصم و  يوس  هب  ار  يولع  هداوناخ  داد و  رییغت  ار  تیب  لها  یگدنز  ینزوس  رس 

نانیا دوب . نآ  نایاپ  ات  نآ ، زا  شیپ  ترجه و  زاغآ  زا  هک  هناخ  نامه  هناخ . نامه  وا  هناخ  و  دوب . همطاـف  ناـمه  همطاـف  دوبن . نینچ  زگره 
زا كاخ  زیخلـصاح  ياههرتسگ  یمامت  نیمز و  ياهجنگ  یمامت  رگا  تسا ، لهـس  كدف  دناتضایر . سدق و  تراهط ، هیکزت و  نادـناخ 

تیب لها  دمحم و  تشگیمن . رادیدپ  يرییغت  ناشیناحور  یگدنز  هوحن  يونعم و  كولس  رد  ینزوس  رس  هازدنا  هب  تشگیم  ناشیا  نآ 
نانیا دـندوب ؟ هدـمآ  ناهج  نیا  هب  تایح  میعن  زا  رتشیب  هچ  ره  نتـشگ  روهرهب  يارب  نانآ  رگم  راک ...؟ هچ  نآ  میعن  اـیند و  تورث  اـب  ار  وا 

هنارهطم و كولـس  تبحم و  هب  نداد و  وا  یگدنب  هار  رد  ناج  وا و  قشع  مغ و  راقتفا  قح و  هرهچ  ياضر  رون  رتشیب  هچ  ره  تفایرد  يارب 
و دندوب . هدمآ  ناهج  نیا  هب  ندروآ  رس  هب  اعد  هیرگ و  رکذ و  حیبست و  تدابع و  هب  حبص  ات  ار  ناهاگنابش  و  میاد ، هزور  تاکز و  زامن و 

كدف هچ  وا  دوب ... شهد  داد و  عبنم  شیاشخب و  عرزم  یهلا و  ياضر  هلیـسو  همطاف  يارب  كدف  تشاد . ار  انعم  نیمه  طقف  ناشیگدـنز 
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نامه هراومه  ناشهنادهاز  هرفـس  رد  دوب ... زاین  زار و  زادگ و  زوس و  رازغرم  زامن ، هزور و  رازتشک  شناج  عرزم  تشادن  هچ  تشاد و  ار 
وا هناخ  رد  هب  يریسا  میتی و  نیکسم ، ریقف و  چیه  سپ  نآ  زا  دادیم . همطاف  هب  گرزب  يداش  کی  كدف  اما  دوب ... كدف  زا  شیپ  هک  دوب 

هحفص 259] رهش [  رد  يدنمزاین  نیکسم و  رگید  هک  تسا  لهس  درکیم . ناشرادروخرب  تفریم و  نانآ  يوس  هب  دوخ  وا  هچ  دمآیمن ،
ود اب  طقف  ات  دمآیمن  ناشهناخ  رد  هب  يریـسا  میتی و  نیکـسم و  رگید  تشگیم . رادروخرب  وا  يایاطع  زا  رپ  نابنا  اب  هک  نآ  رگم  دوبیمن 
وج عاص  کی  رطاخ  هب  رگید  دندوب . هدیـسر  شیاشخب  تزع  ینعی  شیاسآ  هوکـش  هب  تورث  نیا  هیاس  رد  نانیا  ددرگزاب ... نان  هدرگ  هس 
ور دادقم  اب  دوب  هتفرگ  ماو  هب  يايدوهی  زا  هک  یمرد  کی  اب  تفریم و  هچوک  هب  یلع  نیا  زا  شیپ  رگا  دنتفرگیمن . ماو  يدوهی  نالف  زا 

، نادنمزاین نادنواشیوخ ، نایانشآ ، ناتسود ، ربارب  رد  کنیا  دادیم ، دنمجرا  زیزع و  یباحص  نآ  هب  ار  زیچان  لوپ  ار ، لوپ  دشیم و  ور  هب 
هک نانچ  رتزاب و  رایـسب  تسد  اـب  رتهنارگـشیاشخب و  سب  ياهنوگ  هب  ماـشهینب  هژیوب  ناملـسم و  هعماـج  نانیکـسم  نادنمتـسم و  ناـمیتی ،

شاهناخ اما  درکیم ... نینچ  كدف  دمآرد  اب  همطاف  يرآ  . دندرکیم لمع  دوب  ناراوگرزب  نیا  تزع  نادنمزاین و  نیا  میرک  ماقم  هتـسیاش 
یتح تنیز و  کی  فرظ و  هچراپ  کی  شلاب ، رتسب و  کی  غارچ ، عمـش و  کی  یتح  دـنمتورث  کلم  نآ  دـمآرد  اب  تفاـین . یقنور  چـیه 
کی اما  دوب ... هک  دوب  میاد  یگنـسرگ  نامه  هناخ  شروخ  نان  نامه و  ریـصح  دوب و  ایروب  نامه  ایروب  دـشن . هفاضا  هناـخ  رد  هدرپ  کـی 

هافر و تزع  هب  ناـشدوخ  كدـف  اـب  كدـف ، اـب  دـندوب ، رهـش  نادـنمزاین  نانیکـسم و  همه  هک  شرتگرزب  هداوناـخ  تشاد . گرزب  يداـش 
هار زا  هچ  میانغ و  هار  زا  هچ  نآ ، نایاپ  ات  یگدنز  زاغآ  زا  هک  دوبن  یلع  نیا  رگم  . دوب یفاک  تیبلا  لها  يارب  نیا  دندوب و  هدیسر  شیاسآ 

هحفـص دیـشخب [ ... ادـخ  هار  رد  ار  ناشیمامت  اما  دیـسر ؟ میظع  ياهتورث  هچ  هب  يرادهعرزم  راک و  عرز و  تشک و  شیوخ ، جـنرتسد 
شاهلاس جنپ  تسیب و  يزورهنابش  راک  بعص و  توکـس ، خلت ، ياوزنا  ماگنه  هب  زور و  بش و  شدندیدیم  هک  دوبن  یلع  نیا  رگم  [ 260

بآ هب  دنکیم ، هاچ  کشخ ، ناتسگیر  هتفت و  نیمزرس  نآ  رد  كاخ ، لد  رد  دروآیم و  دیدپ  رایسب  ياهناتسلخن  نوگهنوگ ، عرازم  رد 
دیرب هدژم  ار  مناثراو  دنزیم : دایرف  دناشوجیمرب ؛ كاخ  كاسمارپ  فدص  لد  زا  ار  شخبتایح  ياهدیراورم  نیا  بآ ، نوچ  دیسریم و 

هناخ تیبلا و  لـها  یگدـنز  ... مدوشخب ناـنآ  رب  مدرک و  نادـنمزاین  فقو  ار  هعرزم  نآ  بآ و  نیا  یماـمت  هک  دـیهد  تراـشب  ار  ناریقف  و 
، تمحر هناتسآ  هناخ  نیا  اریز  تفای . رترب  هچ  ره  شهد  داد و  يدازآ  رتشیب و  ششخب  يداش  طقف  درکن . يرییغت  نیرتمک  كدف  اب  همطاف 

تـشاد یتجاح  زاین و  هرهچ  هک  اج  ره  زا  سک  ره  دـمآیم ، هک  اج  ره  زا  سک  ره  دوب . تورم  تحار و  هاگهانپ  تبحم و  رهم و  هاـگیاپ 
هب دـنیاشخبیم و  وا  رب  تنم  نیرتمکیب  تمحزیب و  هک  تسا  ناتـسآ  نیا  هاـنپ  رد  ناـکم و  نیا  هناتـسآ  رد  طـقف  طـقف و  هک  تسنادیم 

نادـنمزاین همه  ار  تمحر  تیب  لها  هناخ  دوب ... نارابنارگ  شیاسآ  هاگرد  ناما و  نما و  هناتـسآ  اج  نآ  دـنیآیمرب . شروما  ییاشگهراچ 
موش و تشونرـس  هچ  اما  . تشاد ار  ییانعم  نینچ  همطاف  يارب  كدـف  ... دـنراد اـجتلا  زاـین و  يور  وس  نادـب  دنـسانشیم و  کـیدزن  رود و 

يرایتسد هب  رکبوبا  هک  تشذـگن  ربمایپ  تافو  زا  يزور  دـنچ  . تفرن همطاف  کلمی  ام  اهنت  نیرب  هک  يراـبمغ  خـلت و  هثداـح  هچ  راوگاـن و 
ناوـنع هب  دروآ و  نوریب  همطاـف  هحفـص 261 ] فرـصت [  تسد  زا  ار  نآ  و  تخادـنا . گـنچ  زین  كدـف  رب  تفـالخ ، بـصغ  زا  سپ  رمع 

ياهحفص دنچ  اما  . دمآ دهاوخ  حورـشم  هنوگ  هب  دوخ  ياج  رد  نآ  يارجام  . درک هرداصم  بصغ و  دوخ ؛ تردق  عفن  هب  نیملـسم ، قوقح 
ود نآ  درک و  هچ  هک  میدـید  ربیخ  رد  ار  رارک  مجاهم و  یلع  . تسا يرورـض  اج  نیمه  كدـف  ربیخ و  هعقاو  زا  سپ  ارجام  نیا  لیلحت  رد 

ياعد لوصحم  دیـشخبیمن ، زین  همطاف  هب  ار  نآ  ربماـیپ  رگا  یتح  كدـف ، عقاو  رد  دـندرک . هچ  هک  میدـید  زین  ار  رارف  مزهنم و  رادـمچرپ 
هچ همطاف  زج  باسح  نیا  اب  دوب و  یلع  دوجو  رب  ربمایپ  ادـخ و  تبحم  هناصلاخ  تین  نطاب و  قدـص  يزابناج و  يافـص  جـنرتسد  ربمایپ و 

، دیاشخبب همطاف  هب  هک  دناریمن  نامرف  ربمایپ  رب  ینعی  دوشخبیمن ، ار  نآ  زین  ادخ  رگا  یتح  دـشاب . نآ  یعقاو  بحاص  تسناوتیم  یـسک 
همطاف و هب  یلع  يدرمناوج  شاداپ  هب  هنادرمدار و  شیاشخب  یناسنا و  سب  هکلب  هناربمایپ  هن  لمع  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  دوب  ربماـیپ  رب 

شراگزیهرپ رگـشیاشخب و  رادرـس  نادـناخ  هب  ار  هعرزم  نیا  وا  دوب و  یلع  رـسمه  طقف  دوبن و  شرتخد  همطاـف  رگا  یتح  دراذـگاو . یلع 
ود نیا  هک  يایهلا  لد  ینارون  روانهپ و  کلم  نآ  ربارب  رد  كدـف  یمامت  . دوب هدرکن  یگرتس  شیاشخب  گرزب و  راک  چـیه  دوب  هدیـشخب 
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هک دوب  هچ  كدف  دـمآیمن ... باسح  هب  وا  هکلم  نامیلـس و  تمـشح  هوکـش و  ربارب  رد  یخلم  نار  نانوچ  دنتـشاد  یلع  همطاف و  گرزب ؛
نآ نامسآ  نامحر ، راگدرورپ  شرع  هک  تشهب  زا  نیمز ، نامـسآ و  ياهجنگ  یمامت  زا  همطاف ، یلع و  دنـشاب . نآ  دنمزاین  همطاف  یلع و 

گنر و قاتـشم  همطاف و  هحفـص 262 ] یلع و [  دـنمزاین  ینابر  راونا  یناحور و  میعن  همه  نآ  اب  تشهب  دناینغتـسم ... زاـینیب و  زین  تسا 
ار كدف  ود  نآ  اما  . تسا لالب  ناملس و  رذوبا و  یلع و  قاتـشم  تشهب  تفگیمن  اهراب  اهراب و  ربمایپ  دوب  نیا  زج  رگا  تسا . ناشیا  يوب 

همطاف هرهچ  هصق  هصق ، دوبن . امرخ  لخن و  رازتشک  نیدنچ  رابرپ و  ياهعرزم  هصق  هصق ، دـندرک . لامیاپ  ار  شقح  دـنتفرگزاب و  همطاف  زا 
ریخـست زا  لاس  راهچ  تفگ : دوبن . شیاشخب  هن . دنتفگ : دوب . مردپ  شیاشخب  هعرزم  نیا  هک  تفگ  دمآ و  هفیلخ  ود  نآ  هاگرد  هب  هک  دوب 

قدـص لیلد  نیرترب  هلاـس  راـهچ  نارود  فرـصت  نیمه  تفگ : دوب . يرآ  دـنتفگ : دوبن ؟ اـیآ  دوب  نم  تسد  رد  شتلحر  ناـمز  اـت  كدـف 
نیا نانآ  اما  دـشاب . نم  تسد  رد  هک  دوب  اور  وا  نامز  رد  بش  کـی  یتح  دوبن ، شیاـشخب  رگا  هنوگچ  تسا . کـلم  نیا  رب  نم  تیکلاـم 

نم زا  ار  نآ  دـیهاوخیم  تسا و  نم  تسد  رد  هـک  كدـف  نـیا  سپ  تـفگ : همطاـف  دـنتفریذپن . وا  زا  ار  یناـبر  تـجح  یناـهرب و  نـخس 
ثرا اریز  تسا -  شیاشخب  تسین و  ثرا  دنچ  ره  بوخ  رایسب  تفگ : ثرا .» : » دنتفگ تسا . نم  تسد  رد  ناونع  هچ  هب  دییوگب  دیریگب ،
ثراو نم  ایآ  تسا ، ثرا  دـییوگب  لاح  نیا  اب  دیـشخب ، نم  هب  شتاـیح  ناـمز  رد  ربماـیپ  ار  کـلم  نیا  و  دـنراذگیماو -  توف  زا  سپ  ار 

ناربمایپ هک  مدینش  ربمایپ  زا  نم  تفگ : خساپ  غورد  هب  رکبوبا  هنوگچ . تفگ : همطاف  يربیمن . ثرا  وا  زا  اما  یتسه  دنتفگ : متـسین . ربمایپ 
يارب ناربمایپ  دـیوگیم : نآرق  تسا ؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  نخـس ! نیا  زا  ادـخ  رب  هانپ  تفگ : همطاف  دـنراذگیمن . ياـج  رب  ثرا 
عیمج نایم  رد  وت  طقف  وت و  هک  ار  نخس  نیا  ایآ  داهن . ياج  رب  ثرا  نامیلـس  يارب  دواد  نامیلـس » دواد  ثرو  : » دنراذگیم ثرا  نادنزرف 

 ] نخـس اما  دـشاب !!!؟ هتفگن  میوا  ثرا  هلأسم  ثراو  هک  نم  هب  اما  دـشاب و  هتفگ  وت  هب  ربماـیپ  دراد  ناـکما  هنوگچ  ینآ ، یعدـم  تما  نیا 
هب ربماـیپ  يا  هقح » یبرقلاذ  یتآ   » دـش و لزاـن  هیآ  نیا  كدـف  زا  سپ  هک  دـیراد  داـی  هـب  اـیآ  دوـمرف : دـنتفریذپن . ار  شقح  هحفص 263 ]

؟ تسیچ شقح  تسیک و  مدنواشیوخ  زا  دـنوادخ  دارم  دیـسرپ  لیئربج  زا  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  ربمایپ  و  هدـب . ار  شقح  دوخ  دـنواشیوخ 
او نم  هب  ار  مقح  تسا . هتـشاد  قلعت  نم  هب  تسا و  یبرقلايذ  زا  نم  قح  نیا  سپ  یهدب . وا  هب  ار  كدف  دیاب  هک  تسا  همطاف  دمآ : خساپ 
و دنتشادن . هگن  دنتسکش و  ار  كاپ  يالاو  میظع و  هرهچ  نآ  تمرح  یتسیاشان  هلیسو  غورد و  ثبـشت  ره  هب  دنتفریذپن و  زاب  اما  دیراذگب .

یلع تسا . وت  رب  ربمایپ  شیاشخب  کلم  نیا  هک  روایب  دهاش  دنتفگ : همطاف  هب  تسا . نم  رب  ربمایپ  شیاشخب  کلم  نیا  هک  دوب  رصم  همطاف 
تداهـش تسا . هدیـشخب  همطاف  هب  شتلحر  زا  شیپ  لاس  راهچ  شتایح ، نامز  رد  ار  كدف  ربمایپ  هک  داد  تداهـش  یهلا  يایلیا  دروآ و  ار 

هرهچ دـنتفریذپن و  زین  ار  عـسیلا »  » و نامیلـس »  » و دواد »  » زا رترب  یــضاق  نآ  قـح ، یــضاق  نآ  يرواد  تداهــش و  دـنتفریذپن و  زین  ار  یلع 
کحم دوخ  نازیمان  زوپ  كد و  ریقح و  ياـهرایعم  اـب  ار  لاـعفالا  لاـیکم  لاـمعالا و  نازیم  نآ  وخدـحا ، يوزارت  نآ  هللا ، هجو  ینویاـمه 

لاوحا و یمامت  رد  ار  یلع  هعماج ... نآ  رب  اسوسف  اترسح و  يا  اغیرد . درد و  ابجع و  يا  !! دهدیم تداهش  دوخ  نز  عفن  هب  دنتفگ  دندز و 
يدـمحا و رون  هیامناج  يدزیا و  ياهرایعم  اب  ار  شقـشاع  ناج  تیمیمـص  شتـسرپ و  تبحم ، قدـص و  میدـید . شايونعم  تاـیح  لوط 

میدید قدص  يزارفارس و  قشع ، يزابناج و  ياهههبج  رد  میدینش . دوب  هتفگ  شقح  رد  ربمایپ  هک  ار  یتلیضف  نارازه  میدیجنـس و  يدحا 
رازتـها هب  ار  هللا » ۀـملک   » هتفرگ و شدـنمناوت  تبحمرپ و  ياـهتسد  رب  ار  یمالـسا  رفظ  حـتف و  مچرپ  هداـهن و  فک  رب  ناـج  هنوـگچ  هک 

شاهداوناخ وا و  اب  ربمایپ  زا  سپ  زور  دـنچ  هکلب  هام ، دـنچ  هن  ربماـیپ ، زا  سپ  هک  میرگنب  هحفـص 264 ] مییآ و [  رتارف  کنیا  دروآیمرد .
راثن اب  هداد و  بآ  کشا  دیراورم  لد و  نوخ  اب  هدرک و  تسارح  ینابغاب و  وا  هک  ار  يدیجم  تخرد  ياههویم  ات  میرگنب  دـننکیم . اههچ 

هدـید و بلق و  هرمث  زا  ار  شاهداوناخ  وا و  بصاغ ، ياهتسد  دـنربیم و  جاراـت  هب  نارگید  هنوگچ  تسا ، هدرک  دـنمورب  رگج  ياـههراپ 
خـیرات و نیتسار  تیوه  خـیرات ، هرهوج  اقافتا  تسین و  بیجع  همه  نیا  يرآ  دـنرادیم . مورحم  شیوخ  ناماد  ناج و  هدـیمدون  ياههویم 

خیرات دـناهدیمانن . کیرات »  » ار خـیرات »  » تفرعم لها  یـضعب  هدوهیب  تساـهنیمه . خـیرات  غیرد  دردرپ و  ياـهراثیا  هعجاـف  ررکم  ياـنعم 
تخرد مینیبیم  هزور  ره  میراد و  يور  شیپ  هک  تسا  هایـس  تشز و  هابت ، کـیرات و  يزاسناتـسد  يزاـبتبعل و  نیمه  خـیرات  تسیچ ؟
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نیرترادـغ و راـکم ، كریز  رارط ، دزد  ار  شاهوـیم  دـنراکیم و  اهیــسیع  اهیــسوم و  ار  تسادــق  تلادــع و  مـلع ، ییاـبیز ، تـفرعم ،
سودق تاذ  شتسرپ  تینادحو و  هب  ار  نامدرم  یسوم  یسیع و  يرمع  دننیچیم ... تلادع  ییابیز و  تفرعم و  دض  نادایـش  نیرترایـشوه 

لیئارـساینب زا  یـسوم  ای  دباتیمرب و  يور  ناهج  زا  یـسیع  هک  نآ  ضحم  هب  دنناوخیم و  هناگی  یلعا و  نمیهم  کلم  حوبـس و  مویق و  و 
دننکیم و يور  یتسرپادخ  هس  هناگهس ، ياهمونقا  هب  کی  نیا  اهيرماس ، اهادوهی و  تنایخ  ساسا  رب  شتما  دـنکیم ، هزور  لهچ  یتبیغ 
دـننزیم و هشیر  زا  ار  كاپ  هملک  يهکرابم  هرجـش  نآ  هبیط ، تخرد  نآ  هنوگچ  دـینیبیم  دـنروآیم ... يور  یتسرپهلاسوگ  هب  کی  نآ 

هثاغتـسا دایرف و  هب  یـشوگ  چیه  دنروآیمرب ، دایرف  ایلیا  همطاف و  یـسوم ، نوراه و  هچ  ره  دننکیم و  هرداصم  دوخ  عفن  هب  ار  شیاههویم 
؟ یناسک هچ  مه  نآ  دننکیم . اههچ  همطاف  اب  هک  تشذگ  دهاوخن  يدنچ  دـیرگنب  هحفـص 265 ] دباییمن [ . یهجوت  هبنت و  نیرتمک  نانیا 
نامیا و تعاجـش ، ملع و  زا  نابات  یتلیـضف  ناشخرد و  ياهتکن  ربمایپ  تایح  لوط  یمامت  رد  هک  ینانیـشنهیشاح  ناـبلطتحار و  ناـیرارف ،
هب ار  شقح  نایغط  یبلطتردق و  نایـصع ، عمط و  جوا  رد  دنریگیم و  ههبج  یلع  هیلع  نانیا  دنرادن ... تبارق  یمالـسا و  هقباس  تمکح ،

نانچ ناشهلاس  جنپ  راهچ  یکدوک  هک  نانیا  تفر ... دهاوخن  يدمحم  تیب  لها  رب  اهنیهوت ، اهریقحت و  هچ  هنوگ  نیدب  .و  دـنربیم جارات 
نیا دیرادنپیم  ایآ  دناهتشاد ... اهیسیع  نامقل و  یـسوم و  نامیلـس و  هک  دناهتـشاد  نیرب  تفرعم  دیحوت و  رون  نییآ و  مهف  نید ، تفرعم 
مهبر مهاقـس  و  : » دـیوگب نینچ  ناشهرابرد  دـنوادخ  هک  میباییمن  ار  ياهناخ  ناربمایپ ، هناخ  زا  ياهناخ  چـیه  رد  تسا . یکچوک  هداوناخ 
تسا یقاس  ادخ  میرگنب . ار  ماقم  تعفر  نأش و  تمظع  دیامیپیم ». كاپ  روهط  بارـش  نادناخ  نیا  رب  دوخ  تسد  هب  ادخ  «: » اروهط ابارش 

ریذپانفصو بارش  هک  هن . درخ ؟ يهدننک  لیاز  لقع و  يهدننک  هابت  یلومعم  ياهبارـش  نیا  زا  یبارـش ؟ هچ  مه  نآ  و  هدنـشون . نانآ  و 
تبحم سدـقا و  هقلطم  بارـش  قح ، ءاقل  بارـش  ضحم . برق  نیقی و  دوهـش و  هقلطم  بارـش  قشع . ناج  سدـق و  حور  ياـهیتسم  همه 

ار يربمایپ  چیه  سدق و  نادـناخ  چـیه  تیبلا و  لها  چـیه  ... يونعم يدام و  ياهتذـل  اهضیف و  همه  هدـیکچ  هراصع و  ینعی  یهانتمان ...
ار ینادناخ  چیه  ار ... تیبلا  لها  نیمه  زج  دیناشون ، دهاوخ  روهط  بارـش  درک و  دهاوخ  تیاقـس  دوخ  ياهتسد  اب  هک  تسا  هتفگ  ادخ 

رهطم كاـپ و  دـنک و  كاـپ  یکاـپان ، هنوـگ  ره  زا  اـت  تسا  هدرک  هدارا  ادـخ  هک  دـیاهدید  تسا  ناربماـیپ  يهـفرعملا  حرـش  هـک  نآرق  رد 
درخ کچوک و  لهـس و  ییانعم  اریهطت » مکرهطی   » میرادنپیم ایآ  هحفـص 266 ] دناوتیم [ ؟ دهاوخیم و  دوخ  ادخ  هک  ناسنآ  دنادرگ ،

قح یهانتمان  ناوت  تردق و  رد  هک  اج  نآ  ات  ینعی  تسا . كرد  يریگهزادـنا و  لباق  یگتـسیاشان  هنوگ  ره  زا  یهلا  ندرک  كاپ  و  دراد ؟
ینعی تسا . کش  يانعم  هب  یکاپان » ای  سجر   » دناهتفگ نارـسفم  . دیاریپیم یگتـساشان  هنوگ  ره  زا  ار  نانآ  دنکیم ... كاپ  ار  نانآ  تسا 

رد دراد ، دوجو  تبحم  تمکح و  تفرعم و  نامیا و  نیقی و  اهسونایقا  اـهناشکهک و  اهنامـسآ و  تعـسو  هب  هک  ناـنآ  بلق  یماـمت  رد 
ناصقن و یتساک ، کش و  زین  نزوس  رس  مرازه  کی  هزادنا  هب  تسا  لهس  هک  نزوس  رـس  کی  هزادنا  هب  یهانتمان  میظع  هرتسگ  نآ  یمامت 

نیرتتسدرود رد  یگدـنز ، لوط  ماـمت  رد  ینعی  دراد . ار  ییاـنعم  نینچ  اریهطت » مکرهطی  ، » یهلا ندرک  كاـپ  درادـن ... دوـجو  یتساراـن 
لهـس هک  فالخ  لمع  هشیدـنا و  تین و  ياهیناثمین  ياهظحل  نانآ ، هشیدـنا  یناهن  قفا  زا  یتح  نانآ  ترکف  يافخا  هناـگرازه و  ياـههیال 
تقو نآ  . دراد ار  ییانعم  نینچ  یهاشداپ  ریهطت  تمـصع و  یهلا و  ندرک  كاپ  دـنکیمن . هدرکن و  روطخ  زین  یهورکم  لـمع  هکلب  تسا 

تراهط قدص و  هب  ادخ  هک  ار  یلع  یهاوگ  همطاف و  یهاوگ  دنتـشاد !! اور  اهمتـس  هچ  یگنـسنارگ  میظع و  هداوناخ  نینچ  رب  هک  میرگنب 
نآ . دـنتخادرپ نانآ  فیعـضت  ریقحت و  فیفخت ، رازآ و  هب  درک  تلحر  ربمایپ  هک  ياهظحل  زا  دـنتفریذپن و  تسا  هداد  هقلطم  یهاوگ  ناـنآ 
نآ یلع ، يزور  هک  دندرک  ناشریغصت  ریقحت و  مدرم  لد  مشچ و  رد  دندیشوک و  ناشنیهوت  رد  زور  هب  زور  هتفرگ و  تخـس  نانآ  رب  ردق 
زا یگدازآ  ملح و  ریعاس  لبج  ییابیکش و  ملس و  ثیروح  هوک  افو و  نامیا و  نمیا  يداو  افص و  يانیـس  روط  تیدحا و  دحا  ربص و  هوک 
هک تسا  هدیـسر  ییاج  هب  مراک  رگید  نم ... رب  اهودنا  نانیا و  رب  ياو  ادرد ... هودـنا و  يا  تشادرب : هحفـص 267 ] دایرف [  دمآرد و  ياج 

درک و هیرگ  نوخ  هک  تسیرگ ، هن  تسیرگ ... دـیاب  تبیـصم  مغ و  نیا  رب  یتسار  هب  ... دـننکیم هسیاـقم  هیواـعم  اـب  ار  بلاـطیبا  رـسپ  ارم ،
هب مالسا  رایعم  نافرع و  يوزارت  دیحوت و  بطق  یلع ، راک  ناسحا  مالسا و  نافرع ، دیحوت و  هعماج  رد  تخیر . ناماد  رب  ار  رگج  ياههراپ 
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نانیا ار  نیسح  نسح و  دنتشک . ار  یلع  نانیا  عقاو  رد  !! دننک هسیاقم  صاعورمع  هیواعم و  سانخ  نآ  سیلبا و  نیا  اب  ار  وا  هک  دسرب  ییاج 
تداهـش شراکمه  وا و  رگا  درک  هبلاـطم  ار  شقح  دـمآ و  رکبوبا  دزن  همطاـف  هک  يزور  ربماـیپ ، تاـفو  يادرف  دـیرادنپیم  اـیآ  دنتـشک .

دییأت و ناشتمـصع  قح  رد  ار  یهلا  ياضما  نامرف و  دندوب و  هداد  ناشتراهط  هب  مکح  دـندوب و  هتفریذـپ  ار  نیـسح  نسح و  یلع ، همطاف ،
مومـسم ار  نسح  تفاییم ؟ ار  یلع  اب  ییورایور  گنج و  تأرج  تفاییم ؟ ار  نیـسح  نتـشک  تأرج  یمالـسا  هعماج  دندوب  هدرک  دیکأت 

دندوب ربمایپ  لسن  هک  ار  وا  نادنواشیوخ  ناردارب و  نارـسپ ، نیرتزیزع  زا  نت  هدجه  يدمحم ، تیب  لها  نیـسح ، نیمه  نادنزرف  درکیم ؟
ریـسا ار  يوبن  سدـقم  نادـناخ  ار ، ربمایپ  مرح  دندیـشکیم ؟ نوخ  كاـخ و  هب  هناـملاظ  ناـنچ  نآ  شناراـی  نیرتهب  زا  نت  ود  داـتفه و  اـب 

... دـندزیم شتآ  ار  ناـشیاههمیخ  دـندنادرگیم . تواقـش  یتـمرحیب و  تیاـنج ، تلذ و  تیاـهن  رد  يرهـش  هـب  يرهـش  زا  دـندرکیم و 
خاک رد  هنامرـشیب  ناسنیدب  ار  ناسنالا  ةروص  ناثعاب  ناسنالا و  ةروس  ناثراو  و  تماما ، تمـصع و  تراهط ، ترتع و  نادـناخ  نایگدرپ 

ییحی رس  هحفـص 268 ] نانوچ [  دوب ، قطان  نآرق  هک  ار  ینادند  بل و  دندرکیم و  رـضاح  دـیزی  بارـش  رـضحم  رد  تواقـش ، توهش و 
اضما شنواعم  درم و  نیا  ار  روما  نیا  یمامت  ؟ دندزیم نارزیخ  بوچ  هب  توهش  نیک و  بارش  تسم  هداهن و  الط  تشط  رد  ادهشلادیس ) )

... دندرک لیمحت  هعماج  رب  ار  دوخ  هرهچ  دـندز و  سپ  دوب  هللا  هجو  هک  ار  یلع  هک  راتفر  نآ  اب  راتفر ؟ مادـک  اب  دـنداد ... هزاجا  دـندرک و 
رهاط ماما  یلع ، قح  لوا ، هفیلخ  هک  هاگ  نآ  نیا و  زا  شیپ  . دندرکیم هناهاگآ  دندرکیم  هک  ار  هچ  ره  دـننکیم و  هچ  دنتـسنادیم  نانآ 
یفن درک و  در  دوب ، هدرک  صوصخم  بصنم  نیدـب  هدـیزگرب و  یمالـسا  تما  ياوشیپ  ـالوم و  شیوـخ  ياـج  هب  ربماـیپ  هک  ار  یموـصعم 

درکیم و مادــقا  هناـهاگآ  وا  دوـب . هدرک  هراـپ  ار  قـح  مـکح  یهلا و  لوـسر  ياـضما  یهلا ، يارغط  هناـهاگآ  هتــسناد و  عـقاو  رد  دوـمن ،
ریدغ رد  هژیوب  فلتخم و  ياههاگیاج  رد  هک  ربمایپ  راکشآ  تیـصو  یهلا و  قلطم  مکح  اب  هک  تسنادیمن  وا  ایآ  دنکیم . هچ  تسنادیم 

زا ؟ تسا هدروآ  الاب  دوخ  تموکح  زور  نیلوا  نامه  زا  ار  یهابت  یـشیدناژک  فالخ و  هعجاف  هچ  ناـینب  تسا و  هدرک  هچ  هدرک  ناـیب  مخ 
يراگزور هک  دندروآ  مهارف  ار  هنیمز  نانچ  دـندرک  یلع  همطاف و  هیلع  ناهن  راکـشآ و  هئطوت  دـیهمت و  اب  هک  يزیمآنیهوت  راتفر  اب  زاغآ 

رد ار  شراک  دوب و  ترتع  نادناخ  هب  نیهوت  شفده  وا  دیآ ... رتنییاپ  مه  يداع  درف  کی  زا  یمالسا  هعماج  نتم  رد  نانآ  ماقم  ات  درذگن 
اب دـندرک و  هرـصاحم  ار  یلع  هناخ  وا  دـیدهت  باعرا و  يدایا  هک  نآ  زا  سپ  نیزاغآ  ياهزور  رد  دادیم . ماجنا  یتسدرت  ریوزت و  تیاهن 

شیب العف  هک  تسنادیم  درم  نآ  هک  نآ  اب  ، دندرک دـننکب  دـیابن  هک  ار  هچنآ  دوب  بجاو  هبعک  مرح  هناخ و  نوچ  شتمرح  هک  ياهناخ  نآ 
شش جنپ  اضتقا  ماگنه  هب  همه  نیا  اب  دنک ، راکشآ  نیهوت  هحفص 269 ] وا [  هب  دتـسیاب و  همطاف  يورایور  الماک  دورب و  ولج  دیابن  دح  زا 
یتح دادیمن  شاهزاجا  همطاف  ماقم  تسادق  تهازن و  اریز  دزیم . مه  رادشین  هملک  ود  یکی  سپس  تفگیم و  وا  هب  شوخ  نخـس  هملک 

يا تفگیم : وا  هب  مدرم  ربارب  رد  دـیوگ . شمانـشد  اراکـشآ  هتـسویپ و  شایتـموکح  ياـهتسد  هـب  هناـیزات  نارادـقامچ و  تیاـمح  رد 
... یبوخ تدوخ  مه  تسا و  بوخ  تردپ  مه  وت  ربمایپ ... ناج  بلق و  هویم  هرمث و  يا  ملاع ، نانز  نیرتهتسیاش  نیرتمیظع و  نیرتهزیکاپ ،

ناشابوا و هلمح  رد  دندوب و  هدرک  اپ  هب  یماظن  تموکح  هنیدـم  رد  الماک  هک  تفگیم  یتقو  ار  تاملک  نیا  هک  مینک  تقد  بوخ  هتبلا  و 
همطاف ارجام ، نیا  رد  دننزب و  شتآ  ار  شاهناخ  ات  دـندوب  هدروآ  شتآ  همیه و  دـندوب و  هتـسکش  ار  وا  يولهپ  ربمایپ ، هناخ  هب  نارادـقامچ 
همطاف هب  ... دـش هتـشک  مکـش  رد  شدـنزرف  هدرک و  نینج  طقـس  راشف  درد و  تدـش  زا  تشاد  دوخ  نطب  رد  ار  يدـنزرف  دوب و  رادراب  هک 
تردـپ قح  تسین . وت  قح  كدـف  اما  تسا . راوگاـن  نم  رب  رتخد  رقف  زا  رتشیب  وت  رقف  تدوخ . مه  تسا و  بوخ  تردـپ  مه  وت  تفگیم 

خـساپ هب  دجـسم و  رد  رگید و  ییاج  سپـس  و  تسین ... ربتعم  یتسین  رتشیب  نز  کـی  نوچ  تایهاوگ  و  تسا . ناناملـسم  قح  تسین . مه 
دندیـسرپ وا  زا  هک  هاـبور  نوـچ  زین  شرهوـش  دروآیم و  تداهـش  هب  ار  شرهوـش  همطاـف  : » تفگیم مدرم  هب  باـطخ  همطاـف  ییوـجقح 

زا درب  راک  هب  رکبوبا  هک  ار  یتاملک  یمامت  نیع  .« تسین ربتعم  شایهاوگ  دهدیم ، تداهـش  وا  عفن  هب  نوچ  ممد ، تفگ  تسیک  تدـهاش 
رکبوبا نوچ  دیوگ  يو  مینکیم . همجرت  لقن و  يرهوج  زیزعلادبع  نب  دمحا  رکبیبا  كدف  هفیقس و  باتک  هعیـش ، هن  ننـست و  لها  نوتم 
نامدرم يا  تفگ : دمآرب و  ربنم  رب  دنکیم ، هبلاطم  ار  شیوخ  كدف  قح  وا  زا  هک  دینش  هحفص 270 ] ربمایپ [  دجسم  رد  ار  همطاف  نانخس 
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نامز رد  ییاهشهاوخ  وزرآ و  نینچ  اـجک  دـیاهدرپس . شوگ  نانخـس  نیا  هب  دـیوگیم و  سکاـن  سک و  ره  هک  تسا  ینانخـس  هچ  نیا 
همطاف هک  يایهاوگ  كدف و  هیضق   ) نیا انامه  دیارـسب . نخـس  دوب  هاوگ  هک  ره  دیوگب و  هدینـش  هک  ره  دیـشاب و  شوهب  ناه  دوب ؟ ربمایپ 

یلع نیا   ) دـنبوشآ هنتف و  هنوگ  همه  ناهاوخ  همطاف ) یلع و  ینعی   ) نانیا هدروآ . دـهاش  ار  شدوخ  مد  هک  تسا  یهاـبور  ناـنوچ ) هدروآ 
نانیا دینزب . نماد  تشگ  نکاس  دش و  فیعـض  هک  هاگ  نآ  ار ، بوشآ  هنتف و  ینعی  دینادرگرب ، شلوا  لاح  هب  ار  راک  دیوگیم ) هک  تسا 

هک تسا  یپسور ) « ) لاحطما  » راک نوچ  ناشراک  دنناوخیم . يراکمه  هب  ار  اهنز  دنروآیم و  يرای  هب  ار  نانز  اههفیعـض و  یلع ) ینعی  )
، میوـگب مهاوـخب  رگا  نم  هک  دـینادب  ناـه  دوـب . ناـیپسور ) يرگیپـسور   ) هتـسیاشان تشز و  ياـهراک  وا  رب  شناـسک  اـهراک و  نیرتـهب 

يا تفگ : هدرک  راـصنا  هب  ور  رکبوبا )  ) هاـگ نآ  . مناـمیم تکاـس  دـننک  میاـهر  رگا  اـما  میوگیم . تنوـشخ  هب  میوـگب  رگا  میوـگیم و 
هک امش  دییامش . دننک  تیاعر  ار  ربمایپ  دهع  هک  یناسک  نیرتهتسیاش  هک  یلاح  رد  تسا ، هدیسر  نم  هب  امش  ناهلبا  نخس  راصنا  تعامج 

قحتـسم و  تسا ) شوماخ   ) هک یـسک  هیلع  طقف  ار  منابز  تسد و  نم  هک  دینادب  دـیدرک . يرای  هداد و  ناکم  ار  وا  دـمآ  ناتیوس  هب  ربمایپ 
زا هاگ  نآ  دیناد ). دوخ  مدینش  امش  زا  دش و  مایتیاضران  بجوم  هک  يزیچ  رگا  دشاب و  عمج  ناتساوح  ینعی  . ) منکیمن زارد  تسین  رفیک 
اج نیا  هب  نوچ  تسا  قوف  باتک  زا  شرازگ  نیا  يوار  هک  ینـس  دـیدحلایبا  نیا  . تشگزاب شیوخ  لزنم  هب  زین  همطاف  دـمآ و  نییاپ  ربنم 

بیقن دوـخ  داتـسا  هب  مدیـسر  اـج  نیا  هب  مدـناوخیم و  دوـخ  داتـسا  دزن  ار  هفیقـس  باـتک  نیا  نوـچ  هحفـص 271 ] دیوگیم [ : دـسریم 
: تفگیمن هیانک  هب  رکبوبا  تفگ  خساپ  درکیم . ضرعت  هیانک  هب  و  ییوگدـب )  ) ناسنیا یـسک  هچ  هیلع  رکبوبا  متفگ : يرـصب  ییحییبا 

حیرـصت هب  یـسک  هچ  هیلع  ار  نانخـس  نینچ  مدـیمهفیم  رگا  مـتفگ  مدینـش  نـینچ  نوـچ  تـفگیم . نخـس  حیرـصت  هـب  راکـشآ و  هـکلب 
نیا یمامت  متفگ  تفگیم . ار  نانخـس  نیا  داب ، وا  رب  مالـس  بلاـطیبا ، نب  یلع  هب  تفگ  دـیدنخ و  مداتـسا  مدیـسرپیمن . وت  زا  تفگیم ،

يراک همه  تردـق  ظفح  يارب  یمدآ  و   ) تسا یهاـشداپ  ینعی  کـلم ، نیا  دـنزرف  يرآ  تفگ  تفگیم . یلع  هب  ار  تسیاـشان )  ) ناـنخس
: تفگ خـساپ  دوب ؟ هچ  ماهدینـش  ینانخـس  امـش  بناج  زا  نم  تفگ ) راصنا  تعاـمج  هب  هک  نخـس  نآ  زا  رکبوبا  روظنم   ) متفگ دـنکیم )

نامیـشپ هدرکن  يرای  تفالخ  هب  ار  وا  هک  نیا  زا  و  . ) دندوتـس ار  وا  هدرک  دنلب  یلع  رکذ  هب  نخـس  همطاف ) كدـف  يارجام   ) زا سپ  راصنا 
يرادبناج زا  ار  راصنا  لیلد  نیا  هب  دماجنیب و  وا  نایز  رب  شتفالخ  راک  ادابم  هک  دیسرت  رکبوبا  سپ  دندمآرب ). وا  زا  يرادبناج  هب  هتشگ و 

هک یهاـبور  نآ  زا  مدیـسرپ و  ار  يرهوج  باـتک  نتم  لکـشم  تاـغل  دوخ  داتـسا  زا  دـیوگ  دـیدحلایبا  نبا  هاـگ  نآ  . درکیم یهن  یلع ) )
هتـسیاش یهاوگ  یـسک  زا  هک  تسا  نآ  لـثم  نیا  زا  دارم  تفگ  مدیـسرپ : دوب ). هدز  لـثم  همطاـف  یلع و  هب  ار  نآ  و   ) دوب شمد  شدـهاش 

هک دوـب  یهاـبور  هک  تـسا  نـیا  ارجاـم  لـصا  دریگب و  یهاوـگ  هـب  ار  شدوـخ  ياکرـش  اـی  شدوـخ و  دـشاب ، هتـشادن  نوـچ  دـنهاوخب و 
مدوب و هتفرگ  يدنفـسوگ  وت  يارب  تفگ  ریـش  هب  دـمآ و  هابور  دـشکب . دوب ) هابور  نمـشد  هک   ) ار گرگ  اـت  دـبیرفب  ار  ریـش  تساوخیم 
هب ار  شمد  هاـبور  هحفـص 272 ] تسیک [ ؟ تدـهاش  تفگ : هابور  هب  ریـش  دروخ . دـیرد و  ار  دنفـسوگ  نآ  گرگ  هار  رد  اما  مدروآیم ،

: تغل هب  مدیسر  ات  دیوگ  دیدحلایبا  نبا  دیرد . ار  گرگ  درک و  لوبق  دینـش  ار  بلطم  نیا  نوچ  ریـش  ممد . نیا  تفگ : دروآرد و  شبنج 
رد هک  دوب  یپسور  هراکدـب و  ینز  لاـحطما  تفگ : دوب ). هدرک  هیبـشت  نز  نآ  هب  ار  همطاـف  یلع و  هدرب و  راـک  هب  رکبوبا  هک  « ) لاـحطما »
زا رتیپـسور  رتهراکدـب و  ینـالف  دـنیوگیم  دـننزیم و  كاـپان  دـب و  لـمع  لثملابرـض  وا  هب  برع )  ) درکیم و یـشورفدوخ  تیلهاـج 

تراهط و تیب  لها  تداهـش  اهنت  هن  تفگیم و  نانآ  هب  ار  تشز  اوران و  نانخـس  نیا  رکبوبا  يرآ  هحفص 273 ] [ . ] 57 . ] تسا لاحطما 
ینز  ) لاحطما هب  ار  ناشلمع  نانآ و  هکلب  دادیم ، خـساپ  ناسنیدـب  دوب ، هداد  یهاوگ  ناـشیکاپ  هب  ادـخ  هک  ار  تفع  تمـصع و  ناـکاپ 

هب تسین  نانآ  نآ  زا  اعرش  هک  ار  يزیچ  مرادن  قح  مناربمایپ  متاخ  هفیلخ  ناناملسم و  ماما  هک  نم  تفگیم : نانآ  هب  دزیم . لثم  یپسور )
تفگیم و نخـس  هنوـگچ  میرگنب  ؟ مهدـب هچ  ار  هموـحرم  تـما  ربماـیپ و  ادـخ و  باوـج  تروـص  نآ  رد  مـنک  نـینچ  رگا  مهدـب . ناـنآ 
دـیربیم و رـس  ار  یهلا  رـضاح  قح  همه ، نامـشچ  ربارب  رد  نشور  زور  درکیم . يزاب  تاـملک  اـب  درکیم . يزاسناتـساد  يزابناتـسد و 

... یشیدنایم هچ  ییوگیم و  هچ  هک  شاب  شوهب  رگنب و  یمد  درم  يا  دیوگب  وا  هب  دوبن  یـسک  . دوب بیاغ  ناناملـسم  قوقح  مایتلا  یعدم 
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دندرک بوصنم  تماما  تفالخ و  هب  ار  وت  شربمایپ  ادخ و  ایآ  يدز ؟ هیکت  ماقم  نیرب  یقح  دـیهمت و  هچ  اب  هنوگچ و  هک  شیدـنیب  یتخل 
تمرح سدـق و  ماـقم  تمظع  همطاـف و  وت  اـیآ  یهدیم ؟ سپزاـب  مدرم  هب  تسا  هدوبن  مه  ربماـیپ  قح  هک  ار  يزیچ  ياهتـشگ  یعدـم  هک 

هابور یلع  دشاب و  هتـشاد  یگتـسبلد  يویند  ماطح  هب  دـهد و  غورد  تداهـش  هک  تسا  یـسک  همطاف  یـسانشیمن ... ار  تیبلا  لها  نیتسار 
ینتفگ ینخـس  هچ  نیا  دـشاب ؟ شمد  یلع  هک  تسا  يزاسغورد  زابلغد  هابور  همطاف  سکعلاب  ای  دـشاب و  شمد  همطاـف  هک  تسا  يراـکم 

تراهط و هرابرد  یمیظع  نانخس  هچ  درکیم و  راتفر  هنوگچ  نادناخ  نیا  هرابرد  هحفص 274 ] ربمایپ [  هک  ياهدرک  شومارف  ایآ  تسا !!؟
ربمایپ تلحر  مد  نیـسپاو  ات  یکدوک  زاغآ  زا  هک  بوبحم  بوخ  كاپ ، هسیدـق ، همطاف  نیا  . دومرفیم ناـشمارک  ماـقم  ولع  دـجم و  تفع ،

یبلق و تالیامت  هدیدن و  ار  نانآ  نتسیز  هوحن  همطاف و  هناخ  رکبوبا  رگم  .و  دوبن بوجحم  بیاغ و  یهلا  لوسر  تیبرت  رظن  زا  هظحل  کی 
هیزنت و تمکح ، میلعت و  هزور ، یگنـسرگ ، زامن ، هناخ  همطاف ، هناخ  هک  تسنادیمن  وا  ایآ  تسنادیمن ؟ ار  وا  ترکف  یقـالخا  ياـههنیمز 
رب هک  تساوخیم ؟ هچ  ار  كدف  همطاف  درمیم ... وحن  نامه  رب  دوب و  هتـسیز  وحن  کی  هب  رمع  همه  همطاف  تسا ...؟ زاین  زار و  تضایر و 
نآ هک  درکیم  هبلاطم  تساوخیم و  ار  دوخ  بجاو  یهلا و  قح  ای  و  دـیازفیب ؟ دوخ  هناخ  عتمت  باوخ و  روخ و  رثاکت و  نیذآ و  نییزت و 

تسا و تادابع  نیرترب  زا  قح  يراتـساوخ  اساسا  ایآ  هن  دزاس ... ققحتم  یهلا  سدـقم  فادـها  هار  رد  دوب  هداد  ماجنا  هراومه  هک  نانچ  ار 
ایند زا  دیهش  دریمب  هار  نیا  رد  رگا  هتشگ و  ناهانگ  نیرتمیظع  لب  هانگ ، بکترم  دنزب  زاب  رس  شیوخ  يهقح  قوقح  هبلاطم  زا  یسک  رگا 
دوخ دنتفرگیم و  تخس  دوخ  هب  تبـسن  نانچ  نآ  هناخ  نآ  رد  دنتخانـشیم . ار  هناخ  نآ  همه  تخانـشیم . ار  همطاف  هناخ  وا  ... تسا هتفر 

یگنـسرگ و هناـخ  هراومه  ع )  ) همطاـف هناـخ  دـجنگیمن . فیـصوت  رد  هک  دـندرکیم  مورحم  تاـیح  هداـتفا  اـپ  شیپ  بهاوم  زا  یتـح  ار 
اهمکـش یگنـسرگ  تدش  زا  دشیمن .. نشور  یقاجا  هناخ  نآ  رد  هام  کی  ات  هک  دشیم  هاگ  دناهتـشون  دوب ... توالت  تدابع و  تراهط ،

، فاشک ریسفت  رد  ینس  ملاع  يرـشخمز  لوق  زا  جیارخ  بحاص  هحفـص 275 ] داتفایم [ ... ورف  اههقدح  رد  اهمشچ  دیبسچیم و  تشپ  هب 
یطحق و راـگزور  هـب  : » تـسا هدرک  شرازگ  نـینچ  ربماـیپ  لوـق  زا  همطاـف و  هناـخ  یگنـسرگ  هراـبرد  مـیرم ، اـیرکز و  هـصق  رکذ  نـمض 
دوخ و نآ  زا  هک  تشوگ  ياهکت  ناـن و  صرق  ود  وا  هب  همطاـف  دـمآ و  همطاـف  هناـخ  رد  هب  دوب . هنـسرگ  تخـس  ربماـیپ  يزور  یتسدـگنت 
تشگزاب و دروخب . ار  ییادها  ياذـغ  نآ  دـماین  شلد  تفر و  ربمایپ  داهن . حـیجرت  دوخ  هداوناخ  دوخ و  رب  ار  ردـپ  داد و  دوب  شناکدوک 
ار نآ  تشادرب و  يدبس  زا  شوپرـس  همطاف  هظحل  نیمه  رد  دنادرگزاب . يو  هب  ار  اذغ  ات  دناوخ  دوخب  ار  وا  دش  دراو  همطاف  هناخ  هب  نوچ 
. تسا نامحر  راگدرورپ  تیانع  يوس  زا  هدئام  نیا  هک  تسناد  اما  دنام . ناریح  تسیرگن و  نآ  هب  هدزتفگش  تفای . تشوگ  نان و  زا  رپ 

هدـئام يدبـس  دـمآیم  شدزن  نوچ  بلغا  و  دوب ؛ هسیدـق  میرم  هب  ایرکز  نخـس  لاـح  بسح  هیآ  نیا  شرتخد  رب  دـید  نینچ  نوچ  ربماـیپ 
نم وه  تلاق   » داد شخـساپ  هیآ  نیا  اـب  همطاـف  و  تسا .» هدـمآ  اـجک  زا  نیا  «: » اذـه کـل  ینا  : » دومرف توـالت  دـیدیم ، يو  ربارب  یتشهب 

.« دـنکیم تیانع  يزور  قزر و  باسحیب  دـهاوخب  ار  هک  ره  ادـخ  تسا و  یهلا  هدـئام  نیا  «: » باسح ریغب  ءاشی  نم  قزری  هللا  نا  هللادـنع 
یلع ربمایپ  هاگ  نآ  داد . رارق  لیئارساینب  ناوناب  نیرترب  دننامه  ار  وت  هک  میوگیم  ساپس  ار  يادخ  دومرف : دینش  دید و  نینچ  نوچ  ربمایپ 
ماعط و  دندش ... ریس  هک  ياهنوگ  هب  دیناروخ ، نانآ  هب  همطاف  هدئام  زا  دناوخ و  ارف  ار  دوخ  نارـسمه  یمامت  نیـسح و  نسح ، بلاطیبا ، نب 
تنـس لها  روشناد  رـسفم و  شرازگ  رد  هک  نانچ  ...« دومن میـسقت  دوخ  ناگیاسمه  ناـیم  رد  ار  نآ  همطاـف  دوب و  هدروخن  تسد  ناـنچمه 

نارگید رب  ار  دوخ  هحفـص 276 ] قح [  تمواقم ، هظحل  نیرخآ  ات  تایح و  قمر  يرادـیاپ  هظحل  نیرخآ  ات  هک  تسا  ياهناخ  نیا  میدـید 
تیدوبع راثیا و  نافرع ، همه  نآ  شاداپ  هب  ادخ  هک  دنراد  یعـشاخ  دهاز و  عضاخ ، دباع و  هرهچ  نانچ  دـنوادخ  ربارب  رد  دـنکیم و  راثیا 

رگا هک  ینان  دشخبیم . نان  نانآ  هب  زین  ادخ  دنـشخبیم و  ناج  ادخ  هب  نانآ  يرآ  دنکیم ... راثن  ناشیا  رب  نامـسآ  زا  ار  دوخ  ضیف  هدئام 
تیانع و همه  هک  ینان ، هچ  اما  دـنریمب ... ات  دـننکیم  يرادـیاپ  ناـشهناصلخم  تضاـیر  هناقـشاع و  یـشخبناج  رد  ناـنچ  نآ  دـهدن ، مه 
ناـمحر و شرع  زا  هک  یناـن  اـب  دـیآیم  نوریب  اـههناخ  رونت  زا  هک  یناـن  ناـیم  تسا  یفرژ  قرف  هچ  تسا و  تبهوـم  تاـیح و  تمحرم ،
همطاف و : تسا هدروآ  نینچ  نآ  تضایر  دهز و  تلیضف  رد  یشایع  ریـسفت  بحاص  هک  تسا  ياهناخ  نیا  . دسر ارف  اههدئام  یتشهب  هنیجنگ 
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نان نتخاس و  درآ  هلغ و  ندرک  ایسآ  زا  هناخ  ياهراک  هک  دش  هداهن  نیا  رب  انب  دندرک . میـسقت  دوخ  نایم  ار  یگدنز  هناخ و  ياهراک  یلع 
یلع اـب  هریغ  اذــغ و  بآ و  هـیلوا ، داوـم  هـیهت  مزیه و  ندروآ  زا  اــهراک  یقب  اــم  دــشاب و  همطاــف  نآ  زا  هریغ  بور و  تـفر و  نـتخپ و 
میظع نم  رب  ار  وت  قح  هک  سک  نآ  هب  دومرف : خـساپ  همطاف  يراد ...؟ ندروخ  يارب  يزیچ  هناخ  رد  تفگ : همطاـف  هب  یلع  يزور  ... دـشاب
تروص نیا  رد  دومرف : دینـش ، نینچ  نوچ  یلع  مدروآیم ... همه  يارب  میتشاد  رگا  میرادـن ... چـیه  هناخ  رد  هک  تسا  زور  هس  هدـینادرگ 

مهاوخن وت  زا  زیچ  چـیه  هک  هدومرف  دـیکا  یهن  هراب  نیا  رد  ربمایپ  هک  ینادیمن  ایآ  تفگ : خـساپ  همطاـف  يدادـن . عـالطا  نم  هب  ارچ  سپ 
نب دـمحم  لوق  زا  یلاما  بحاص  . درذـگیم نینچ  وا  هناـخ  ردو  تسا  یـسک  نینچ  همطاـف  ؟ يدرگ راسمرـش  ینک و  هیهت  یناوتن  هک  اداـبم 

هک ياهناخ  نیرخآ  تفریم ، یگنج  تیرومأم  رفـس و  هب  هاگره  هک  دوب  نانچ  یگـشیمه  هویـش  ار  ربمایپ  هحفص 277 ] دیوگیم [ : سیق 
دییاپیم و وا  دزن  يرید  دـمآیم و  دوب ... همطاف  هناخ  دزیم  رـس  هک  ياهناخ  نیلوا  هب  تشگیمزاب  نوچ  دوب و  همطاف  هناخ  درکیم  عادو 
ردپ و دـماشوخ  يارب  همطاف  راب  نیا  دـمآ . همطاف  هناخ  هب  لوا  هشیمه  نوچ  دـمآزاب و  رفـس  زا  ربمایپ  يزور  تفریم . دوخ  هناخ  هب  سپس 
دـمآ و ربمایپ  دوب . هتخیوآ  دوخ  رب  هرقن  زا  ياهراوشوگ  دـنبندرگ و  تسد و  رب  يدنبتـسد  زین  دوب و  هتخیوآ  هناـخ  رد  رب  ياهدرپ  یلع ، زین 

يرهمیب نیا  یمامت  تفایرد  همطاف  تفر ... دجـسم  هب  هلـصافالب  درکن و  وا  هناخ  رد  یگنرد  رگید  دنکفا و  وا  هب  رهمرپ  نادنچ  هن  یهاگن 
ربمایپ هب  ات  داد  یـسک  هب  ار  هراوشوگ  وگنلا و  و  دروآ ... ورف  رد  زا  ار  هدرپ  گنردیب  تسا . هراوشوگ  وگنلا و  زیچان و  هدرپ  نآ  زا  یـشان 

مایپ دمآ و  وا  دزن  شاییادها  يایـشا  اب  همطاف  کیپ  هک  دوب  دجـسم  رد  ربمایپ  دیامرف . قافنا  ادـخ  هار  رد  ار  شیاهب  دـشورفب و  دـناسرب و 
شردپ دنکیم . نینچ  هک  متسنادیم  دومرف : راب  هس  يداش  هب  دش و  کشا  زا  رپ  ایشا ، نآ  ندید  هب  ربمایپ  نامشچ  دناسر ... وا  هب  ار  همطاف 

هب دیآ . یمارگ  دمحم  نادناخ  دمحم و  رب  ات  تسا  یشزرا  هچ  ار  ایند  يرآ  داب ... شیادف  هب  شردپ  داب ، شیادف  هب  شردپ  داب ، شیادف  هب 
هناخ هب  مامت  يداش  هب  هاگ  نآ  ... دـناشونیمن یبآ  هعرج  ار  يرفاـک  تشاد  شزرا  قح  دزن  ياهشپ  لاـب  هزادـنا  هب  اـیند  رگا  دـنگوس  ادـخ 
رکذ نودـب  نیگنر ، هدرپ  زا  طقف  تاشرا  00 زگ زا  یـضعب  رد  دـناهدرک . شرازگ  توافتم  ياههنوگ  هب  ار  قوف  تیاور  ... تشگزاب همطاـف 

نم نیتکسم  هحفص 278 ] همطاف [  تعنصف  هدمآ : نینچ  قوف  نتم  هژیوب  نوتم و  زا  یـضعب  رد  نینچمه  دناهتفگ . نخـس  دنبندرگ  وگنلا و 
هملک نارسفم  زا  یضعب  ... تخاس ياهراوشوگ  دنبولگ و  نینچمه  تخرد و  گرب  زا  دنبتسد  ود  دوخ  يارب  همطاف  نیطرق : ةدالق و  قرو و 
اهنآ دوخ  همطاف  هک  نآ  هب  هجوت  اب  اما  دـناهتفرگ . هرقن  ینعی  مود ؛ يانعم  هب  تسا  هرقن »  » مه تخرد و  گرب  يانعم  هب  مه  هک  ار  قرو » »
يارب اریز  تسا ... رتیلوصا  ام  دزن  رد  انعم  نیا  دـشاب و  هاـیگ  تخرد و  قاـس  گرب و  ياـنعم  هب  قرو »  » هک تسا  نآ  رگناـشن  تخاـس  ار 

زاین رازبا  هب  تسا و  ینف  يراک  هک  هراوشوگ  دـنبندرگ و  وگنلا و  نتخاـس  تسین ، زاـسرهاوج  راـکهرقن و  هک  یلومعم  رادهناـخ  نز  کـی 
هب تسوا  ققحم  ملسم و  قح  وا و  دوخ  نآ  زا  هک  هرقن  ییوگنلا  زور  کی  همطاف  میریگ  تسه ، هچ  ره  يراب  ... تسین لهـس  ناسآ و  دراد 

کی یتح  دنک . نینچ  هک  دنیبیمناور  ربمایپ ، هتـسویپ  تیبرت  میلعت و  تحت  وا  اما  تسا ...؟ هدـش  ییاطخ  مرج و  بکترم  ایآ  دـنک . تسد 
نینچ ایآ  باسح  نیا  اب  دـشخبیم ... ادـخ  هار  رد  دروآیم و  ورف  ار  نآ  دـنیبیمناور ... ار  دوخ  هناـخ  رد  رب  نیگنر  ياهدرپ  نتخیوآ  زور 

رایتخا و تحت  رد  راگزآ  لاس  راهچ  تفرگ ، يو  زا  مدرم  قح  ناونع  هب  رکبوبا  هک  ار  عورـشمان  یلاـم  دـنناوتیم  يرتخد  نینچ  يردـپ و 
ياهزور نیرخآ  هک  تشاد  ار  كدـف  ياعدا  یتاظحل  رد  همطاف  هک  تسا  نآ  رد  هیـضق  یتفگـش  همه  و  !!!؟ دریگب دوخ  کلمت  فرـصت و 
رتسکاـخ هتخوسـس و  بلق  رد  ناـهن  یمخز  هتـسسگ ... اـیند  زا  دوـب و  حورجم  هتـسکش ، لد  دوـب و  راـمیب  دـنارذگیم ... ار  دوـخ  تاـیح 

هب مشاهینب ، نانز  نایم  رد  دناهتشون  نورد ... بلق و  يافرژ  ولهپ و  رد  یتحارج  یگتسگش و  زین  شیوزاب و  رب  يدرد  تشاد و  شاهتـشگ 
وا هلان  زا  مدرم  همه  هک  دیلان  دیشک و  هآ  یناهن  درد  يافرژ  لد و  قمع  زا  نانچ  نخس  زاغآ  زا  شیپ  دمآ و  ربمایپ  دجـسم  هحفص 279 ] ] 

روش نانچ  هنیدم  دجسم  هظحل ، نآ  ات  نونک و  ات  دناهتشون  دیدحلایبا  نبا  هلمج  نآ  زا  ینس و  ناخروم  ... داتفا هلغلغ  هب  دجسم  دنتـسیرگ .
جنر و رـسارس  رابتعایب  يایند  نیا  نیا  رد  ار  ینادنچ  راگزور  دریمیم و  تنـسادیم  همطاف  يرآ  ... دوب هدیدن  دوخ  هب  هیرگ  زا  ياهلغلغ  و 

قحلم يو  هب  وا  نادـناخ  زا  يدوز  هب  هک  یـسک  نیلوا  شتلحر  زا  سپ  هلـصافالب  هک  دوـب  هتفگ  وا  هب  ربماـیپ  دـییاپ ... دـهاوخن  غاد  درد و 
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رب هک  یلئاسم  عیاجف و  نینج و  طقـس  زا  سپ  هژیوب  يرامیب و  تیعـضو  زین  درد و  مغ و  هب  هجوت  اب  تسا  یندیـسرپ  تسوا ... دش ، دهاوخ 
ار كدف  دنامب و  هک  تسا ؟ روصتم  وا  يارب  هنوگچ  ناهج  نیا  رد  رایسب  گنرد  لانم و  لام و  كدف ، ایند ، هب  یگتـسبلد  دوب ، هتـشذگ  وا 
رد ناینـس  نایاوشیپ  همئا و  زا  لبنح ، نب  دمحا  ماما  ...؟ دـنارذگب راگزور  تذـل  یـشوخ و  تحار ، معنت و  هب  ات  دریگب  سپزاب  نابـصاغ  زا 
هار نانچ  همطاف  دش . دراو  وا  رب  ربمایپ ) تایح  ياهزور  نیرخآ  رد   ) همطاف يزور  : تسا هدرک  تیاور  نینچ  هشیاع  لوق  زا  شدنسم  باتک 

تفگ دماشوخ  وا  هب  ینابرهم  هب  ربمایپ  تسـشن . شپچ  ای  تسار  فرط  ربمایپ ، رـس  يالاب  رب  دمآ و  دوریم . هار  ربمایپ  ییوگ  هک  تفریم 
، ربمایپ هک  تشذـگن  نادـنچ  تسیرگ . نخـس  نیا  ندینـش  هب  همطاـف  تفگ . همطاـف  هب  اوجن  هب  يزیچ  داـهن و  وا  شوگ  هب  رـس  هاـگ  نآ  و 

شیپ ياهظحل  اتفگـش ! هچ  متفگ  دوخ  هب  دـیدنخ . يداش  هب  همطاف  راب  نیا  تفگ . وا  هب  اوجن  هب  يزیچ  زاب  داهن و  وا  شوگ  رب  رـس  هرابود 
هحفـص 280] سپـس [  یتـسیرگ و  ناـنچ  هک  تفگ  هچ  وـت  هب  متفگ  همطاـف  هب  دـیدنخ ... هیرگ ، نآ  زا  دـعب  ياهقیقد  هاـگ  نآ  تسیرگ و 
، درک تلحر  ربماـیپ  نوچ  درک ... مهاوخن  شیاـشفا  مراد و  نرود  رد  تسا ) هدـنز  اـت   ) هک دوب  يزار  رذـب  تفگ : خـساپ  هب  يدـیدنخ ...؟

هـضرع نم  رب  راب  کی  ار  نآرق  لیئربج  هلاـس  همه  : » درک اوجن  نینچ  مشوگ  رد  ربماـیپ  تفگ : دوب ؟ هچ  زار  نآ  مدیـسرپ  همطاـف  زا  يزور 
یـسک نیلوا  وت  مرتخد  اما  درم . مهاوخ  يدوز  هب  تسا و  نم  رمع  رخآ  لاس  لاسما  متفایرد ، دومن ؛ هضرع  راب  ود  هک  لاـسما  زج  درکیم ،

نم هب  سپس  متـسیرگ ... شتافو ) ربخ   ) نخـس نیا  ندینـش  هب  دش . یهاوخ  قحلم  نم  هب  منادناخ  زا  مگرم ، زا  سپ  هلـصافالب )  ) هک یتسه 
هب یتـسه ...؟ هنمؤم  ناـنز  یماـمت  راوگرزب  نوتاـخ  تما و  نیا  ناـنز  یماـمت  ياوشیپ  نز و  نیرترب  وت  هک  دوب  یهاوخن  داـش  اـیآ  دوـمرف :

تمظع تفارش و  جوا  شزرا و  ات  میدرک  لقن  لبنح  نب  دمحا  دنسم  باتک  زا  ار  شرازگ  نیا  يرآ  .« مدیدنخ يداش  زا  نخـس  نیا  ندینش 
، هام شش  رگید  یتیاور  هب  ای  زور و  ود  داتفه و  ننست  لها  تیاور  هب  هک  یسک  نینچ  ایآ  ... مییامنب ننـست  لها  ردقنارگ  نوتم  زا  ار  همطاف 

شیب دراد  وا  هک  يدرد  يرامیب و  تیعضو  اب  تسنادیم  دوخ  هک  یسک  نانچ  دنامن ، ناهج  نیا  رد  درکن و  گنرد  ربمایپ  تلحر  زا  شیب 
هریغ كدـف و  درک ، دـهاوخ  كرت  ار  ناهج  نیا  یگلاـس ) هدـجه   ) یناوج ناوفنع  رد  درک و  دـهاوخن  گـنرد  اـیند  نیا  رد  زور  دـنچ  زا 

ربمایپ تخد  هک  همطاف  نآ  دیوگ . نخـس  غورد  هب  زیچان  همه  نآ  یثاریم  ظفح  رطاخ  هب  دزیوایب و  نادب  هک  دمآیم  شراک  هچ  هب  كدـف 
شزرا ياهشپ  لاب  هزادـنا  هب  شرظن  رد  ناهج  نیا  لـالح  ياـهتورث  میعن و  یماـمت  دوب  هدینـش  ردـپ  زا  اـهراب  دوب و  گرم  هناتـسآ  رد  و 

هژیوب هحفـص 281 ] ننـست [  لها  دانـسا  زا  شارزگ  نیا  يروآدای  ثحبم  نیا  هب  نداد  نایاپ  يارب  . نآ ياوران  مارح و  هب  دسرب  هچ  درادـن ،
هب داتسیایم و  همطاف  هناخ  هناتسآ  رد  حبص  زامن  زا  شیپ  مدهدیپس  ره  مامت  هام  تشه  ربمایپ ، هک  تسا  يرورض  یناکـسح  لیزنتلا  دهاوش 
هب نم  نادناخ  يا  ناه  داب . تیب  لها  امـش  رب  دـنوادخ  تاکرب  تایحت و  مالـس ، دورد و  درکیم : مالـس  هنوگ  نیا  ناشیا  رب  دـنلب  يادـص 

مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دـیری  امنا  : » درکیم توالت  نانآ  رب  هنوگ  نیدـب  ار  ریهطت  هیآ  هاگ  نآ  و  دـیزیخرب . زامن 
دوخ هک  هنوگ  نآ  ار  امـش  دـیادزب و  تیبلا  لها  امـش  زا  طقف  امـش و  زا  ار  یکاپان  هنوگ  ره  ات  تسا  هدرک  هدارا  دـنوادخ  اـنامه  «: » اریهطت

هک دـنک  يروآدای  مالـسا  تما  ربارب  رد  ات  درک ... تجح  مامتا  راگزآ  هام  تشه  هلیـسو  نیدـب  .« دـنادرگ رهطم  كاـپ و  تسا  هدرک  هدارا 
دـننکن و شومارف  مدرم  وا  زا  سپ  ات  دـننادناخ ... نیمه  طقف  طـقف و  قح ، ناـماما  ناـموصعم و  هورگ  و  رهطم ، كاـپ و  تیب  لـها  زا  دارم 

میتسنادیمن ام  دنیوگن  دنریگن و  هرخـست  هب  ار  ناموصعم  ناکاپ و  نآ  تداهـش  هلغ ، رادقم  نالف  هنایلاس  مریگ  لخن و  تخرد  دـنچ  يارب 
باـتک رد  تسا : تقد  روخرد  شرازگ  نیا  رکذ  رکذـلا ، قوف  عـبنم  ناـمه  زا  و  !! تسا هتـشگ  لزاـن  یناـسک  هچ  رب  تمـصع  ریهطت و  هیآ 

لد مشچ و  رد  تیـصخش  نیرتـبوبحم  مدیـسرپ : هشیاـع  زا  هک  هدـش  شرازگ  نینچ  وا  همع  لوق  زا  ریمع ، نب  عـیمج  زا  یبـلعث  قاحـسایبا 
هنوگچ یلع و  شرهوش  تفگ : خـساپ  نانز . هن  دوب  نادرم  هورگ  لاؤس  نیا  زا  مدارم  متفگ : همطاـف . تفگ : خـساپ  دوب ؟ یـسک  هچ  ربماـیپ 

! دـشاب هتـشاد  ار  یهلا  تیاضر  تبحم و  نانچ  یگتـسیاش  ات  دیـسریمن  وا  ياـپ  هب  زاـمن  هزور و  ترثک  رد  سک  چـیه  اری  دـشاب . نیا  زج 
هحفـص وا [  زا  رترادرک  تسار  رتوگتـسار و  ربمایپ  زج  سک  چـیه  تفگ : تفر ، همطاف  زا  نخـس  هشیاـع  روضح  رد  یـسلجم  رد  نینچمه 
ربمایپ رب  هیآ  نیا  نوچ  هک  هدمآ  نینچ  [ 59  ] یمق دمحا  رفعجیبا  لوق  زا  ربمایپ  نادناخ  دهز  باب  رد  عوردلا  باتک  رد  [ . 58 . ] دوبن [ 282
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اهتما و یمامت  هاگداعیم  خزود  انامه  [ » 60 «: ] موسقم ءزج  مهنم  باب  لکل  باوبا  ۀعبـس  اهل  نیعمجا -  مهدعومل  منهج  نا  و  : » دش لزان 
تـشحو زا  ربمایپ  دناهدرک ». نیعم  ناهارمگ  زا  یهورگ  هتـسد و  يارب  ار  يرد  ره  هک  تسا  رد  تفه  ار  خزود  نآ  تسا -  نامدرم  عیمج 

، یلع دندوب  شرضحم  رد  هک  ینارای  هک  تفرگ  ورف  ار  شناج  هودنا  مغ و  نانچ  تشادن و  یمامت  هک  ياهیرگ  تسیرگ ... خزود  هودنا  و 
نارای تساکیمن و  ورف  ربمایپ  درد  مغ و  تشذگ و  یتاعاس  دنتـسیرگ ... دندیـسرت و  یتخـس  هب  وا  هیرگ  ندید  زا  دادقم  ردوبا و  ناملس ،

نآ تأرج  سک  چیه  هک  دوب  كاندرد  نیگنس و  نانچ  يو  درد  مغ و  رضحم  تسا ... هدمآ  دورف  وا  رب  ینیگمهس  تایآ  هچ  دنتسنادیمن 
نانچ دشیم و  داش  اقیمع  همطاف  ندید  هب  دوب  هک  یهودنا  مغ و  ره  رد  هک  دوب  نانچ  .و  تفاین دسرپب  وا  زا  يزیچ  دـیوگ و  ینخـس  هک  ار 

هحفـص 283] ناما [  مارآ و  تفکـشیم و  شرتخد  ندید  هب  وا  لد  ددرگ ، مرخ  هتفکـش و  ناراب ، شراب  هب  هنـشت  هدـیتفت و  ینیمزرـس  هک 
تیبلا لها  زین  وا  ایآ  هن  تفر ... همطاف  هناخ  يوس  هب  تساخرب و  دـهاکب ، ربمایپ  هودـنا  مغ و  زا  هک  نآ  يارب  داهن  كاپ  ناملـس  ... تفاییم

ناج و هبوبحم  هبوجحم ، همطاف  دمآ و  نورد  هب  دز و  رد  دمآ و  هناخ  هب  دوب ؟ تیادـه  هیکزت و  تراهط ، رون و  هناخ  نیا  مرحم  تمحر و 
، نینزان دوجوم  نآ  هب  یتخل  ... دنکیم راک  دـنکیم  توالت  نآرق  هک  یلاح  رد  هتـسشن و  یتسد  يایـسآ  ربارب  رد  هک  دـید  ار  شیوخ  بلق 
و دش ... هریخ  تشاد  ار  تفع  سدـق و  قافآ  یمامت  ییابیز  هک  دوبن ، هسیاقم  لباق  شاییابیز  اب  ياییابیز  چـیه  هک  زیگناتفگـش  رهاط و 

سب هنهک ، داشگ ، ياهبج  هدرک ، سامآ  ییاهتسد  اب  همطاف  دـش . شـشومارف  ربمایپ  نیـشیپ  هنحـص  هودـنا  مغ و  هک  دـید  يزیچ  هاگ  نآ 
وفر هتخود و  نآ ، فایلا  لخن و  كزان  هقاس  اب  ار  اهیگراپ  نآ  همطاف ، دوب و  هراـپ  نآ  ياـج  هدزاود  هک  تشاد  نت  رب  مشپ  زا  سردـنم و 

هچ ادـنوادخ  تسیرگ ... دوـخ  دروآ و  باـت  تسناوـتن  تسیرگن و  هتـشگ  وـفر  هنوـگ  نـیا  يادر  نآ  هـب  ياهـظحل  اتفگـش ... ... دوـب هدرک 
دوب هدید  ار  ناریا  مر و  ياهارسک  ناروتارپما و  ناهاشداپ ، ناگرزب ، رابرد  وا  دنتشادن ... نتخود  يارب  زین  خن  هناخ  رد  یتح  نانیا  دیدیم ؟

ياتمه ارذـع و  لوتب  نیا  هسیدـق ، نیا  اسآهتـشرف ، هرهچ  نیا  کنیا  دنتـشاد و  ریرح  ناـینرپ و  زا  ییاـههماج  ناشناراکتمدـخ  نیرتمک  هک 
هناخ هب  ار  شندمآ  تلع  ناملـس  و  دیمهف ... تفایرد و  ار  ناملـس  هیرگ  همطاف  . دوب هدیـشوپ  سردـنم  نشخ و  سابل  هنوگ  نیا  كاپ  میرم 

رب ناملس  ناج ، ردپ  : تفگ ناملس  بجعت  زا  ردپ  هب  دمآ  ربمایپ  روضح  هب  نوچ  همطاف  دندمآ . ربمایپ  رـضحم  هب  رگیدکی  هارمه  هب  تفگ .
دنگوس تسا  هتخیگنارب  تقیقح  یتسار و  هب  ار  وت  هک  ییادخ  هب  ادـخ ، هحفص 284 ] ربمایپ [  يا  دمآ ... یتفگـش  هب  دنکفا و  رظن  ماهماج 

میهنیم و نامرتش  ربارب  میزیریم و  هفولع  نآ  رد  اهزور  هک  يدنپـسوگ  تسوپ  زج  نامهناخ  رد  میاهتـسیز و  یلع  اـب  تسا  لاـس  جـنپ  هک 
ناقباس هرمز  زا  هنوگچ  مرتخد  نیا  هک  رگنب  تفگ : ناملس  هب  دینش  نینچ  نوچ  ربمایپ  ... میرادن یشرفم  چیه  میمارآیم ، نامه  رب  هاگنابش 

، دوب هدروآ  دورف  وا  رب  لیئربج  هک  ار  ياهیآ  ود  نآ  ربمایپ  و  یتسیرگ ؟ ارچ  داب  وت  يادف  مناج  تفگ : ردپ  هب  همطاف  سپس  . تسا نابرقم  و 
سرت يراز و  هب  زین  وا  داهن و  كاخ  رب  هنوگ  دمآرد . وناز  هب  هودنا  زا  دینـش  ار  تایآ  نوچ  همطاف  درک . توالت  شیوخ  یمارگ  تخد  رب 

زا دنتسیرگ و  نانچ  دنتسیرگ ... یتخس  هب  هیآ  ندینش  هب  دندوب  ربمایپ  رـضحم  رد  زاغآ  زا  هک  زین  یلع  و  دادقم ، رذوبا ، ناملـس ، تسیرگ .
رب ياو  تفگ : همطاف  . تفگیم ینخـس  سک  ره  تسین . هنحـص  نآ  فصو  تردق  ار  یملق  چیه  هک  دندیچیپ  دوخ  رب  هودنا  مغ و  تدـش 

يرکذ زگره  دوبیم و  نورتس  مردام  مدمآیمن و  ایند  هب  شاک  يا  تفگ : رذوبا  . دـیآرد خزود  هب  هک  سک  نآ  رب  درد  ياو و  زور ... نآ 
تخس و رفـس  نیرب  اههودنا  درد و  يا  تفگیم : دوب ، هداهن  رـس  رب  تسد  تسیرگیم و  هک  یلاح  رد  یلع  . مدینـشیمن خزود  کلاهم  زا 
دنروخیم و خزود  لظنح  زا  هک  یناریسا  محرمیب ، ناحورجم  اوادمیب ، نارامیب  ییاهریب ، ناینادنز  نایخزود ... رب  ياو  يا  هشوت . یمک 
هحفص 285] ياههماج [  زا  سپ  هک  نایخزود  رب  ياو  يا  دننزیم ... هطوغ  نآ  تاقبط  رد  دنشونیم و  نآ  ناشوج  نیـسم  ياههمـشچ  زا 

دنهاوـخ ریجنزمـه  یخزود  مـحرتیب  نیطایــش  اـب  نارــسمه ، اـب  یــشوغآمه  زا  سپ  دیــشوپ و  دــنهاوخ  شتآ  زا  ییاـههبج  نیدــنرپ ،
ربمایپ نوچ  هک  دناهتـشون  هعیـش  ینـس و  . دوب رادروخرب  ياهشیدـنا  قمع  گنهرف و  نینچ  زا  تسیزیم و  ياهناخ  نینچ  رد  همطاف  ... تشگ

اب دومرف  تخیریم ، وا  ربارب  رد  لوـپ  یتـشم  هک  یلاـح  رد  درک و  ادـص  ار  رکبوـبا  تفریذـپ ، همطاـف  اـب  جاودزا  رد  ار  یلع  يراگتـساوخ 
رکذ رتاوتم  هنوگ  هب  زین  هعیـش  نوتم  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا  ... رخب یـسورع  هیزیهج  مرتخد  يارب  ورب و  منارای  زا  یهورگ  رامع و  ناملس ،
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ام ۀمطافل  عتبا  لاق  رکبابا و  هاطعاف  هیدـی  اتلکب  مهاردـلا  نم  ص )  ) هللا لوسر  ضبق  مث  : تسا هدـش  شرازگ  رکبوبا  دـیرخ ، سیئر  هدـش و 
رد رکبوبا  روضح  رب  دح  نیا  ات  ربمایپ  هک  نآ  رس  ام  معز  هب  ... هباحصا نم  ةدعب  رسای و  نب  رامعب  هفدرا  تیبلا و  ثاثا  بایث و  نم  اهحلصی 

یگدـنز ماجرف  ات  زور  نیتسخن  زا  ماجنا ، ات  زاغآ  زا  هراومه  درم  نیا  هک  تسا  نآ  هتـشاد ، يراشفاپ  همطاف  يهیزیهج  هناخ و  ثاثا  دـیرخ 
نیلوا زا  دهاوخب  هک  هاگره  دراد  يور  شپ  رد  هحوتفم  ياهدنورپ  هک  یسک  نانوچ  دشاب و  هتـشاد  رظن  دم  رد  ار  ناوجون  سورع  هنادهاز 
دبایرد دزادرپب و  يو  یگدنز  نوگهنوگ  لحارم  یـسررب  هسیاقم و  قباطت ، هب  شتایح  مد  نیرخآ  ات  دیرخ  هیزیهج  همطاف  يارب  هک  يزور 

رگید زور  اب  همطاف  سدـق  دـهز و  اوقت ، تمظع  زور  چـیه  هحفـص 286 ] هک [  دـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب  هراومه  یناـهرب  یتجح  ناونع  هب  و 
کی يرـسور ، کی  نهاریپ ، کـی  غلبم  نآ  اـب  وا  دوب و  مهرد  هس  تصـش و  دوب  هداد  وا  هب  ربماـیپ  هک  یغلبم  ماـمت  . تسا هتـشادن  تواـفت 

، تشط کی  نییوم ، هدرپ  کی  ریـصح ، کی  یتسد ، يایـسآ  کی  يرـصم ، ناتک  شکور  ود  امرخ ، فیل  لخن و  هخاـش  زا  يرتسب  هفیطق ،
فرظ ود  یکی  نیلافـس و  هزوک  هس  ود  تراـهط ، يارب  یقیربا  بآ ، يارب  تسوپ  زا  یفرظ  ریـش ، يارب  یبوچ  هساـک  کـی  کـشم ، کـی 

، اهنآ زا  یضعب  كالهتـسا  اب  دش و  هیهت  نایاپ  ات  زاغآ  زا  هک  همطاف  یگدنز  عاتم  یمامت  يرآ  دیرخ ... شلاب  ود  زپ و  تخپ و  يارب  یـسم 
و دـیدیم ... لطاب  ار  نامیا  حور و  نینچ  نخـس  ناج و  نینچ  یهاوگ  رکبوبا  ... دوب سنج  ملق  هدزناپ  هد  نیمه  دـشن ، رپ  اهنآ  ياج  رگید 

راگزآ لاس  راهچ  هک  تشامگیم  تمه  یکدـف  بحاصت  رد  ناناملـسم  قوقح  ندـنادرگزاب  دادرتسا و  هب  رمع  شرایتسد  دوخ و  معز  هب 
ننـست لها  راثآ  نتم  رب  انب  هک  يربمایپ  نآ  لاس ، راهچ  تدـم  نیا  مامت  رد  و  دوب ! همطاف  رایتخا  فک  رد  ربمایپ  تایح  نامز  رد  کلم  نآ 
قحباـن بحاـصت  رطاـخ  هب  ار  دوخ  دیهـش  هباحـص  زا  یکی  تشذـگ ) كدـف  ربـیخ و  هصرع  رد  نیـشیپ و  تاحفـص  نیمه  رد  هک  ناـنچ  )

نآ دناوخیم و  مدرم  لاوما  رد  شغ  لغ و  ار  میانغ  زا  هنهک  شفک  دنب  ود  نتـشادرب  و  دیدیم ، یخزود  زیچان ) یگنل  هچراپ و   ) ياهفیطق
زا وهـس ، هب  هکلب  دمع ، هب  هن  مه  نآ  ار  يراتـسد  شنارای  زا  یکی  دینـش  نوچ  دیمانیم و  یخزود  نارگ  ریجنز  ود  ار  هنهک  شفک  دنب  ود 

: دومرف داهن ، دوخ  ياج  رس  رب  ار  راتسد  درم  نآ  تفای  ربخ  نوچ  دناوخ و  بیهل  شتآ و  زا  ياهلعش  ار  راتسد  نآ  تسا ، هتسب  رس  رب  میانغ 
خـساپ درک ، تساوخ  رد  وا  زا  ار  میاـنغ  زا  يزیچ  يدرم  نوچ  تفاـی و  تاـجن  نآ  زا  هک  دوـب  شتآ  هلعـش و  زا  يراتـسد  هحفص 287 ] ] 

، اوقت رکفت و  نانچ  اب  يربمایپ  نینچ  يرآ  مرادـن ... ار  نآ  رد  فرـصت  قح  اریز  مهد . وت  هب  مناوتیمن  ار  نآ  زا  خـن  رات  کی  یتح  دومرف :
شرتخد هب  قحبان  مامت  لاس  راهچ  یهاگآان ، تلفغ و  هب  ار  ياهعرزم  نانچ  رمع -  رکبوبا و  رکفت  شرگن و  ساسا  رب  اـباحم -  تبظاوم و 

نینچ ترتع  يهرابرد  ود  نیا  يرآ  . دننادرگزاب لاملاتیب  هب  دنناتـسزاب و  وا  زا  قح  هب  ار  نآ  دـنیایب و  قح !! هفیلخ  ود  نآ  ات  دوب  هدیـشخب 
یکابیب كانمهس و  لثم  نآ  تلادع ، تمکح و  تراهط ، تفع و  هناخ  نآ  همطاف ، تیب  يهرابرد  رکبابا  دوب  نیا  زج  رگا  دندیشیدنایم .

اب ربمایپ  زا  سپ  نانآ  و  دزیمن ... ار  لاحطما  یپسور  نز  نآ  لثم  دوب ، ناناملـسم  یماع  يداـع و  يهداوناـخ  کـی  یتح  نأـش  نود  هک  ار 
هداد اتمهیب  ياهیهاوگ  میکح  نآرق  رد  ناشنأش  تاذ و  تعفر  تراهط و  هب  ناحبس  یلع  دنوادخ  هک  یمیظع  راوگرزب و  نادناخ  نینچ 

[61 «: ] نولمعت متنک  ام  خسنتـسن  انک  انا  قحلاب  مکیلع  قطنی  انباتک  اذـه  ...» دـندشیمن بکترم  دـنداد ، ماجنا  دـندرک و  هک  ار  هچ  نآ  دوب ،
[ . 62 .« ] میسیونیم دیاهداد  ماجنا  هک  ار  هچ  نآ  ره  ام  اریز  دیوگیم ، نخس  قح  هب  امش  اب  ام  هتشون  باتک و  نیا  »

یقرواپ

دندوب هک  ناشمادک  ره  دنکیمن  یقرف  لاح  ره  هب  دوب ... نانس  نب  رماع  روکذم  دورـس  هدنناوخ  هک  دناهتـشون  ناسیونهریـس  زا  یـضعب  [ 1]
. دندیسر تداهش  هب  هتوم  گنج  رد  هحاور  نب  هللادبع  و  ربیخ ، گنج  نیمه  رد  نانس  نب  رماع  دیسر . تباجا  هب  ناشقح  رد  ربمایپ  ياعد 

شرازگ ربمایپ  رب  ار  سوساج  لاوحا  دابع  دسیونیم : نینچ  ارجام  نیا  يهرابرد  ربیخ و  گنج  لیذ  يدقاو  زین  ینس و  ناخروم  یضعب  [ 2]
ار وا  هکلب  هن . دوم : رف  ربمایپ  ماهداد . رارق  ناـما  شیارب  نم  اریز  زگره . تفگ : داـبع  ینزب . ار  شندرگ  دـیاب  تفگ : باـطخ  نب  رمع  درک .

. دش ناملسم  درم  نآ  دعب ، زور  هس  دش ، ربیخ  دراو  ربمایپ  نوچ  ریگب ... تبقارم  تحت  شاب و  هتشاد  تدوخ  هارمه 
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حابـص ءاـسف  مهتحاـسب  لزن  اذاـف  : » تسا نـینچ  هدـمآ و  يهـیآ 77  تاـفاصلا ، يهروـس  رد  قوـف  تراـبع  هـب  ینآرق  هـیآ  نیرتـکیدزن  [ 3]
دورف دب  كانمهـس و  سب  یحبـص  هک  درذگب  یبش  ناگدـشهداد  دـنپ  نارفاک و  رب  دـیآ  ناشراید  نوماریپ  یهلا  باذـع  نوچ  نیرذـنملا :

«. دیآ
نایب هیآ  نیمه  لیذ  یلع ، يرگتیاده  اب  هطبار  رد  ار  يرایسب  ربتعم  تادنتسم  كرادم و  هک  ینـس  یناکـسح  لیزنتلا  دهاوش  هب  ر.ك . [ 4]

. تسا هتشاد 
لقن یهاگـشناد  رـشن  زکرم  تاراشتنا  زا  ص 492 ، ج 2 ، یناغماد ، يودـهم  دومحم  همجرت  يدـقاو ، يزاـغم  باـتک  زا  قوف  بلاـطم  [ 5]

تحـص نتم  هب  هعجارم  اب  دـنادیمن  یبرع  هک  ياهدـنناوخ  ات  میدرک  لقن  تساک  مک و  ياهملک  نودـب  ار  همجرت  نیع  ور  نیا  زا  دوشیم .
هفیلخ رتشیب  تنوشخ  رگتیاکح  هک  یتاملک  دوجو  تهج  هب  يدقاو  یبرع  نتم  دنچ  ره  دـیامن . هسیاقم  دـبایرد و  میاهدروآ  هک  ار  هچ  نآ 

. تسا رترابشنزرس  رتحیرص و  تسا ، مود 
. یهاگشناد رشن  زکرم  یناغماد ، دومحم  همجرت  ص 492 ، يدقاو ، يزاغم  [ 6]

هتکن کی  یلو  دـناهدناوخ ، زین  رگید  ياهمان  هب  معان و  ار  نآ  یـضعب  دنتـسین . هدـیقع  مه  ناخروم  همه  عالق  نیا  ماـن  رد  دـینک  تقد  [ 7]
. دش زاغآ  دمآ  روکذم  هک  هنوگ  نیمه  رب  ربیخ  گنج  هک  دنراد  رظن  قافتا  انعم  نیرب  رتاوت  هب  همه  تسا . ریذپاندیدرت  نشور و 

ص ص 195 و ج 6 ، ، 5 دلج ، وا  حیحص  رد  ملسم  دنـس  هدمآ و  حیبص  یلع  دمحم  عبط  ، 22  ، ص 171،23 دلج 5 ، رد  يراخب  دنـس  [ 8]
ص 3. ج 21 ، راحب ، زا  لقن  هب  حیبص  یلع  دمحم  رشن  عبط و  121 و 122 

قیمع يوگ  تفگ و  هشیدنا و  نیا  هب  ار  بش  باحـصا  مهتلیل ...» نوکودی  : » تسا هدمآ  نینچ  يراخب  ملـسم و  حیحـص  باتک  ود  رد  [ 9]
[ ...؟ دنکیم اطع  هک  هب  ار  مچرپ  تسیک و  درم  نآ  هک  دنتفر  ورف 

. تسا هدرک  شرازگ  ص 41  رد ج 3 ، زین  یبلح  ننست ، لها  روهشم  سیونهریس  ار  یلع  ياعد  نیا  [ 10]
«. میداتسرف ورف  نانمؤم  تمحر  ءافش و  ار  نآرق  ام  نینمؤملل : ۀمحر  ءافش و  وه  ام  نآرقلا  نم  لزنن  و  [ » 11]

هانپ و رد  ار  دوخ  تیدوهی  نییآ  شیک و  ظفح  نامه  اب  دـنداد ، یم  دوهی  تما  رگا  هک  تسا  يزیچان  رایـسب  يهنارـس  تایلام  هیزج ، [ 12]
غلبم دـندرگ . سوسحم  مالـسا  هنیدـم  نادنورهـش  نوچمه  يدنروهـش  دـنیآ و  رب  هسیـسدو  شطرـش  و  دـندمآ ... یم  رد  مالـسا  تیاـمح 
ياه تخادرپ  هب  دـسر  هچ  دوب ، رتمک  رایـسب  دوب  بجاو  ناناملـسم  رب  هک  یتاـکز  سمخ و  زا  قیقد  تابـساحم  رد  هیزج  هنارـس  یتخادرپ 

هبجاو و جراخم  ریاس  همرع و  جح و  ماگنه  هب  نارتش  ندرک  نابرق  تادهاجم ، اه و  مزر  نیگنـس  جراخم  ندرک  هنیزه  دننام  رگید  بجاو 
. ناناملسم هبحتسم  تاقافنا 

يهمجرت تایبا  بلغا  نوچ  میتفرگ و  گرم  لابرغ  نتم ، ییابیز  ظاحل  هب  ار  عساو » لایکم  يانعم  هب   » هردنسلا لیک  فیسلاب  مکلیکا  [ 13]
... میدرک دازآ  يهمجرت  تایبا  دازآ 

ج خیراوتلا ، نویع  دنا : لیبق  نیا  زارگید  بتک  دانسا  اما  داتفا و  روکذم  دوخ  ياج  رد  ینا  زا  شیپ  لنبح  نب  دمحا  ملـسم و  كرادم  [ 14]
تاقبط نینچمه  ص 197-200 ؛ ج 5 ، يدهلا ، لبس  196 ؛ ص 197-198 و 195 - ج 5 ، داشرلا ، يدهلا و  لبس  267 ؛  ، ص 165،266 ، 2

ص 393. ج 7 ، هبیش ، یبا  نبا  فنصملا  ص 112 ؛ ج 2 ، يربکلا ،
هاگهگ ظاحل  نیدب  ام  و  تسا . خارف  يهزاورد  هعلق و  رهش و  يهزاورد  يانعم  هب  یبرع  نابز  رد  برد »  » هک دنراد  هجوت  ناگدنناوخ  [ 15]

. دوشن هبتشم  یسراف  لخاد  نورد و  يانعم  هب  ژد ،»  » تغل اب  هک  مینک  یم  هدافتسا  هژاو  نیا  زا  نتم  نیا  رد 
ص 46. ،ج 2 ، یبوقعی خیرات  [ 16]

. دراد دیکأت  هعلق  رد  ربارب  رد  قدنخ  رفح  ینعی  انعم  نیدب  زین  داشرا  بحاص  [ 17]
. داد دهاوخن  يرییغت  نیرتکچوک  ارجام  لصا  رد  فلتخم  ياهمان  تفر ، نآ  رکذ  هک  نانچ  لاح  ره  هب  دناهتشون  زین  صومق  ار  نآ  [ 18]
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ۀیارلا یطعاس  لاق  ایقار و  كروب  ایقرم و  كروبف  هلفتب  هنم  هللا  لوسر  ءافـش  ایوادم  سحی  مل  املف  ءاود  یغتبی  نیعلادمرا  یلع  ناک  و  [ 19]
هامـس ایلع و  اهلک  هیربلا  نوداهب  یفـصاف  ایباوالا  نوصحلا  هللا  حـتفی  هب  هبحی  هلـالا  یهلا و  بحی  اـیلاوم  لوسرلل  اـبحم  اـیمک  اـمراص  مویلا 

. ایفاوملا ریزولا 
لها نوملـسملا و  اهـصومق و  باب  جاتر  جاترلا  لمح  دیومل  ةردـقب  دوهیلا  موی  ربیخب  جاترلا  لمح  ءارملا  نا  ص 17 : ج 21 ، راحب ، [ 20]

. اوددرا ضعبل  مهضعب  لاقم  هقشم و  فلکت و  دعب  هودر  ددشتم  مهلک  اصخش  نوعبس  هدر  فلکت  دقل  هب و  یمرف  دشح  ربیخ 
ص 6. رابخالا ، سلاجملا  زا  لقن  هب  خیش ، یلاما  رد  شاهنومن  دناهدرک ، تیاور  هعیش  ینس و  ، نوگهنوگ قرط  هب  ار  ربخ  نیا  [ 21]

نا ءاـجر  اـمئاق ، یلجر  یلع  تمق  مث  یتـبکر ، یلع  توـثج  مث  هینیع ، بـصن  تـسلج  دعـس  لاـق  تـسا : نـینچ  دعـس  تراـبع  نـیع  [ 22]
... ینوعدی

... سانلا کب  قحلی  عبرا  دعس  حاصو  [ 23]
. هغالبلاجهن رد  ترضح  نآ  تابتاکم  اههمان و  لئاسر و  زین  ص 307 و  قودصلا ، یلاما  [ 24]

رب هدرک و  رکذ  یشبح  راسی  ار  وا  مان  يدقاو  اما  هدروآ ، یعار  دوسا  يارجام  ناونع  تحت  شاهریس  رد  ماشهنبا  ار  هدرب  نیا  ناتساد  [ 25]
گنج تفر و  وا  هارمه  دوب  ناپوچ  ياهدرب  هک  یشبح  هایـس  تفر و  نایدوهی  گنج  هب  شیوخ  مچرپ  اب  یلع  : » هک دراد  حیرـصت  انعم  نیا 

«. دش هتشک  ات  درک 
. تسا يدقاو  نتم  رب  ام  هنادقتنم  رگنشور و  لیلحت  هدوزفا و  دیآیم  زتنارپ  رد  هچ  ره  [ 26]

، دراد تسود  ار  ادخ  زین  وا  تسادـخ و  تبحم  دروم  هک  مهدیم  یـسک  هب  ار  مچرپ  ادرف  تفگ  ربمایپ  هک  نیا  هفیلخ و  ود  رارف  هصق  [ 27]
هدش رکذ  ص 5  ج 21 ، راحب ، زا  لقن  هب  ینـس  هدنـسیون  یقهیب ، رکبیبا  ماـما  هوبنلا  لـئالد  باـتک  رد  تسا ، هدـنزیرگان  ياهدـننک  هلمح 

. تسا
هملسم نب  دمحم  عجرف  هتشون : نینچ  ص 8  ج 3 ، دوخ ، يهریس  باتک  رد  هملسم  نب  دمحم  تلاح  نیا  هرابرد  ینس  خروم  ماشهنبا  [ 28]

ای لاقف  بارـشلا ، ماعطلا و  تکرت  مل  هل  لاقف  هاعدف  ص )  ) هللا لوسرل  کلذ  رکذـف  هسفن ، هب  قلعی  ام  الا  برـشی  لکای و ال  اثالث ال  ثکمف 
اربمایپ تفگ  وا  هب  ياهداتفا ؟ كاروخ  باوخ و  زا  هزور  هس  ارچ  تفگ  ربمایپ  ما ال ... هب  کل  نیفا  له  يردا  ـالوق ال  کـل  تلق  هللا  لوسر 

. هن ای  مهد  ماجنا  مناوتیم  منادیمن  هک  مداد  امش  هب  یلوق 
رتروهـشم و اـم  دزن  یلو  تشک ، هملـسم  نب  دـمحم  ار  بحرم  دـناهتفگ  هتـشون : ص 219  ج 2 ، لـماک ، رد  ریثانبا  هنوـمن  روـط  هـب  [ 29]
زا ار  نخس  نیمه  اقافتا  هدروآ و  ار  هیارلا » نیطعال   » ربمایپ نخـس  نآ  ناتـساد  سپـس  تشک و  بلاطیبا  نب  یلع  ار  وا  هک  تسا  رتهتـسیاش 

. تشک یلع  ار  بحرم  هک  دنادیم  يزراب  یعطق و  لیالد 
The Life of Mohammad : A translation of Ishacs sirat Rasul Allah A. Guillaume P. 515 : so [ 30]
the Apostle gave order to al - zubayr b. al awwam torure him until you erxtract what he
has so he kindled a fire with flint and steel on his chset until he was nearly dead . then the
apostle delivered him to Muhammad b. Maslams and he struck off his head in revenge for

.his brother Mahmmud

. تسا نتخاس  یبلقت  هکس  نتخاس ، یقیقحریغ  زیچ  ندرک ، لعج  يانعم  هب  فییزت  [ 31]
لیق دق  و  تسا : نینچ  ص 336  ج 3 ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  تاراشتنا  زا  هباصا  هیـشاح  رد  باعیتسا  بحاص  ترابع  نیع  [ 32]

ابحرم لتق  يذلا  وه  ایلع  نا  ثیدحلا  لها  ریـسلا و  لها  رثکا  هیلع  يذـلا  حیحـصلا  ربیزلا و  هلتق  لیق  ربیخب و  يدوهیلا  ابحرم  لتق  يذـلا  هنا 
. يدوهیلا
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ناتساد رخالا ، عیبر  رد  لاوش  هبلعثینب و  هصقلايذ و  هب  هملسم  نب  دمحم  هیرس  ناونع  تحت  يرجه  مشش  لاس  ثداوح  لیذ  يدقاو  [ 33]
. تسا هدرک  لقن  شدوخ  ندش  حورجم  يانثتسا  هب  ار  وا  نارای  یمامت  ندش  هتشک  تسکش و 

. دیاشگیم ار  نآ  رهق  ربج و  تردق و  تیاهن  رد  ینعی  ةونع : اهذخأی  [ 34]
ص 93 و 94. ربیخ ، ثداوح  لیذ  ج 3 ، يربط ، خیرات  [ 35]

. هدنیاپ مساقلاوبا  يهمجرت  ص 526 ، ج 2 ، لکیه ، نیسح  دمحم ، یناگدنز  [ 36]
. هدنیاپ مساقلاوبا  همجرت  ص 537 ، ج 2 ، لکیه ، نیسح  دمحم ، یناگدنز  [ 37]

. تسا تانق  يانعم  هب  زیرأک  [ 38]
نالوقت ینم و  نالانت  هصفح  هشیاع و  نا  ینغلب  تلاق  کیبکی  ام  اهل  لاقف  یکبت  یه  هیفص و  یلع  لخد  ص )  ) هللا لوسر  نا  يوری  و  [ 39]

یـسوم و یمع  نوراـه و  یبا  ینم و  اریخ  نکت  فـیک  نهل  تلق  ـالا  لاـق  هجاوزا  و  ص )  ) هللا لوـسر  مع  تاـنب  نحن  هیفـص  نم  ریخ  نحن 
هک ماهدینش  تفگ : ییرگیم ؟ ارچ  تفگ  وا  هب  تسیرگیم . وا  دش و  دراو  هیفـص  رب  ربمایپ  ص 347 . دلج 4 ، باعیتسا ، دمحم ... یجوز 
نم يذـمرتلا  جرخا  و  دـیرگنب : هباصا  هب  کنیا  دـیدید .) ار  باعیتسا  نتم  ... ) دـمآ الاب  رد  نآ  همجرت  نیع  هک  رخآ  ات  هصفح ... هشیاـع و 

تلق و الا  لاقف  کلذ  هل  ترکذف  مالک  هصفح  هشئاع و  نع  ینغلب  دق  و  ص )  ) یبنلا یلع  لخد  تلاق  هتثدح  اهنا  هیفـص  یلوم  هنانک  قیرط 
نحن اهنم ، ص )  ) هللا لوسر  یلع  مرکا  نحن  اتلاق  امهنا  اهغلب  ناک  یـسوم و  یمع  نوراه و  یبا  دمحم و  یجوز  ینم و  اریخ  نانوکت  فیک 

ص 348. ج 4 ، هباصا ، همع ... تانب  هجاوزا و 
نینچمه تفرگ ... میهاوخ  یپ  يرتلماک  یفوتـسم و  هنوگ  هب  كوبت  گنج  رد  تلزنم و  ثیدح  نمـض  دوخ  ياج  رد  ار  قوف  بلطم  [ 40]

نیمه هب  يروـش  زور  رد  ع )  ) یلع هک  هدروآ  دـیدحلایبا  نـبا  زا  رگید  ینخـس  ص 118 ، نیقیلاقح ، باتک  رد  یـسلجم  هیـضق  نیا  لیذ 
وت تلزنم   » دشاب هتفگ  نینچ  شاهرابرد  ربمایپ  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ  : » تفگ شیوخ  نابیقر  هب  دومرف و  دانتـسا  تلزنم  ثیدح 
زا هک  هقرحم  قعاوص  بحاص  رجحنبا  ناینس  نایم  رد  دیازفایم  و  هن ... دنتفگ : شنابقر  همه  تسا ». یسوم  يارب  نوراه  نانوچ  نم  يارب 

. تسا هدرکن  یفن  ار  ثیدح  نیا  تحص  یتح  زین  تسا  یلع  کی  هرامش  نمشد  ناشیا و  نیرتبصعتم 
یمامت اریز  دـنارذگب ، رظن  زا  ار  ینیما  همالع  ریدـغلا  هرود  کی  تسا  بجاو  هدـنناوخ  رب  میتشون  هک  هچ  نآ  تحـص  تفایرد  يارب  [ 41]

. تسا هدمآ  مهارف  تنس  لها  دامتعا  دروم  ناگدنسیون  تایاور  ساسا  رب  باتک  نیا 
... ۀمیلح و ۀلقاع ، ۀلضاف ، ۀلماک ، تناک  [ 42]

ص 491 ج 5 ، ناینـس ، ربتعم  كرادم  رب  ینتبم  همه  هباغلا ، دسا  زین  ص 342 و 347 و  هباصا ، باعیتسا و  بحاص  دـمآ  هک  ار  هچنآ  [ 43]
. دناهدرک رکذ 

باعیتسا رد  ربلادبعنبا  نینچمه  تسا . هدرک  تیاور  لبنح  نب  دمحا  دنـسم  يذـمرت و  حیحـص  زا  ةوکـشم  بحاص  ار  قوف  ثیدـح  [ 44]
. تسوت نمشد  قفانم  وت و  رادتسود  نمؤم  دومرف : یلع  هب  ربمایپ  هک  هدروآ  نینچ 

ۀیلح بحاص  ص 16 و 17 ؛ ج 25 ، شریـسفت ، رد  يربط  ریرج  نب  دمحم  هلمج  نآ  زا  ننـست  لها  ياملع  ار  قوف  تیاور  دینک  تقد  [ 45]
زا ربماـیپ  دارم  دـناهتفگ  دـناهدروآ و  قوف  هیآ  لـیذ  رد  يزار  رخف  زین  ص 172 و  ج 3 ، نیحیحصلا ، كردتـسم  ص 201 ؛ ج 3 ، ایلوالا ،

(. ع  ) نیسح نسح و  ناشیا  دنزرف  ود  همطاف و  تسا و  یلع  طقف  نادنواشیوخ ،
دنـسرتب نانچ  نایدوهی  دنکرب  ار  هعلق  رد  یلع  دهد و  خر  میظع  قافتا  نآ  نوچ  دنادیم  هک  میرگنب  ربمایپ  تمحر  تقر و  تیاهن  هب  [ 46]

هب همیـسارس  نانآ  هک  دنکیم  ییوگـشیپ  یلع  رب  ور  نیا  زا  دنرب ... هانپ  ياهشوگ  هب  کی  ره  دنزیرگب و  هک  دنوش  كانمیب  دوخ  ناج  رب  و 
. رادب ناما  رد  ار  نانآ  ناسنیدب  دنربیم و  هانپ  دوخ  ياهناتسلخن 

یلع هللا . ةریخ  ۀمطاف  هللا و  ةوفص  نیسحلا  نسحلا و  هللا ، بح  یلع  هللا ، لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال  تسا : نینچ  بیطخ  ترابع  نیع  [ 47]
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. هللا ۀنعل  مهضغ  اب 
. تسام هدوزفا  هدمآ  زتنارپ  رد  هک  هچ  نآ  [ 48]

ربمایپ اـما  هتـساوخ ، دورو  هزاـجا  شیارب  سنا  هدـمآ و  رکبوبا  هدادـن ، شهار  راکتمدـخ  هدـمآ و  یلع  هک  نآ  زا  سپ  دراد  لاـمتحا  [ 49]
دورو هزاجا  هدـمآ و  رمع  هاـگ  نآ  هدرک ، هناور  ار  یلع  تسا و  لوغـشم  ربماـیپ  هتفگ  سنا  هدـمآ و  یلع  مود  راـب  سپـس  هدادـن و  شهار 

هزاـجا دـناهدوب ) نارجاـهم  زا  هک  راـصنا ، زا  هن  زین  ود  نیا  هـک  دـنچ  ره   ) هدوـب ود  نـیا  لـیامتم  یلع  زا  رتـشیب  شلد  هـک  سنا  هتـساوخ و 
لخاد هب  ار  وا  هناقاتـشم  تخـس  رظتنم و  ربمایپ  هدمآ و  یلع  راب  نیموس  يارب  هدادن و  هار  ار  ناشمادک  چیه  ربمایپ  هتـساوخ و  ار  ناشدورو 

بتک زا  نیحیحصلا  كردتسم  باتک  دناهدرک و  شرازگ  ننست  لها  هک  هعیش  هن  ار  قوف  تیاور  تسه  هچ  ره  لاح  ره  هب  هتفریذپ ... هناخ 
. تسا ناشیا  دوخ  قوثو  دامتعا و  دروم  عجرم و 

يربط هباحصلا ، لیاضف  رد  یناعمس  ءایلوالا ، ۀیلح  رد  میعنوبا  ظفاح  دادغب ، خیرات  رد  رکبوبا  بیطخ و  نانآ  هلمج  زا  هحفص 6 ) زا  [ ) 50]
فرـش رد  یـشوکرخ  شخیرات ، رد  يرذالب  دنـسم ، رد  یلعیوبا  لـیاضف ، رد  لـبنح  نب  دـمحا  حیحـص ، رد  عسیلانبا  هیـالولا ، باـتک  رد 

ناشینایب تاـیفیک  ینوگهنوگ  نآ و  نارگتیاور  فلتخم  قرط  ثیدـح و  نیا  تیمها  رد  یباـتک  طـقف  هدـقع  نب  ظـفاح  زین  یفطـصملا و 
. تسا هدومن  فیلأت 

ج هباغلادسا ، ص 171 ؛ ج 3 ، دادغب ، خیرات  ص 339 ؛ ج 6 ، ءایلوالا ، ۀیلح  ص 126 ؛ ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  نابحاص  ار  قوف  ثیدح  [ 51]
لها ناگرزب  املع و  زا  همه  دناهدروآ و  ص 61  یبقعلا ، رئاخذ  ص 406 ؛ ج 6 ، لامعلازنک ، ص 161 ؛ ج 2 ، هرضنلا ، ضایر  ص 30 ؛ ، 4

. دناتنس
رد هک  یتحاـصف  مدـع  یگدـیچیپ و  تهج  هب  ار  وا  نتم  هک  نآ  زج  تسوا ، تارظن  هطقن  هدـمآ  یـسلجم  لوق  زا  هک  هچ  نآ  یماـمت  [ 52]

. میدرک یسیونزاب  دراد ، دوجو  وا  ياشنا  کبس 
اهملـشی بیبالج  اهقوف و  لذ  سب  الم  اهب  ابهذ  دق  یمظعلا و  هیارلل  بوح و  املع  دق  رفلا  امه و  رف  امدقت و  نیذللا  سنا  سنا ال  ام  و  [ 53]

ارـضح ما  امه  رـضحا  بیبانالا  هدمغ و  اران  بلهی  هنانـس و  هفیـس و  انونم  جمی  بوبعی  دیجا  فیـسلا  داجن  لیوط  لد  رمـش  یـسوم  لآ  نم 
توملا و معط  هرکیل  بوبحم  سفنلل  سفنلا  ءاقب  نا  ضغبمل و  مامحلا  نا  امکترذـع  بوضخم  دـخلا  معاـن  ما  اـمه  ناذ  بضاـخ و  جرخ 

هجوت وا  ظافلا  هب  هک  ناسانـشرعش ، يارب  اما  دناهتـشاد ... بوسنم  وا  هب  ار  هدیـصق  نیا  بولطم  توملا  توملا و  ذلی  فیکف  بلاط  توملا 
رگا یتح  یهگناو  تسین ... لکـشم  نادنچ  تسوا  هژیو  قوذ  رکفت و  تالوصحم  دنلب  ظافلا  یناعم و  نیا  هک  تقیقح  نیا  كاردا  دنراد ،

، هتـسیزیم دادغب  ریگتخـس  ینـس و  بصعتم  طیحم  رد  هک  نآ  اب  درم  نیا  دینیبیم  دینک ، یقروت  ار  وا  هغالبلاجهن  حرـش  باتک  هرود  کی 
رب تمه  نماد  هتشادیم  نوصم  ار  شناج  لام و  لاح  ره  هب  هک  بجاو  ياهیقت  ظفح  اب  ار  زیگنابوشآ  میظع و  یقیاقح  هناعاجش  هنوگچ 

هتـشاد راهظا  ار  یقیاقح  هچ  شیوخ  یتنـس  ياههرهچ  شتـسرپ  یتسود و  زکرم  سوبع و  نشخ ، هعماج  نآ  رد  رودقملایتح  هدز و  رمک 
. تسا

هقلطم تماما  يانعم  رب  لیلد  نیرتحیرـص  قوف  نخـس  هک  دنراد  رواب  انعم  نیا  رب  همه  نارخأتم  نامدـقتم و  زا  هعیـش  هیماما و  ياملع  [ 54]
رازه رد  خـیرات  هناگرازه  ياهشوگ  و  تسا ... هتفگ  وا  تماما  هرابرد  ار  نخـس  کی  نیمه  طقف  ربمایپ  رگم  اـما  تسا . بلاـطیبا  نب  یلع 

...؟ تسا هدینشن  ررکم  رتاوتم و  ياههنوگ  هب  وا  زا  انعم  هنیمز و  نیمه  رد  ار  رگید  نخس  رازه  رگید ، عضوم 
... دمآ دهاوخ  دناهدرک  تیاور  دوخ  راثآ  رد  ننست  لها  هک  نیگمهس ، هلمج  نیا  دنس  [ 55]

نیا یناگدـنز  زا  ییاـهزارف  هـب  ار  يو  یمارگ  رظن  دـشاب ، هتــشاد  یلاـمجا  يایهاـگآ  اـیلیا ، يهراـبرد  دـنمجرا  هدـنناوخ  نآ  يارب  [ 56]
: میرادیم فوطعم  ص 312  سودرف ) رشن  ، ) رجفریما قاثیم  شراگن  ینآرق ) ياههصق  رد  یهلا  يایبنا   ) ربمایپ ناتـساد  باتک  زا  راوگرزب ،

شناد ضیف و  بسک  هدنارذگ ، یـسوم  ترـضح  تمدـخ  رد  ار  شرمع  زا  یتدـم  هک  دوب  لیئارـساینب  گرزب  ناربمایپ  زا  ایلیا »  » ای سایلا 
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نامز رد  هک  نآ  ات  دش . لوغـشم  هیکزت  رکفت و  تدابع و  هب  دوخ  تولخ  رد  دـیزگ و  تلزع  يهشوگ  يدـنچ  یـسوم  تافو  زا  سپ  درک ،
ایلیا دیدرگ . ثوعبم  يربمایپ  هب  دوب ، رگمتس  ملاظ و  سب  يدرم  دوب و  کبلعب ) ای  هرـشع  طابـسا   ) هاشداپ هک  بحأ »  » ای باحا »  » یهاشداپ

شمدرم هیلع  متـس  روج و  و  ممـض »  » و لعب »  » ياهتب شتـسرپ  زا  درک و  توعد  هناگی  يادخ  هب  ار  يو  هتفر و  باحا »  » دزن یهلا  نامرف  هب 
زا ار  ناراب  تمعن  دنوادخ  دـنرادن  رب  اهتب  شتـسرپ  ادـخ و  ینامرفان  زا  تسد  هچ  نانچ  هک  درک  دـیکأت  لیئارـساینب  وا و  هب  و  تشاد . زاب 

ناراب دندینشن و  ار  وا  نخس  مدرم  دیراب . دهاوخن  اهنآ  نیمزرس  رب  یناراب  دنکن  تعافـش  سایلا )  ) ایلیا يو  هک  مادام  هدرک و  عقطنم  اهنآ 
، رقف یگنـسرگ و  تـفرگ و  ورف  ار  ناشیگدـنز  رـسارس  یطحق  دنتــشگ . مورحم  ینامــسآ  تـمحر  تـمعن و  زا  ناسنیدـب  دـش و  عـطق 
ار وا  دش و  لزان  ایلیا  رب  لیئربج  دیشک . ار  يو  لتق  يهشقن  تسنادیم ، ایلیا  ار  یطحق  رقف و  نیا  لماع  هک  باحا  داد . داب  رب  ار  ناشیتسه 
اج نآ  رد  یتدم  دندرک و  یهوکشاب  لابقتـسا  وا  زا  ندرا »  » مدرم دورب . ندرا »  » یـضارا هب  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  هاگآ  رما  یگنوگچ  زا 
وا هب  دوخ  ماـعط  زا  داد و  هاـنپ  وا  هب  ینز  اـج  نآ  رد  تفر . مودیـص »  » نیمزرـس هب  اـت  تخادرپ  مدرم  داـشرا  شزوـمآ و  میلعت و  هب  هدـنام 

دنزرف تسیزیم و  نز  نآ  يهناخ  رد  هام  شش  تدم  هک  تسا  هدمآ  زین  يرگید  تیاور  رد  . ) داد افش  ار  نز  يهدرم  دنزرف  وا  دیـشخبب و 
هب دـیچیپ و  اـج  همه  رد  شترهـش  يهزاوآ  هزجعم  نیا  زا  سپ  دوب ،) سنوـی  ناـمه  دوـب  هدرک  هدـنز  هک  ار  يدرم  كدوـک  ینعی  نز ، نآ 

کمک هب  هدـش و  كاـنمیب  دوـخ  لاوـحا  رب  درکیم  دـیدهت  ار  شایهاـشداپ  هاگتـسد  تنطلـس و  هک  يرطخ  زا  وا  دیـسر . باـحا  شوـگ 
رد ایلیا  دومن . شتیاده  بیروح »  » ناتسهوک هب  درک و  هاگآ  ار  وا  دنوادخ  زین  راب  نیا  دمآرب . يو  لتق  ددص  رد  هرابود  لبازیا »  » شرسمه
هک رگنب  زیخرب و  ایلیا »  » سایلا يا  هک  دیسر  باطخ  وا  هب  هک  نآ  ات  دش  لوغشم  تدابع  هب  هدش و  فکتعم  يراغ  رد  بیروح »  » ناتسهوک
هک دید  تسیرگن و  ایلیا  میتخاس . التبم  كاندرد  یباذع  هب  دندوب  نامرفان  یناگدـنب  هک  ار  لیئارـساینب  میدرک و  دوبان  همه  ار  تنانمـشد 
نآ دناهدیدرگ . كاله  یگمه  نانامرفان  نارفاک و  ناتـسرپتب و  هدش و  یـشالتم  همه  اهگنـس  هک  ناسنادـب  هتفرگرد ، بیهم  ياهلزلز 

درک و تاقالم  عسیلا »  » اب قشمد  رد  ایلیا  دـنیزگرب . شیوخ  ینیـشناج  هب  ار  وا  دریگب و  سامت  عسیلا »  » اب ات  درک  رومأم  ار  وا  دـنوادخ  هاـگ 
رد دندیـسر . ندرا  یـضارا  هب  ات  دنتفریم  دندوب  ناور  ناشلابند  هب  زین  ایلیا  نادرگاش  زا  یعمج  هک  یلاح  رد  رگیدکی ، یهارمه  هب  ود  نآ 
دور بآ  زا  دنتـساوخ  نوچ  درپس . عسیلا »  » هب ( دوب یهلا  نالوسر  زا  مادک  ره  تسد  رد  نیا  زا  شیپ  هک  « ) ار يربمایپ  ياهتناما   » ایلیا اج  نآ 

. دش رهاظ  یبکرم  هار  يهنایم  رد  هک  دنتـشذگ  نآ  زا  یگمه  دـش . هتفاکـش  همین  ود  هب  بآ  دز و  بآ  رب  ار  ایلیا  راتـسد  عسیلا » ، » دـنرذگب
تاجن و دیون  ناونع  هب  دیفـس ، یبسا  رب  نامـسآ  هب  وا  جورع  ناتـساد  . ) درک جورع  نامـسآ  يوس  هب  بکرم  تسـشن و  بکرم  نآ  رب  ایلیا 
ای جورع  زا  بلغا  اهناتـساد  نآ  هدـش و  رارکت  يوحن  هب  اهتلم  يهمه  ریطاسا  رد  نامـسآ ، رد  یبیغ  كاـپ و  ییورین  يهریخذ  ییاـهر و 

وحم ياهراتـس  نوچمه  ناشدـید  عاعـش  زا  ات  دـندرک  هراظن  ار  يو  ردـق  نآ  وا  نادرگاش  و  عسیلا » (. » دـناهتفای ریثأـت  اـیلیا ،» « » ساـیلا  » عفر
و سدقم » رهش  «، » سدقملاتیب  » يانعم هب  لیجنا » تاروت و  « ؛ نیدهع یهذم  گنهرف  رد  ایلیا »  » مان هک  تسا  رکذ  لباق  نینچمه  دیدرگ ...

تهج هب  دناهدیمان  قح  سدقملاتیب » «،» ادخ هناخ  «، » ادخ رهـش  « ؛» ایلیا  » مان نیا  هب  ار  سایلا »  » هک نآ  لیلد  دیاش  و  دشابیم ، ادـخ » رهـش  »
هب ار  یلع  ربمایپ ، هک  ياهیمست  تهج  زین  و  تسا . هدوب  لیئارساینب  تما  ینعی  باتک ، لها  هجوت  هلبق  سدقت  یکاپ و  رد  يو  هک  هدوب  نآ 

تهج هب  زین  یلع  هک  هدوب  تهج  نیا  هب  زین  افاضم  هدوب ، سایلا  نانوچ  ینامـسآ  اسآزاجعا و  ياهرهچ  هک  نآ  رب  هوالع  دـناوخ ، اـیلیا  ماـن 
، ندوب ناهلأتم  نافراع و  نادـحوم و  هجوت  هلبق  تهج  رد  شدوجو  يرهوج  يدادتـشا و  تقیقح  هبعک و  هناخ  رد  شدرفب  رـصحنم  دـالیم 

چیه هب  وت  دـندروآیم و  يور  وت  هلبق  يوس  هب  همه  ياهبعک ، نانوچ  وت  یلع  يا  : » هک يوبن  تیاور  نیا  ساسا  رب  دوخ  وا  هک  هدوب  زین  نیا 
قح سدقملاتیب » «،» ادـخ هناخ  «،» ادـخ رهـش  ، » مارکا تزع و  ماقم ، فرـش و  رد  ایلیا ، نوچ  زین  یلع  هک  هدوب  نیا  يروآیمن » يور  سک 

. تسا هدوب 
و يرهوج )  ) رکبوـبا لاـق  تسا : نینچ  و 215  ص 214  دیدحلایبا ، نبا  هغالبلاجـهن  حرـش  رد ج 16 ، ینـس  هدنـسیون  ود  نتم  نـیع  [ 57]

ربنملا دعصف  اهتلاقم  هیلع  قش  اهتبطخ  رکبوبا  عمس  املف  لاق  لوالا  دانسالاب  ةرامع  نب  دمحم  نب  رفعج  انثدح  لاق  ایرکز  نب  دمحم  ینثدح 
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، ملکتیلف دهـش  نم  و  لقیلف ، عمـس  نم  الا  ص )  ) هللا لوسر  دهع  یف  ینامالا  هذه  تناک  نیا  ۀلاق ! لک  یلا  ۀعرلا  هذـه  ام  سانلا  اهیا  لاق : و 
ماک ءاسنلاب ، نورـصنتسی  و  ۀفعـضلاب ، نونیعتـسی  تمره  ام  دعب  ۀعذج  اهورک  لوقی : يذلا  وه  هنتف ، لکل  برم  هبنذ ، هدیهـش  ۀلاعث  وه  امنا 
دق لاقف : راصنالا  یلا  تفتلا  مث  تکرت . ام  تکاس  ینا  تحبل ، تلق  ول  و  تلقل ، لوقا  نا  ءاـشاولا  ینا  ـالا  یغبلا ، اـهیلا  اـهلها  بحا  لاـحط 
ادی اطساب  تسل . ینا  الا  مترصن ، متیوآف و  مکواج  دقف  متنا . ص )  ) هللا لوسر  دهع  مزل  نم  قحا  و  مکئاهفس ، ۀلاقم  راصنالا  رشعم  ای  ینغلب 

ییحییبا بیقنلا  یلع  مالکلا  اذه  تأرق  تبلق : اهلزنم . یلا  مالسلااهیلع  ۀمطاف  تفرصناف  لزن ؛ مث  انم . کلذ  قحتسی  مل  نم  یلع  اناسل  و ال 
نب یلعب  لاـق : کحـضف و  کـئاسا و  مل  حرـص  وـل  تلق : حرـصی و  لـب  لاـقف : ضرعی  نمب  هل ، تلق  يرـصبلا و  دـیزیبا  ییحی  نـب  رفعج 
نم فاخف  یلع  اوفته  لاق  راصنالا ؟ هلاقم  امف  تلق : ینب ، ای  کلملا  هنا  معن ، لاق : هلوقی ! یلعل  هلک  مالکلا  اذه  تلق : مالـساهیلع : بلاطیبا 

و هنم ، ءزج  هضعب و  الا  یعدی  ام  یلع  هل  دهاش  يا ال  هبنذ ، دیهش  و  بئذلل ، ۀلاوذ  لثم  ۀبیرغ ... نع  هتلاسف  مه  اهنف  مهیلع ، رمالا  بارطـضا 
نمف لاق : ارـضاح  تنک  کسفنل و  اهتددعا  دق  تنک  یتلا  ةاشا  لکا  دق  هنا  لاقف : بئذلاب  دـسالا  يرغی  نادارا  بلعثلا  نا  اولاق ، لثم  هلـصا 

، هیلهاجلا یف  یغب  ةارما  لاحط : ما  و  بئذلا ... لتق  و  هتداهش ، لبقف  ةاشلا ، دقتفا  دق  دسالا  ناک  و  مد ، هیلع  هبنذ و  عفرف  کلذب ؟ کل  دهشی 
. لاحطما نم  ینزا  لاقیف ، لثملا  اهب  برضی 

... میدرک شرازگ  ینس  گرزب  رسفم  یناکسح ، لیزنتلا  دهاوش  باتک  زا  نیشیپ  تاحفص  رد  ار  قوف  دیناسا  یمامت  [ 58]
«. اهقالخا مراکم  اهریس و  باب  . » ص 87 ج 43 ، راحب ، زا  لقن  هب  [ 59]

تایآ 43 و 44. رجحلا ، يهروس  [ 60]
هیآ 29. هیثاج ، يهروس  [ 61]

. دراد مان  كرابم » حتف  ( » ج 18  ) باتک نیا  يدعب  دلج  ناونع  [ 62]

ُْ ُ ْ
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